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  ٣ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په 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 : يادښت 

  

 ٢٠١٦/ ١٢/ ٣١                                                                                                 څړ انور آمحمد

    

  ات�ن پٻژنی؟
  )څلورمه برخه(

  

  : په خدمت کېC. I. Aمسعود د 

     
، اجوره يو تن جنرال، ګيري شرون، چې په جاسوسي ترمينولوژۍ، کې يې) سي، ای، اې(د 

اجنټان استخدام او اداره کول، چې له دا ډول اجنټانو څخه يو ھم، احمدشاه مسعود دی، ( ١مزدور) يي

له ) سي، آی، اې(چې د ھمدغه جنرال او يو شمٻر نورو امريکايي څارګرو له خوا استخدام شوی ؤ، 

خباراتي وسايلو ، زيږديز کال نه راپه دې خوا د احمدشاه مسعود سره د جګړه ييزو او است١٩٨٠

 له دې امله وه چې، د امريکا په )٢(.مرستې کولې او د مياشتې يې دوه لکه نغد ډالر مزدوري ورکوله

 په اداره کې د مسعود په نوم يوه ځانګړي څانګه تشکيل شوي وه، ترڅو C. I. A?نګلي ايالت، د 

ليکوال سټيو . ستلی شيوکولی شي، له مسعود څخه په جاسوسي او ترورستي چارو کې ښه ګټه واخي

  )،مخ٧١١(کول؛ دپيريانو جګړې 

لخوا مياشتنی دوامداره تنخوا ورکول کيدله، خو کله به چې نوموړي ) سي، آی، اې(مسعود ته د 

له خوښې سره سم کار ونه کړ، نو مياشتنۍ تنخوا به يې پرې کمه يا ھم ودروله، په ) سي، آی، اې(د 

پنځه سوه زره ډالر ) سي، آی، اې(د ورور ضياء مسعود ته  نيټه د مسعو٣١ز، د جنوري په ١٩٩٠

 خو د مسعود )٣(.ورکړي وو، چې د دغو پٻسو په بدل کې، د ژمي په موسم، د سالنګ ?ره وټري

د مسعود مياشتنۍ اجوره له دوه ) ھاري(مامور ) سي، آی، اې(ځواکونه له ځايه ھم ونه خوځيدل، نو د 

) سي، آی، اې(ه راټيټه کړه او مسعود ته يې له دې امله چې له سوه زرو ډالرو څخه پنځوسو زرو ت

سي، ( وروسته بيا د )۴(.خطاب کولو) کوچني حرامي(څخه يې په ټګۍ پٻسې وھلي وې، ده ته يې د 

مسؤل ھاري، د مسعود مياشتنۍ اجوره له پنځوسو زرو ډالرو څخه تر سلو زرو ډالرو پورې ) آی، اې

  ) مخ٣١٧(پيريانوجګړې سټيوکول؛ د... . پورته کړه 
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ګيري شرون په خپل ?س د مسعود ورور، ... «: دا شان ښاغلی سټيوکول بل ځای ليکي

احمدضيا، ته نھه لکه ډالره ورکړي وو، چې د افغانستان په شمال کې يې د بيا رغاونې پر پروژو 

د » .ول کٻدلهولګوي، دا په ھغه دوه لکه ډالره اجوره سربٻره وې چې مسعود ته په مياشت کې ورک

  ) ،مخ٢٨۵(پيريانو جګړې، 

نه يوازې دا چې د سيا سازمان مسعود ته مزدوري ورکوله بلکه د ده د بانډ قوماندانانو ته يې ھم 

د ... «:رشوتونه ورکول، تر څو د طالبانو پر وړاندې يې استعمال کړي، په دې اړه سټيوکول وايي

 راتلل، د ھغو شيانو ځانګړی نوملړ يې تيار کړ چې سي آی اې ډله چې پنجشير ته په منظمه توګه تلل

مسعود ته اړين وو، پردې سU شول چې د مسعود قومندانانو ته د رشوت ورکولو لپاره نغدې پيسې 

د پيريانو » ... .پکار وې، تر څو د عربو پر پيسو د طالبانو د پړسيدلي خزانې مقابله وکړای شي

  )   مخونه۶٧۴ - ٧٨٢(جګړې

سي، آی، اې په دې عقيده وه، چې د «: له خولې داسې ليکي چې) ي، آی، اېس(سټيوکول د 

  )مخ٧(دپيريانوجګړې  ».مسعود کسانو ته له وطن او خپلو خلکو څخه پٻسې زيات اھميت لري

  
کله چې احمدشاه مسعود له طالبانو سره په جګړو لګيا ؤ، جنرال ګيري شرون په کابل کې له 

د نيولو په اړه ليدنه کړي وه او له دغې ليدنې څخه خورا خوښ او ژور مسعود سره د اسامه بن ?دن 

استخباراتي اړيکي يې ورسره ټينګ کړل، خو کله چې مسعود ووژل شو، نو د سي، آی، اې جنرال 

ډٻر خواشينی شو، ځکه چې د جنرال نوي او مھمه دنده په افغانستان کې پٻليدونکي وه، په دې اړه 

له مسعود سره دغه ناسته ډٻره اړينه وه، چې له مخې يې له شمالي ټلوالې .. .«: نوموړی جنرال وايي

او مسعود سره د راتلونکو ھمکاريو دروازه پرانستل شوه او مسعود په راتلونکي کې له ما او د سي، 

آی، اې له ھر نماينده سره په کابل کې د ليدنې لپاره ھوکړه وکړه، چې د راتلونکي لپاره مھم ګام ؤ، 

له لسو ګروپونو څخه لومړنی ګروپ ؤ ) د سي، آی، اې(له امله يې زما، ژامې ماتوونکی ګروپ چې 

ز، کال د سپټمبر په شپږمه ٢٠٠١د دغې غونډې له برکته، د .) چې، په پنجشٻر کې ځای پرځاې شو

سي، آی، اې په » .نيټه، په پنجشٻر کې د شمالي ټلوالې له تود او دوستانه ھرکلي سره مخامخ شو

  )مخ۶٩(نجشٻرکې پ
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چې په حقيقت کې پخپله د [سازمان کې د تروريزم ضد مشر) سي، آې، ای(کوفر بUک په 

 د امريکايي د پنجشٻر درهګيری شرون ته دنده ورسپارلي وه چې لومړۍ ] دولتي ترورستانو مشر ؤ

 وژني، کوفر بUک نظامي عملياتو لپاره وکاروي او ورسره د بن ?دن لوړپوړي چارواکي پيدا او ويې

ګيري شرون ته داسې دنده ورکوي چې دا ډول عمليات د دولتي تروريزم مھمه برخه تشکيلوي، بUک 

له ھغې نه پرته ستا دنده دا ده چې، اسامه بن ?دن او د ھغه لوړپوړي چارواکي پيدا او ويې ... «:وايي

د ھغه جنايتکاره ډله ژوندۍ ونيول زه نه غواړم چې د اسامه بن ?دن او «: کوفر زياته کړه» .وژنې

زه غواړم چې د دوی د ... شي، زه غواړم چې ھغه مړ ووينم او نه غواړم چې ژوندی يې وساتم 

زه غواړم چې د اسامه سر ماته په يو بکس کې، چې د وچ (!) سرونو انځورونه د نيزو پر سر ووينم

  )مخ۴۴(شٻرکې ګيري شرون؛ سي، آی، اې په پنج» .يخ څخه ډک وي راولٻږل شي

جاسوسي ادارې د امريکا په ?نګلي ايالت کې د مسعود په نوم ځانګړي څانګه ) سي، آی، اې(د 

 سي، آی، ای له ?نګلي سره د مخابرې خوندې اړيکي وتړل تر څو مسعود د بن ?دن په )۵(.پرانستله

ي، آی، ای افسرانو د تاجکستان او پنجشٻر په خوندې ځايونو کې له س... اړه ھغوی ته خبر ورکړي 

سټيوکول؛ د پيريانو . سره د کله ناکله غونډو له ?رې، مسعود له ?نګلي سره خپلې اړيکي ساتلي وې

  )مخونه۶٧٠ -۶۶۶(جګړې،

جنرال ګيري شرون دليل وايه چې، مسعود نه يواځې له امريکا سره مرسته کوله، بلکې د افغان 

... . يې له خپلې پوځي ادعا سره ھم مرسته کوله جګړې له ډګر څخه، د بن ?دن په محو کولو کې 

  )، مخ۵٠٣(سټيوکول؛ د پيريانو جګړې، 

په پای کې جنرال ګيري شرون د احمدشاه مسعود مړيستون ته ورځي او د ھغه له خدمتونو 

د قبر سيمې ته زموږ سره يو ځای لږترلږه شل افغانان ... «: څخه مننه کوي، نوموړی جنرال وايي

دا چې ټولو ځيرځير راکتل يو نا اشنا او عجيبه غوندې شيبه وه خو ... کې وو راغلل چې په سيمه 

ماورسره مقاومت وکړ او پرځای مې په ھغه يادونو او شٻبو باندې فکر متمرکز کړ چې له مسعود 

او د څو دقيقو لپاره مې ) ُدعيسويانو دعا(ما د صليب نښه جوړه کړه... سره  مې تٻرې کړي وې

  )،مخ١١٩(سي، آی، ای په پنجشٻرکې » ... .ره کړهچوپتيا غو

 ----------------------------------------------------------------------------  

 استخبارات څو ډوله اجنټان، ھمکاران او باوري اشخاص لري، که يو څوک د خپل ھيواد د حکومت پر -١

کومت نورې  ناروا کړنې وي، استخباراتي ادارې يې د مجاھد، او يا د ح) عقيدتي(خUف وي او عوامل يې، ګروھې

وطندوست، وطن پرست او ازادۍ غوښتونکو، په نوم مرستې ورسره کوي او دا ډول خلک تر ډٻره مالي غوښتنې نه  

 کوي، چې ښه بٻلګه يې په فلسطين کې د اسرايلو پر وړاندې د جھاد او مقاومت ډلی دي او په افغانستان کې د شوروي

بلکه عام او ناخبره مجاھدين دي، دا ډول خلکو ) دتنظمونو مشران او قوماندانان نه(او امريکايي  اشغالګرو پر وړاندي

  .ته د استخباراتو په اصطUح اعتمادي اشخاص او ھمکاران وايي او اجنټان يي نه بولي

کوي،  ھغوی ته اجنټان ويل کيږي، له له پلوه، ھغه ډله خلک چې د پيسو پخاطر د پرديو استخباراتو لپاره کار 

دا ډول خلک د پيسو په بدل کې ھر ډول خائينانه او ترورستي اعمال تر سره کوي چې په افغانستان کې يې ډٻره ښه 

  .چې جنرال ګيري شرون به دا ډول اجنټان استخدامول. بٻلګه د تنظنمونو مشران، احمدشاه مسعود او د ھغه ډله ټپله ده

  مخونه٢١٨ -٢اب؛ دپيريانو جګړې،  د سټيو کول کت-٢

  ،مخ٩ سټيوکول؛ دپيريانو جګړې -٣

  ،مخ٣٠۵ سټيوکول؛ دپيريانوجګړې -۴

  )نوربيا                           (مخ٧١١ سټيوکول؛ د پيريانو جګړې، -۵


