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 33/11/2313          هاتف ایمان
 

 یا سکه دو روی پاکستان آی. اس. آی.
 

رهبر طالبان پاکستانی  "حکیم هللا محسود"از کشته شدن  حدیثی روز شنبه سر خط بیش ترین رسانه ها را، حرف و
نیروهای ائتالف بین  پیلوتتوسط طیارات بدون ، به روز جمعه، که در وزیرستان شمالی، در پناگاهی می زیست

کشته و هر یک از هموطنان ما داد  تشکیل می، فعالیت دارند  المللی که غرض مبارزه علیه تروریزم در منطقه
 .و ابراز نظری  پیرامون موضوع می نمودند گرفتند، به تحلیل می شدن آن را، به  زعم خود

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصویر حکیم هللا محسود رهبر طالبان پاکستان که دیروز توسط حمالت هوایی طیارات بی پیلوت امریکایی کشته شد

 
به میالدی، گروه تروریستی موسوم  2332"حکیم هللا محسود" که پس از کشته شدن "بیت هللا محسود" در سال 

پیلوت قرار گرفت که نامبرده در محله میرامشاه مانی مورد هدف طیارات بدون طالبان  پاکستانی را اداره میکرد ز
 ند.شده ا، تعدادی از افراد نزدیکش نیز کشته و با موصوف بود و باش داشته

 

اری وی را کنار آمدن پاکستان، یکی از اهداف ک در مقام صدارت "نواز شریف"ار آمدن گفته می شود که با روی ک
ین مراحل به کارگیری این با گروه های شورشی به اصطالح طالبان از راه مذاکره تشکیل می داد که در نخست

دوی ار لوی درستیز های سخت و تند نظامیان آن کشور مواجه گردید که "اشفاق کیانی" عکس العمل، به برنامه
دهند و مدتی پیشرفت این برنامه به سردی گرائید  و شرط، به مذاکره تندد که طالبان باید بدون قید پاکستان ابراز نمو

ولی در اواخر شنیده می شد که "حکیم هللا محسود" نیز باب مذاکره را با دولت آن کشور برای خود مناسب دانسته 
نموده که به ۀ امریکا تقاضا دین مراتبه از رهبری ایاالت متحد، "نواز شریف" تا حال چنمینگی آنکه در پیش ز

 .دهد که موجب اطمینان طالبان گرددپیلوت در خاک پاکستان خاتمه بحمالت طیارات بدون 
 

دوی( پاکستان در ساخت و ساز گروه های تروریستی غرض پیاده نمودن دستگاه استخبارات و نظامیان )ارچون 
ۀ باس استادان که درحال حاضر همافراد خود در لاهداف خویش از سال ها به این طرف با ایجاد مدارس و توظیف 

آنها به نزد مردم در اقصی جهان معلوم و آشکار گردیده اند که این هم ناشی از افشاء گری های دست اندر کاران 
دو بوده که اسرار مرگ "اسامه بن الدن" رهبر القاعده و پنهان بودن آن طی هشت سال در منطقه و ار آی. اس. آی.

مدعا خواهد بود و معلوم می گردد که هرگاه کدام یک از افراد وابسته به طالبان تمایلی به  ابیت آباد مثال خوبی بر
به گونه های مختلف موانع را بر سر راه وی ایجاد میکند تا  مصالحه و مذاکره نشان بدهند سازمان آی. اس. آی.

روزی "معتصم آقا جان" از شمار د. ن اغراض نا پاک با خود داشته باشتربیه شدگان خود را جهت بر آورده شد
و مورد سوء  رهبران گروه طالبان افغانی که از جنگ و خون ریزی خسته شده بود آی. اس. آی. به دنبالش افتید
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ها را افشاء نمود و دیگرش رازنوشت وی به کشور ترکیه کشید و در یک مصاحبه همه قصدش قرار داد که سر
ز تا امروز در کدام منجالب توسط آی. اس. آی. گیر آورده شده که گره مبهم "مال عبدالغنی برادر" فرد دومی آن نی

 آن در هیچ برنامه ای باز نمی گردد و از سرنوشت "مال عبیدهللا" و دیگران نباید پرسید.
 

ۀ آغاز مذاکرات با گروه طالبان به رهبری گزارشات خویش از مساعد شدن زمین مقامات پاکستانی که در آخرین
پیلوت مورد حمله قرار داده شده نامبرده توسط طیارات بدون " در رسانه ها خبر داد و همزمان با آن "حکیم هللا

های به از نخستین روز دو و سازمان آی. اس. آی.نبوده زیرا ار بدون همکاری سازمان استخباراتی آی. اس. آی.
ده و در واقعیت آی. اس. آی. دو روی اعظم خود مخالف بوکاری صدر ۀبا این برنام قدرت رسیدن "نواز شریف"

پرورده اش یک سکه را بازی می نماید هم در تولید طالب و هم در نابودی طالب زیرا که نخواست گروه دست 
 .برباد شود

 
 پایان                                                             

 
 


