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  روی زنانهاحمد شاه مسعود و تيزاب پاشی ب
  اوباشان شورای نظار بخوانند

  
 سال قبل به ٩ پوره . روز مردار شدن جاسوس بين المللی احمدشاه مسعود فرا رسيده است

زندگی ننگين يک دزد، انسانکش حرفه ئی، جاسوس چند جانبه، قاچاقبر، ميھن فروش، تجزيه 

بدون کمترين ترديد .   خاتمه داده شديتی ع جم–شورای نظاری طلب  و رھبر کليه وطنفروشان 

ه روز رھائی   سپتامبر ک٩ با خوشی زايدالوصفی به استقبال که مردم و کشور مخروبۀ افغانستان 

 سپتامبر روز درد آور برای ھمراھان راه جنايت و خيانت ٩.  از شر يک جانی است، می شتابند

اشک ميريزند و قوله ش نبه نبوده روان اين شياد لدنبا.  احمد شاه مسعود ھم به شمار ميرود

رصت  کند تا فءقاتالن و جواسيس نتوانست چند روز ديگر بقا سردستۀسر می کشند که چرا 

طرح خود خواھی ھای راسيستی و ميسر می شد و بيشتر کشتار و تخريب و تجزيۀ کشور برايش 

 .   می گذاشتءرا مو به مو به مرحلۀ اجراجھانی امپرياليسم حريص و ھای استعماری ھمسايگان 

 اش هگی و شارالتانی احمد شاه مسعود آنقدر گسترش يافت که برای ھمسلکان اوليخيانت پيش

ما برای نابودی داغديدۀ  وطنانھم  *. کمر به قتل وی بستندً بناء، از آن قابل تحمل نبودھم بيش

  .روزشماری می کنندھم ساير قاتالن و دشمنان افغانستان 
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  و غارتگری ھای احمد شاه مسعود ، دزدی ھا ھم ميھنان ما از جنايات، وطنفروشی ھا، قتل ھا

.  يک راز ناگفتنی ديگر برميدارم که تا حال بر ھمه پوشيده بوداينک پرده از .  ًکامال واقف اند

در سال ھای اخير نظام زمانيکه احمد شاه مسعود و گلبدين حکمتيار دوستان اخوانی جان جانی 

ًدر بعضی توطئه ھای اخوانی به ھدايت سازمان جاسوسی پاکستان مشترکا با ھم بودند، سلطنتی 

دختران و زنان در جاده   و پا ھای رویسر و پاشيدن تيزاب بر از آن جمله .  فعاليت  ميکردند

  تا چترال  بدخشان، از بديلبی اسوس پيروان بی وجدان و شرف باختۀ اين ج.  ھای کابل بود

دگرگون جلوه کثافت سگ را به روی خود می مالند تا بتوانند حقايق تاريخی را بپوشانند و يا 

 ھا ربوده و یجبر تاريخ، توان مقاومت را ازين طفيلکن  رسواواما ضربات فرق شکن .  دھند

    .  آن ھا را از زير دالق مسعودی نمايان  ساخته استو آلوده از خيانت چھره ھای چرکين 

  

  جرالد  فيتز پال   حکمتيار را   و گلبدين عودس احمد شاه م   پاشی  تيزاب جنايت موضوع 

) Paul Fitzgerald ( و اليزابت گولد)(Elizabeth Gouldدر کتاب شان افشاء نموده اند  .

  " تانــــــــــــــــ افغان گفتۀ نا کايت ـــــــــــح :تاريخ غير مرئی "   با ارزش اين کتاب

) Invisible History: Afghanistan’s Untold Story  (ام دارد که مطالعۀ آن را به ن

 افشای اين جنايت مسعود ۀعالوه ب.  می کنمسفارش افغانستان ن مسايل تاريخی و سياسی محققا

، کتاب از پاليسی ھای تخريبی امريکا در  کوچک محتويات اين اثر استء که جزو حکمتيار

 .پرده می دارددر سير تاريخی آن افغانستان 

  

 اخوانی قطب و رمضان که به سی  برادران می نويسند که جريان١١۵-١١٣لفين در صفحات ؤم

برھان الدين ربانی و پيروان به اثر مجاھدت ، ندارتباط داشت  (MI6) ۶م آی و ا)  CIA(آی ای 

 ضد چپی ھا و کمونيست ھای هامريکا از گروه ھای اسالمی ب.  در افغانستان ريشه گرفتاش 

افراطی ترين اسالميست ھا مخالف اصالحات .  مورد حمايت شوروی،  مخفيانه پشتيبانی ميکرد

فعاليت دور عبدالرسول سياف، برھان الدين ربانی و غالم محمد نيازی  ه شاه در پوھنتون کابل ب

 دو پيرو برجسته.  ندگرديدداشتند که از طريق ايشافونديشن از کمک سی آی ای مستفيد می 

لفين کلمات پنجشيری و پشتون را در اول نام ھای ؤم(احمد شاه مسعود و گلبدين حکمتيار  يعنی 

سال )  اين دو جانی ذکر نموده که من نظر به روش مطبوعاتی خود از تحرير آن ھا منصرف شدم

 شوروی قرار همطبوعات امريکا در جنگ مخفی اين کشور علي وسيلۀ تبليغاتی يکھای بعد 
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سعود شھرت متعصبين خطرناک را حکمتيار و م منحيث محصل در اواخر دھۀ شصت، .  گرفتند

و مخالفين سياسی خود را تا سرحد مرگ لت و را بد شکل می ساختند داشتند که چھرۀ زنان 

 ستاندر افغان"  جماعت اسالمی"سسين ؤ مسعود و حکمتيار از زمرۀ م،ھر دو .  کوب ميکردند

  .    تيزاب می پاشيدندند،بودند که نفرتی عميقی از زن داشته و به  روی آنھائی که حجاب نداشت

  

  :سر ميبرد، می نويسده حيات ب لفين کتاب از قول يک خانم افغان که حاال در امريکا ؤم

  

دوتن از .   شاھد يک حادثۀ دلخراش در فاکولتۀ ادبيات بوداو روزی 
ن مشکوک که متعلق به دو محوطۀ مختلف پوھنتون بودند در ساحۀ يمحصل

محصلۀ زيبا که دامن باالی زانو پوشيده بود، فاکولتۀ ادبيات به پا ھای يک 
 پاھايشاز دختر جوان فرياد مھيبی کشيد و ديديم که پوست .  تيزاب پاشيدند

سوی فاکولتۀ انجنيری فرار ه  آن دو محصل مجرم ب. جدا شده و آويزان ماند
ل حادثه حاضر بودند گفتند که آن دو محصل ح که در میمحصالن.  نمودند

بعد تر از بعضی .  بودند" حزب اخوان المسلمين"بوط به حمله کننده مر
حمله کنندگان عبارت بودند از احمد شاه مسعود از  که آموختماستادان 

ًمن حمله کنندگان را نه قبال ديده بودم .  گلبدين حکمتيار از قندوز پنجشير و 
دگان الکن بعد از دوازده سال چشم ھای حمله کنن.  و نه بعد از آن حادثه ديدم

را به وضاحت به ياد آوردم وقتيکه اين دو تن در جنگ ھای ضد قوای 
" مجاھدين"ی شان را منحيث ھاعکس من .  متجاوز شوروی معروف شدند

  .مشاھده کردم جھان در تمام
  

د بشری اين دو فرومايۀ تاريخ ضکه در باال ذکر شد صرف يکی از ھمچو اعمال  ناگواریۀ حادث

ً زمان در کابل زندگی می کردند کامال به ياد دارند که حادثۀ تيزاب پاشی به کسانی که در آن.  بود

ليت ھمه متوجه اعضای وؤسر و رو و پاھای زنان چندين بار در شھر کابل اتفاق افتاد که مس

، کودن  خانم ھای.  ندبرخوردار بودھم  که از حمايت امريکا می شد"  حزب اخوان المسلمين"

 که سنگ احمد شاه مسعود را به سينه می  و مرد ھای شياد و زن ستيز پرعقده و تطميع شده 

و از او بت قابل پرستش برای خود تراشيده اند، يک چيز را فراموش نکنند که حين زنند 

مسموم شده ای پرستيدن بت شان، منظرۀ شاله شدن گوشت و پوست خواھران خود را در ذھن 

   .  سائيدن سر متوصل گردندشان ترسيم نمايند و بعد به سجدۀ بت و 
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پيشقراول تجزيه طلبان و دون سوانح زندگی احمد شاه مسعود اين ابر مرد خيانت و جنايت و اين 

 در ميھن فروشی و با اوھمتان تاريخ نشان می دھد که کمتر فردی ميتواند درين جھان 

رقابت خويش جاسوسی، دزدی و غارتگری، قتل و جنايت و سرانجام خيانت به خاک و مردم 

من ھم او را به حيث قھرمان کليه دشمنان وطن می شناسم و روز قتل او را برای کشور و .  کند

  .  مردم خويش به فال نيک می نگرم

  

نظر اول القاعده را .  در مورد قتل احمد شاه مسعود نظرات مختلفی ارائه شده است: نوت* 

مود که با کمک سی آی ای، بن الدن را سر احمد شاه مسعود سعی ن.  ل نابودی وی ميداندومسؤ

نظر دوم دست  اف اس .  به نيست کند، اما بن الدن پيش دستی نموده خودش را به جھنم فرستاد

.  در قتل احمد شاه مسعود شريک ميداندسازمان جاسوسی روسيه را ) کی جی بی سابق(بی 

؛ اين کرد بر احمد شاه مسعود سياسی و مادی وسيعی که روسيه دانست  با وجود سرمايه گذاری 

   نظر سوم سی آی ای را . خورا به امريکا فروخته و ديگر آن معتمد سابق شان نميباشدشخص

سی آی ای فھميد که احمد شاه مسعود به آنھا دروغ گفته و فقط .  قاتل احمد شاه مسعود ميداند

آنکه به تعھدات خود جامۀ ورده بدون آدست ه وقت گذرانی ميکند تا پول بيشتر از سی ای ای ب

جاسوس نا مطمئن بوده که قلبش سی آی ای درک نمود که احمد شاه مسعود يک .  عمل بپوشاند

لذا نابودی وی يک فرد کاذب را از سر راه سی آی ای دور .  به ايران و روس نزديک تر بود

ظر مسلط شمرده در حال کنونی، نظر اول يعنی نقش القاعده در قتل احمد شاه مسعود ن.  ساخت

     .   ميشود

    


