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امریکایي څېړونکی د مسعود شتمنۍ او د آی ایس آی مداخلې 
 افشا کوي

 
مشهور امریکایي لیکوال  -تاند

په  (Steve Coll) سټیف کول
خپل تازه اثر کې له طالبانو 
سره د آی ایس آی د اړیکو 
ژوروالی او د پخواني جهادي 
قوماندان احمدشاه مسعود پټې 

 .شتمنۍ افشا کړي دي

سټیف د افغانستان په اړه په 
 Directorateخپل دې اثر )

S: The C.I.A. and 
America’s Secret 

Wars in Afghanistan and Pakistan کې ویلي چې احمد شاه )
ملیون  ۶0ولسمې وړاندې د لندن په یوه بانک کې مسعود د سپټمبر تر یو

 ډالره لرل.
سټیف کول، چې د امریکا له پټو استخباراتي معلوماتو خبر دی، د امرهللا 
صالح په وسیله له احمد شاه مسعود سره د سي آی اې د مرستو یادونه کړې 
او په عین حال کې یې ویلي چې مسعود د دې ترڅنګ چې د قیمتي ډبرو له 

وه پیسې ساس ته راوړې د ایران له سپاه پاسداران او نند څخه ن  خرڅال
 ډېرې مرستې ترساسه کولې.

 Directorate S: The C.I.A. andد سټیف کول په تازه کتاب )
America’s Secret Wars in Afghanistan and Pakistan )

کې د پنجشېر له سارې له مسعود سره د مرستو او په طالبانو کې د آی ایس 
 آی د ژورو ریښو په اړه بحث شوی دی.

تان په اړه د سټیف کول دون  کتاب دی. د ده لومړي اثر د ارواوو دا د افغانس
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 ( د پولیټزر جایزه ګټلې ده.Ghost Warsجنګ )
دی له طالبانو سره د پاکستان د استخباراتي ادارې مرستو ته په اشارې لیکي، 
د آی ایس آی مالتړ تر دې حده و چې سي آی اې ګومان کاوه چې د پاکستان 

 کي د افراطي ایډیالوژۍ په لومه کې کښېوتي دي.جګپوړي پوځي چاروا
( ریاست بشپړ پټ/ Sدی وایي چې د آی ایس آی په تشکیالتو کې د ایس )

 طالبانو او کشمیري یاغیانو د مالتړ عملیات په غاړه لري.محر  دی چې د 
سټیف په خپل کتاب کې د افغانستان د اوسنۍ جګړې پر عواملو ن  ږغېدلی 

 دی.
افغانستان کې د امریکا پر ورو پوځي پرمختګ او د پالیسۍ ښاغلی کول په 

کاله جګړې وروسته، چې تر  1۷پر کمزورتیاوو انتقاد کړی، وایي چې له 
زیات افغانان پکې وژل شوي، سا ن  طالبان او داعش په جګړه  100000

 کې سره سیالي کوي.
یسي دی وایي، د افغانستان په جګړه کې، یوازینی شی چې امریکایي پال

جوړوونکو زده کړي دي، نغه دا دي چې که له افغانستانه امریکایي پوځیان 
 ووځي، حاسات به سخت خراب شي.

 


