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  ٢٠١١ سپتمبر ٠٩

  

  سرافگندگی دايمی حاميان احمد شاه مسعود
 

 افغانستان چيزی باقی نمانده در مورد خيانت ھای اين شخص به.  دھمين سال قتل احمد شاه مسعود فرا رسيده است

تمرکز اين نوشته بر حاميان متواری وی است که از فرط خجالت و رو سياھی به ھر طرف .  که گفته نشده باشد

اول گروه خس و خاشاک و پادو ھا که به ھر .  حاميان مسعود به سه گروه تقسيم شده اند. خزيده اند و آه نمی کشند

گروه ديگر با استفاده .   يوسانه خاموش گشته اندأند، اما چيزی نصيب نشدند و  حاال مسو  دويدند و به ھر در کوبيد

ين او مؤسسات تجارتی وابسته به استعمار اند و از)  NGO(از قراد داد ھای چاق استعماری صاحب ان جو او ھا  

وسيلۀ استعمار در ه ھند که  بد کار سوم را کسانی را تشکيل میه گروه ناب. طريق ثروت ھنگفتی را به جيب زده اند

پست ھای سياسی وزارت،  سفارت و ساير مقامات دولت مستعمراتی  گماشته شده اند و  مصروف عيش و نوش و 

وجه مشترک ھر سه گروه شرمساری دايمی در دفاع از اعمال ضد ملی و ميھن فروشانۀ رھبر .  قاچاق بری اند

وسيلۀ مسعود و ساير خون آشامان جھادی بی ه ويرانگری شھر کابل بقتل عام اھل  تشيع در افشار و .  شان است

 . دادءعزتی اين بی عزتان را چھار چند ارتقا

 سال ھا قبل در روز ھائی که قرار داد مخفی احمد شاه مسعود با قوای متجاوز شوروی افشاء گرديد، حاميان 

ن أار کردند که امضای چنين قرار داد ننگ آور از ششورای نظار احمد شاه مسعود قيل و قال به راه انداختند و اظھ

اما زمانی که اسناد غير قابل انکار به . دور بوده  و آن را يک توطئه از جانب دشمنان شان پنداشتنده قھرمان شان ب

 مطبوعات درون مرزی و بيرون مرزی را پر کرد، به عقب ،ارتباط خيانت احمد شاه مسعود به افغانستان و جھاد

اين بار اظھار کردند که قھرمان شان بر مبنای اھداف ستراتژيک قرار داد مخفی .  ی خجالت باری تن در دادندنشين

متوجه شويد که ادعای دومی چه رجعت خفت آوری از پافشاری اول شان .   نمودءرا با قوای متجاوز شوروی امضا

ت مورد ارزيابی قرار گيرد، پی می بريم که احمد اگر روحيۀ قرار داد به دق.  است که آنرا صرف اتھام می دانستند

دست آوردن امتيازات در آينده به ھمه تعھدات اخالقی و سياسی خود با مردم ميھن و مجاھدين ه شاه مسعود برای ب

  .  متن اين قرار داد را در پائين مالحظه نمائيد تا به عمق خيانت، غبن و رياکاری وی پی ببريد. ھم سلکش پشت پا زد
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  معاھده مخفی  بين احمد شاه مسعودو قوای اشغالی شوروی در افغانستان

 

در مورد شرايط  روابط دو جانبه بين رھبری قوای اشغالی شوروی در افغانستان و مخالفين مسلح پنجشير با نيات 

 . می نمايندءنيك و به آرزوی تحكيم صلح در افغانستان، طرفين عاقدين با پذيرش وجايب ذيل اين معاھده را امضا

 

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

ھمجوارمتصل به شاھراه كابل ـ حيرتان، بشمول استعمال ھر گونه اسلحه در مناطقی كه 

بدست قوای مسلح پنجشير قرار دارد، عليه مواضع قوای شوروی،  قوای افغانی، محافظين 

 .متوقف سازد (Tsarandoi) دویو څارن (MGB)  سرحدی

و   (Tadzhikan)  گروه مسلح پنجشير مسؤليت حفظ خطوط مخابراتی بين تاجيكان.  ٢

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

 .عليه قوای شوروی و افغانی گردد

ه تداركات،  ضروريات فوری و سائر طرف شوروی طبق موافقه دو جانبه مسوليت تھيي.  ٣

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

 .ن شده بدوش ميگيرديتعي

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

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

 .الين را منھدم نمايند

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

 .منطقه مورد بحث مفقود شده اند صورت خواھد گرفت

ر در صورت  خلق و اوج تشنج، مشاورۀ الزم در مورد اجتناب عمليات جنگی و ب.  ۶

 .قراری صلح در منطقه 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، .  امتداد  خواھد يافت

تا عمليات نظامی را عليه سائر گروه ھای قوای شوروی و قوای مسلح پنجشير حق دارند 

خصوصاً  .  مسلح متعلق به ديگر تنظيم  ھای  مجاھدين  براه   انداخته و ايشان را محو نمايند

 .گروه ھای كه عمليات نظامی را عليه ھر دو جانب متعاقدين متوقف نساخته است

 .ا ميشودپروتوكول حاضر از لحظه امضأ و صحه گذاشتن به آن مرعی االجر.  ٨

 

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

 ) Shebarshin ٢١۴ـ١٧٧شبارشين  (، )جنرال تنی و احمد شاه مسعود امضا گرديد

 

ليۀ کشور و ساير گروه ھم ميھنان متوجه می گردند که مواد دوم، چھارم و ھفتم اين قرار داد مخفی و ضد ملی کالٌ ع

در آن وقت نه از .  ھای مجاھدين است که احمد شاه مسعود در ظاھر با آنھا مشترکاٌ بر ضد شوروی جھاد می کرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اسناد بعدی ھم ثابت ساخت که .  طالبان خبری بود و نه از تروريزم که احمد شاه مسعود بر ضد آنھا مبارزه نمايد

قدرت حاضر به تجزيۀ افغانستان به شمال و جنوب شد تا خودش در احمد شاه مسعود در بدل پول و غضب 

گری ھا، حاميان مسعود بيشتر تاب مقاومت نياورده به غار ءبا اين افشا.  افغانستان شمالی در اريکۀ قدرت تکيه زند

  .ھا پناه بردند

 بهمضمون اين     http://www.militaryphotos.net/forums.showthread.php?t = 13290 در سايت

 " زبان انگليسی گزارش يافته که ترجمۀ دری آن را مالحظه می فرمائيد

  

گريموف افشاء ميكند، حينيكه اولين گروه عساكر روسی بندر حيرتان واقع در سرحد 

افغانستان ـ ازبكستان را از طريق زمين به قصد كابل ترك می گفتند، شوروی ھا  ھراس 

ۀ سالنگ و قله ھای مرتفع درۀ پنجشير كه بوسيلۀ مجاھدين داشتند كه عبور عساكر شان از در

گريموف اظھار .  احمد شاه مراقبت ميشد، نه تنھا  مشكل به نظر ميرسيد، بلكه ناممكن بود

داشت كه لشكر جھادی قومندان معروف،  احمد شاه مسعود، ميتوانست كه صرف با انداختن 

  . كندسنگ اين ساحه را به قبرستان عساكر روسی تبديل

گريموف خاطر نشان ميسازد كه احمد شاه مسعود در عوض از كمك ھای روس كماكان 

او ميگويد كه مسعود بعضی اوقات جنگ ھای ساختگی را با روس ھا براه می .  مستفيد ميشد

.  انداخت تا از بدگمانی ساير گروه ھای مجاھدين در مورد فعاليت ھای وی  طفره برود

ه شوروی ھا ھراس داشتند كه مسعود مبادا از موافقتنامه بھره گريموف اظھار ميدارد ك

برداری ھای ناجايز نمايد، الكن مسعود بر اساس روحيۀ قرار داد عمل نموده و از خلق 

   . اجتناب ورزيد١٩٩٨مشكل برای قوای روس تا زمان خروج آنھا در سال 

  

ن شورای نظار و حاميان بی ھويت و خاک فروشان بر مبنای ھمين اسناد انکار ناپذير است که گروه ميھن فروشا

  .دارند و توصيۀ استعمار ھم برای آنھا نيز چنين است می آنھا خود را از انظار مخفی نگه

.   ضد پاکستان مبارزه نمودهحاميان ميھن فروش ارشد الخائنين ادعا داشتند که احمد شاه مسعود از آغاز تا اخير ب

کردند و عليه  ت طالبان گاه گاھی در مقابل سفارت پاکستان تصنعی مظاھره میاين طفيلی ھا در زمان حاکمي

)  خاک وطن(در بدل فروش ناموس شان را که استعمار آنھا  اما وقتی.  دادند مداخالت و تجاوزات پاکستان شعار می

ھر يک به استثنای پادو ھا به مقام و .  به قدرت رسانيد، نه از تظاھرات و نه از شعار ھای ضد پاکستان خبری شد

يک فرد غدارتر اين گروه که در مسند .  جائی رسيدند و ناموس وطن را به اجانب به شمول پاکستانی ھا فروختند

افغانستان مانند اسرائيل پوشالی است و بايد "وزارت نظام مستعمراتی کابل تکيه زده است، سال ھا می گفت که 

 به ارتباط رابطۀ احمد شاه مسعود با پاکستان بايد گفت که احمد شاه مسعود مانند ."قسيم شودبين ايران و پاکستان ت

 در خدمت آی اس آی درآمد و از رھنمائی ھای تخريبی پاکستان عليه ١٩٧٠ساير رھبران جھادی  از اواسط دھۀ 

ب به ياد دارند که چطور احمد  را خو١٩٧۵ھم ميھنان ما حادثۀ شب جشن استقالل سال .  افغانستان مستفيد گرديد

رامی را در افغانستان به راه اندازند و به تحريک آشاه مسعود و ساير افراد متعلق به آی اس آی خواستند شورش و نا

احمد شاه مسعود در "اينجانب مضمونی را به اسم .  سيس افغانستان را تخريب نمايندأپاکستان جمھوريت نو ت

درين مضمون با استناد .  نگاشته  که اکنون در بعضی سايت ھا موجود است" ستاناستخدام سازمان جاسوسی پاک
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کتب و اسناد به شمول نوشته ھای شورای نظاريان ھم ميھنان را از روابط پنھانی احمد شاه مسعود با آی اس آی 

اين گروه بی .  ندآن را رد نمايۀ ھيچ يک از بزدالن شورای نظار نتوانستند حتا يک کلم.  پاکستان آگاه ساختم

فرھنگ فھميدند که ھر گونه پافشاری در رد وابستگی رھبر شان به آی اس آی رسوائی بيشتری را به دنبال خواھد 

  .داشت، لذا بھتر است که خاموشانه در کنجی پنھان شد

قت با و يندر عسعی نمود که  .    نمی کردءاحمد شاه مسعود به وابستگی و خدمت به يک سازمان جاسوسی اکتفا

 و حاضر شد در بدل پول و اعطای قدرت از سوی ايدسازمان ھای جاسوسی کشور ھای مختلف ارتباط قايم نم

در ساحۀ .  اين روش را تا آخرين لحظات حياتش ھم ادامه داد.   به ھر نوع خيانت و ذلت تن دردھد،اجانب به او

شود که بتواند  متر فردی حتا در سطح منطقه پيدا میک.  توان او را قھرمان ناميد خيانت و خاک فروشی واقعاٌ می

توان ارتباطات غير  از زمره می). است(بيشک که سلطان خاک فروشان بود . در ميھن فروشی با او رقابت نمايد

نويسندۀ اين مطلب دوسال قبل نوشته ای را زير عنوان .  قابل انکار او را با واواک سازمان جاسوسی ايران نام برد

به "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "در پورتال )" واواک( شاه مسعود در استخدام سازمان جاسوسی ايران احمد"

چنگيز پھلوان جاسوس معروف نظام آخندی .  نشر سپردم و از رابطۀ پنھانی و علنی وی با واواک پرده برداشتم

پيروان بی ھويت ارشدالخائنين در آغاز .  داد ايران در افغانستان به احمد شاه مسعود درس خيانت و  جاسوسی می

 رابطۀ احمد شاه مسعود را با نظام آخندی بر مبنای اخووت اسالمی و ھم  زبانی و ھم فرھنگی به مردم تبليغ می

اما زمانيکه روابط استخباراتی احمد شاه مسعود با واواک افشاء گرديد، حاميان مسعود از خجالت و سر .  کردند

برد و زير  نا گفته نبايد گذاشت که فرزند احمد شاه در حال حاضر در ايران به سر می.  لند نکردندافگندگی سر ب

  .برای آينده تعليمات جاسوسی می بيند) واواک(نظر مقامات سازمان استخباراتی ايران 

ای امريکا سيس روابط استخباراتی با کی جی بی، آی اس آی و واواک، احمد شاه مسعود با سی آی أدر جريان ت

)(CIA برتانيه ۶،  ام آی  )MI6 ( دی جی اس ای فرانسه    و)DGSE(  ھم روابط برقرار نموده بود که در

بدون کمترين شک و يا .  را اعطاء نمودند" قھرمان"وی لقب ه واقعيت روی ھمين داليل  است که حاميانش ب

زمان ھای جاسوسی کشور ھای مختلف از خود مبالغه، مسعود در کار خيانت به افغانستان و فروش خويش به سا

ش با سی آی ای بعد از ظھور طالبان در صحنۀ سياسی افغانستان و روابط.  نبوغ و استعداد بی نظيری نشان داد

سی آی ای از روابط احمد شاه مسعود با .   توسعه پيدا نمودهنفوذ روز افزون القاعده درين کشور بيشتر تحکيم يافت

ی جاسوسی مختلف آگاھی داشت، با آنھم سی آی ای از وی به حيث يک وسيله برای رسيدن به ھدف تمام سازمان ھا

دست آوردند و وعده دادند که بن ه  مسعود پول گزافی از سی آی ای بءاحمد شاه مسعود و ضيا.  استفاده می کرد

نيافت و سی آی ای ھم خم به ابرو الدن را برای امريکا دستگير ويا نابود می نمايند که  اصالٌ چنين وعده تحقق 

در مورد ارتباطات احمد شاه مسعود با سی آی ای ده ھا کتاب و .  نياورد و کذب و ريای مسعود ھا را ناديده گرفت

ھر خيانت و ھر عمل ضد  ملی .  ت رد و يا تبصره بر آنھا نداشته اندأمضمون به نشر رسيده است که حاميانش جر

ميانش افتخار آفرين بوده و آنرا زادۀ نبوغ استثنائی قھرمان شان پنداشته و او را صاحب احمد شاه مسعود برای حا

ش با کی جی بی، آی اس آی، واواک، سی آی ای، ام آی به عبارت ديگر روابط.  تفکر ستراتژيک معرفی نموده اند

ای انسانی احمد شاه رقل ماو ، دی جی اس ای و ده ھا سازمان جاسوسی ديگر که تا کنون افشاء نگرديده زادۀ تع۶

  . زمان ساخته بود!!مسعود بود که از او ابر مرد

در روز ھای اول تجاوز امريکا به افغانستان و کشتار مردم ما، حاميان شرف باختۀ احمد شاه مسعود از خوشحالی 

.   اين طفاله ھا بودخير و جست ھا و تحفه دادن ھا به يک ديگر اوج سعادت و خوشبختی.  در زمين قرار نمی گرفتند
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دادند و موی می  زنان فريب کار و خريده شدۀ شورای نظار  که در کانگرس برای حقوق زن افغان گريه سر می

کندند، بعد از تجاوز امريکا و ناتو به افغانستان از ھمه مبارزات ساختگی دست کشيدند و حاال مصروف عيش و 

از نگاه اين خاک فروشان حرفه ئی، ھمه .  نه از تجاوز پاکستاننه از حقوق زن افغان خبری است و .  نوش اند

، به بی آبروئی حاميان گذردھر روزيکه از تجاوز امريکا به افغانستان می .  مردم بايد فدای پستی ھای ايشان گردند

 به خود را)  خاک فروش(به پيروی از رھبر خويش، اين گروه ناموس فروش .  دواحمد شاه مسعود افزوده می ش

 و خود را به نحوی بھتر به سته از ديگران سبقت جنمايند تادرين ساحه ھر يک سعی می .  متجاوزين فروختند

در ھمين جاست که يک تعداد آنھا برای جلب توجه اربابان قدرت و متجاوزين  از تقديم  ناموس .  ندبرسافروش 

  .        خود ھم خودداری نکردند

  فضله ھا شعار ھای عدالت اجتماعی، مساوات، دموکراسی و صداقت را نشخوار میقبل از به قدرت رسيدن، اين

.  اما زمانيکه استعمار اين گروه ھای نابکار را برای غارتگری و خيانت مقرر نمود، به جناورانی مبدل شدند.  کردند

 را شعار خود قرار عوض مساوات، برتری نژادی و تقلب.  عوض عدالت اجتماعی، ظلم و خشونت را پيشه گرفتند

عوض دموکراسی، دکتاتوری و بيرحمی را سرمشق کار خود ساختند و عوض صداقت، دزدی، جاسوسی و . دادند

 ضد بشری ھمان ميراثی است که از رھبر ويرانگر یاين فعاليت ھا. قاچاقبری را وظيفۀ اصلی خود تثبيت نمودند

ی به بھانۀ حقوق زن و عدالت اجتماعی برای بازگشت زنان شورای نظاری که روز گار. شان به ارث برده اند

رھبر خاک فروش خويش در مظاھرات زوزه  می  کشيدند و گريه و ناله می کردند، حال نه از حقوق زن حرفی به 

.  ميان می آورند و نه از عدالت اجتماعی، چونکه زمان موی کندن ھا و گريه کردن ھا برای شان سپری شده است

داخالت و تجاوزات پاکستان به افغانستان برای شورای نظاريان تا زمانی که در اريکۀ قدرت اند، يک مبارزه عليه م

مداخالت ايران اصالٌ برای شان مطرح نيست زيرا ايران در واقعيت پيشوای سياسی و معنوی .  موضوع باطل است

نستان متجاوزين را ا در انھدام افغاين گروه شرف باخته با متجاوزين ھمکار و ھمراه بوده و.  و مادی آنھاست

 .   معاونت می نمايند

و با کدام اين گروه آنقدر بی حيا و فاقد شرف و آبرو اند که برای شان مھم نيست که نام شان در اوراق تاريخ چگونه 

  .مقام، پول، دزدی، جاسوسی و قاچاقبری خصلت فطری اين فرقۀ نابکار است.  گردد ثبت میسياھی 

 

  

 


