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 داردي مسعود پرده بر می  مخفماني از پی سابق شوروقومندان
 
 انتي مضمون مختصر  خنيا.   و عنوان باال برخوردمتي  مربوط به افغانستان، به سالي و تجسس در مساقي تحقنيح
 را ی وطنفروشان مسلكی موالی واقعتي و هوكندي احمد شاه مسعود را افشاء من،ي ارشدالخائنی و تعاملی عرفیها

 دوباره آن غرض روشن ساختن اذهان هم ۀ ترجمشد،با مضمون قبًال هم ترجمه شده ني اانًاياگر اح. داردي میمعرف
  :ديلطفًا توجه فرمائ.   نداردیبي احمد شاه مسعود عی به ارتباط خاك فروشهنانيم
 

 )آنوقت( ی در افغانستان افشاء نموده است آه رهبر آنونی متجاوز شوروی قومندان اسبق قواموفيجنرال گر: پشاور
 عساآر خطري آه عبور سالم و بدي با مسكو به امضا رسانۀ موافقتنامكيه مسعود، ائتالف شمال در افغانستان، احمد شا

 كي یوسفزي عيسم بر حسب اظهارات.   نمودني تضمد جهااني در جرري سالنگ و پنجشی را  از دره هایروس
 در مورد  رایادي زقي  حقا" در افغانستانی شورویاردو" در آتاب خود به اسم موفي افغان، جنرال گرستيژورنال
  . فاش ساخته استی در افغانستان و حرآت جهادی شوروۀ ده سالیريدرگ

 
 قي واقع در سرحد افغانستان ـ ازبكستان را از طررتاني بندر حی گروه عساآر روسني اولكهيني حكند،ي افشاء مموديگر
 مرتفع ی سالنگ و قله هاۀ ها  هراس داشتند آه عبور عساآر شان از دری گفتند، شوروی به قصد آابل ترك منيزم
 موفيگر.   بلكه ناممكن بودد،يرسي نه تنها  مشكل به نظر مشد،ي احمد شاه مراقبت مني مجاهدۀلي آه بوسري پنجشۀدر

 ساحه را ني آه صرف با انداختن سنگ اتوانستي قومندان معروف،  احمد شاه مسعود، میاظهار داشت آه لشكر جهاد
   .آند لي تبدیبه قبرستان عساآر روس

 
 عمل نموده و با احمد شاه مسعود داخل رآانهي خاد زسي اهللا رئبي داآتر نج،ی بحرانوقت آه در آن  ديگوي مموفيگر

 آه آنها فورًا شودي متذآر میجنرال روس.   را با روس ها آردمي مذاآرات مستقیتماس شد و احمد شاه مسعود تقاضا
 را از ی خطر عساآر روسی آه عبور سالم و بدندي به امضا رسانی را با ویا  موافقتنامهكيبا مسعود مالقات نموده و 

  . نمودني  تضمی و شرقی مرآز،ی افغانستان جنوبی بسوري خطرناك سالنگ و پنجشیدره ها
 
 آه ديگوياو م.  شدي مدي روس آماآان مستفی آه احمد شاه مسعود در عوض از آمك هاسازدي خاطر نشان مموفيگر

 در ني مجاهدی گروه هاري سای انداخت تا از بدگمانی را با روس ها براه می ساختگیوقات جنگ ها ایمسعود بعض
 ها هراس داشتند آه مسعود مبادا از موافقتنامه ی آه شوروداردي اظهار مموفيگر.    طفره برودی وی هاتيمورد فعال
 روس ی قوایعمل نموده و از خلق مشكل برا قرار داد ۀي الآن مسعود بر اساس روحد،ي نمازي ناجای هایبهره بردار

   .دي اجتناب ورز١٩٩٨خروج آنها در سال  زمانتا 
 
 لي تشكی آه هر دو اعضاگرددي بر می بوقتاري حكمتني احمد شاه مسعود و گلبدني آه اختالفات بديگوي مموفيگر

 قومندان با استعداد  كي مسعود هنكي اۀ آه بر عالوشودي متذآر مموفيگر.   درپوهنتون آابل بودندی اسالممحصالن
 زبانان افغانستان، طبق یفارس.   هم داشتیاسيس او ذهن كرد،ي از دو روز اقامت نمشي بكجاي بود آه هرگز در ینظام
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 با ی ارتباط  بخصوصكي آه مسعود ديگوياو م.  شناسندی رهبر و قهرمان خود مثي مسعود را منحموف،ي گرۀگفت
 خود را بر یمسعود زندگ.   اش آمك آردیآن مسعود را در بدست آوردن شهرت  جهانفرانسه داشت آه مطبوعات 

 یم ی دوستانش مشروبات الكلۀ ساخته بود، اما بر طبق گزارشات روس ها، او در حلقاري عیاساس اصول اسالم
 .دينوش

 
 معاهده كياز سالنگ  با روس ها در مورد عبور سالم شان كسوي آه مسعود از سازدي خاطر نشان مشتري بموفيگر

 روس یادي و تعداد زدهي در جبهات مختلف در شمال افغانستان با روس ها جنگی نظار وی شوراگري دیداشت، از سو
 .ها را آشتند

 
 به شاني در شمال افغانستان داخل تماس شده و با اني با مجاهدی وی اردور،ي آه در اوقات خطشودي متذآر مموفيگر

 ني بودند، چنتي پشتون ها در اآثركهي جائی و شرقیهر چند آه در افغانستان جنوب.  كرديله ماساس داد و گرفت معام
 . افتادی به ندرت اتفاق میمعامله گر

 
   .دي گردی اشتباه بزرگ بود آه باعث اضمحالل شوروكي آه تجاوز روس بر افغانستان ديگويي مموفيگر
  

 انيپا


