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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  2015/ 13/12                                                                                                   محمدانور آڅړ

  ات	ن پٻژنی؟ 
  )دويمه برخه(

  

د ليکنې په لومړۍ برخه کې د څلور ډوله ات	نو په اړه معلومات وړاندې شول او ! ښاغلو او آغلو لوستونکو

ې مو ويلي وو چې، احمدشاه مسعود، د دې د1يلو او اسنادو پر بنسټ ملي اتل نه دی او برعکس د ھمدغو په پای ک

اسناد او شواھدو پر بنسټ باندې د پرديو اتل دی، نو لومړۍ د مسعود او آی، اس، آی تر منځ په اړيکو او 

  : ترھګريزو کړنو باندې رڼا اچوو

  

  :په خدمت کې) I. S. I(وځي استخباراتواحمدشاه مسعود، د پاکستان د پ: لومړي

احمدشاه مسعود، نه يوازې د يوه ھيواد جاسوسي ادارو ته کار کولو، بلکه د افغانستان د ډٻرو دښمنو ھيوادونو، 

لکه، پاکستان، انګلستان، شوروي اتحاد، امريکامتحده ايا3ت، ايران، تاجکستان، فرانسه او نورو غربي او عربي 

  .ؤ، چې په استخباراتي اصط9حاتو کې ھر اړخيز اجنټ ورته وايياستخباراتو اجنټ 

 احمدشاه مسعود، لومړی ځل د افغانستان تاريخي دښمن او د انګريزانو په 3س جوړ شوي پاکستان او د 

پاکستان جاسوسي ادارو ته، د ولسمشر محمد داود خان حکومت پر ضد، په داوطلبه توګه ورتسليم شو او ھلته د 

ن د مسلمان او قانوني حکومت پر خ9ف وروزل شو، چې نه د افغانستان په حکومت کې کفري او کمونستي افغانستا

  .مسايل وو او نه د اس9م او جھاد

د ) چراټ(احمدشاه مسعود د ھغو افغان محص9نو د لومړۍ دورې له ګډونوالو څخه دی چې پٻښور ته نږدې د 

، يو پياوړی افسر د ) سپٻشل سرويسS. S(: ې برخه درلودله، دپوځي کمپ په يو مياشتني،يوه پټ کورس کې ي

احمدشاه او ملګرو يې د جنرال بابر د سرحدي پوځي ځواک يونيفورم اغوسته، تر څو . احمدشاه روزونکی وټاکل شو

  )،مخ١۵۵سمسور افغان؛ دويمه سقاوي، . (ونه پٻژندل شي

نور غړي ) جوانان(، حکمتيار، رباني او د سازمانمسعود... «:امريکايی ليکوال سټيو کول يې په اړه وايي

داؤد نوی کمونستي م9تړ د پاکستان پوځ ) ولسمشر(د پاکستان حکومت په غٻږ کې ونيول، د . پاکستان ته وتښتيدل

پوځ ته په افغانستان کې د نفوذ موندلو وړانديز وکړ، مسعود، حکمتيار او ) پاکستاني(وٻرولی ؤ، تښتيدلو اس9مپالو 

بوټو د افغان چارو س9کار، ډګر جنرال نصيرZ ) ذوالفقارعلي(ل پنځه زره نورو تښتيدلو ځوانانو د لومړي وزير اټک

بابر تر څارنې 3ندې پټه پوځي روزنه پيل کړي وه، بابر او حکمتيار چې دواړه پښتانه وو، ژر نږدې ملګري شول او 

ن جوړ کړ، ھغوی مسعود په پټه پنجشٻر ته واستاوه چې له ،کال کې د داؤد پر ضد د پاڅون پ١٩٧۵9يو ځای يې په 

ھغه ځايه په بلوا 3س پورې کړي، نوموړي دا کار زړه نا زړه وکړ او پايله يې غټه ناکامي وه، ھغه وو چې مسعود بيا 

  )،مخ١۶٣د پيريانو جګړې، (» .د دوه کلو په بھير کې د دويم ځل لپاره پاکستان ته وتښتيد

ه مسعود استاد، جنرال نصيرZ بابر چې د جھادي بانډونو پ9ر بلل کيږي، د مسعود او نورو پخپله د احمدشا

اجنټانو له تسليمدو او ترورستي کړنو څخه پرده پورته کړي ده، نوموړي جنرال د وطن مجلې خب` د پوښتنې په 

  (!):ځواب کې په خپله مبارکه خوله داسې ويلي وو

 کودتا وکړه، نو د ھمدې کال په اکتوبر کې ما ته خدای دې اوس وبښي انجينر  کې داود خان١٩٧٣په اګست «

حبيب الرحمن راغی، ھغه ما سره خبره وکړه چې ما بوټو صاحب ته بوځه، ماله بوټو صاحب سره خبره وکړه، زه 

   دوی مھمندو کې برګيډير وم، نو ټول صوبه سرحد، بلوچستان او کشمير ما سره وو،) پيښور(ھغه وخت کې با3حصار 

  ».ته د ناوګۍ له 3رې راغلي وو
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 کال کې انجينرحبيب الرحمان او بيا حکمتيار، ١٩٧٣دا ټيک ده چې په «بابر، د مرکې په بله برخه کې زياتوي

نو د نھضت لومړنيو g او روسته رباني او نور دلته راغلل، ھغوی ته موږ تريننګ شروع کړاحمدشا مسعود

 پورې ما دوی ته تريننګ ورکولو، په ھغه وخت کې د دوی قيادت دلته و، ١٩٧٧ نه تر ١٩٧٣مجاھدينو ته له اکتوبر 

دوی به د کابل له کالج او يونيورسټي څخه ھلکان راوستل او مونږ دوی ته ټريننګ ورکولو او بيا به مو خپلو خپلو 

ه بٻل بٻل کارونه سپارل، رباني به و3يتونو ته ليږل، ترڅو دوی ھلته نورو ته درس ورکړي، مونږ دلته دوی ھر يوه ت

ليکن د داود په وخت کې مونږ داسې وکړل چې .شبنامې او داسې نور شيان ليکل او حکمتيار د ارتباط کارونه کول 

 باندې مسعود پنجشٻر ته ولٻږلو، مونږ په پنجشٻر کې په احمدشاه مسعودغوښتل مو داود ته يو درس ورکړو، مونږ 

ترڅو معلومه کړو چې دا کسان څومره ټريننګ شوي دي، ھغه عملياتو داود ته پوره ) کې١٩٧۵په (عمليات وکړل

  .تاوان اړولی ؤ 

  
  )جنرال نصيرZ بابر                                       (

g کال کې دوی ما ته راغلل او ويل يې چې پيسې ھم نشته او بل شی ھم نشته، مونږ په ډٻر بد ١٩٧٨بيا په 

نو ما دا وکړل چې اول مې شاه ايران ته پيغام وليږو چې مونږ دا خلک ټريننګ کړی وو، ته له دوی سره ... حال يو 

بيا ما دوی امريکا ته بوتلل، زه خو له صوبه سرحد څخه وتلی نه شوم، نو بيا زما يو دوست و په اس9م ...مرسته وکړه 

 مې خبره  جاھدين د ھغه کور ته ورليږل، خو په شفر کې بهاباد کې، ھغه ھم کور جوړولو او ما ھم ، نو ما به دا م

 نو ګلبدين به مې ښود او چې به مې ورته ويل چې د بجلي وا3  ورته کوله، ورته ويل به مې چې ګلکار درغی،

 کې له دوی سره کمک شروع ١٩٧٩د امريکا سفارت په مې مياشت، .  به ورغیاحمدشا مسعود درغی، نو  )برقي(

چې تاسو خپله اجندا او پروګرام جوړ کړئ او ماته يې وويل چې ته ھم خپل پروګرام دوی ته  ه وويلما ورت. کړ

  ».ورکړه

جنرال بابر د مسعود او نورو په تړاؤ په لږ څه توپير له مرحوم ډاکټر علي ارغنداوي سره په يوه مرکه کي 

  )،مخ٣٣۵ژوندې خاطرې، . (يادونه کړي ده

 Zبابر د خپلواک ژورنالست فرھاد علي خاور، سره په يوه ځانګړي مرکه کې ويلي ھمدا شان، جنرال نصير

وو چې، په ھغه وخت کې چې ذوالفقارعلي بوټو د پاکستان لومړی وزير ؤ، دی يې وروغوښت او دا يې ورته وويل 

ې ثباتۍ ھڅې پٻل زيږديز کال کې پای ته رسيږي، نو بايد د افغانستان د ب١٩٩٣چې، د ډيورنډ د کرښې تړون موده په 

  .شي، که نه نو افغانان به له اباسين څخه تر ډيورنډ پولې پورې د خپلې سيمې غوښتنه وکړي

بيا مې نو ګلبدين حکمتيار، احمدشاه مسعود، برھان الدين رباني او د افغانستان نور «:بابر وړاندې ځي او وايي

سره وليدل، وسلې او پٻسې مې ورکړې، څو افغانستان ديني مشران راوغوښتل او د پٻښور په با3حصار ک9 کې مې ور
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له ھغه راھسې مو د افغانستان د ويجاړۍ او بې ثباتۍ لٻڅې رابډ وھلې، چې افغانستان مو په داسې يو . پرې وران کړي

َاور کې وسوځوه چې حتی د اور په دې لمبو کې مو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد جرړې ھم وروسوځولې، 

س به افغانستان ھٻڅکله ھم ونه شي کو3ی چې د ډيورنډ د کرښې خپلولو غوښتنه وکړي، چې دا مې له خپلو او

روھي ويب پاڼه؛ ھغه پنځه شيطاني څٻرې چې افغانستان يې وران ويجاړ (» .خدمتونو څخه پاکستان ته ستر خدمت ؤ

  )کړ

کال کې د ٢٩/١٣۵۴د چنګاښ مياشتې په په دستورباندې )I.S.I(احمدشاه مسعود او ډلې يې د پاکستان د  

بريد وکړ، چې نوموړي ع9قداري يې تر نيمې ورځې پورې په 3س کې وه، په دغه جګړه  پنجشٻر پر ع9قدارۍ باندې

، مسعود او د ده پھلوان احمدجان پنجشيريتنه ووژل شول، له دې امله ) ١٢(کې د مسعود له ترھګرې ډلې څخه 

  :يحتونه وکړل او په يوه ناسته کې چې خپل ښی 3س يې اسمان ته پورته کړی دی وويلملګرو ته وړاندوينې او نص

  داسې ورځ به راشي چې زه او ته به په دې ځای نه شو کٻښناستلی، له اسمان او ځمکې څخه به د مرميو «

  باران اوري، چې د زمري زړه ونه لری د سفر مينه مه کوه، څوک چې له موږ سره وې او د سفر زړه کوي، يا به د 

ھيواد ژغورل غواړي او يا به مرګ غوره کوي، ته کولې شئ چې يا خو زموږ سره وې او يا پاکستان ته و3ړ 

آی، ( وږ پوھيدلو چې ته په پاکستان کې وې د پخوا د داؤد له دولت څخه او وروسته د پنجشٻر له جګړې څخه م. شئ

خواشيني نه شئ، جاسوس ھغه وخت سالم وجدان لرلې ! دوستانو. لخوا نظامي زده کړې درکړل شوې وې) اس، آی

) آی، اس، آی(شايد چې تاسې د ناوړه شرايطو له امله د . شي چې د خپل ھيواد او خپلو خلکو په ګټه يې کار کړی وي

 3ندې شوي وی، خو نن ورځ تاسې د ازادۍ بڼکې او وزرونه لری، پرون ورځ ستاسو د ژوند شرايط د توليد تر سينې

 ».د کارغه په شان وو، خو نن ورځ زموږ په شان د پامير او پنجشٻر د لوړو غرونو له عقابانو سره يو ځای ياست

  
 )د افغان موج له ويب پاڼې څخه(

  : پھلوان به وې د فردوسي له قوله چې وايي) عادي( کوئ چې ھمغهداسې فکر مه«:پھلوان، په خندا سره وويل

  بود در سيستانيلی  و ګرنه  –منش ساختم رستم داستان 

پھلوانان نه ياستی، ستاسو ھر يو تن رستم دی، که نه نو موږ دا ځواک لرو چې ستاسو څخه ) عادي(اوس تاسې 

صداقت او وطنپرستي موجوده وي او وجدان مو پاک وي د داستان رستمان جوړ کړو، په دې شرط چې په ستاسو کې 

نه اخلو، تٻرو ته س9م او صلوات، ھيله ده چې سر له نن څخه له ) بٻل(او موږ ھم له ورخ څخه په تٻرو اوبو پسې يوم

و پاکستان سره اړيکي ونه لرئ، چې پاکستان د افغانستان قسم خوړلی دښمن دی او پاکستان له روسانو څخه ھم ناوړه ا
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يوه خوا د خپلو ګټو پخاطر د کمونست او مساواتو په نوم، د دين او د . د خلق دموکراتيک ګوند څخه خطرناک دی

افغانستان د ځمکې 3ندې زيرمو او شتمنيو لپاره جګړه کوي او بله خوا د خپلو بادارانو د ګټو لپاره، چې په سيمه کې 

ه، چې له کلونو راپدې خوا د انګريزانو د غچ اخيستلو پخاطر د يې دغه شپږمه ګوته د پاکستان په نوم رامنځ کړي د

  . افغانستان او زموږ له خلکو سره دښمني لري

له دې څخه ھم انکار نه کوو چې د پاکستان د جوړيدو څو کاله وروسته پنځم ستون د دولت او افغانستان د خلکو 

سره رامنځ ته کړی دی، تر څو ) ؟(اکستان په ناپوھۍانګريزانو دغه شپږمه ګوته، يعني پ. په منځ جاسوسي کړنې کوي

  .د پنځم ستون جاسوسان د ننه په افغانستان کې تخريبي او جاسوسي کړنو ته ولٻږي او مادي او معنوي م9تړ يې وکړي

انګريزان زموږ پخواني دښمنان وو ،دي او وي به، دښمن ته په کمه سترګه بايد ونه ګورو او بايد چې بې 

و، خپل تاريخي دښمن ته د طمع 3س ونه غځوو، د خپلو خلکو او خپل ھيواد د ورانۍ لپاره له دښمن سره غٻرته نه ش

افغان . (قناعت د انګورو له شيرې څخه بھتر دی. مرسته کول او دښمن ته 3س اوږدول د يو ملت، تاريخي بې ننګي ده

  net.afghanmaug.www )موج

روسته له ھغې چې د ډاکټر نجيب Z حکومت سقوط وکړ، د نظار شورا په لومړي قدم کې د پاکستان د آی، و

آغلي . اس، آی د چارواکو په غوښتنه، د ډاکټر نجيب Z د دولتي امنيت د محرمو اسنادو د پلټو اجازه ورکړل شوه

، ١٩٩٢/ ٢٣ فرنتيرپوسټ ورځپانې د می مياشتې په د« :م9لۍ نظام، د فرنتيرپوسټ ورځپانې له قوله داسې ليکلي دي

  ز، کال خبر خپور کړ چې، د پاکستان د آی، اس، آی رئيس جنرال حميدګل، په دې ھڅه کې دی چې د پخواني حکومت 

اسناد چې په پاکستان پورې اړه لري تر 3سه کړي، په دې اړه د نظار شورا، غړي ټول ھغه پټ ) خاد(د استخباراتو

امنيت مسؤل دی، د ھغو پاکستانيانو د نومونو لٻست، چې د افغانستان ) ملي(الرحمن چې اوس مھال د کابل دډاکټر عبد

  .  دولت ته يې جاسوسي کوله او پٻسې يې تر 3سه کولې د آی، اس، آی مشر ته په کابل کې ورتسليم کړی دی

com.awoonafghansab.www://http  

له نٻکه مرغه چې پاکستانيو استخباراتو څه تر3سه نه کړل، ځکه چې د دولتي امنيت وزارت ټول محرم او مھم 

اسناد له منځه وړي وو او که يو شمٻر د دولتي امنيت د ھمکارانو نومونه په 3س ورغلي ھم وي ھغه به ټول بدل 

  . نومونه وي

  

  يس، جنرال حميدګل او احمد شاه مسعود د پاکستان د آی، اس، آی رئ      

،ز کې او په نورو خبري رسنيو کې خپور ٢١/١٩٩٢يو بل خبر چې د فرنتيرپوسټ په ورځپاڼه کې د می په 

مشر جنرال حميدګل ) پخوانی(برھان الدين رباني د اس9مي دولت مشر د پاکستان د آی، اس، آی «:شو، وايي چې



  
 

 

  5تر 5  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئه کړله موږ سره اړيکه ټينگ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 چې په ھوايي ډګر کې د جھادي قوماندانانو لخوا تود ھرکلی ورته ويل شوی دعوت کړی او کابل ته رارسيدلی دی،

  .د ھمدغه خبر پربنسټ رباني يوه ځانګړي روسۍ ډوله الوتکه پٻښور ته ورليږلي وه. دی

، کال کې پاکستانيو ورځپاڼو خبر ورکړ چې برھان الدين رباني له حميدګل څخه غوښتنه کړي ١٩٩٢دا شان په 

    com.afghansabawoon.www. وی س9کار په توګه په کابل کې پاتې شيده چې د ده د ل

  
،ل،ل،کې په کابل کې واک تر3سه کړ نو د افغانستان له ١٣٧١کله چې د جمعيت مشر برھان الدين رباني په 

 دځانګړي او لوی مشاور  دګل يې درسمي فرمان له مخېلومړۍ درجې دښمن د آی، اس، آی پخوانی مشر، جنرال حمي

 ټاکلی و او دکابل په وزير اکبر خان کې اوسيدلو چې له ھغه ځايه يې رباني مسعود او نور قوماندانانو ته  په توګه

 له بلې خوا اوس، اوس د اط9عات روز ورځپاڼې او ويب پاڼې، سره د روان کال د ليندۍ مياشتې په. 3رښوونې کولې

اومه نيټه د افغانستان د اس9مي ګوند، د مرکچي پ9وي مشر امين کريم مرکه کړي ده چې د مرکې په يوه برخه کې يې 

يو بل مھم ټکی ھم اضافه کوم ھغه دا چي «:د جنرال حميد ګل او جمعيت ګوند مشرانو د اړيکو په ھلکه داسې ويلي دي

ستان په بدلونونو کي ډير نقش درلود او د پاکستان د استخباراتو کوم کس چي د آی اس آی د رئيس په توګه يې د افغان

په راءس کي ؤ جنرال حميدګل ؤ، وروسته له دې چي استاد رباني مرحوم کابل ته تشريف راوړ، جنرال حميدګل، 

ش يې ًرسما د استاد برھان الدين رباني د سياسي س9کار په توګه په افغانستان کي وټاکل شو او لس زره ډالري معا

  » .درلود

ښاغلي کريم د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنرال حميدګل رسمي دنده په پاکستان کې په ھغه وخت کې څه 

په ھغه وخت کي له آی اس آی څخه تقاعد شوی ؤ، ولې لومړی ځل ؤ چې يو غيرافغاني شخص د ولسمشر «:وه؟ وويل

. کل کيږي، ھغه د ښاغلي رباني په وخت کي پخپله حميدګل ؤپواسطه د سترس9کار په توګه او په يوه ډير لوړ معاش ټا

  )  روھي ويب پاڼه؛ د سلطان شاه صفاري، پښتو ژباړه(

  نوربيا


