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  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از سال 
٦٣بخش  )  ) 

  

 درافغانستان  ومنطقهتنش ميان امريکا و پاکستان و رويداد ھای ديگر

ِھرچند ع)مات اخت)ل در روابط درازمدت فی مابين امريکا و پاکستان، پس ازھجوم شبانۀ کماندو ھای  ِ ِ
ِ مي)دی، برمخفيگاه اسامه بن 2دن درحومۀ اس)م آباد و درحاشيۀ يکی ٢٠١١ِامريکايی که به تاريخ اول ماه می سال 

ِکرد؛ ولی باآنھم، به راه اندازی يک سلسله حم)ت صورت گرفت، بروز) ايبت آباد(از پايگاه ھای نظامی پاکستان 
ِتروريستی ديگرکه متعاقب اين رويدادعليه پايگاه ھای حساس امريکا و شبکۀ اط)عاتی آن درکابل و ميدان وردک  ِ

ِھرچند، بروزتنشھای مقطعی، نميتواند . صورت گرفت، اين اخت)ل واخت)ف ميان دوکشور، متبارزترازپيش گرديد
يا بعبارۀ ديگر، . ِای ستراتژيک و بنياد ھای عميق روابط ِسياسی، نظامی، اط)عاتی دوکشوررا متأثرنمايدزيرساختھ

 ِجريان بده بستان ميان امريکا و پاکستان آنقدرريشه داراست که اخت)لھای گاه و ناگاه فی مابين آندو، ھرگزنميتواند

ِريشه ھای فرورفته درزمين اسرارآميزسياسی واط)عاتی ِپاکستان ازبدو پيدايش تا امروز، با داشتن .  آنھا را بخشکاندِ
ِمليون نفوس، منابع بسيارمحدود انرژی، ساختار متزلزل قومی و مليتی ١75 ِوده ھا ملحوظ ديگر، با امريکا وانگليس  ِ

تحدۀ امريکا ِچنانکه پاکستان، پس ازاسراييل ومصر، سومين کشورکُمک گيرندۀ عمده ازايا2ت م. خورده است پيوند
                                                           .ميباشد

                                       امريکا و شبکۀ تروريستی حقانی

بود که باز، گروھی )  خورشيدی١٣٩٠ ماه سنبلۀ سال ٢٢( م ٢٠١١ِصبح روزسه شنبه، سيزدھم ماه سپتمبر 
ِی ازحم)ت راکتی و شليک ھای جنونبارتروريستی را درنقاط مختلف شھرکابل مانند کارتۀ ِازطالبان مسلح، موج ِِ ِ ِ

، حاشيۀ غرب شھر، کارتۀ سه و دھمزنگ، بخصوص درنواحی )محل اقامت دپلوماتھای خارجی(وزيراکبرخان 
ِ، نخست يک عمارت نيمه باساس گزارشھای رسمی، حمله آوران. ِسفارت ايا2ت متحدۀ امريکا درکابل به راه انداختند

شليک گلوله و موشک . ِکارۀ مرتفع، واقع درسه صد متری سفارت امريکا را اشغال نموده و آنرا سنگر قراردادند
ِتوسط تروريستھا بسوی سفارت متذکره، مقرنيروھای ناتو و ساير نقاط ِمھم ِ سياسی ِنظامی کابل وھمچنان، مقاومت  – ِ

ِانستان دربرابرآن، مدت ِيک شبانه روزادامه يافت و با کشته شدن بيشترازبيست مسلحانۀ نيرو ھای امنيتی افغ ِ
ِنفروجراحت ده تن ديگر، ماجراپايان يافت " اميرجمعيت اس)می و رييس  سابق ِمتعاقب آن، برھان الدين ربانی.  ِ

ِد، توسط  فرد انتحاری که ازمدتی دست و آستين غرض مذاکره و آشتی با گروه طالبان برزده بو" شورای عالی صلح
طالبان، پايگاه نظامی نيرو ھای امريکايی در  ًتقريبا دو ھفته قبل ازاين دو حادثه، گروه. ِدرداخل منزلش به قتل رسيد

اين حم)ت، که مقام ھای امنيتی افغانستان وشبکه ھای استخباراتی . و2يت ميدان وردک را نيز ھدف قرار داده بودند
ًمستقر درخاک پاکستان را درآن دخيل دانستند، ظاھرا " حقانی" و شبکۀ تروريستی " ای کويتهشور" ِامريکا، دست 

ِتبليغاتی عليه حکومت مداران پاکستانی را سنگين  – ِخشم مقام ھای امريکايی را به غليان آورد و فشارھای سياسی
ِوزيرجديد دفاع امريکا با صراحت اع)م نمود " ليون پانيتا . " ترساخت ِ امريکا در دفاع از نيرو ھای خود که  " کهِ

من نمی خواھم در اين مورد سخن بگويم . . . ِھدِف حم�ِت تند روان مستقر در پاکستان قرار ميگيرند ، اقدام ميکند
که چگونه  ما پاسخ ِ اين حم�ت را ميدھيم، فقط ميخواھم به شما بگويم که ما اجازه نمی دھيم  اين گونه حم�ت 

ِمن بسيار نگران حم�ِت شبکۀ حقانی ھستم، زيرا اول اين که آنھا مردم را ميکشند، آنھا نيرو ھای . . . دا کندادامه پي
. اين غير قابل قبول است  دوم اينکه آنھا دو باره به پناھگاه ھای امن خود در پاکستان می گريزند که. ما را می کشند
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"   (  ه ما ھر اقدامی را برای دفاع از نيرو ھايمان انجام ميدھيم بنابرين، پيامی که آنھا بايد بشنوند اين است ک
٢٧٧(     

ِقبل ازآن، باراک اوباما رييس جمھورايا2ت متحده، به پيروی ازسياست ھای قبلی کاخ سفيد و با درنظرداشت   
برای حکومت پاکستان ِمنافع استراتژيک امريکا درمنطقه، اعطای ھفت مليارد دالرمساعدت مالی درپنج سال آينده را
ِوعده سپرده بود، با ذکراين نکته که جانب امريکا، اعطای اين مساعدت مالی بزرگ را به  ِ پاکستان " ِھمکاری مؤثر" ِ

ِو حتا اوباما، ضمن سخنرانی اش به ھمين مناسبت ع)وه  .گردانيد ِبا امريکا درجھت مبارزه عليه تروريسم مشروط
ِمعنی اين سخن اين بود که دربرابر ھر مقدار پولی که برای  ".ک سفيد نخواھيم دادما برای پاکستان چ " نمود که

ِحکومت پاکستان پرداخته ميشود، صورت مخارج آن و يا نتيجۀ عملکرد مقام ھای پاکستانی دراين زمينه، مورد  ِ
  .نظرقرار داده خواھد شد

ِرييس ستاد مشترک ارتش امريکا، ضمن سخنرانی " مايک مولن" ِِ ِدربرابرکميتۀ بخش نظامی کنگرۀ آن کشور ِ ِ
شبکۀ حقانی به عنوان بازوی اصلی  " : ِم، با صراحت بی سابقه يی اظھار داشت که٢٠١١ِدراواخر ماه سپتمبر

آی طراحی و توسط شبکۀ حقانی عملی شده . اس.آی عمل ميکند و حم�ِت اخير در افغانستان از سوی آی.اس.آی
Cِی سفارت امريکا و مقر نيرو ھای آيساف در کابل که به روز سيزدھم ماه سپتمبر انجام حملۀ مسلحانه با. . . اند

  )٢٧٨"  ( آی بوده است . اس. داده شد، کار شبکۀ حقانی با حمايت آی

ِوزيرامورخارجۀ پاکستان درھفتۀ اخيرماه سپتمبر، سفری داشت به واشنگتن" حنا ربانی کھر"خانم     ِ او . ِ
ِمن طرح سائر مسايل با مقام ھای امريکايی، آنھا را با استفاده از دپلوماسی پاکستانی، متقاعد سازد تا دستورداشت تا ض ِ ِ

زيرا . ُامريکا، روابط با پاکستان را دوستانه ساخته و کمکھای مالی و نظامی شان برای آن کشور را ازسرگيرند
ِامريکاييھا اع)م کردند که عجالتا ازپرداخت وجه ھشتصد مل ولی . يون دالربرای حکومت پاکستان خود داری ميکنندً
وزير امورخارجۀ ايا2ت متحدۀ امريکا، " ھي)ری کلنتن"طوريکه گزارشھای رسمی درآن زمان بيان داشتند، خانم 

ِدرجريان ديدارسه ساعته با خانم  ِ، موضوع ِمربوط به ھمکاری وحمايت شبکۀ استخبارات نظامی پاکستان "کھر"ِ ِ
ِھای تروريستی مستقردرخاک آن کشور را بگونۀ جدی مطرح نموده و ازاين مقام پاکستانی  ِدرقبال گروه) یآ.اس.آی(

" کھر" وقتی خانم . ِخواست تا حکومت متبوعش، درمبارزه عليه تروريسم بصورت جدی، فوری و صادقانه عمل کند
فع امريکا نيست که دولت پاکستان و مردم به ن  " : ِبه پاکستان برگشت، ازطريق يکی ازتلويزيونھای کشورش گفت

  )! يا علی العجب. "   (آنرا از خود برنجاند

ِيکی ازسناتوران جمھوريخواه امريکا نيزدر روزھای اخير ماه سپتمبربا وضاحت گفت" ليندسی گراھام" ِِ اگر  " : ِ
 نظاميان ِخود را آمادۀ مقابلۀ نظامی پاکستان قصد ادامۀ حم�تش در افغانستان را داشته باشد، بايد امريکا شماری از

پاکستان نيرو ھای ما و افغانستان را در اين کشور مورد ھدف قرار داده است، اما اگربخواھد . . . با اين کشور کند
ِبه اين اقدام تروريستی خود ادامه دھد، ما نيز از سربازان خود دفاع کرده و پاکستان را با خاک يکسان  خواھيم کرد ِ .

)٢٧٨(  

ِيکی ازتحليلگران سابق سازمان اط)عاتی امريکا پيرامون حم)ت ِتروريستی درشھر کابل گفت "بروس ريدل" ِ ِ ِ 

اياCت متحده شواھدی دارد که نشان ميدھد حمله کننده گان برکابل، با اشخاصی تماس تلفونی داشتند که آنھا   " :
اما   ".يش از حمله و در طول حمله با اين افراد تماس داشتندمھاجمان پ... ِباسازمان جاسوسی پاکستان ارتباط دارند

ِبازھم طوريکه ديده شد، اين حرفھا وافشاگريھا ھم نتوانست دست مقام ھای پاکستانی را از مداخله و کشتار و 
                                                    .خونريزی در افغانستان کو تاه سازد

ِگفتارھا و اخطارھای ظاھری جانب امريکا به آدرس حکومت مداران پاکستانی، آنطورکه علی رغم آنھمه 
گرديد، ايا2ت متحدۀ امريکا نخواست مبارزۀ مؤثر، جدی و حساب  م)حظه) م2014 – ٢٠٠١(ِظرف سيزده سال کامل 

 درخاک ِپاکستان به راه شده ای را برضد شبکۀ تروريستی حقانی، شورای کويته وسايراحزاب و سازمانھای تروريستی
ِبيندازد و يا فشارھای 2زم سياسی، اقتصادی ودپلوماتيک را با2ی رھبران ِتروريست پرورپاکستان وارد آورد که اين 

                                               .ِموضوع بالذات قابل تحليل و بررسی دقيق ميباشد
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ِجنرا2ن  ِن بتاريخ بيست و پنجم ماه سپتمبر، حين جلسۀ فوق العادۀنخست وزير پاکستا" يوسف رضا گي)نی"
ِارشد، مأمورين عاليرتبۀ حکومتش و رھبران احزاب مخالف دراس)م آباد اظھارداشت که اين کشور مسوول ِحفاظت  " ِ

رو ھای افغان و از نيرو ھای خارجی و ھمچنين دفاتر و مؤسسات ِبين المللی مستقر در افغانستان نيست، بلکه اين ني
سخنگوی ارتش پاکستان پس ازاين " اظھر عباس" اما، جنرال    ".خارجی ھستند که چنين مسووليتی به عھده دارند

با  نيزاشتراک داشتند،) آی.اس.آی(رييس " شجاع پاشا" رييس نيرو ھای مشترک و " اشفاق کيانی" جلسۀ مھم که درآن 
با شبکۀ تروريستی حقانی رابطه ندارند، بلکه کشورھای ) Cن پاکستانجنرا(تنھا آنھا  " صراحت اظھار داشت که

ِبرای شبکه ھای استخباراتی Cزم است تا با مخالفين خود و . . . ديگری نيز ھستند که با اين شبکه در ارتباط اند
. . . ته باشدُحتی گروه ھای تروريستی رابطه داشته باشند، اما اين بدان معنا نيست که به آنھا کمک صورت گرف

ھر سازمان استخباراتی ميخواھد . . . ِسازمان استخباراِت نظامی پاکستان ارتباطش با شبکۀ حقانی را ابقا کرده بود 
آنچه گروه مخالف يا سازمان ھای تروريستی ناميده ميشوند، رابطه داشته  برای بعضی پيامد ھای مثبت، رابطه با ھر

  ( 279)  "...باشد

ِ اعتراف رسمی جانب پاکستان مبنی برارتباط داشتن با گروه ھای تروريستی و ازجمله، با اين، واضح ترين ِ
ِيکی ازنظاميان سابقه دار پاکستان، طی يک گفت و گو با خبر " سعد " اما، جنرال  .شبکۀ تروريستی حقانی ميباشد ِ

اين خوش باوری وجود دارد که } پاکستان{در برخی از حلقاِت امنيتی و نظامی  " : گفت"  بی بی سی" گزاری 
به نظرمن، استفاده ز . . . امريکا از افغانستان خارج ميشود و امريکايی ھا ديگرارادۀ ماندن درافغانستان را ندارند

 کوچک است، از پاکستان يک کشور. احساساِت مردم در برابر کشوری مانند امريکا به نفع پاکستان نيست
گذشته از افغانستان،  روابط . لحاظ ِاقتصادی بسيار ضعيف است، از لحاِظ نظامی ھم با امريکا برابری نميتواند بکند

ميان امريکا و پاکستان برای پاکستان بسيارمھم است، اگر امريکا ازافغانستان خارج ھم شود، ھيچگاه برخورد 
ن، پاکستان بايد از تأمل کار بيگرد، زيرا در غير آن صورت، ضررخواھد بنابرآ. پاکستان را فراموش نخواھد کرد

  ( 280)" .کرد

يک گروه مشکل آفرين است، نه وطن دارد و نه } گروه حقانی{اين گروه  " ع)وه نمود که" سعد " جنرال 
 که ده تا پانزده ھزار نيرو ِدر ده سال گذشته امريکا نتوانسته به منبع درآمد ِآنھا صدمه بزند و آنھا ميگويند. قلمرو
اگر پاکستان بخواھد با استفاده از چنين گروه ھايی به اھداف خود در افغانستان برسد، اشتباه ميکند و اين .  . . دارند

اين گروه با افرادی که دارد به نظر من آنقدر که به پاکستان  ميتوانند صدمه بزند به . به ضرر پاکستان خواھد بود
  )٢٨١..." (نمی زندامريکا صدمه 

ِرھبرحزب ملی عوامی پارتی که درجلسۀ سران حکومتی پاکستان اشتراک نموده بود، ضمن " محموداچکزی"   ِ ِ
ِاگر سازمان استخباراِت نظامی پاکستان  " ، اظھارداشت که"شجاع پاشا " و " اشفاق کيانی" ِطرح سؤالھای جانداری از

ِصدراعظم سابق پاکستان و رھبر " نوازشريف" و   " . امنيت تأمين ميشودبخواھد، درکمتر از يکماه در افغانستان ِ ِ
 نيزعلی رغم جفا ھا وغداريھايی که بحق مردم افغانستان انجام داده است، دراين جلسۀ رسمی گفت" مسلم ليگ" ِحزب 

ھرجا که دود باشد، ... اتھاماِت جامعۀ جھانی و امريکا در مورِد حمايِت آی اس آی از طالبان بدون دليل نيست"   :
ًحتما آنجا آتش است ودر دال ما حتما سياھی وجود دارد گفته شده که مقام ھای امريکايی تصاويری ازيک صحنۀ  )  ".ًِ

ِتحويلدھی س)ح ومھمات توسط يکی ازجنرا2ن پاکستان به گروه حقانی را بعنوان مدرک معتبر برای صدراعظم آن  ِ
                              (. کشور تسليم داده اند

ِوزيرامورداخلۀ پاکستان که بيشترازھرمقام ديگرآنکشور، پيرامون افغانستان سخنان سخيفانه " ِرحمن َملک  " ِ ِ
سازمان  " : بعمل آورده و راجع به تروريسم القاعده و به طرفداری ازطالبان بيشترحرف ميزد، اظھار داشت که

. . . ِن حقانی را ايجاد کرده و جنگجويان اين شبکه را نيز آموزش داده است استخبارات امريکا، شبکۀ ھراس افگ
َشبکۀ حقانی در افغانستان به سر ميبرد و آنھايی که تصور ميکنند پناھگاه ھای اين شبکه در پاکستان است، بايد 

                                       (٢٨٢!)  (يا علی العجب ..."  (شواھدی در اين زمينه ارائه کنند
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ِيک مقام ديگر پاکستانی اظھارداشت که چراامريکاھيچگاه نقاط ِتجمع ِطالبان ِپاکستان را که اس�م آباد به آنھا " ِ
ِنميدھد و نقاط ديگری را بمباران ميکند؟ مگرغير از اينست که سازمان سيا با سران  معرفی ميکند، ھدف قرار

     " د ؟ِطالبان پاکستان ارتباط داشته و دار

ِاين سخنان خنده آوردرحالی گفته شد که مقام ھای افغانی و امريکايی و حتا انگليسی، ازداشتن اسناد مؤثق و  ِ ِ
ِتحويل دھی آنھا به مقام ھای پاکستانی پيرامون پناھگاه ھا، فعاليت ھای تروريستی و رد پای شبکۀ حقانی و شورای  ِ

ِکويته درحم)ت خونين شھر کابل، سفارت ِ يک . ً امريکا و مقر نيروھای ناتو و غيره رسما اظھاراتی نمودندِ
ِفلم مستند ی را بدست آورده و به جانب پاکستان تحويل داده اند که يک  " مقام ِامريکايی تا آنجا پيش رفت که گفت

ايلی نشان جنرال ِبرحال ِآن کشور را حين تحويلدھی س�ح و مھمات برای تروريست ھای شبکۀ حقانی در مناطق قب
   (٢٨٣. "  (ميدھد

پاکستان ھيچ پيوندی با شبکۀ : " ،  دروغگويی و بی حيايی را تا بدانجا رسا نيد که گفت "رحمن ملک " اين 
ِحقانی يا ھرگروه ازھراس  افگن ديگر ندارد ِسخنگوی ارتش پاکستان با صراحت " اظھرعباس" ، درحاليکه جنرال " ِ

. ّۀ حقانی را حفظ کرده ايم و اين، برای دستگاه استخباراتی ھر کشوری يک نياز است ما پيوند خود با شبک : گفت که
ھرسازمان استخباراتی ميخواھد برای بعضی پيامد ھای مثبت، رابطه با ھر آنچه گروه ِمخا لف يا سازمان ھای 

  (٢٨٤"  (تروريستی ناميده ميشوند را نگاه دارد 

 ِ خورشيدی، با صدور اط)عيه يی گفتند که١٣٩٠ِريخ نھم ماه ميزان سال بتا" ناتو" از سوی ديگر، نيرو ھای  

گروه حقانی را که افراد ِتروريست را از پاکستان به افغانستان  حاجی مالی خان ، يکی از بلند پايه ترين  فرمانده "
  " .. .می آورده و آنھا را در اجرای عملياِت تروريستی ھکاری ميکرده است ، دستگير نموده اند

ِنه تنھا شخص قابل اعتماد و محرم اسرار ج)ل الدين حقانی  و فرزند ش " مالی خان " گفته شد که  ِ ِ سراج (ِ
  .ِبود، بلکه  ج)ل الدين حقانی خواھر او را به زنی ھم گرفته بود)  الدين

شور ھای ِاندرس فوراسموسن سرمنشی سازمان ناتو، آنگاه که درنشست دو روزۀ وزرای دفاع وخارجۀ ک
تروريستانی که به مردم افغانستان و سر  " : عضو ناتو در بروکسل اشتراک نموده بود، با صراحت اظھار داشت که

بھمين دليل است که از پاکستان ميخواھيم تا عليه فعاليت . ِبازان ما حمله ميکنند، در پاکستان پناھگاه و مرکز دارند 
  )٢٨٥. " (  ستند اقدم نمايدتروريستان که در مناطق قبيله ای فعال ھ

ِسياسی ميان امريکا و پاکستان، يکبارديگرحقايقی برم) )  شکررنجی(دربحبوحۀ بگومگو ھا و کشيده گی 
وعده يی از دپلوماتھای ) ای.آی.سی(بدين معنا که ع)وه از آنکه مقام ھای پاکستان تعداد زيادی ازاعضای . گرديد

ِج نموده و تسھي)ت مخفی درپاکستان را ازاختيارآنان بيرون کشيدند، دست به ِامريکايی را ازخاک پاکستان اخرا ِ
اياCت متحده از يک طرف ما را به  " :ًمث)، آصف علی زرداری رييس جمھور پاکستان گفت. افشاگريھايی نيزيازيدند

ِپناه دادن تند روان اس�می متھم ميسازد، ازجانب ديگر خود مشغول ِرسيدن به مذاکره   .با عين اين گروه ھا ميباشدِ

امريکا بھترميداند که کدام کشورھا با گروه حقانی در  " : ِ، جنرال اشفاق کيانی رييس نيروھای مشترک پاکستان گفت"
و  "  گروه حقانی را خود امريکا ايجاد کرده است " ِديگرازمامورين عاليرتبۀ پاکستان گفتند که و برخی " . تماس است

نظامی با امريکا، عليه  – ِنست که حکومت مداران پاکستان ازسالھا بدينسو نه تنھا درپيمان ھای سياسیواقعيت آ. . . 
شوروی وقت شامل بوده و ھمکاريھای گسترده يی با ھم داشته اند، بلکه حتا درپيمان ھا، برنامه ھا وعملکردھای 

ًشته اند، بنابرآن، ھمانطورکه قسما مخفی تخريبی و استخباراتی منطقه به نفع يکديگر، اشتراک مساعی دا

و نيز ) امريکا و پاکستان(درصفحات ِگذشته متذکرشديم، اسراروناگفته ھای زيادی درآرشيف ھای محرمانۀ ھردو کشور
ِوجود دارد که اگر روزی سرآنھمه اسرارگشوده گردد، رسوايی ھای عظيمی را به نمايش خواھد ) پاکستان و انگلستان(

                                   . گذاشت

ِعلی رغم آنھمه انکار و اسرار سياسی و دپلوماتيکِ مقام ھای پاکستانی مبنی برعدم ارتباط با شبکۀ تروريستی  ِ
م به اس)م آباد ٢٠١١ِوزيرامورخارجۀ امريکا به تاريخ نزدھم و بيستم ماه اکتوبر" ھي)ری کلنتن"حقانی، مادامکه 

ِپناھگاه ھای امن تروريستھا دراطراِف  " ًوزيرامورخارجۀ پاکستان رسما اعتراف نمودکه" ھرحنا ربانی ک" سفرنمود، 
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و باساس يک گزارش ديگرکه موازی به اين جريانات به نشر رسيد،   " .مرزميان افغانستان و پاکستان وجود دارد
عضو پارلمان پاکستان و يکی از  " مو2نا عصمت b" درکويته، مرکز تجمع طالبان بوده " خروت آباد " ميگفت که 

  ميان طالبان کويته و {، ھمآھنگ کنندۀ فعاليتھای تروريستی طالبان "جمعيت العلمای پاکستان" اعضای برجستۀ حزب 

  . ميباشد} افغانستان

ِدرعين حال، مقام ھای دولتی افغانستان نيزطی اظھارات رسمی با رسانه ھا و نيزدر جمع وک)ی پارلمان و 
ِس سنا، با وضاحت کامل ادعا کردند که درحم)ت تروريستی اخيردرشھرکابل،  شبکۀ تروريستی حقانی که مجل ِ

ِمث)، بسم b محمدی وزيرامورداخلۀ افغانستان . ِآی پاکستان برخورداراست، نقش اساسی داشته است.اس.ازحمايت آی ً

ِدر روز يکشنبه دھم ماه ميزان سال  ِترور برھان الدين ربانی رييس جمھور  " : ن گفت خورشيد ی درپارلما١٣٩٠ِ
پيشين  و رييس شورای عالی صلح کشور در پاکستان و توسط سازمان استخباراتی و شورای کويته سازماندھی شده 

حکومت افغانستان شواھد و مدارکی را که در اين زمينه بدست آورده است نيز به سفارت پاکستان در کابل . بود
دست } در اين قضيه{ِھمه سر نخ درپاکستان و شورای کويته است  و کسانی که در آنجا  . . . تحويل داده است

   (286) " .اندرکار بودند،  ھمه اش در دو دھۀ اخير نماينده ھای آی اس آی پاکستان بودند

 )ادامه دارد(

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


