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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جنوری ٢٩
 

 "مسعود" به خيانت "قانونی"اعتراف 
رانی اعتراف کرد  در يک سخناحمد شاه مسعود سابق رئيس شورای دولت مستعمراتی و يکی از ياران يونس قانونی

 به صراحت اعتراف نکرده است، اما قانونیالبته .  رھبر شورای نظار مرتکب خيانت شده استاحمد شاه  مسعودکه 

 يکی از عمال شورای نظار است که در دوران جنگ ھای داخلی قانونی. ی گفتارش ھمين خيانت را افاده می کندامعن

روی ھمين دليل بود که بعد از تجاوز امريکا . مظلوم افغانستان گرديد مرتکب جنايات وسيعی عليه مردم ١٩٩۶- ١٩٩٢

  . به افغانستان، مانند ساير عمال شورای نظار  مورد تفقد امريکا قرار گرفت و در پست ھای عالی نصب شد

 داحمد شاه مسعو و يکی از ياران نزديک ١٩٩۶- ١٩٩٢ يکی از جنايت کاران جنگ ھای داخلی ساليان يونس قانونی

در زمان خروج ارتش "او در محفلی اظھار داشت که . غير مستقيم به خيانت و ميھن فروشی رھبر خود اعتراف کرد

مالقاتی داشتم و " ملی"ژيک سالنگ به سمت حيرتان، من در تخار بودم و در مسير با قھرمان ي ستراتۀسرخ از در

خروج قوای ارتش سرخ ذوق زده شوند اما شھيد قھرمان ملی بعد از مکث انتظارم داشتم که ايشان از شنيدن خبر 

کوتاھی گفت که آنھا بی موقع افغانستان را ترک کردند و ھنوز مجاھدين ما به پختگی نرسيدند و ما به زمان بيشتری 

 و سوسيال عوداحمد شاه مس مؤيد عقد قرارداد مخفی بين قانونیدھد؟ سخنان   میااين جمله چه معن". نياز داريم

نظر به عقد قرارداد مخفی بود که . کردند امپرياليسم شوروی است که طرفداران اين غدار مدت ھا آن را انکار می

ھمچنان . کرد ين راستا کمک می ا قوای شوروی را دراحمد شاه مسعودروس ھا مدت زيادی در افغانستان ماندند و 

اما تصميم .  را در  رأس افغانستان شمالی مقرر نمايدمسعود کند و نستان شمالی را خلقاقرار بود که گوربچف افغ

اگر .  ھم ھمين است قانونیشکايت.  را دست پاچه و نا اميد ساختمسعودشوروی در فرار بی موقع از افغانستان، 

 سال از شکست شوروی سابق می گذرد، با وجود داشتن قدرت و ٢٨موضوع پختگی مجاھدين مطرح باشد، حال که 

   ؟!ين خاينان، کجا پخته شده انداحمايت امريکا و ناتو از

  . می گويند که درغگوی حافطه ندارد. شود  شان افشاء میدچھره ھای سياه افراد  ضد ملی آھسته آھسته توسط خو

  

  

  

 


