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زميرعبدالرحيم عزيداکتر   

٢٠١٢ سپتمبر ٠٩  

  توانست تنھا ضد پشتون باشد، نه خاين ملی احمد شاه مسعود می
رود که شخصيت  ھای ضعيف النفس تا آنجا پيش میعقده ھا، حسادت ھا، بدبينی ھا و حقارت ھا در بعضی انسان 

ين حالت افراد  مريض به ادر.  دھد ر میيکند و حالت روانی شان را از ريشه تغي انسانی ھمان افراد  را منھدم می

شقاوت و ظلم .   خود را می کفانند ولو که به قيمت نابودی کتلۀ عظيم مردم ھم تمام گرددۀھر وسيله ای که باشد، عقد

 و تسلط شش سالۀ طالبان شاھد کشتار ھا و ١٩٩۶-١٩٩٢ داخلی ساليان ی پرچمی، جنگ ھا–ام مزدور خلقی نظ

 اسالمی اما در واقعيت  بر مبنای نفرت از اً عقده کفاندن ھای بيشماری بود که با شعار ھای مزورانۀ انقالبی و بعد

بدبينی ھای قومی در سراسر افغانستان به ديار صد ھا ھزار تن به نسبت ارتباطات و .  يک ديگر استوار شده بود

ضد تاجک بودن، ضد ھزاره بودن، ضد ازبک و ضد پشتون بودن جای شعار ھای کشمکش دروغين .  عدم رفتند

چپی ھای فاسد و خاين به کشور و راست ھای افراطی بی شعور برای بقاء و ادامۀ .  طبقاتی خلق و پرچم را گرفت

امروز که سالگرد قتل احمد .    وه ھای قومی پيوستند و نفرت کتله ئی را وسعت بخشيدندحيات ننگ آور شان به گر

شاه مسعود رھبر ميھن فروش شورای نظار است، عملکرد او را به ارتباط نفرتش از پشتون ھا و طرق کفاندن عقده 

.   می نامند، ھمين استدليلی که ھوادارانش احمد شاه مسعود را قھرمان.  دھيم ھايش مورد ارزيابی قرار می

.  اميدوارم که ديگران ھم اعمال ساير قومندانان و جنگ افروزان را افشاء نمايند و ھويت قاتلين ملت را برمال سازند

ی ھم سھم خود را  ديگرارتکاب خيات ملی منحصر به اعمال احمد شاه مسعود نبود، بلکه افراد و گروه ھای متعدد

  . داء کرده انددر بربادی و انھدام  کشور ا

به .  برای وی، رسيدن به قدرت ھدف غائی بود. شود احمد شاه مسعود يکی از غداران تاريخ افغانستان محسوب می

 رسيدنش ۀاو حاکميت پشتون ھا را مانع عمد.  ساخت، متشبث می گرديد ھر وسيله ای که  او را به ھدف نزديک می

يقی از آنھا در دل داشت تا به کدام ذريعه بتواند اين کتله را از سر راه ينرو کينۀ عمااز.  دانست اريکۀ  قدرت میبر 

ديک شاھد عملکرد ضد بشری زشاھدانی که از ن.  نفرتش از پشتون ھا ھم فردی بود و ھم اجتماعی.  خود دور کند

ود به اوباشان مسع.  کردند مسعود بودند اظھار می کنند که مسعود و افرادش به محبوسين پشتون کمترين رحمی نمی

يک تعداد از . کردند، ادرار خود را داخل نمايند خود ھدايت داده بود تا در دھن محبوسينی که پشتو صحبت می

حاميان خاين اعظم می گويند که مسعود ضد پشتون نبود زيرا سياف پشتون و بعضی پشتون ھای ديگر دوست و 

ھر دو .  پشتون دوست کشتار و تخريب احمد شاه مسعود بودسياف:  بلی، ھر دو وجوه مشابه داشتند.  متحدش بودند
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ھر دو در خدمت اجانب و خاين به ميھن . ھر دو پشتيبان قتل عام کتله ئی بودند. در تعصب و بدبينی غرق بودند

 .  با احمد شاه مسعود فاجعۀ افشار را آفريدنداً سياف ضد ھزاره و ضد شيعه بود و مشترک. بودند

.  در وسعت بخشيدن کشمکش قومی و تخريب وحدت ملی  از کمک اجانب نيز برخوردار بوداحمد شاه مسعود 

نام ه کشوری ب(مسعود حتی حاضر شد که افغانستان را به شمال و جنوب تجزيه نمايد تا بتواند رھبر بالمنازع شمال 

که پيروانش ھم   طوریدر تجاوز شوروی به افغانستان، ممد قوای اشغالگر شوروی قرار گرفت و.  گردد) جديد

نظاميان شوروی معتقد بودند که احمد شاه مسعود توانائی .  عين وظيفه را به اشغالگران امريکائی و ناتو انجام دادند

ند سنگ راه اکماالت ما را مسدود سازد و ما را تحت فشار شديد نظامی قرار دھد، اما چ  با پرتاپ اين را داشت که

راه سالنگ ھميشه باز باقی ماند و .  وای اشغالگر سوسيال امپرياليسم شوروی چنين نکردسيس روابط مخفی با قأبا ت

شوروی توانست با ھمکاری مسعود ماشين جنگی خود را برای درھم کوبيدن پشتون ھا در شرق و جنوب افغانستان  

م حاکميت پشتون بود مسکو ھم او را به منظور رسيدن به ھدفش که غضب  قدرت و انھدا. به سھولت انتقال دھد

 پشتون ھا باقی ۀ ضد ھمپشتون و يا کالً احمد شاه مسعود می توانست تنھا و تنھا ضد طبقۀ حاکم . کمک می نمود

اگر حياتش تداوم می يافت، .  ضرور نبود که به خاطر بدبينی اش به پشتون ھا مرتکب خيانت ھای ملی شود.  بماند

که دامن زدن  با وجودی.  تجاوزين ناتو و امريکا به افغانستان می شدبدون کمترين ترديد او ھم پيش قراول م

گردد، با آنھم چون احمد شاه مسعود آنقدر در خيانت ھای  کشمکش قومی در ذات خود يک خيانت ملی محسوب می

 ملی غرق بود که دامن زدن کشمکش قومی و دشمنی با مردم از جانب او و پيروانش در حکم نماز خواندن محسوب

  .   شود میشده و 

که عکس اين ادعا  بار ھا به اثبات  حاميانش اظھار می کنند که ھدف احمد شاه مسعود غضب  قدرت نبود، در حالی

اولين خيانت ملی احمد شاه مسعود به افغانستان ھمکاری اش با آی اس آی پاکستان در شورش عليه .  رسيده است

ضد ھر نوع بی عدالتی، ه  حق داشت که با حمايت مردمی نه اجنبی  باحمد شاه مسعود.  نظام جمھوری داوود بود

 ايران خود را به اين يعنی پاکستان و بعداً ی افغانستان  ه ئعنعنمسعود با حمايت دشمنان .  ظلم و فشار مبارزه نمايد

وی شرق ديکی بوتو و داوود به سزبعد از ن. کشور ھا فروخت و ضربۀ محکمی به وحدت ملی کشور وارد نمود

ديکی زن.  ميانه رفت و در کمپ ھای مختلف در لبنان زير نظر کی جی بی، طرق جنگ ھای گوريالئی را آموخت

 در دوران تجاوز شوروی به افغانستان به مرحلۀ تکامل رسيد اً  بعدووی با استخبارات شوروی از ھمين جا آغاز شد 

  :ھم ميھنان به مواد اين قرارداد توجه فرمايند.  ود شوروی ب۴٠که مھم ترين آن عقد قراد داد مخفی با قشون 

  

 و قوای اشغالگر شوروی در افغانستان معاھدۀ مخفی  بين احمد شاه مسعود

 

به منظور خلق حسن نيت بين رھبری قوای شوروی و مخالفين پنجشير  و به آرزوی تحكيم صلح 

  .ين معاھده را امضا می نماينددر افغانستان، طرفين عاقدين با نيات نيك و پذيرش وجايب ذيل ا

گروه مسلح پنجشير كليه عمليات نظامی خود را در سالنگ جنوبی و مناطق ھمجوارمتصل به  .١

شاھراه كابل ـ حيرتان، بشمول استعمال ھر گونه اسلحه در مناطقی كه بدست قوای مسلح پنجشير 

 و څارندوی (MGB)  افغانی، محافظين سرحدیقرار دارد، عليه مواضع قوای شوروی،  قوای

(Tsarandoi) متوقف سازد. 
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 و چاگانی (Tadzhikan) گروه مسلح پنجشير مسئوليت حفظ خطوط مخابراتی بين تاجيكان .٢

(Chaugani)  را بدوش گرفته و مانع حمله، قطاع الطريقی و سائر اعمال خصمانه عليه قوای

 .شوروی و افغانی گردد

ی طبق موافقه دو جانبه مسئوليت تھييه تداركات،  ضروريات فوری و سائر طرف شورو .٣

مواد مورد احتياج را برای  تقويه و نگھداری پنجشير و سائر مناطق متعلقه  بر حسب وقت تعين 

 .شده بعھده  ميگيرد

 به سائر گروه ھا و دسته جات مسلح اجازه داده نخواھد شد تا در مناطق مربوطه داخل شده و .۴

عليه قوای شوروی و قوای افغانی دست به حمالت تروريستی و تخريبی  زده و پايپ الين را 

 .منھدم نمايند

تبادله معلومات و مساعی مشترك در جھت پيدا كردن اتباع شوروی و افغانی كه در منطقه  .۵

 .مورد بحث مفقود شده اند،  صورت خواھد گرفت

زم در مورد اجتناب عمليات جنگی و بر قراری در صورت  خلق و اوج تشنج، مشاورۀ ال .۶

 .صلح در منطقۀ مورد نظر بين دو جانب بعمل خواھد آمد

 

  كيلو متری در ھر دو سمت بين تاجيكان٣٠موثريت اين  پروتوكول در سرتاسر قلمرو  .٧

(Tadzhikan)  و  چاگانی (Chaugani) در ماورای اين قلمرو، قوای .  امتداد  خواھد يافت

ی و قوای مسلح پنجشير حق دارند تا عمليات نظامی را عليه سائر گروه ھای مسلح متعلق شورو

خصوصاً  گروه ھای كه عمليات نظامی .  به ديگر تنظيم  ھا  براه  انداخته و ايشان را محو نمايند

 .را عليه ھر دو جانب متعاقدين متوقف نساخته است

  .ن به آن مرعی االجرا ميشودپروتوكول حاضر از لحظۀ امضأ و صحه گذاشت .٨

اين سند بوسيله ( ١٩٨٨در افغانستان، دسامبر   MO SSSR عمليات گروه: منبع معلومات

 ١۴ـ١٧٧شبارشين  (، )جنرال گرموف، جنرال تنی و احمد شاه مسعود امضا گرديد

Shebarshin (   * 

مد شاه مسعود با شوروی و ين جا خوب درك می نمايند كه به اساس قرارداد مخفی احاھموطنان ما در

خيانت وی به كشور، دست قوای اشغالگر شوروی در كوبيدن مجاھدين و انھدام شھر ھا در جنوب و شرق 

اگر .  افغانستان آزاد گذاشته شد كه به اثر آن مردم اين مناطق متحمل خسارات غير قابل جبران گرديدند

كرد، شوروی  زود تر طعم   نمیءشغالگر شوروی امضااحمد شاه مسعود اين قرار داد خائنانه را با قوای ا

 .گفت شكست را در  افغانستان می چشيد و كشور ما را ترك می

ھمين قرار داد مخفی احمد شاه مسعود  بود كه برای قوای اشغالگر شوروی برای چند سال ديگر زمينۀ تاخت و تاز 

عی با سر افگندگی و ندامت طعم تلخ شکست را كه در زير ضربات نيرو ھای مبارز واق را مھيا ساخت تا اين

ھمين قرار داد مخفی احمد شاه مسعود با قوای اشغالی شوروی بود كه روحيۀ تجزيه طلبی را در اذھان . چشيدند

خائنين به كشور بيشتر تزريق نمود تا  افغانستان را به شمال و جنوب تقسيم و مسكو، تھران و اسالم آباد را به 

ھمين قرار داد مخفی احمد شاه مسعود بود كه مفكورۀ فدراليسم را برای خلق شقاق و .  شان برسانندآرزوی ديرينۀ 

بر .  دامن زدن اختالفات قومی، لسانی و نژادی تقويت كرد و به روشنفكران فاسد و دروغين بيشتر ميدان عمل داد
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سوی  ه انت پيشه دست ھمكاری را بمبنای قرار داد مخفی احمد شاه مسعود با شوروی بود كه چپ متقلب و خي

  .  گان راست دراز كرد و در نتيجه افغانستان را به ويرانه تبديل نمودندجنايت پيش

طبق مادۀ دوم اين  قرار داد مخفی، احمد شاه مسعود برای خوشی قوای اشغالگر شوروی  و دريافت پاداش بزرگ 

ھادی خود را قطاع الطريق ناميد و مانع فعاليت ھای كه غصب قدرت سياسی و تجزيۀ افغانستان بود، ھمكاران ج

  .  مجاھدين واقعی در ضربه زدن به قوای اشغالگر شد

طبق مادۀ چھار اين قرار داد مخفی، احمد شاه مسعود برای رضايت خاطر قوای اشغالگر شوروی، ھمكاران سابق 

"  تروريستی و تخريبی"ايد مانع حمالت جھادی خود را تروريست ناميد و نظر به تقاضای قوای اشغالگر شوروی ب

"  جھادی"سازد كه احمد شاه مسعود به دوستی  ھيچ يك از ھمکاران   چھار ثابت میۀروحيۀ ماد.  گرديد آنھا می

خود اعتماد نداشت و برای رسيدن به ھدف حاضر به ھر گونه ارتكاب خيانت به دوستان،  فاميل، مردم و كشور 

  .خود بود

گفتند كه موضوع معاھدۀ   میهه مسعود كه در سال ھای اول افشای اين قرار داد ضد ملی ھميشپيروان احمد شا

را زادۀ  مخفی وی با قوای اشغالگر شوروی واقعيت نداشت، حاال با سرشكستگی اين خيانت را می پذيرند اما آن

اسوسی و وطنفروشی به نبوغ در تاريخ بشر، اين بار اول است كه ج. دانند نبوغ فطری و ستراتژيك رھبر خود می

   .تعبير شده است

 آزاديبخش ضد سوسيال امپريالسيم شوروی، احمد شاه مسعود با سازمان ھای جاسوسی یدر جريان جنگ ھا

.  داد کرد که ھدفش را فقط و فقط به قدرت رسيدن تشکيل می برتانيه، ھند، فرانسه و امريکا ھم ھمکاری می

موجوديت چنگيز .  ايران بر ھيچ کس پوشيده نيست  (WAWAK)و واواک  ھند  RAW)(ھمکاری اش با راو 

تفرقه افگنی و جاسوسی نشاندھندۀ خيانت خارق العادۀ ۀ پھلوان جاسوس معروف ايران در افغانستان و دادن مشور

دستور داد لم سازان انگليس فيعنی سازمان استخبارات خارجی برتانيه به ) MI6 (۶ام آی .  مسعود به افغانستان بود

سازمان جاسوسی فرانسه دی جی اس .  که از احمد شاه مسعود ويديو ھا تھييه نموده  و او را قھرمان معرفی نمايند

از وی CIA) (سی آی ای .   مھيا ساخت٢٠٠١  زمينۀ صحبت او را در پارلمان اروپائی در بھار DGSE)(ای 

 واواک ايران آگاھی کامل اً مخفی مسعود با کی جی بی و بعدکه امريکا از روابط  باوجودی.  کمال استفاده را نمود

داشت، اما کماکان روابط استخباراتی را با او محفوظ نگھداشته و دوروئی و دروغگوئی او و برادرش ضياء مسعود 

دانستند که احمد شاه مسعود برای رسيدن به قدرت   جاسوسی فوق الذکر خوب مییسازمان ھا.  را اغماض می کرد

ھر نوع خيانت به افغانستان حاضر است، لذا ھر يک از سازمان ھای جاسوسی کشور ھای  نامبرده به نوع به 

  .  مطلوب از وی استفاده بردند

احمد شاه مسعود سرانجام به قدرت رسانيده شد، اما سير انکشاف تاريخ و حاالت سياسی او و مربيون داخلی و 

قوت ھای ديگری با حمايت اجانب وارد .  ای پی در پی قراد دادخارجی اش را در حالت سرگيچی و ناکامی ھ

  . صحنۀ کارزار شدند و زندگی مسعود و پيروانش را سياه ساختند

  :يادداشت

  . بخش مربوط معاھدۀ خاينانۀ مسعود با روسھا به خاطر حفظ اصالت سند، ويراستاری نشده است-*
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