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تاجکستان واحمد مسعود بین معاهدۀ مخفی عقد   

 

 جان پدر! وطن بفروش

پسر احمد شاه مسعود واقعاً خلف الصدق است. به پیروی از ارشادات و رهنمائی پدر  احمد مسعود

ر نی"بزرگش"، احمد مسعود راه خیانت به میهن را در پیش گرفته است که آرزوی دیرینۀ پدرش 

کستان به امضاء رسانیده که متن آن را در پائین مالحظه احمد مسعود معاهده ای با تاج همین بود.

کستان هنوز هم یکی از مستعمرات آسیای مرکزی روسیه محسوب میشود. روسیه ید. تاجئمی نما

 ن همچنا تضمین می کند و د رمنطقه  دارد که منافع روسیه را نتاجکستاهزار عسکر در  30بیش از 

توسط اسالم گرایان و سائر مخالفان سرنگون گردد. معاهدۀ  تاجکستاننمی گذارد که دولت مستبد 

ه مخفیانه بشبیه معاهدۀ مخفی پدرش احمد شاه مسعود با شوروی بود که  تاجکستانمسعود با  احمد

امضاء رسید، اما چندی بعد خبرنگاران خارجی از اصل معاهدۀ مخفی بین احمد شاه مسعود و 

 شوروی پرده برداشتند و هویت ضد ملی مسعود را افشاء نمودند. 
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میشود. این بار نوبت مسعود پسر است  که طرح پدر در خیانت به حوادث تاریخی گاه گاهی تکرار 

ون و در خ افغانستانو خیانت به  افغانستان را بار دیگر به مرحلۀ اجرا بگذارد. حس میهن فروشی

در این جهان زیست دارند، از خیانت به افغانستان مسعود ها رگ مسعود ها جا دارد و تا زمانیکه 

  منصرف نخواهند شد.

سبب میشود که شخص و یا گروه دیگر هم به چنین  انت یک فرد و یا یک گروه به میهن شانا خیآی

آیا خیانت به کشور میتواند قابل را به اجانب پیشکش نماید؟  وطنعمل ضد ملی دست زند و خاک 

خیر ایک عده به این باور اند که حوادث توجیه باشد که موافقان خاین به میهن به آن افتخار نمایند؟ 

 کستانتاجکشور و تسلط طالبان بر افغانستان مبنای انگیزۀ احمد مسعود در امضای معاهدۀ مخفی با 

است. یعنی تو که خیانت کردی، من هم خیانت می کنم. الکن همه میدانند که خاک فروشی و تجزیه 

کدام سازمان  ادامه یافته است.هم و تا اکنون  شدطلبی در مسعود ها از دهۀ هفتاد میالدی آغاز 

 استخباراتی خارجی را سراغ دارید که اسمای مسعود ها در آن نباشد. 

کرد. اما برای  نددر پایان این مضمون مشاهده خواهتغییر بدون عکس معاهده را هم میهنان محترم 

 آن با بعضی اصالحات جزئی امالئی نه انشائی،  و، معاهده را دوباره تایپ نموده خواننده سهولت

 را به دید خوانندگان قرار میدهم. 

و جبهه مقاومت ملی افغانستان  کستانیتاجمتن موافقتنامه میان جمهوری   

 مقدمه

و جبهه مقاومت ملی افغانستان که درمتن این  کستانیتاجکه در متن این موافقتنامه  کستانیتاججمهوری 

ـــ بادرک روابط قلبی میان مردمان مان که ریشه های ـموافقتنامه جبهه و به طور جمع طرفین یاد میگردند 

زبانی، فرهنگی، تاریخی، و سرانجام تباری داشته ؛ و با در نظرداشت اهمیت موضوعات مربوط به فعالیت 

 های جبهه، حسب ذیل موافقت نمودند:

 کستانیتاجتعهد و مکلفیت های 

سران جبهه و به هدف تقویت و حمایت و ارتقای سطع با درک هدفمند از فعالیت های بیرونی  تاجکستان

 ظرفیت نیروهای این جبهه به انجام فعالیت های حمایوی ذیل می پردازد:

ـــ اعتالی جایگاه جبهه. صدور امع و سازمان های بین المللی ـانی سیاسی و دیپلوماتیک در مجیبپشت

ی از فعالیت های این جبهه در مجامع و نشست بانی سیاسیپشت پاسپورت های دیپلوماتیک به سران جبهه و

 های بین المللی )جزئیات محتویات این بند محرم بوده و مندرج ضمیمه الف می باشد(.
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( فراهم آوری مشاورت. آموزش، و تجیهزات 1حمایت، تقویت، و ارتقای سطح ظرفیت محاربه جبهه. )

( و ۴گسترش ظرفیت ها تشریک اطالعات؛ )( 3( ارتقای سیستم تدارکاتی و حمل و نقلی، )2نظامی، )

 دسترسسی به تأسیسات نظامی )جزئیات محتویات این بند محرم بوده و مندرج ضمیمه الف می باشد(.

 تعهدات ومکلفیت های جبهه

 با درک توافق و اعتماد بلند مدت متقابل و روابط چند وجهی، جبهه موارد ذیل را تحقق خواهم بخشید:

وجوه پولی به شکل ساالنه از بنیه و حدود مالی بنیاد شهید احمد شاه مسعود، قهرمان  تأمین تکلیف مالی.

ات محتویات این بند محرم بوده و متدرج ضمیه یزئج) تاجکستانملی کشور برای حمایت از تعهدات نظامی 

 ب می باشد(.

قرارد های استخراج اعطا و حق دسترسی  داد استخراج معادن در ساحات تحت کنترول جبهه. اعطای قرار

 تاجکستاندن و صنایع خفیفه اهه با همکاری و لزوم دید وزارت معبکنترول ج تمعادن در ساحات تح

 )جرئیات محتویات این بند محرم بوده و مندرج ضمیمه ب می باشد(.

غات علیه کشور های متهم به دخالت در امور تبلینوع  امتناع از هر .های منطقه تبلیغات علیه کشور

بانی از طالبان )جزئیات محتویات این بند محرم بوده و مندرج ضممیه ب یهم متهم به پشت یا  افغانستان و

 می باشد(.

 مکانیزم های اجرایی و ضمانتی از سوی طرفین

ذوات آتی به عنوان مجرا های اصلی مکلف اند تا طرق و مکانیزم مشترک را برای ارزیابی و بررسی به 

تفاهمها( ایجاد نمایند: دگر  ءبه دور از تنشها، ابهامات، و سوو ابعاد این موافقتنامه )موقع و تحقق اهداف 

احمد ولی مسعود رئیس بنیاد شهید ، تاجکستانجنرال امامعلی صابر زاده رئیس ستاد کل نیرو های مسلح 

دگر  و تاجکستان دگر جنرال ظاهر اغبر سفیر اسبق افغانستان در ،احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان

جنرال قدم شاه شهیم رئیس اسبق و سفیر اسبق افغانستان در کازاخستان )جزئیات محتویات این بند محرم 

 بوده و مندرج ضمیمه ج می باشد(.

 مکانیزم عقود و ضمانتی

در سه نسخه  2022نوامبر  1۸عقرب سال روان مطابق  2۷امه در شهر دوشنبه به تاریخ فقتناین مواف

 نهای فارسی تاجیکی و انگلیسی به امضاء رسیده که هر سه نسخه آن از عین اعتبار حقوقیباه زاصلی ب

 برخوردار می باشد. در صورت بروز اختالف، متن انگلیسی ارجحیت دارد.

) الف، ب، ج( محرم بوده و در ریاست آرشیف و اسناد محرم وزارت امور  کمپوندیم ضمائم یاداشت:

 نگهداری می شود. تاجکستانخارجه جمهوری 
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 احمد مسعود                                              مظفر حسین زاده
 

 

 امیر جبهه مقاومت ملی  تاجکستانمعاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری 

 

 

 


