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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
  

 ۳۱۲//۳//۲۱                   ا پاچ

 !!!مسعود او بهرني استخبارات
 //۲۱د ښاغلی بروس ریچارډسن لخوا په انګریزی ژبه لیکل شوی لیکنه ده چی د لر او بر په ویبسایټ کی د  دا

ما دغه لیکنه د انګریزی څخه په پښتو اړولی ده، هیله لرم چی . ده خپره شوی کال د اکتوبر د میاشتی په شلمه نیټه
 .و په پورتال کی آنالین شیستاس

 ."یا هم تأریخ تحریفوی... ټول خبرونه د چاپ وړتیا لری"
ای په ټولو رسنیو کی هرڅوک راخپل  -آیی  -ویلیم کولبی وایی چی سی ( ښاغلی)ای پخوانی مشر  -آیی  -د سی

 .کړیدي( ژ.اخستی دي)
، خو مونږ "ټول خبرونه د چاپ وړ او باید خپاره شی"د ډیر پخوا راهیسی دا وایی چی ( ورځپاڼه)د نیویارک ټایمز

' د اهمیت او نوعیت له پلوه د چی کوم شیپه دی اړه تصمیم نیول . باید په دی ځای کی ډیرویښ او هوښیار اوسو
دا د هر یو سړی په . ری چی د خپریدو تصمیم یی ونیسیمدیر پوری اړه ل( ژ.ورځپاڼی)د ' خپریدو وړتیا لری

یلو أ په مس شخصی عقایدو، ایډولوژیکی ارزښتونو، سیاسی او یا مذهبی تړاو پوری اړه لری چی زیاتره وختونه
 .تصمیم نیسی ډول( سرچپه)په اړولی  باندی غیری منطقی او یا د بد بینۍ له مخی

کال د سپټمبر په یولسمه نیټه په نیویارک ټایمز انټرنشنل کی  //۲۱لخوا د ری ریویرا(ښاغلی)یوه نوی مقاله چی د 
ترمیم ( ژ.بی اتفاقی)افغان ویشنه  کیږی، خو نشی کولی چی یو افسانوی قوماندان یادونه تازه' د : خپره شوی، لیکی

په مقاومت کی یی د  هغه مقاله چی د افغانستان. کړی او یا یی له منځه یوسی په اصل کی دا یوه مهمه مؤضوع ده
 تأریخپه صفت یادونه او لمانځنه کوله دا پخپل ذات کی د ( قهرمان)مرحوم احمد شاه مسعود څخه د یو ډیر لوی آتل 

له مخی دا نامناسبه لمانځنه چی د کلتور  د نړیوال قانون .تحریفول او رسوائی ده چی یوه تبلیغاتی جنبه لری
وی په منطقی لحاظ د سپیڅلتوب، اخالقو او پوهی معیارونه پکی له پامه په اساس یی بنسټ ایښودل ش( فرهنګ)

 .غورځول شویدي
د پنجشیر ... "وختونو کی د هیڅ یو افغان شخصیت لمانځنه او پرستش په دومره لویه کچه نه دی شوی  آخروپه دی 
نه فتح کیدونکی غر چی د یو ، د احمد شاه مسعود یو افسانوی تصویر په یوه لویه غونډۍ یعنی د قهرمانانو "زمری

دا کار د . نمایندګیو لخوا اهدا او نصب شویدی می په ډول دی د نړۍ د استخباراتیلوی مبارز اومذهبی رهبر مجس
 .یوی مشترکی اجندا په ډول چی د نړیوالو رسنیو سره یی همکاری کوله تر سره شویدی

د  -این -ټی -سی او آی -بی -اسوسی اداری د بیج ۱/ای  -ام'افغان د جنګ په وخت کی د برتانیی  -د شوروی
په شکل " د افغانستان ټیټو"سینډ یګال ژورنالست سره په ګډه یو مستند فیلم جوړه کړی وه چی په هغه کی یی مسعود 

هوایی ځواک پر ضد د ګوریالی مقاومت د یو نه ( ۰۱)مجسم کړی وو چی په یواځی تن د شوروی  څلویښتم 
 -د جاسوسی سازمانونو لخوا په دغه فیلم کی د مسعود شان و شوکت د یو پیر. شکل جنګیږیماتیدونکی قدرت په 

کثریت قوم د مقاومت او یووالی پر ضد د یو رهبر په حیث ځلیږی، هغه امرشد په ډول ترسیم شوی چی د پښتون 
لپاره ( انتقال)چلولو  کولی شول چی د سالنګ لویه الر د شورویانو د جنګی لوجستیکی سامان االتو د( ژ.مسعود)

چی د هغه په ګاونډ کی یی مؤقیعت درلود په عاجل ډول وتړی چی په دی کار سره شورویانو ته دا یو ستونزمن کار 
د هکارۍ او ملګرتیا څخه چی ټول په دسیسو والړ وو خپل جنګی عملیات پر مخ  ( ژ.مسعود)وو چی غیر د هغه 

 .بوځی
څلویښتم ځواک او هم د آیساف ځواکونو ملګرتیا ورسره وه ( ۰۱)د شوروی د  مسعود د یو جنګیالی په رول کی چی
د مثال په ډول مسعود ته به د هغوي لخوا لوژستیکي سامان االت، وسلي، . د پښتنو طالبانو سره په جنګ لګیا وو

کړل شوی د مسعود جنګیالی په دی پوهیده چی د شورویانو او ناټو لخوا په ور. مهمات او نقدي مرسته کیده
د خپلو پښتنو دشمنانو اهداف وټاکې او له منځه یی یوسی او چی بیا مسعود د یو رهبر په توګه د  څنګه ټکنالوجۍ

 .افغانستان په راتلونکی وخت کی مهم نقش ولوبوی
د  (ژ.مسعود)ی کره السوندونه چی د هغه تأریخد یو وړوکی مثال په ډول په دی اړه د کوم تور او اتهام څخه پرته 

په اړه دې د څلورو نړیوالو معتبرو پیژندل شویو مؤلفینو لخوا څیړل شوې چی د یوی منبع په ډول الندی  بیو ګرافې
 : وړاندی کیږی
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، پاڼه ۲۱۱۱لیکنه، افغانستان، سیاسی کمزورتیا او خارجی مداخله، کال ښاغلی ډاکټر نبی مصداق د : وګورۍ)
، د اسالمی نړۍ او غرب تر منځ د ۹۱/، پاڼه ۲۱۱۲لیکنه کال لیس اریک مارګو، همداراز د امریکا راج د ۱//

ای .ای، د شوروی پوځونو جنرال او د ډاکټر نجیب هللا سالکار (تراژیدی) د افغانانو قهرمانی او غمیزه . جګړی حل
ری لخوا په پښتو ژباړل شوی او په جرمنی کی د افغان کلتو حمنرښاغلی محبوب ال چی د ۲۱۱۱کال لیاخوفسکی 

بې د لومړی اداری مدیر، کال  -جی-د کیلیئونید شبارشین لیکنه  ( بهرني استخبارات. )ټولنی لخوا چاپ شویده
لخوا په پروفیسر ایان هلفنر څانګه،  د  د ژبو او ادبیاتو د هارورډ د پوهنتون( امریکا)، د ۲/۰ -۱۱/، پاڼي ۹۹۲/

 (.سالوی ژبه لیکل شویدی
رسني د خپل تآثیر الندی راوستی دي او د عامو خلکو د  سازمانونو نړیوالو استخباراتی دا کومه پټه خبره نه ده چی 

اذهانو د ګډوډولو په خاطریی خپل غیر قانونی راپورونه پټ ساتلی او د څیړنو او راپورونو په مقابل کی به یی 
په ډیر احساساتی اود مبالغی نه کی د امریکا متحده ایاالتو دولت ( //۲۱جون ) وختونو  آخروپه . خنډونه پیدا کول

کړڼي د یومثالی واقعیت په ډول نړیوالو ته څرګندي " اډوارډ سنوډن"ډک د استخباراتی نا معلومو منبعو په اساس د 
د ډیر پخوا څخه په دی پیژندل شوی چی ټلویزون او مطبوعات دواړه یی د خپلو  "سیا"ای  -ایی -سی . کړي

د ' سیا'وختونو کی داسی راپورونه الس ته راغلی چی  آخروپه دي . لي ديمقاصدو لپاره پخپل واک کی سات
فیلمی نسخي چی د متحده ایاالتو جنګی حالت ته یو مطلوب تصویر ورکړی په الره اچولی دی، ځکه چی (  هالیوډ)

رت څخه په لومړیو وختونو کی د ویټنام د جنګ په دوران کی دغه جنګی ستراتیژی په عام ذهن کی د کرکی او نف
 .ډکه ښودل شوی وه

که په . دلته د جنګ لپاره د تبلیغاتو د اصطالح څخه کار اخستل د توجه وړ ټکی دی: جنګی تبلیغات جنایت دی
حقیقت کی د مرحوم احمد شاه مسعود جنګی سوابقو ته چی د څو لسیزو څخه هم په کور دننه او هم د افغانستان 

ورو چی دا کومه پټه خبره نه چی دا په دستوری ډول د یوځانګړی اجندا څخه بهرپه شدید ډول روان دي نو و به ګ
خو  .له مخی د یوی خاصی ډلی لخوا پر مخ وړل کیږی چی په حقیقت کی دا تبلیغات د حد څخه ډیر زیات شویدې

سی دې مسئلی ته چی پورته یی یادونه وشوه وګورو نو وبه لیدل شی چی دا دومره زیات تبلیغات د حکومت سیا که
 . کړیدی ده چی اوس یی نړیوال حیثیت غوره ستراتیژی

 (:پریکړه لیکونه ۱//اود ملګرو ملتونو  (/) ۹۹لتونو د عمومی اسامبلی د ملګرو م: وګورۍ) 
زادی د ارادی د یواساس په صفت الزمه ګڼی چی د هغی د صالحیت او امتیاز څخه باید ناوړه ګټه وا آ د اطالعاتو
 عناد څخه تعهداتو او نظم ته اړتیا لری چی حقایق پرته له کوم تعصب او ا کار اخالقیهمدا شان د .نخستل شی

پریکړه لیک کی دا ډول تبلیغات که د هغو طرحه او  ۱//د ملګرو ملتونو سازمان په . جستجو اوپه کار واچول شی
ولری که په هر هیواد کی یا په احتمالی ډول سوله تهدیدوی سولی ته سپکاوی اویا هم د یو تیری او تجاوز بڼه 

په افغانستان کی د قومونو جدا والی چی د بهرنۍ مداخلی له امله رامنځته شویدی په . صورت نیسی په کلکه غندی
 .دی حساس وخت کی د هغه نور پراخوالی ته هیڅ ضرورت نه پیدا کیږی

الی جنایی محکمی السلیک متحده ایاالت، چی ولسمشر یی د هارورډ د پوهنتون د حقوقو پروفیسر دی د نړیو
 آخروپه دی ترڅ کی یی په دی  بل کی د مصؤنیت څخه برخوردار دی،کوونکی نه دی نو له دی امله د هغی په مقا

پخپل  دوامداره توګه اوس په ټوله نړۍ کی ځان په... وختونو کی ددغه قانون په باره کی د تحریم اخطار ورکړیدی
 'جنګ او تجاوز'ا متحده ایاالت د د امریک... او حقدار ګڼی مدافع ...دموکراسۍسر د حقوقو او خپلواکۍ، حاکمیت او 

 .لیت په غاړه ولریومجرمه ده چی د نړیوالی محکمی په آند به د همیش لپاره دا مسؤ
شوی او د لیکواالنو  چی په نړیواله کچه تحسین او پیژندل ، مشهور او معتبر لیکونکیمارګولیس. ایرک س' ښاغلی

د اتحادیی د بهترینو مؤلفینو په لړ کی راځی او په لسیزو یی د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کی د جنګ واقعات 
. پخپل پوښښ کی راوستی دي د احمد شاه مسعود د جعلی او اسطوره ای جنګونو په خالف ټول واقیعتونه لیکلی دي

دغه واقیعتونو  مانه څیړنو او تحقیقا تو دا په اثبات رسولی چی بدون له شکه دعال( ژ.مارګولیس)په دی اړه د هغه 
په اخالقی او فکری لحاظ د یوی مقالی وړتیا او  لپاره' ورځپاڼی'واشنګټن ټایمز  څخه انکار نشی کیدی چی دا به د

ب تر منځ د شخړی حل امریکایی راج، ازدی یا حاکمیت، د اسالمی نړۍ او غر: ) په دی اړه وګورۍ. حیثیت ولری
 (: ۹۱/کال، پاڼه  ۲۱۱۲الر، 

د پنجشیر د  احمد شاه مسعود دغربیانو لخوا( تبار)د شورویانو پر ضد د لس کلن جهاد په موده کی تاجک ټبره 
په پټه او  (ژ.مسعود)ضد ګوریالیی قهرمان په صفت وپیژندل شو، خو په حقیقت کی هغه  زمری او کمیونیست
په  . سره همکاری کوله' پوځی استخباراتی سازمان' یو -آر -بی او جی   -جی  -رویانود کی مخفیانه توګۀ د شو
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ظاهری توګه مسعود د شورویانو پر ضد جنګیده خو په حقیقت کی هغه خپله ټوله مبارزه د پښتنو مجاهدینو په ضد 
اراتو د مالتړ څخه برخمن ټول کوششونه چی د پاکستان د استخب( ژ.مجاهدینو)جنګ ته وقف کړی وه او د هغوي 

لخوا به دا ټول تدابیر خنثی ( ژ.مسعود)وو، د سالنګ ټونل چی د شورویانو لوجستیکی الر وه الوځول وو خو د هغه 
( ډاکټر)د مسعود بله دسیسه او کوشش دا هم وو چی ماسکو په دی قانع کړی چی د هغوې ګوډاګی حاکم . کیدل

 .د افغانستان حکمران وټاکی( ژ.مسعود)ه عوض یی هغه او پ مرګ کندی ته وسپارینجیب هللا د
د علمیت لوی دشمن په هوښیارۍ سره :" وئیلی دې( د امریکا پخوانی جمهور رئیس)لکه څنګه چی جان ایف کنیډی 

 " ... دي چی د همیش لپاره په اذهانو کی دایمی ځای نیسی( افساني)دروغ ویل نه دي خو په حقیقت کی دا اسطوري 
ګرانو لوستونکو د پورته ذکر شویو حقایو په بنسټ چی د نړۍ د ډیرو معتبرو لیکواالنو لخوا څیړل شوي،  درنو او

دیرش یا پنځه  ا  لومه شی چی د افغانستان په تقریبارزول شوي او لیکل شویدې په دقت سره وکتل شی دا به مع
. صفت په افغانانو په وچ زور ورتپل شویدېدیرش کلنه غمیزه کی چا ډیر مهم رول لوبولی او اوس د یو قهرمان په 

دی کی هیڅ شک نشته چی د افغانستان جنګ او ازادۍ کی ډیرو وطنپرستو شخصیتونو ونډه اخستی وه چی څه یی 
ژوندي او ډیرو نورو یی د هیواد د ازادۍ په الر کی خپل سرونه قربان کړي خو له بده مرغه د هغوي هیڅ ذکر او 

هغه چا لمانځنه کیږی چی د افغانستان په ټوټه ټوټه کولو، خیانت او جنایت کی یی ډیر لوی لمانځنه نه کیږی او د 
اوس دا په وطنپرستو افغانانو پوری اړه لری چی راویښ او قلم راواخلی او په کور دننه او بهرنیو . الس درلود
ن له الری د هیوادوالو زیوویاوحقایق ولیکی او هم یی د راډیو او ټل و او رسنیو کی خپل اواز پورتهمطبوعات

لیت او رسالت دی چی دی وی مسؤتأریخدا زمونږ او ستاسو ټولو وطنپرستو افغانانو . غوږونو او سترګو ته ورسوی
 .د لوی، بریالی او سر لوړی افغانستان په نوم. کار ته مال وتړو او حق حقدار ته وسپارو

 په ډیر درنښت


