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

  ٢٠١٧/ ٠١/ ٠٤                                                                                محمدانور آڅړ

  ات�ن پٻژنی؟

  ) پنځمه برخه(

  

  : په خدمت کې٦-Miمسعود د انګريزي استخباراتو،             

  
ه له اخ(صه، د خپلو احمدشاه مسعود د افغانستان تاريخي او کينه کښ دښمن، انګريز ته د زړ

ايم، آی، (خلکو او افغانستان پر خ(ف ناوړه کړنې ترسره کړي دي، مسعود د انګريزانو د استخباراتو

نومي کتاب کې ) پيريانوجګړې(له خوا حمايه او استخدام شوی ؤ، امريکايی ليکوال سټيوکول د) ۶

آباد کې د برتانيا د سفارت، له ادارې، چې په اس(م ) جاسوسي(د برتانيا څارګرې... «:داسې ليکي

يوې کړکۍ، نه لرونکي کوټې څخه يې فعاليت کاوه، د جګړې له پيله يې له مسعود سره اړيکي لرل، 

  ) ، مخ١٧۵(» ... .نوموړي ته يې پٻسې، لږ شمٻر وسلې او د استخباراتو ځيني وسايل ورکول 

 کتل لکه، مسعود چې د د انګريزانو جاسوسي ادارې مسعود ته د يوه داسې کس په سترګه

کله چې د کابل د سقوط په لومړۍ . انګريزانو د د تره زوی او پخپله له انګليستان څخه راغلی وي

د حکمتيار او مسعود د ځواکونو لخوا ښار ونيول شو او په سبا يې  د ) ، ل، ل٨/١٣٩۵دغويي په (شپه

له کابل څخه  په زور وايستل شول، نو مسعود او دوستم د ځواکونو له خوا د ګلبدين حکمتيار ځواکونه 

د انګريزانو د جاسوسۍ (َيحيی مسعود د خپل اداره کوونکي ) احمدشاه مسعود ورور(په پٻښور کې د 

موږ په حقه وو، حکمتيار ... «: سره وکتل، برتانوي افسر په غرور ورته وويل)  سازمان مسؤل کس

  )مخ٣۴٣و جګړې سټيو کول؛ د پيريان (».ناکام او مسعود بريالی شو

ښه نه ) سي، آی، اې(مسعود د برتانويانو نازولی ؤ، نو له ھمدې کبله په «: سټيو کول زياتوي

... او اکماWت وراستول ) مزدوري(سي، آی، اې مسعود ته په مستقيمه توګه اجوره ] خو بيا ھم[لګيده 

  )،مخ٢١٨د پيريانو جګړې (» .

ته ) ۶ام، آی (خوا، د انګليستان استخباراتول]D.G.S.E[ مسعود د فرانسې د استخباراتو

ته ) سنډيګال(ورمعرفي شوی ؤ، دغې شبکې د ھغه ھيواد د تجارتي تلويزيون يو زوړ چلوونکی
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، وويني او پر (!) دی١وظيفه ورکړه چې پنجشير ته وWړ شي او ھلته يو ځوان قومندان چې دويم ټيټو

مدې سنډيګال په مرسته د احمد شاه مسعود ورور ھغه باندې د تلويزون لپاره يو فلم ډک کړي، د ھ

احمد ولي د انګريزۍ ژبې د زده کړې لپاره لندن ته ليږل کيږي، ھغه په داسې حال کې چې ھٻڅ کومه 

دغه يو ساعته فلم وروسته (!) َشھادت نامه نه لري، خو ادعا کوي چې حتی ماسټري يې اخيستي ده

يرنو سره سره W پوره ډاګيزه شوي نه ده چې سي آی اې سي آی اې ته وروسپارل شو او له ځينو انګ

  )١۵٧سمسور افغان،دويمه سقاوي،م . (ھم پټه معامله ورسره پيل کړي که څنګه؟

او په ھغو شپو ] بي، بي، سي راډيو چې په حقيقت کې د انګريزانو د استخباراتو راډيو ده[

انه وه، د بي بي سي راډيو ه روورځو کې چې د افغانستان ولس او روسانو ترمنځ ښه ګرمه جګړ

نړيوال سرويس ته د انګليستان د بھرنيو چارو وزارت لخوا يو مکتوب راغی، چې بي بي سي، بايد د 

مسعود د شخصيت په تبارز کې ونډه واخلي، د يادونې وړ ده چې د بي، بي، سي راډيو د خپلې 

 چارو وزارت د پاليسی تابع ده خپلواکۍ او آزادۍ سره، سره، د بھرنۍ پاليسۍ په برخه کې د بھرنيو

د . او د بھرنيو چارو وزارت بيا په خپل وار د خپل ھٻواد له استخباراتي سرچينو څخه الھام اخلي

بھرنيو چارو وزارت په مکتوب کې Wرښوونه شوي وه چې په يوه نه يو ډول بايد د افغانستان په ھر 

د بھرنيو چارو وزارت د . وصل شيګوټ کې د روسانو پر ضد د جګړې رابطه له مسعود سره، 

د . په لغمان کې د روسانو پر ضد سخته جګړه روانه ده: Wًرښوونې لپاره بٻلګې ھم راوړي دي، مث(

دې جګړې خبر بايد داسې واړول شي، نن د لغمان په وWيت کې د روسانو پر ضد سخته جګړه روانه 

ه، په دې جګړه کې د لغمان وWيت ګڼ ده چې په نتيجه کې روسانو ته سخته مرګ ژوبله اوښتي د

شمٻر کلي او کورونه وران شوي دي، د يادونې وړ ده چې لغمان وWيت پنجشير ته ورڅيرمه پروت 

دی، چې د افغانستان د جھاد د نامتو قومندان احمدشاه مسعود مرکز دی، روسانو تر اوسه پورې څو 

سمسور افغان، دويمه سقاوي،م . (وي نه ديځله پر پنجشير حملې کړي خو د ھغه پر نيولو بريالي ش

١۵٨(  

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

،ز کال کې د پخوانۍ يوګس(ويا ولسمشر او د کمونيستانو ١٩۵٣مارشال يوسيپ بروز ټيټو، په 

د اتحاديې Wرښود ؤ، د جرمني له بريد نه وروسته، د دويمې جګړې په جريان کې د آزادۍ 

،ز کې ماشال شو او ١٩۴٣تونکو ملي جبھه او چيريکي ځواکونه يې جوړ کړل، نوموړی په کال غوښ

زرو وسله والو کسانو مشري يې په Wس کې وه، چې د شوروي اتحاد په ٢٠٠،ز کې د ١٩۴۴په 

،ز کې د ١٩٧۴دی په ... مرستي سره يې د نازي جرمني ځواکونو ته په يوګس(ويا کې ماتي ورکړه 

پاره ولسمشر وټاکل شو، ده له شوروي کمونيستانو څخه ځانګړي کړن(ره غوره کړي وه، ټول عمر ل

،ز کې د ورپٻښې ١٩٨٠چې له امله يې له شورويانو سره مخالفتونه درلودل، مارشال ټيټو په کال 

  .  کالو په عمر ومړ٨٨ناروغۍ له امله د 

  

  


