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    ٢٠١٦/ ٠٤/ ٦  پيکارپامير
 

   مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 

 

 )٤٤بخش(

  

 "ديورند" دو رويداد  در دو سوی خط  

                                                             فراری دادن زندانيان

   

ِدرشب و روزيکه اين سطورتحت نگارش بودند، دو رويداد مھم د رافغانستان و پاکستان به وقوع پيوست که بجا ِ
 ١٣٩٠ِرويداد نخست اين بود که به روز دوشنبه مورخ پنجم ماه ثورسال : خواھد بود ھردو رويداد دراينجا درج گردند 

ِخورشيدی، به تعداد پنجصد و چھل و ھفت  تن اعضا و سر گروپھای گروه طالبان که درجريان عمليات انفجاری و  ِ
ِ مسلحانه عليه شھروندان افغانستان و يا اشخاص و نھاد ھای دولتی دستگير و زندانی شده بودند، با حفرتونل سه ِاقدامات ِ ِ

يک منبع گروه . ًصد و پنجاه متری زير زمينی، اززندان ِمرکزی شھرقندھار، بگونۀ کام� موفقانه فرارنمودند
ِمذکوراع�م نمود که آغاز و انجام کارحفريات، مدت پنج ًجالب اين بود که ظرف مدت پنج ماه، ظاھرا .  ماه را احتوا نمودِ ِ

ِھيچ يک ازمؤظفين امنيتی شھرقندھارازاين اقدام بيسابقه آگاه نشدند برنامۀ فراربگونۀ " اما، منابع دولتی درکابل گفتند که . ِ
ِآگاھان . "  اريان ھمدست بوده اندِبسيارفنی و ماھرانه از خارج تنظيم گرديده بود و برخی از مؤظفين امنيتی نيزبا فر

ِديگراظھار داشتند که دست حامد کرزی رييس جمھور و برادر قدرتمند وی  . دراين رويداد دخيل بوده است) ولی کرزی( ِ
ِزيرا کرزی ازمدتيست سياست طالب گرايانه و سازشکارانۀ خ�ف خواست و تمايل مردم افغانستان را در پيش گرفته  ِ

ِحال، محبوسين زيادی ازاين گروه را به بھانه ھای مختلف توسط صدور فرامين رياست جمھوری از بند و چنانکه تا. است ِ
  .زندان رھانيده است

                                                                 بن (دن کشته ميشود

 مي�دی، پس ٢٠١١روز دوشبنه  دوم ماه می رييس جمھور امريکا به " باراک اوباما "ِرويداد دوم اين بود که 
ِازاع�ن يک آگاھی قبلی، به صفحۀ تلويزيون دولتی امريکا ظاھر شده خبرمرگِ اسامه بن }دن رھبر سازمان تروريستی  ِ ِِ ِ

کر وی متذ. برای ايا}ت متحده خواند" پيروزی بزرگ  " امريکا و جھان رسانيد و قتل او را يک ِالقاعده را به سمع مردم
ِشد که محل اختفای اسامه ازمدتی بدينسو تحت نظرماموران ِاستخباراتی آن کشورقرار داشت ِ ِقرار گزارشھای رسمی، . ِ

و "  ايبت آباد" سه طبقه يی، واقع درچند ده کيلو متری اس�م آباد پايتخت پاکستان بنام " مجلل  " ِاسامه درميان عمارتی
ِدر قرب وجوار بزرگترين مرکزنظامی ِ ِ که درآن مجمع تسليحات اتمی واکادمی اموراستخباراتی پاکستان نيزموقعيت دارد، ُ ِ ِ

ًرييس سازمان سيا متعاقبا گفت که " ليون پنيتا. " ُبسرميبرده است ِدرمورد عمليات عليه بن }دن، به مقام ھای پاکستانی " ِ
 " : او افزود که. "  موريت را به خطر مواجه سازداط�ع نداده بودند، زيرا ھرگونه اط�ع به پاکستان، ميتوانست اين ما

از اط�ع دادن به حکومت پاکستان در مورد عمليات عليه اسامه بن (دن خود داری شده بود؛ زيرا ھراس داشتند که 
   " .شايد پاکستانی ھا از اين مساله به بن (دن خبر دھند

ِجوم با}ی مخفيگاه اسامه و قتل او را يک تيم سی و شش ِمقام ھای امريکايی ھمچنان ع�وه نمودند که عمليات ھ 
ھرچند جانب . نفره ازکماندو ھای امريکايی که خوب ترين تمرين ھا را ديده بودند، بصورت ّسری و برق آسا انجام دادند
تل رسيدند، اما ِامريکا درعين زمان اع�م نمود که به تعداد بيست تن ديگر نيز که با اسامه دريک عمارت ميزيستند، به ق

ِبعدا نه درآن مورد تبصرۀ بيشترصورت گرفت و نه ھويت آنھا افشا گرديد ًضمنا، افواھات ميرسانيدند که تعداد زيادی . ً

ِازافسران و سربازان پاکستانی که وظيفۀ حراست ازاسامه و ھمکاران نزديک ِاو را بعھده داشتند، نيزدراثر اين عمليات   ِ
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ِا اع�م شد که اوباما، با تيم کماندويی ديدار بعمل آورده آنھا را بخاطر عمليات موفقيت آميز شان متعاقب.  کشته شده اند ِِ ً

ِاما آنچه در اين ميان، موجب شک و ترديد برخی از افراد و گروه ھای. مورد تحسين قرارداد باريک بين در پاکستان و  ِ
ِ، فلم يا سند روشن و قابل پذيرشی از جسد بی روح اسامه را ِساير مناطق جھان گرديد، اين بود که مقام ھای امريکايی ِ

ِمنتشر نکرده گفتند که جسد او را به امواج بحرسپردند تا خوراک ماھی ھا شود ِاين سخن امريکايی ھا، شک و ترديد . ِ
  .ھايی را نزد عده يی از مردم جھان بار آورد

صدراعظم جوان " َجستن ترودو" م بود که ٢٠١٥برسال سال چھارم اين به اصط�ح قتل بن }دن، يعنی ماه دسم
اسنادی دراختياردارد که نشان ميدھد اسامه بن " اظھار داشت " ھات گلوبال نيوز" کانادا، طی يک گفت و گو باروزنامۀ 

ماس ، در ايالت بھا)ای.آی.سی(م ھنوز زنده بوده با دريافت ماھيانه مبلغ يکصد ھزار دالر ازطرف ٢٠١٣}دن تا سال 
بصورت دروغين از } م٢٠١١درماه می سال {َامريکا با پنج زن و تعداد زيادی ازفرزندانش بسر ميبرد و مرگ وی 

  ".ای پخش گرديد. آی.سوی سی

ِانتشار خبرمرگِ بن }دن اگرچه برای امريکايی ھا، مردم افغانستان و شايد مليونھا انسان جھان مايۀ مسرت  ِ
ِمث�، اعضا ورھبران احزاب . ِ، اثرات منفی دو جانبه و يا چند جانبه يی از خود بجا گذاشتِگرديد، ولی درداخل پاکستان ِ ً

ِاس�می، منسوبين مدارس مذھبی و طبعا بخشھای بزرگی از تندروان اس�می پاکستان به شمول بخشھای بزرگی  ً ِ
ِ گفتند؛ بلکه حکومت پاکستان را بخاطر ازنظاميان آن کشور، نه تنھا مرگِ اسامه را ماتم گرفتند و برای يکديگرتسليت

ِآنکه چرا به کماندو ھای امريکايی اجازه داده تا چنين عمليات را در داخل خاک پاکستان انجام دھند، مورد نفرت وم�مت  ِ
     .قراردادند

ًدرعين حال، آصف علی زرداری رييس جمھور آن کشور رسما اع�م نمود که حکومت پاکستان نه ازاين 

ِاين اظھارات، آنھم ازطرف شخص اول مملکت، منسوبين  .م ِامريکا اط�ع قبلی داشته و نه درآن سھم گرفته استاقدا ِ ِ ِ
را نزد ملت ِپاکستان بی اعتبارنموده مايۀ شرمساری آنھا گرديد، ) آی.اس.آی(ِحکومتی، بخصوص نظاميان و افسران 

ِھمانطورکه اثبات موجوديت ِمخفيگاه ارتش پاکستان نيزموجبات شرمساریِرھبرتروريستی القاعده در ِ جھانی مقام ھای  ِِ
ِع�وتا اسناديکه پسانھا ازايميل شرکت . پاکستانی را فراھم آورد که مربوط به گروه امنيتی ايا}ت متحدۀ " استراتفور"ً

ازمقام  فايش با دوازده تنِبدست آمد، نشان داد که اسامه دردوران اخت" ويکيليکس" ِامريکا ميباشد، توسط دارندۀ وبسايت  
ِشبکۀ استخبارات ارتش ھای ِدر ارتباط نزديک بوده است که اينھم مايۀ رسوايی بيشتر پاکستانی ھا ) آی.اس.آی) پاکستان ِ
ًازآن جمله، مث�، وبسايت موسسۀ جيمزتاون . ِپسانھا، گزارشھا و اظھارات مستند زيادی در اين ارتباط به نشر رسيدند. شد

که مدتی درمقام ستاد ارتش پاکستان نيزمشغول بکار بود، اظھار داشت که  " جنرال ضيا الدين بت  : "شتامريکا نو
استخبارات نظامی پاکستان اسامه بن (دن را در مرکز مربوط به آن  سازمان در ايبت آباد پنھان نموده بود که اين کار 

 وشخص پرويزمشرف رييس جمھور نيز ازآن آگاھی آی صورت گرفت. اس. از جانب جنرال حجاز شاه رييس سابق آی
          ."...داشت

ِتقريبا سه سال ازمرگِ اسامه سپری شده بود که خبرگزاری اسوشيتدپرس ازقول   " ِنويسندۀ کتاب " کارلوتاگال " ً
ک ادارۀ ي} آی . اس.آی {سرويس اط�عاتی پاکستان  " نوشت که " ٢٠١٤- ٢٠٠١ِدشمن اشتباه آمريکا درافغانستان 

اين نيرو ھا بطور مستقل عمل ميکردند و تحت ھدايت يکی از افسران پاکستانی . ويژه داشته مخصوص برای بن (دن
. .. وظيفۀ او فقط يک چيز بود؛ بن (دن . ِبودند که اختيار تصميم گيری داشت و مجبور نبود به مافوق خود گزارش دھد

ِماس ھای دايم ميان برخی رھبران خاص شبه نظاميان ساکن در پاکستان، از ِاسناد کشف شده درخانۀ بن (دن حاکی از ت ِ
جمله، حافظ محمد سعيد بنيانگذار گروه لشکر طيبه، گروه حامی کشميرو فعال در افغانستان و م� عمر رھبر طالبان و 

                                                    " دو رھبر وفادار به سازمان امنيتی پاکستان است

آی، طی يک مصاحبه با کانادل تلويزيونی الجزيزه با صراحت .اس.ِھمچنان، جنرال اسد درانی رييس سابق آی 
م، از ٢٠١١پاکستان به احتمال بسيارقوی، درعمليات دستگيری اسامه بن (دن رھبر القاعده درسال  " اظھارداشت که

  ".مخفيگاه وی اط�ع داشته است

زمانی که شما شخصی مانند اسامه  " :تخبارات نظامی پاکستان دراين مصاحبه ع�وه نمود کهرييس سابق اس
ِبنابرآن، ماھم اط�عات . بن (دن را دراختيار داريد، مسلم است که به اين راحتی وی را به امريکا تحويل نميدھيد
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َکشور کم کم از تبانی ھای دولت اس�م آباد با  ِمردم اين... ِدرمورد مخفيگاه رھبر القاعده را با واشنگتن معامله کرديم َ
  "...ِواشنگتن وحضور بن (دن درپاکستان به تنگ آمده بودند

رھبران و سردسته  ِپاکستان مؤثق باشد، پاکستانی ھا اسامه را مانند ساير ِاستخبارات ِسابق ِرييس ِاگراين سخنان
َپر و بال امنيتی خويش نگھداشته  ِدرزير ِه، مدت بيشتر ازده سالباجگيران ھای تروريسم، بروفق يک برنامۀ سنجيده شد و

اسامه بن }دن، چه مقدار باج و خراج ازمقام ھای امريکايی بدست  ِمعامله روی سرنوشت ِنشد که دربرابر معلوم بودند و
ع قبلی نظاميان پاکستان آورده باشند؟ و اما اگر دراين زمينه معامله يی درکار نبوده امريکايی ھا خودشان و بدون اط�

  . آی به خاک اصابت کرده است.اس.ِتيردغلبازان آی پس دست بکار شده باشند،

ِپس ازکشته شدن بن (دن، پاکستان  " : م نوشت که٢٠١٤نيز بتاريخ نزدھم ماه مارچ " انتی وار" ِوبسايت 
ِليکه مھم ترين تروريست مورد ِداشتن ھرنوع معلومات راجع به محل ِاقامت وی را به سختی رد کرد، درحا ِ

  " در يک محل ِنه چندان دور از اکادمی نظامی پاکستاندر ايبت آباد می زيست  تعقيب ِجھان،

ِژورناليست سابقه دار خويش که مدت بيشتر ازيکدھه را بعنوان " کارلوتا گال" ِروزنامۀ نيويارک تايمز ازقول  ِ ِِ
} درايبت آباد { نه تنھا پاکستان از حضوربن (دن   " ده بود، نوشت کهگزارشگر درافغانستان و پاکستان سپری نمو

ِحکومت امريکا ميداند که آنھا ميدانستند و پاکستانی ھا ھم ميدانند که . ًمطلع بود، بلکه عم� از اونگھداری نيز ميکرد
                                    " .ميدانستند

خورشيدی به نقل ازيک مقام سابق دفاعی پاکستان نوشت ١٣٩٤ماه ميزان سال  ٢٢به تاريخ " پيام روز"وبسايت 
  " . وقبل ازآن در اين کشور بوده است٢٠١١رھبران نظامی و غيرنظامی کشورش ميدانستند که بن }دن درسال " که 

 اين يک راز آشکاراست که عناصر داخل دستگاه نظامی وسياسی" ُروزنامۀ واشنگتن پست نيزنوشت که 
برای او درسالھای بعد از حملۀ امريکا به  پاکستان ازمکان بن }دن اط�ع داشته اند وحتی ممکن است جايگاه امنی را

                  ".افغانستان و جھانی عليه القاعده فراھم آورده بودند

 " شت کهنو) ٢٠١٢تا٢٠٠٨(ازقول چوھدری احمد مختار وزير دفاع سابق پاکستان " پيام روز"وبسايت 

ُافرادی که بخشی از کل اين اقدامات بودند شامل رييس ... پاکستان ميدانسته بن (دن درپاکستان بوده است
جمھورپاکستان، رييس نيرو ھای مسلح، لوی درستيز و افراد استخباراتی بودند که ھمگی فعال شده بودند و منتظر 

   " .را که ميدانند ارائه کنند معلوماتدستور بودند تا باتيم ھای خود بيرون بيايند و تمامی 

ِمقام ھای امريکايی، ازاينکه حکومت پاکستان از رھبرتروريسم جھانی و عامل اصلی انفجارات . اين تنھا نبود ِِ ِ
دررابطه با آن  ًم درنيويارک، آگاھانه و پنھانی نگھداری ميکرده است، ظاھراخشمگين گرديده٢٠٠١يازدھم سپتامبر
ِدرعين حال، آگاھان سياسی اظھاراتی نيزبعمل آوردند مبنی براينکه مقام ھای .  سياسی تازه يی رسيدندکشور، به نتايج

ِحکومتی پاکستان، با درنظر داشت فشار ھای عديده يی که از جانب کاخ سفيد متحمل شده بودند و ضمنا بخاطر جلو  ً ِ ِ
ِگيری ازخطرات احتمالی ازجانب ابرقدرت امريکا و شايد ھم به ِ منظور اخاذی بيشتر ازحکومت امريکا، درحقيقت، ِ

جالب اين بود که . ِاسامه را که در اختيارداشتند، درجريان يک معاملۀ مخفی و مصلحتی برای امريکا فروخته باشند
ِ خورشيدی منابع مختلف غربی افشا نمودند که مقام ھای ١٣٩٠گزارش ھای تاريخی بيست و پنجم ماه جوزای سال 

ِو يک افسر نظامی را که به قول  "شکيل افريدی" به نام  ِستان، پنج تن اتباع آن کشور به شمول يک داکترحکومت پاک
ِحکومت آن کشور، راپور مخفيگاه اسامه بن }دن و نمبرپليت موترھايی را که به اين محل دررفت وآمد بودند، به منبع  ِِ

که گويا " داکترشکيل افريدی " ارشھا، بخصوص درمورد اما گز. ارائه نموده بودند، دستگيرنمودند) ای.آی.سی(
به وسيلۀ واکسن عليه فلج  افراد خانوادۀ بن }دن" ای .ان.دی" ِقرار داشته و با بدست آوردن " ای. آی. سی" ِدرخدمت 

ًتان بعدا ِمطبوعات پاکس.  زيادی صورت گرفت ِمخفيگاه او را برای امريکايی افشا نموده بود، تبصره ھای رسمی اطفال،

ِگفتند که داکترشکيل افريدی از سوی يک دادگاه پاکستانی به سی و سه سال حبس و پرداخت سه ھزار و سه صد يورو  ِ
  .محکوم گرديد

ِرييس سازمان مرکزی استخبارات" ليون پانيتا"  خورشيدی، ١٣٩٠ھمچنان، بتاريخ بيست و دوم ماه جوزای  ِ ِ 

س�م آباد انجام داده و پس از ورود به اين شھر، با اشفاق کيانی فرمانده عمومی سفر آنی يی به ا (ای.آی.سی(امريکا 
گزارش ھای منتشرشده اين نکته را نيز . آن کشور مذاکره نمود) آی.اس.آی(ارتش پاکستان و جنرال شجاع پاشا رييس 
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ِه نشان ميداد يکتعداد ازطالبان ِدر اين سفر، يک ويديو کست مستند نيز باخود داشت ک" ليون پانيتا" وضاحت دادند که 
ِپاکستانی، مشغول تخليۀ دو کارخانۀ توليد بم در وزيرستان شمالی ھستند ِ ِباساس م�حظۀ اين ويديوکست، عمل تخليه . ِ

ِدرصورتی انجام داده ميشود که مقام ھای امريکايی با کشف اين محل و قبل از آنکه کارخانه ھای مذکور را بمباران 
يا بعبارۀ ديگر، قبل ازآنکه نيروی ھوايی امريکا اقدام به نا . ع را به مقام ھای پاکستانی مطرح کرده بودندنمايند، موضو

   .ِبود سازی فابريکه ھای متذکره نمايند، حکومت پاکستان گروه طالبان را درجريان گذاشته بودند

يک تاجرشصت و سه سالۀ  " ود کهم افشا نم٢٠١٣ِدرعين حال، خبرگزاری اسوشيتد پرس دراوايل ماه نوامبر 
ِميگويد او سالھا پيش از کشته شدن اسامه بن (دن، محل سکونت  وی را در پاکستان به "  تام لی " امريکايی بنام  ِ ِ

ُمقامات استخباراتی امريکا گفته بود و اکنون در جست و جوی جايزۀ بيست و پنج مليون دالری اش است ِدرگزارش   "ِ
ِيک مامور استخبارات پاکستان به   " آمده بود کهخبر گزاری مذکور  گفته بود  که بن (دن و خانواده اش را از " لی " ِ

 آی در ميان گذاشته بود.بی .اين اط�عات را با ماموران ِگمرک و اف" تام لی " پشاور تا ابيت آباد ھمراھی کرده است ، 

ِاين باعث آزار " : افزوده بود" لی " گزارش از قول  " ِ من ميشود و بايد باعث آزار ھر امريکايی شود که من در سال ِ
  "...ً دقيقا گفتم بن (دن کجا بود و آنھا به او اجازه دادند ھشت سال ديگر در آنجا زنده گی کند٢٠٠٣

 مي�دی، گزارش ھايی در ٢٠١١ِدرماه ھای اول سال . ِاين فتنه انگيزی ھای جانب پاکستانی تنھا نبود
فغانستان به نشر رسيدند مبنی براينکه مناطقی درو}يت ننگرھار، کنر و نواحی مرزی افغانستان، به کرات ِمطبوعات ا

ِتوسط ِموشکھای ارتش پاکستان کوبيده شده و ده ھا نفر را بکام مرگ سپرده اند که درھرمرتبه، دولت افغانستان به  ِ
ِھالی بيگناه و}يات متذکره را نا ديده انگاشته ھيچ اقدام ِحامد کرزی، اين سلسله ازتجاوزھای نظامی و کشتار ا رھبری

ِموضوع مربوط به تجاوزموشکی پاکستان عليه افغانستان، . ( ِمؤثرتبليغاتی، حقوقی و دپلوماتيک عليه پاکستان انجام نداد
ِاين سکوت، مماشات و عدم احساس مسووليت). بصورت مفصل درفصل نزدھم اين اثر گنجانيده شده است ِ ِ جانب دولت ِ

افغانستان دربرابر تجاوز ھا، مداخله ھا، ترورھا، انفجارھای انتحاری و کشتارھمه روزۀ مردم افغانستان توسط 
سرکردۀ گروه " سراج الدين حقانی" تروريستھای فرستاده شده ازما ورای سرحد، تا آنجا ادامه پيدا کرد که حتا 

خورشيدی، با بی حيايی تمام به ١٣٩٠تاريخ بيست و ھشتم ماه جوزای تروريستی شبکۀ حقانی در وزيرستان شمالی، به 
ِدولت افغانستان اخطارصادرنمود که ازاعدام تروريست دستگير شده بنام   ِقاتل چھل تن از ھموطنان "  زرعجم " ِ ِ

ِعزيزما درشھرج�ل آباد که ھزاران نفر فلم مستند جريان کشتار عام را مشاھده نمودند، صرف نظر  ِِ نمايد و ا}، چنين و ِ
ِجريان ازاينقراربود که درماه حوت سال. چنان خواھند نمود  خورشيدی، قاتل که تبعۀ پاکستان وعضوگروه ١٣٩٠ِ

ِتروريستی حقانی بوده و خودش را ملبس با يونيفورم عسکری و مسلح با تفنگ نموده بود، به شعبۀ  کابل بانک درشھر  ِ
ِ قساوت عجيبی با}ی تک تک مراجعين بانک مذکور شليک ميکرد و آنھا را از پا ج�ل آباد داخل شده با خونسردی و ِ ِِ

ِوقتی ھم که دستگيرشد و از وی تحقيق بعمل آمد، با صراحت اظھارداشت که از کشتن افغانھا لذت ميبرده . در می آورد
  (!ياعلی العجب. (است

 پيامد قتل بن (دن درپاکستان

 استعماری يد طو} دارند، علی رغم آنھمه افشا - دپلوماسی و تاکتيک ھای سياسی پاکستانی ھا که دربکارگيری 
شدنھا و رسوا يی ھای بين المللی که نصيب شان شده بود، بجای آنکه ازاين رھگذرمستأصل و شرمساربوده ازمردم و 

ِبا حمله به اقامتگاه امريکا  " ًپوزش خواھی نمايند، ظاھرا بنام اينکه و بخصوص ازمردم امريکا کشورھای جھان
ِ، ازکاخ سفيد خواستند تا شمارنظاميان  "اسامه بن (دن، حريم ھوايی و حاکميت ملی پاکستان را نقض کرده است

چاپ امريکا " }س انجلس تايمز" چنانکه . ِوافراداستخباراتی اش را از شھرھای کويته و پشاور خارج نمايد) کماندويی(
ِقطعات اردوی امريکا ازسه سايت استخباراتی خارج شده و " ن درخواست را پذيرفته و نوشت که مقام ھای امريکا اي ِ

       .ِمراکز مربوطه را تخليه کرده اند

ِھرگاه ھرحکومت ديگری بجای حکومت پاکستان می بود که درکار پنا ه دھی به سر دستۀ تروريسم جھانی،    ِ ِ
ِا افشا شده بود، حتما ازسوی امريکا و متحدان بين المللی آن مورد دروغ پردازی ھای شاخدار و خيانت بحق مردم دني ً

ِسرزنش قرارميگرفت؛ ولی کاخ سفيد، علی رغم آنھمه دو رويی و جنايت، بازھم تقاضا ھای حکومت پاکستان را پذيرفت 
                                                                          .وضع نکرد و ھيچگونه تعزير يا مجازات عليه آن
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 ماجرای ديگر در (ھور

ريموند  "  بنام اط�عاتی امريکا استخباراتی در پاکستان، يکی از اجنت ھای – ِمتعاقب اين فعل و انفعال نظامی 
ِعضو شبکۀ سی آی ای، عنصر واحد عملياتی وزارت دفاع امريکا و ظاھرا کارمند کنسولگری آن کشور " ديويز  ًِ

ِو تعلقات آن با " لشکرطيبه " ِر}ھور، مؤظف شده بود تا درزير پوشش ھای مختلف در ارتباط با شبکۀ تروريستی درشھ
ِو موضوعات ِخاص ديگرکارکند و اوھم، با غرور وبيباکی تمام به فعاليت  (آی.اس.آی(ِسازمان اط�عاتی ارتش پاکستان 

ِعاقبت، به روز بيست وھفتم ماه جنوری. می پرداخت آی موترسايکل سوار .اس.توسط دو عضو آی" ريموند " م که ٢٠١١ ِ
ِتعقيب ميشد، به منظور رھايی ازتعقيب اجنت ھای اط�عاتی، با شليک گلوله، آن دو جاسوس پاکستانی را از پا درآورد  ِ

ِکه غرض نجات " ای.آی.سی"ِديگرنيزتوسط موتر بخش  ويکتن پاکستانی  اين رويداد، .می شتافت، کشته شد" ريموند " ِ
ِع�وه ازآنکه برای مدتی درپاکستان خبرساز شد و اعتراض ھای دامنه دارحلقات سياسی مذھبی آن کشور را  – ِ

ِبرانگيخت، با}خره، با پرداخت وجه دواعشاريه چھارمليون دالرخونبھا، ازقيد رست و بتاريخ شانزدھم ماه مارچ ھمانسال  ِ ِ
            .به امريکا پرواز نمود

ھای نوکر و ارباب، مقام ھای پاکستانی " شکر رنجی" دپلوماتيک و  – ِبه سلسلۀ چنين فعل و انفعال سياسی
ِواقع دربلوچستان را که طياره ھای اکتشافی و شکاری بدون پيلوت آن ) شمسی(ازامريکايی ھا خواستند تا ميدان ھوايی 

د، تخليه نمايند، مقام ھای امريکايی، پس ازيک سلسله تماسھا ِکشور، ازآن عليه مواضع طالبان پاکستانی استفاده ميکردن
 ) ادامه دارد (.ِوتعلل ھا، ميدان متذکره را تخليه نمودند

 

                                                                   

 

 


