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        ميرعبدالرحيم عزيز

 
 نايورج

٩/٩/٢٠٠٨ 
 

 احمد شاه مسعود در استخدام سازمان جاسوسی پاآستان
(ISI - آی اس آی) 

 
 مزدوان قسيم فهيم، يك جاسوس چند ۀه و يا شايد هم بوسيل توسط  تروريست های القاعدترورش تا زمان داحمد شاه مسعو

حاميان احمد شاه .  او در خدمت هر  آشور خارجی آه بوی پول و قدرت عرضه ميكرد، قرار ميگرفت. جانبه بشمار ميرفت
 را ولؤمحترم ويس ناصری هويت فرد مس( اجير اميد، سايت بی صاحب سرنوشت حامی جنايات ربانی ۀمسعود مانند جريد
 و سائر افغانستانی ها، جاهالنه  سعی ميورزند  تا حقايق تاريخی را دگرگون جلوه داده و يا از آن  انكار )آشف آرده است

 اعمال زشتی .  چيزی ديگری نصيب شان نشده استدر هر دو صورت، تا حال به جز سر شكستگی و سرافگندگی.  نمايند
 در گذشته از همكاری من.   خيانت بوطن سر زده است غير قابل شمار استآه از جانب قهرمان ساختگی  شان به ارتباط

حاال روابط او را با آی اس آی پاآستان مطرح  بحث قرار .  احمد شاه مسعود با آی جی بی و سی آی ای صحبت آردم
 .ميدهم

 
اآستانی ها نزديك بود و چه دساتيری  آه او تا آدام  اندازه با پسازدي ثابت مري سال اخ٣٠آشور در  تاريخ  یاسيس جريانات  

اگر تا اآنون زنده ميبود و در رأس قدرت قرار .  اجرا گذاشتۀرا  از جانب آی اس آی در تخريب افغانستان به مرحل
احمد شاه مسعود مانند .   ديورند را هم به رسميت می شناختۀميداشت، بدون ترديد برای خوشنودی پاآستانی ها حتی معاهد

نی، گلبدين، خليلی، محقق،  مزاری و دوستم و سائرين،  يكی  از مسببين اصلی بربادی ها و ويرانی های سياف، ربا
درين راستا از هيچ عمل شنيع خوداری نكرد و از هيچگونه خيانت به آشور و فروش آن به دشمنان  .  افغانستان است

 .ت بناميم خيانت و شقاوۀورطجا دارد آه او را اس.  افغانستان ابا نورزيد
 

 رياست جمهوری مرحوم داود خان، مناسبات افغانستان و پاآستان رو به وخامت گذاشت و ١٩٧۶ ـ ١٩٧٣در سالهای 
يكی از آن  اقدامات استعمال افراد و گروه های اسالمی .  پاآستان برای بی ثبات ساختن افغانستان به اقداماتی متنوع دست زد

افرادی مانند .   مستقيمًا در خدمت آی اس آی يعنی سازمان جاسوسی پاآستان  قرار گرفتندبود آه به پاآستان فرار نمودند و
ربانی، احمد شاه مسعود، گلبدين حكمتيار و دگر همراهان، آموزش های تروريستی ديدند و توظيف شدند آه عليه آشور شان 

خذ  مورد ارزيابی أاد قابل اعتبار را منحيث مدرين جا بعضی آتب و اسن.  دست به فعاليت های تخريبی و تروريستی بزنند
قرار داده و خواهيم ديد آه احمد شاه مسعود برای بدست آوردن پول و غضب قدرت با  دشمنان خارجی و داخلی  افغانستان  

 .در معامالت علنی و يا مخفی  داخل بود
 



www.afgazad.com                                                                                     afgazad@gmail.com 2

 و افغانستان رو به سردی رفت و پاآستان ، روابط پاآستان١٩٧٣بعد از استقرار نظام جمهوری در افغانستان در سال 
ذوالفقار علی بوتو صدراعظم وقت پاآستان تصميم گرفت آه  .  افغانستان را متهم به حمايت از جدائی طلبان بلوچ نمود

 .مرحوم محمد داوود را در تنگنا قرار داده و از وی انتقام بكشد و سر انجام نظام جمهوری را در افغانستان سقوط دهد
 
 اسالميست ها را آه اآثر ۵٠٠٠، پاآستان ١٩٧۵ـ ١٩٧٣بين ”  journal/pk.org.issi.www/2002   ظر به گزارش ن

، حمالت ١٩٧۵در اواسط .  آنها جوانان مسلمان مخالف نظام جمهوری بودند، در اردوگاه های مخفی نظامی آموزش داد
معروفترين شورش  مورد حمايت پاآستان .  ن اتفاق افتادمخالفين نظام جمهوری  مورد حمايت پاآستان  در شرق افغانستا

   سايت". در پنجشير صورت گرفت آه با خشونت سرآوب گرديد١٩٧۵ جوالی ٢١عليه نظام داوود در روز 
 org.studies-afghan-for-institute.www  ١٩٧٣بعد از بقدرت رسيدن داوود در سال "آه  همچنان گزارش داد ،

در سال .  او در آنجا توسط حكومت ذوالفقارعلی بوتو منحيث خرابكار تربيه شد.  احمد شاه مسعود بسوی پاآستان فرار آرد
 بعد از ناآامی، دوباره به پاآستان فرار.  ، به هدايت آی اس آی برای  تخريب حكومت داوود به پنجشير برگشت١٩٧۵
اين دو گزارش حقايق انكار ناپذيری را در مورد استخدام احمد شاه مسعود توسط سازمان جاسوسی پاآستان نشان   ".نمود

 .آتب و اسناد بيشتر را موشكافی ميكنيم.  ميدهد و اين هنوز آغاز آار است
 

رده از خيانت های گروه فراری به  هم پراز امير آبير تا رهبر آبي: افغانستان  حضرت عبدالحق مجددی در آتاب خود بنام
 : آتاب خود می نويسد۵٧١ ۀمجددی در صفح.  پاآستان برداشته و افشاگری ميكند

 
 اخوان المسلمين افغانستان شروع آردند آه در ۀدولت داودی به دستگيری اعضای برجسته و سرآرد

ن آه خود را جوانان مسلمان  شاگردان پوهنتوۀقدم اول يكنفر بنام انجنير حبيب الرحمن را آه سر جماع
اين اولين نفر طالب مبارز بود آه از طرف رژيم جمهوری ...می گفتند گرفتار نمود و به زندان انداخت

 از ايشان ۀمتباقی اعضای مبارزين اسالمی دستگير شده و به زندان انداخته شدند و عد.  اعدام شد
ون تيراه، باجور، وزيرستان و ُآرم رفتند آه بعد تر موفق به فرار گرديدند آه اول به مناطق قبايل آزاد چ

از آنجا با حكومت ذولفقار علی بوتو در پاآستان رابطه پيدا آرده و به پيشاور راه  يافتند در آنجا 
مرآزيت و دفتر گرفته عليه رژيم محمد داود خان به فعاليت های تبليغاتی و نشراتی پرداختند آه آمی 

اينجا و آنجا در لغمان، بتی آوت، . شمسی به قيام مسلحانه آغاز نمودند/ ری هج١٣۵۴بعد تر  در سال 
 .آنر، نورستان، بدخشان، پنجشير، پكتيا و پكتيكا باالی افراد حكومتی و تعميرات دولتی حمله نمودند

آر قرار گرفتند، ذ مجددی جرئت نكرد اسمای اشخاصی را آه در خدمت پاآستان و سازمان جاسوسی آن 
 مسلح ۀآمر دست" پنجشير اظهار ميدارد آه ۀاما ابومسعود فاروقی، مهتمم آتاب، در مورد حادث.  نمايد

حمله آنندگان باالی پنجشير بنام خواجه محمد محفوظ و قوماندان عمليات آن انجنير احمد شاه مسعود 
  ."محصل صنف دول پوليتخنيك بود

 
از : دسياس و جنايات روس در افغانستان  آتاب خود بنام  ٢۵۶  ۀدآتر حق شناس مورخ و تيورسن شورای نظار در صفح

هويت رهبر تا تلويحًا به توطئه های پاآستان اعتراف نموده الآن شهامت نشان نميدهد ،  امير دوست محمد خان تا ببرك
همچنان .  افشاء آندشورای نظار وسائر افرادی را  آه شامل توطئه پاآستان بوده و دست به تخريبات عليه افغانستان زدند، 

شعوری و يا غير شعوری از موقف بوتو در قبال موضع گيری او عليه رژيم جمهوری افغانستان حمايت ميكند و او را با 
  :حق شناس مينگارد. مخالفين داخلی داود يكی ميداند

 
دند موقع نارضائيت های عمومی در افغانستان بوتو و گروه های مخالف محمد داود را در هر آجا آه بو

آشف و خنثی آردن چندين .  ميداد تا عليه او دست بكار شوند و زمينه سرنگونی اش را فراهم سازند
در همين ايام فعاليت های گسترده و همه .  توطئه های ضد دولتی از جمله عاليم اين نفرت عمومی بود

رژيم محمد داود براه  جوانان مسلمان در داخل و خارج عليه ) مولفۀبعقيد(جانبه ای توسط نهضت 
به .  افتاد و در نتيجه قرار بر آن شد تا در يك روز معين در سرتا سر افغانستان قيام عمومی آغاز گردد

ولی بتاريخ اول برج .  هر حال اين پالن در اغلب نقاط آشور بنا به عللی آه معلوم نيست عملی نشد
شير   و لغمان و لوگر طبق برنامه های قبلی   نخستين قيام مسلحانه جوانان مسلمان در پنج١٣۵۴است 

  صورت گرفت آه از حمله در حكومت محلی پنجشير اغلب )مولف از آی اس آی چيزی نميگويد(
 . آمی نجات يافتندۀجوانان يا شهيد و يا گرفتار شدند و عد
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بر شورای نظار و سائر رهبران  پنجشير را بيان ميكند اما نظر به جبن و ترس و وابستگی استعماری رهۀحق شناس،  حادث

  .داری ميورزد گروه های مورد حمايت آی اس آی از  افشاء هويت خائنين به آشور خود
 

محقق فرانسوی معتقد است   (Olivire Roy)  اوليور رای.  حال، آتب و منابع غير افغانی را مور د ارزيابی قرار ميدهيم
اعضای جوان اين جنبش تحت رهبری گلبدين حكمتيار .  تقسيم گرديدآه جنبش اسالمی ضد داود در آنوقت بدو دسته 

خواستار يك شورش عمومی بودند، اما ربانی به اين عقيده بود آه مردم به قيام عمومی آماده نبوده و بايد يك روش طوالنی 
 اسالم و    آتاب خود به اسم۵۴ ۀرای  در صفح.  را اتخاذ نمود و در اردو نفوذ آرد تا زمينه برای قيام عمومی آماده گردد

 : چنين می نويسدمقاومت در افغانستان
 

معلوم ميشود آه بوتو، رئيس جمهور پاآستان، به جوش آمد تا فورًا عليه پاليسی پشتونستان داوود 
گروه های اسالمی در پشاور با .  برای رسيدن به هدف، بوتو از حكمتيار حمايت نمود.  دست بكار شود
.  ه و با دريافت اسلحه از اردوی پاآستان به انجام ماموريت در افغانستان اقدام نمودندهم يكجا گرديد

ول پنجشير بود، مولوی حبيب الرحمن در لغمان وظيفه ؤمسعود مس: طرح اين شورش منطقوی بود
   .داشت، داآتر عمر در بدخشان، نصرتيار در هرات و حكمتيار در جنوبی توظيف شدند

 
.   و ترديد، عمق ارتباط و وابستگی احمد شاه مسعود را با پاآستان ميابيمکآامل و بدون آمترين شدرين جا بوضاحت 

سازمان جاسوسی پاآستان آی اس آی، رهبری آليه افرادی را آه در شورش و تخريب آاری در افغانستان فعاليت ميكردند، 
رای مدتی به حيث چلی در يك مسجد ايفای وظيفه طوريكه در مضامين قبلی خود متذآر شديم، ربانی ب.  به عهده داشت

 گروه هفت ۀبعد از آودتای خلقی ها ـ پرچمی ها، آی اس آی او  را در رأس جمعيت اسالمی  قرار داد آه از زمر.  ميكرد
و  احمد شاه مسعود به همكاری خود با آی اس آی ادامه داد تا اينكه آی جی بی او را بدام انداخت .  گانه محسوب ميشد

دوباره به پنجشير آورده شد تا از نزديك زير نظارت  آی جی بی فعاليت هم احمد شاه مسعود .  وعدهء رهبری را به او داد
 .نموده  و دساتير شوروی سابق را در تخريب جهاد و عملكرد صلح روی دست گيرد

 
 : مينگاردتاريخ مختصر مردم و سياست اش: افغانستان  آتاب خود بنام   ١٨٠ ۀدر صفح (Martin Ewans)  مارتين ِاوان

 
يك .   محمد نيازی رهبر اخوان المسلمين با دو صد تن از همراهانش زندانی گرديدند،١٩٧۴  در سال

اين .  تعداد ديگر بسوی پاآستان فرار نموده و در آنجا حرآت مخالف دولت افغانستان را تاسيس آردند
حكومت پاآستان به آنها پناهندگی داده و .  ان الدين ربانی را در خود داشتگروه گلبدين حكمتيار  و بره

 پنجشير ۀمهم ترين اقدام آنها در در.  پشتونستان استفاده ميكردۀاز آنها عليه افغانستان به ارتباط داعي
ل بود، جائيكه يك  تعداد به رهبری احمدشاه مسعود مختصرًا بعضی مراآز حكومتی را اشغال آرده  قب

 . ازينكه  عقب نشينی نمايند
 

 مارتين اوان، بار ديگر وابستگی احمد شاه مسعود را به پاآستان و استخدام او را توسط آی اس آی ولو آه ۀ  اين اظهاري
 خائنانه در آشور اتفاق ۀ مزدور اميد خوش شود و يا آزرده، چنين حادثۀخواه جريد.  موقتی هم بوده باشد، به اثبات ميرساند

آيا مزدوران اميد و شرآا قادر خواهند بود آه اين همه اسناد و آتب را به .   تاده  و هيچ آسی هم قادر به رد آن نيستاف
اينك .   ناديده انگاشته و يا آتمان نمايند)آی اس آی(ارتباط استخدام احمد شاه مسعود توسط سازمان جاسوسی پاآستان 

اسالم آباد به ائتالف شمال اظهار  جنگ و صلح در لندن  را زير عنوان ۀ  موسس٢٠٠١ نوامبر سال  ٣٠گزارش تاريخی 
مورد بررسی قرار داده و خواهيم ديد آه چطور اسناد و گزارشات مختلف درين خصوص متمم يك ديگر شده   ،عالقه ميكند

 : جنگ و صلح می نويسدۀموسس.  اند
 
مقامات .  مندان مورد اعتماد ايران در هرات مهيا ساخته است تماس را بين اسالم آباد و اسماعيل خان قوۀايران زمين"

دوبی مرآز مذاآره بين ربانی، رئيس جمهور خود .  ترآيه عين نقش را در نزديكی دوستم و اسالم آباد بازی نموده اند
و آی اس آی را  اين مضمون قبًال تماس ربانی ۀ  نوسيند".ساخته، و مامورين سازمان امنيت پاآستان آی اس آی بوده است

آه در آرشيف پورتال افغان ـ جرمن آنالين موجود است، به   ربانی پائين می افتدۀنقاب سياه از چهر در مضمونی خود بنام
 هفتاد، حمايت از احمد شاه مسعود، به ۀدر ده" جنگ و صلح ادامه ميدهد آه ۀگزارش موسس.  اطالع هموطنان رسانيد
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ود  و دو مخالف ديگر، ربانی و تندرو دست راستی گلبدين حكمتيار، به پشاور پناهندگی  مسع.  مقاصد پاآستان آمك ميكرد
يكی از قومندانان گروه های هفت گانه شد آه عليه شوروی ها   CIA/ISI  اگرچه مسعود يك تاجك بود، بوسيله.  داده شدند
 صرف ".سالم آباد بسوی گلبدين پشتون قطع نمودسر انجام مسعود روابط خود را  با پاآستان نسبت التفات بيشتر ا.  بجنگد

 ،ست جنگ و صلح حاآيۀگزارش موسس.  نظر از خرابی روابط، احمد شاه مسعود تا دقايق آخر در خدمت پاآستانی ها بود
احمد شاه مسعود شخصی بنام جمعت اهللا جالل را نزد بوتو  حينيكه  بينظير بوتو در آرسی صدارت پاآستان تكيه زد،

تبريكی احمد شاه مسعود را نسبت انتخاب بوتو  در پست صدارت پاآستان  بوی سپرد و عالقمندی ۀ جالل نام.  فرستاد
احمد شاه مسعود مورد پذيرش   یسيو آسه ل، اما تملق احمد شاه مسعود را به داشتن  روابط نيك با پاآستان  اظهار نمود

روابط نجيب و آی جی .  د شاه مسعود، معنی برائت مسعود نيستخرابی  روابط بين آی اس آی و احم.  بوتو قرار نگرفت
.   آخرين حكومت دست نشانده شوروی به وخامت گذاشت  آه باالخره منجر به سقوط نجيب گرديد ینهائ بی هم در روز های

 .اند و گريزی از آن شده نميتو ثبت تاريخ شدهقبًال جاسوسی احمد شاه مسعود به نفع پاآستان و عليه آشورش 
 

محترم حميد انوری دوست .   ببينيم آه هموطنان ما در مورد احمد شاه مسعود و همكاری اش با آی اس آی چه نگاشته اند
  آه در آرشيف پورتال افغان ـ جرمن آنالين موجود مراحل جهاد احمد شاه مسعودگرانقدر ما مضمونی را تحت عنوان 

 :با پاآستان چنين توضيح ميدهداست، نگاشته و ارتباط  احمد شاه مسعود را 
 

بعد از آودتا تعدادی .   اوضاع سياسی و اجتماعی افغانستان دگر گونه گشت١٣۵٢با آودتای سرطان 
.  به پاآستان فرار نمودند...  زندانی و تعدادی ديگر مانند گلبدين، ربانی، مسعود و)اخوان(از رهبران 

و دولت پاآستان آه   I.S.I  . جديدی گرديدۀن وارد مرحل با تحريك و حمايه پاآستا)اخوانی ها(فعاليت 
  ۀ و وعد  اخوانی را با آغوش باز پذيرفتنددر انتظار چنان روزی لحظه شماری داشتند، ورود فراريان

 ۀجلس.   نظامی و آمك های  پولی و تسليحاتی را به اخوان اعالن نمودندۀباز شدن دفاتر  سياسی، تربي
داير گرديد و در آن جلسه امر جهاد عليه رژيم سردار    I.S.I ن تحت نظر دولت واخوانی ها در پاآستا

 و احمد شاه )اخوان(ول نظامی ؤگلبدين  مس.  داوود توسط رهبر جمعيت العلمای پاآستان اعالن گرديد
 آه در آن از افراد )اخوان المسلمين(تعليمات نظامی .  مسعود  فرد دوم بخش نظامی تعيين گرديدند

اين تعليمات . هبری گلبدين و احمد شاه مسعود شرآت داشتند توسط جنرال نصراهللا بابر صورت گرفتر
 تخريب پلها، آمين گيری، انفجارات و ۀنظامی مدت سه ماه را در بر گرفت آه طی سه ماه طريق و شيو

ظامی مطابق  آموزش نۀبعد از ختم دور.   تعليم داده شد)اخوان المسلمين(استعمال سالح به اعضای 
تصميم دولت پاآستان وظايف هر فرد تعيين و با پول و سالح جهت جهاد عليه رژيم سردار داوود 

 ها اولين آسانی بودند آه به )اخوانی(بنًا احمد شاه مسعود و سائر ...دوباره به افغانستان فرستاده شدند
 .ر گرفتندقرا  I.S.I  پاآستان قدم گذاشتند و در وابستگی با دولت پاآستان و

 
،  احمد شاه مسعود قتل يك تعداد از مجاهدين واقعی را ١٣۵٩ تا اوايل سال ١٣۵٨حين بازگشت به پنجشير، از جوزای سال 

از شخصيت سازی تا  مضمون ۀمحترم سهراب نويسند.  آه از بنيان گذاران مبارزهء  ضد شوروی بودند،  روی دست گرفت
پورتال افغان ـ جرمن آنالين موجود است، از اسمای قربانيان احمد شاه مسعود در  آه در آرشيف قهرمان پرستی تهوع آور

  : پنجشير نام ميبردۀدر
 

سپس عظيم فارغ الحصيل مكتب ابو .  از آنجمله احمد جان پهلوان بود آه توسط مسعود به قتل رسيد
همچنان مسعود .   ل رسانيد گالب خيل را آه يكی از جنگنده گان دلير پنجشير بود،  بقتۀحنيفه  از منطق

ديگران عبارت اند از معلم نور محمد .  معلم دين محمد پنجشيری را نيز سر به نيست آرد
مجاهد،مشهور به آارتوس، تاج،  وصال از پنجشير پائين، از قريهء تاواخ خواجه ميرزا و ديگران، از 

 بابه ولی فاروق، رازق و ۀقرياز .  قريهء سنگين خانه مير حسين آه برادرش از روابط مسعود بود
 ۀاز قري.  )يكی از سر گروپ های برجسته آه در عمليات ضد روسی نقش فعال داشت(سيف الدين 

 در حدود پنجاه تن مبارز پنجشيری و ١٣۵٩و خالصه احمد شاه مسعود تا اخير سال ... نظر٫آرامان
وف تصفيهء جبهات اطراف پنجشير تعداسد زيادی از روشنفكران پنجشيری را بقتل رسانيد و بعد مصر

 آمك ۀ نشان دادن راه مواصالتی و وعدۀ مجاهدين ملی اندراب را به بهان١٣۵٩او در سال .  گرديد
همچنان در .  سالح به پنجشير دعوت نمود و بعد همه را دست بسته به آام امواج دريای پنجشير سپرد
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 شبيخون از ميان برداشت، تا باالخره بنام همان سال در پيشغوری پسر وآيل نصراهللا خان را در يك
 .قومندان احمد شاه مسعود مشهور گرديد

 
با آنهم، از خالل همين اسناد و آتب آه تا حال به .  يك فيصد از خيانت های احمد شاه مسعود تا حال آشكار نشده و نخواهد شد
حاميان وی در هر جائيكه اند .  ه  مسعود بدست آوردطبع رسيده ميتوان عالم های معلومات را به ارتباط خيانت ملی احمد شا

دور و يا زود، همان آشور های بادار هويت جواسيس خارجی خود را .  بايد بدانند آه آتمان حقايق برای هميش امكان ندارد
 احمد شاه  با۴٠افشا ميكند طوريكه ده ها آتاب از جانب نويسندگان شوروی به ارتباط زعمای خلق و پرچم و روابط قوای 

 به نشر ٢٠٠١ سال ١١ده ها آتاب ديگر هم در امريكا بعد از حادثهء تروريستی سپتامبر .  مسعود به نشر سپرده شده است
 مزدور اميد،  ده ها ۀ جريدۀبر عالو.  رسيده است آه برای مزدوران ائتالف شمال و حواريون آن آبرو باقی نمانده است

 .د، نخواهند توانست آه  جريانات تاريخ را عوض نموده و حوادث تاريخی را منقلب سازند مزدور آه به ميان آيۀهمچو جريد
  
 

:  آتاب خود در مورد احمدشاه چنين می نويسد١١۴ ۀ  در صفحجنگ ارواحمولف آتاب    (Steve Coll)  ستيف آول
آنها مسعود را برگزيدند تا .  د ريختندبابر و حكمتيار، هر دو پشتون، معتمد يك ديگر شدند و طرح يك قيام را عليه داوو"

مسعود بار .  مسعود همان آار را آرد اما اين حادثه به شكست مواجه شد.  پنهانی به پنجشير رفته و شورش را آغاز آند
 می نويسد آه مسعود ماهانه ١٩٠ ۀ   مولف آتاب در صفح ".ديگر يعنی دوبار در دو سال،  بسوی پاآستان فرار نمود

ميدانست آه آی اس   (CIA) الر از سی آی ای دريافت ميكرد و اين پول در حال افزايش  بود زيرا سی آی ای د٢٠٠٠٠٠
اين حالت نشان ميدهد آه احمد شاه مسعو بر عكس ادعای حاميانش دشمن .  پول آم در اختيار مسعود ميگذاشت  (ISI) آی

 مولف ۀبرعكس عقيد.  ال خدمات جاسوسی اش  پول ميگرفتبا وجود مقدار آم، در قب  ISI پاآستان نبوده و متواتر از
 نوشت آه احمد شاه ٢٠٠۴ فروری سال ٢٩ ۀدر اخبار واشنگتن پوست مورخ (James Bamford) آتاب، جيمز بمفورد

  .پول بدست مياورد (ISI) مسعود بقدر آافی از سازمان جاسوسی پاآستان
 

ه معلومات آافی به ارتباط فعاليت جاسوسی احمد شاه مسعود به نفع پاآستان آيا آسی ميتواند اين همه گزارشات و آتبی را آ
  نبود؟ی اس آی آه احمد شاه مسعود در خدمت آندي بگوتوانندي مزدور می هاتي و ساري اجدي جراايآ.  ارائه ميدهد، رد نمايد

 . خواهد يافتبه همان شدت قبلی  ادامه   آه باشندیاز هر نوعوطنفروشان  هيآل من عليه ۀمجادل


