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Politicalسیاسی

 ھموطنان گذاشتھ  و در دی  بدی اشغالگر شوروی او را با قوای مخفۀنسبت سالگرد قتل احمد شاه مسعود، معاھد
 در ی عطفۀ نقطنی ننگۀ معاھدنیا. كنمی ممی ما تقدۀدی مردم بال دشگاهی نظرات خود را  طور خلص بھ پانیپا

 بار آنرا تجربھ بتی  مصجی را بدنبال داشت كھ تا حال نتایمی عظی ھای كھ بربادرودی افغانستان بشمار مخیتار
 احمد شاه مسعود را با ی مخفۀ معاھدۀی بدقت كامل مواد و روحدی ھموطنان باالخص نسل جوان ما باھیكل.  میكنیم

.افگنندی بی روشنی ضد ملۀقی وثنی قرار دھند و بر جھات مختلف اقی دقیابی ارزمورد یو شوراشغالگر یقوا

زی عزمیرعبدالرحیم

اینیورج
٩/٩/٢٠٠٨

 در ی شورواشغالگر ی قواو احمد شاه مسعودنی  بی مخفۀمعاھد
افغانستان

 صلح در افغانستان، می تحكی  و بھ آرزوری پنجشنی و مخالفی شوروی قوای  رھبرنی بتیبھ منظور خلق حسن ن
.ندی نمای معاھده را امضا منی الی ذبی وجارشی و پذكی ناتی با ننی عاقدنیطرف

 و مناطق ھمجوارمتصل بھ شاھراه كابل ـ ی خود را در سالنگ جنوبی نظاماتی عملھی كلریگروه مسلح پنجش.١
 ی مواضع قواھی قرار دارد، علریمسلح پنجش ی كھ بدست قوای بشمول استعمال ھر گونھ اسلحھ در مناطقرتان،یح

.متوقف سازد(Tsarandoi)یارندو و (MGB)ی سرحدنی محافظ،ی افغانی  قوا،یشورو

را (Chaugani)یو چاگان(Tadzhikan)كانی تاجنی بی حفظ خطوط مخابراتتیمسئول ریگروه مسلح پنجش.٢
. گرددی و افغانی شوروی قواھیل خصمانھ عل و سائر اعمایقیبدوش گرفتھ و مانع حملھ، قطاع الطر

 را اجی و سائر مواد مورد احتی فوراتی تداركات،  ضرورھیی تھتیمسئول طبق موافقھ دو جانبھ یطرف شورو.٣
.ردیگی مبعھده  شده نی و سائر مناطق متعلقھ  بر حسب وقت تعری پنجشی و نگھدارھی  تقویبرا

 ی قواھیلح اجازه داده نخواھد شد تا در مناطق مربوطھ داخل شده و علبھ سائر گروه ھا و دستھ جات مس.۴
.ندی را منھدم نمانی الپی  زده و پایبی و تخریستی دست بھ حمالت تروری افغانی و قوایشورو

 كھ در منطقھ مورد بحث مفقود ی و افغانی كردن اتباع شورودای مشترك در جھت پیتبادلھ معلومات و مساع.۵
. صورت خواھد گرفت، شده اند
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 مورد ۀ صلح در منطقی و بر قراری جنگاتی الزم در مورد اجتناب عملۀدر صورت  خلق و اوج تشنج، مشاور.۶
. دو جانب بعمل خواھد آمدنینظر ب

و  (Tadzhikan)كانی تاجنی در ھر دو سمت بی مترلوی ك٣٠  پروتوكول در سرتاسر قلمرو نی اتیموثر.٧
 حق دارند ری مسلح پنجشی و قوای شوروی قلمرو، قوانی ایدر ماورا.  افتیامتداد  خواھد (Chaugani)یچاگان

.  ندی را محو نماشانی  ھا  براه  انداختھ و امی تنظگری مسلح متعلق بھ دی سائر گروه ھاھی را علی نظاماتیتا عمل
.ف نساختھ است متوقنی ھر دو جانب متعاقدھی را علی نظاماتی كھ عملیخصوصًا  گروه ھا

.شودی االجرا می امضأ و صحھ گذاشتن بھ آن مرعۀپروتوكول حاضر از لحظ.٨

MO گروهاتیعمل:  معلوماتمنبع SSSR  جنرال گرموف، جنرال لھی سند بوسنیا( ١٩٨٨در افغانستان، دسامبر 
١۴Shebarshinـ١٧٧  نیشبارش(، )دی و احمد شاه مسعود امضا گردیتن (

 انتی و خی احمد شاه مسعود با شوروی كھ بھ اساس قرارداد مخفندی نمای جا خوب درك منیھموطنان ما در: نوت
 و انھدام شھر ھا در جنوب و شرق افغانستان آزاد نی مجاھددنی در كوبی اشغالگر شورویبھ كشور، دست قواوی 

 قرار نیاگر احمد شاه مسعود ا.  نددیگردان  قابل جبرری مناطق متحمل خسارات غنی مردم ا كھ بھ اثر آنگذاشتھ شد
 و دی چشی  زود تر طعم شكست را در  افغانستان می شوروكرد،ی امضا نمی اشغالگر شورویداد خائنانھ را با قوا
.گفتیكشور ما را ترك م

تاخت و  ۀنیزم گری چند سال دی برای شورواشغالگر ی قوای احمد شاه مسعود  بود كھ برای قرار داد مخفنی  ھم
 خی و ندامت در زبالھ دان تاری با سر افگندگی مبارز واقعی ھاروی ضربات نری در زنكھی تا ا ساختایتاز را مھ

 را در اذھان ی طلبھی تجزۀی بود كھ روحی شوروی اشغالی احمد شاه مسعود با قوای قرار داد مخفنیھم .افتادند
 و  مسكو، تھران و اسالم آباد را بھ می بھ شمال و جنوب تقس نمود تا  افغانستان راقی تزرشتریب  بھ كشورنیخائن

 خلق شقاق و ی را براسمی فدرالۀ بود كھ مفكورود احمد شاه مسعی قرار داد مخفنیھم.   شان برسانندۀنیری دیآرزو
  بر . عمل داددانی مشتری بنی كرد و بھ روشنفكران فاسد و دروغتی تقوی و نژادی لسان،یدامن زدن اختالفات قوم

  ی را بسوی دست ھمكارشھی پانتی بود كھ چپ متقلب و خی احمد شاه مسعود با شوروی قرار داد مخفیمبنا
.   نمودندلیدب ترانھی افغانستان را بھ وجھی راست دراز كردند و در نتن گاشھی پتیجنا

 پاداش بزرگ افتی  و دری شوروگر اشغالی قوای خوشی احمد شاه مسعود برا،ی  قرار داد مخفنی دوم اۀطبق ماد
 ی ھاتی و مانع فعالدی نامقی خود را قطاع الطری، ھمكاران جھادبود افغانستان ۀیو تجز یاسی قدرت سغصبكھ 

.   اشغالگر شدی در ضربھ زدن بھ قوای واقعنیمجاھد

اران سابق ھمك، ی شوروگر اشغالی قوا خاطرتیرضا یبرا احمد شاه مسعود ،ی قرار داد مخفنی چھار اۀطبق ماد
  "یبی و تخریستیترور" مانع حمالت دی بای اشغالگر شوروی قواینظر بھ تقاضا و دی نامستی خود را تروریجھاد
  خود "یجھاد" ھمکاران از كی چیھ  ی كھ احمد شاه مسعود بھ دوستسازدی ماده چھار ثابت مۀیروح.  دیگردیآنھا م

مردم و كشور خود فامیل، ،  دوستان بھ انتیونھ ارتكاب خ بھ ھدف حاضر بھ ھر گدنی رسیاعتقاد نداشت و برا
.بود

 ۀمعاھدموضوع  كھ گفتندیم شیھم ی قرار داد ضد ملنی ای اول افشایدر سال ھا كھ  احمد شاه مسعودروانی پ
 ۀ اما آنرا زادرندی پذی را مانتی خنی ای نداشت، حاال با سرشكستگتی واقعیشورو گر اشغالی با قوای ویمخف

 بھ نبوغ ی و وطنفروشی بار اول است كھ جاسوسنی بشر، اخیدر تار .دانندیم خود رھبر كیو ستراتژ ی فطرنبوغ
. شده استریتعب


