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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ سپتمبر ٠٩

 

  سالگرد قتل احمد شاه مسعود

  
 

ه از نگا.  اتفاق افتاد، تجليل می کنند٢٠٠١ سپتمبر سال ٩طرفداران احمد شاه مسعود سالگرد قتل او را که در روز 

مخالفان، احمد شاه مسعود را يکی از افراد خاين به کشور . حاميان، مسعود يک شخص بزرگ، ملی و حتا قھرمان است

مسعود با اکثر سازمان ھای جاسوسی کشور ھای داخل . می شناسند و کارنامۀ سياه او را به رخ طرفدارانش می کشند

 را نزد مردم يک انسان مشکوک و غير قابل اعتماد معرفی در قضيۀ افغانستان در ارتباط بود که ھمين روش وی، او

 .نموده است

. من ده ھا مضمون و کتاب به ارتباط عملکرد احمد شاه مسعود خوانده و آن را طبق توانائی خود ارزيابی کرده ام

د خواھی و آزمندی تلون مزاج، خو. باالخره به اين نتيجه رسيده ام که احمد شاه مسعود انسان صادق به افغانستان نبود

وی باعث شد که سازمان ھای استخباراتی شوروی، برتانيه، امريکا، فرانسه، ھند، پاکستان و ايران متوجه مسعود شوند 

خواست رھبر بالمنازع افغانستان  احمد شاه مسعود می. و ھريک  برحسب برنامۀ خود از خيانتش به ميھن بھره جويند

  .شود و برای رسيدن به ھدف از ھيچ عمل ضد ملی و خالف اخالق بشری خود داری نورزيد

ھمين  روش .  قتل، انسان کشی، ويرانگری، جاسوسی، نژاد پرستی، تجزيه طلبی  و خيانت جزء برنامۀ کار او بود

ند شدند و ھر يک ازين مه مسعود  بود که سازمان ھای جاسوسی کشور ھای ذيدخل در بحران افغانستان به او عالق

  .سازمان ھا  به قدر توان و آرزومندی خود در بدل پول و تحايف از او استفاده کردند

دانند که مسعود چه  که دوستانش ھمه می جای تعجب اين.  جانبه ناميدچندت او را يک جاسوس أتوان به جر می

ژاد پرستی تمام اعمال ناجايز او را  ناديده می شخصيت و گذشتۀ سياه سياسی داشت، اما روی ملحوظات قوم پرستی و ن
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در قھرمان ساختن احمد شاه مسعود، دستان  تبليغاتی سازمان ھای استخباراتی کشور ھای مختلف شامل بود که . گيرند

  .  در افغانستان باقی بماندهبر افغانستان تحميل کرده تا جنگ وستيز برای ھميش" قھرمان"ًعمدا او را منحيث 

ھيچ خاينی در افغانستان ھويت اصلی خود را برای . ٌ ھا قبال آشکار شده و  زمانی ھم بيشتر برمالء خواھد شدواقعيت

نه شاه شجاع، نه ببرک و امين و نه احمد شاه مسعود و  مال عمر از قضاوت تاريخ در امان . تواند  پوشانده  نمیهھميش

  .  اندنمانده و در آينده نيز نخواھند م

 

 

 


