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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۸۱/۴۰/۶۴۸۲        صوفیه عمر

 !خاموش ، خاموش شد از صدای میلیون  بخشی 
 

مارچ  03تاریخ  به دوست شفیق افغانها،  نویسندۀ توانای امریکائی  ، راستگوصادق و  ، ژورنالستجناب بروس ریچاردسن

 :اعرشعرفی بقول ماند.  باقی ش در قلب هاگرامی ا او رفت ولی یاد. گفتدنیای فانی را وداع بست وفرو چشم از جهان   6312

 خو کن به نیکویی که بعد از مردنت عرفی چنان 
 «عرفی »  ندو بسوزاند ــــد و هـــیزم شو ه زمـــــبمسلمانت 

 جهاد  و اخبار در پیشاور پاکستان زندگی میکرد و اوضاع منحیث یک خبرنگار امریکائی در سال های هشتاد بروس ریچاردسن
وال ستریت ژورنال ، نیورک از طریق روزنامه ها و نشرات معتبر مثل:  به صورت مؤثق ومستنددر امانت تام  افغانستان را 

 از نموده و همۀ شان راها  هادی مصاحبهبا تمام سران ج میرسانید. اوگوش مردم امریکا و جهان  به واشنگتن پوست تایمز و
به  راشان نشناخته و با اسناد و مدارک مؤثق همۀ هیچیک از سران جهادی را افغان وطندوست و صادق  . تار و پود میشناخت

جهانیان معرفی داشته  با جرئت تمام بهاحمد شاه مسعود را چهرۀ اصلی  خصوص 
  است.

 تحلیل فهظۀ مرگ هیچگاه افغانستان را فراموش نکرد و تا لح سنریچارد 
دون پرده و بی ترس بیان پرداخت و حقائق را بصادقانه  اوضاع افغانستان 

( در  از نوشته های بسیار مستند او زیر عنوان ) کولترل دهمج نمود. یکی
نشر شد که چلو صاف اهداف سیاسی امریکا به خصوص   - 6313سال 

  .برداشترا  ائتالف شمال و خاصتاً پرده از وطنفروشی های شورای نظار
 من نوشته هایش را ترجمه میکردم و به افغانها میفرستادم تا بداننددر آن زمان 

یر و غ در داخل امریکا یک ژورنالست امریکائی حقائق را بی باک و بی ترس 
تر درین جریان یک داک .بود  افغانهای مظلوم گردیده میلونی خاموش شدۀو صدای  مینویسدجانبدارانه در صداقت تام  بیطرفانه 

رجمه تبه جواب  بی ایریای ایالت کالیفرنیا ساحۀ از ،ی اشالی شورای نظاربی خبر از دنیای ژورنالیرم و غرق در رویاهای خی
 ها تهاین نوش فاشیست مینوشت که ژورنالیستی به نام بروس ریچاردسن وجود ندارد و یک پشتون وس ریچادرسنبرهای آثار 

 را مینماید. و تبلیغات نا درست را در قسمت ائتالف شمال به خصوص آمر صایب) صاحب(، احمد شاه مسعود 
 یبالخره من اجازۀ گالری عکس ها یم را گرفتم و عکس ها "برایم تیلفون کرد وگفت:  ریچارد سن بروس دیری نگذشت ،

در نیویورک برای مدت سه ماه در معرض نمایش گذاشته میشود ومن اجازه داده ام که نویسندگان و عالقمندان میتوانند  افغانستان
من خبر گالری اورا به دوستان و به خصوص به این داکتر بی خبر و غرق  "اده کنند.حیث مؤخذ استفنفوتو های گالری مرا م

 .در رویا های تعصب فرستادم تا از خواب خرگوشی اش بیدار شود
 تماشا کنیدبیشتر بدانید لطفاً مصاحبۀ او را در داخل تاالر گالری او  ریچاردسن  بروسبرای آنکه از حقیقت و زحمات 

 https://www.youtube.com/watch?v=AKZCKzaXFG8 
 ولی صداقت او در از دنیای فانی رفت نا یاب امریکائی استوار قلم و ، رفیق صدیق افغانها، ژورنالیستبروس ریچاردسن

بیشماری در مورد افغانستان دارد صادقانۀ نوشته های   ریچارد سن بروسبرای همیشه باقی خواهد ماند.  و به افغانها مسلکش
اگر در خانه کس است ، یک حرف بس که مطابق ضرب المثل معروف ما "  ش زیر عنوان کولترل دهمجیاهمقاله یکی از ولی 
تان: افغانس - ". سیاست امریکا ، مؤقف ائتالف شمال بالخصوص شورای نظار را کامالً روشن میسازد . همچنان اثر نایابش است

میمانه ص که مطالعه آنرا برای تمام افغانهای وطندوست است.  برای ملت افغانستان  کتاب نهایت ارزشمند  در جستجوی حقیقت
 با عرض حرمت میکنم .سفارش 

 شاد و خاطراتش کرامی باد بروس ریچاردسن،   انسانیتصدیق ژورنالیرم و  ، رفیقرسالتمند  دانا وروح ژورنالست 
 می بیند  به صفاصداقت ز، حقیقتق بین ــحچشم 
 «م، ف»   ؟نیند می خطا و کور دشخوبه جز سر خیره 

 
  بود شهیرشرافت  مرد ،سنریچارد 

 راستی همه جا او کبیر بودراه در 
   اعتقاد داشتند را که  بهر قلم  گسو 

 «م ، ف»    و خبیر بودا رسالت خودو  مسلکدر
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