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 ۱۶/۰۱/۲۰۱۷          انور آڅړ محمد
 

 اتالن پېژنی؟
 اتمه برخه

 

 په خدمت کې: (MOS)د استخباراتو  تاجیکستانمسعود د 
کستان یکستان هیواد، له افغانستان څخه ډېر اهمیت درلود، دوی په دې عقیده وو، چې تاجیاحمدشاه مسعود ته، د تاج

وه، چې،  يپه خاطر، په عمل کې ورته ثابته کړد خپلو ګټو  ،حکومت تاجیکستاندی. د  زموږ )پدري( هیواد
خپلواک شو،  تاجیکستانحکومت وروسته له هغې چې شوروي اتحاد ړنګ او  تاجیکستاند  ورسره لري. يخواخوږ

، چې له امله یې نه شوای کولې، له مسعود سره پوځي، یا شوتصادي او خپل منځي جګړو کې ښکېل په اقنو 
کولی شول د زړه له کومې یې له نظارشورا سره  چېیې اقتصادي مرستې وکړي، خو سربېره پر دې، هر هغه څه 

ځانګړي  و، پهوره په واک کې ورکول او استعمال خا تاجیکستان، د یوازني مرسته، مسعود ته، کړي دي، چې هغه
پوځي،  ځایه یېد احمدشاه مسعود، په خدمت کې ورکړ شوی ؤ، چې له هغه ،  ب هوایي ډګرتوګه، د کوال

  استخباراتي او نور هر ډول اکماالت ترسره کول.
کې  تاجیکستانننه په قر دوروسته له هغې چې، د تالقانو ښارګوټی، له مسعود څخه طالبانو ونیو، نو د مسعود م  

په  په ټپي حالت کې، د درملنې لپاره او کله چې مسعود د دوه تنو عربو ترهګرو لخوا ترور شو، نو (۱)ؤ...
په دې مانا چې د نومړي مرګ او ( ۲)ته یوړل شو او د رسیدو څخه وړاندې یې سا ورکړه. تاجیکستانچورلکه کې 

 کې ؤ. تاجیکستانژوند په 
په خاورې کې لیده کاته کول،  تاجیکستانکړیو، له مسعود سره، د  ، د نړۍ یو شمېر هیوادونو استخباراتيې خواله بل

 سازمان او مسعود، بې شمېره لیدنو کتنو ته اشاره کوو:  «سي، آی، ای»چې له هغو څخه یوازې د بېلګې په توګه، د 
 افسرانو سره د کله ناکله غونډو له الرې، [ېسي، آی، ا]سیمو کې، له  ياو پنجشېر په خوند تاجیکستان... د »

 ،مخونه(۶۷۰سټیوکول؛ د پیریانو جګړې،) «له النګلي سره خپلې اړیکي ساتلي وې. ،مسعود
یوې ډلې سره ،ز کال د دوبي په لومړیو کې د بن الدن د څانګې له ۲۰۰۰د سي، آی، اې مامور کوفر بلک د 

موټر کې، چې په ه دوشنبه کې د مسعود سړیو نوموړی په یوه زاړه مرسیډېس بنز ړویجا پهته الړ ؤ،  تاجیکستان
ۍ څانګې د مشر او نسکور شوي ولسمشر، نجی ب سویاړ یې ادعا کوله چې هغه یو وخت د کمونستي زمانې د جاسو

کور ته ورسوله، د ننه مسعود په داسې  يهللا د سپرلۍ موټر ؤ، بدرګه کړ. د امریکایانو ډله یې د مسعود یوه خوند
 مخ( ۷۳۴)سټیوکول؛ د پیریانو جګړې، وو... . حال کې چې مرستیاالن او ژباړونکي ترې چاپېر 

د کوال ب له هوایي ډګر څخه،  تاجیکستاند امریکایانو، روسانو، ایرانیانو او نورو استخباراتي ادارو پوځي مرستې د 
جنرال نقی ب هللا چې د شمال د   ،ې، چې په دې اړه یو تن پیلوټپنجشېر او د شمالي ټلوالې نورو سیمو ته روانې و

د »... و یوه الوتکه یې د جالل آباد ښار په هوایي ډګر کې کېنوله او طالبانو ته یې تسلیم کړه وویل: ځواکون
)سمسورافغان؛ دویمه « له کوال ب نه هره ورځ د الوتکو په واسطه مزار ته وسلې او مهمات انتقالیږي. تاجیکستان
 مخ(۳۴۰سقاوي،

زموږ په کورنیو چارو کې دې السوهنه نه  ،طار ورکړ چېحکومت ته اخ تاجیکستانله دې امله وه چې، طالبانو د 
 مخ( ۳۷۳)سمسورافغان؛ دویمه سقاوي، ین ګټه نه اخلي. فکوي او د کوال ب هوایي ډګر نه دې مخال

ډول،  باله (۲۸، کلونو کې )۱۳۷۶ـ ۱۳۷۵هوایي ډګر ته د مسعود )شورای نظار( لخوا په   د کوال ب تاجیکستاند 
 د تښتول شویو الوتکو ډولونه په دې ډول دي:چې ډول الوتکې اړول شوي دي 

 ( جګړه ییزې الوتکې. SU-22ـ اته باله )۱
  (جګړه ییزې الوتکې.MIG-21ـ شپږ باله)۲
 چورلکې. ترانسپورتي( MI-17)ـ اته باله۳
 چورلکې. ه ییزې ړجګ( MI-35ـ شپږ باله)۴

 )د محور سایټ څخه(
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، ته یې ډالۍ کړېحکومت  تاجیکستانشورا وپلورلې او که د  لوتکو پته ونه لیږدله، چې د نظارشویو ا د پورته یادو
خو د یوې مسافر وړونکي، اریانا الوتکې معلومات شته، چې د نوموړي ډلې لخوا د برهان الدین رباني پر مشرۍ، 

 لیکل شوي دي.په اوومه برخه کې اړه یې د همدغې لیکنې)اتالن پېژنی؟( په چې  په ایران باندې وپلورل شوه
 هیواد ؤ، تاجیکستانالره د  سانه او ارزانهآ روپا ته د مخدره توکو او قیمتي ډبرو د قاچاق،امسعود لپاره  له بل پلوه،

با ب د پیریانو جګړې په دې پوره کول، په  یوه اندازه لګښتونهد خپلو ځواکونو  چې مسعود له همدغې الرې څخه،
پیسې او وسلې ومومي، د پنجشېر په پټنځای کې یې  ،چې ،مسعود مجبور ؤ»ښاغلی سټیوکول داسې وایي: ،کتا ب کې

، د مسعود کړي وېنغدې پیسې لرلې، چې د لوړ بیه ډبرو د ایستلو او مخدره موادو د قاچاق له الرې یې غونډې 
په شان د نړۍ په لر  السویګاسریکا د ملیشې د مرکزي آسیا له الرې روسیې ته د هیروینو قاچاق کاوه، هغوی د ام

 ،مخ(۵۰۰)« واټنه لوړه بیه ډبرو او غمیو په نندارتونونو کې الجورد او زمرد پلورل.
 نور بیا

----------------------------------------------------------- 
 مخ. ۸۳۴سټیوکول؛ د پیریانو جګړې،  -۱
 مخ. ۸۴۴هماغه، -۲
 

 

 

 پای اتمي برخېد 
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