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  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از سال 
  )٦٤بخش (

 

                                           بقيۀ تنش ھا ميان امريکا و پاکستان

 مي&دی ٢٠١٤در ماه می سال " شبکۀ اط&ع رسانی افغانستان" برخی از رسانه ھای افغانستان، منجمله، 
ِچندين گروه از نظاميان خود را به منظور ترور ) آی. اس.آی(خبر رسيده که سازمان اط�عات پاکستان  "  نوشتند که ِ

نيرو ھای سازمان اط�عات ... ِل خاک ِکشور ما گسيل داشته استفرماندھان ِنظامی طالبان درخاک ِافغانستان به داخ
ُاز راه منطقۀ چترال وارِد و?يت نورستان و کنرشده اند تا آنچه }  ًجمعا صد نفررا{پاکستان در قالِب ده گروه ِ ده نفره 

ِغالبا رھبران طالبان قبايل که ب{ِرا که آنھا نامشان را فرماندھان طالبان افغانستانی  ِ } رضد دولت پاکستان می زرمند ً
                                     " .می نامند، به قتل برسانند

خدا ميداند که اين گروه ھای ده نفرۀ پاکستانی چه کسانی را به قتل ميرسانند   " : رسانۀ مذکورع&وه نمود که 
ِاصی را که مخالِف حضور امريکا درافغانستان و ِوچه اھدافی را پيگيری ميکنند؟ به احتمال زياد اين گروه ھا، اشخ

امريکايی ھا برای رسيدن  ...درتعارض با اھداف ِکاخ سفيد در منطقه ھستند را به بھانۀ طالبان، سر به نيست ميکنند
ِبه خواسته ھا و مقاصد ِشوم خود در افغانستان، در برخی موارد دولِت پاکستان را مجبور ميسازند تا پروسه ھای 

                                                      "...ِوانمردانه ای را در قبال افغانستان انجام دھدناج

ِدرحال حاضر، بسياری از پشتونھای پاکستان به زور به مناطق  " : رسانه ھای افغانی ھمچنان نوشتند که ِ
ِمرکزی، شمال و غرب کشورما آمده اند که لھجه و طرز گپ زدن شا ن با افغانستانی ھای قندھار و ج�ل آباد و ِ

خوست فرق ميکند و کار به جايی رسيده است که تعداد زيادی غير افغانستانی، اما با نام ِافغانستانی به ارتش ملی و 
                               (287) ".. پوليس نيز وارد شده است

سازمان  " ِم، ازقول شورای امنيت ملی افشا نمودند که٢٠١٤برخی از خبرگزاريھای افغانستان درماه جو2ی 
سازمان ... استخباراِت  پاکستان، ده ھا مليشۀ قومی را در نزديکی مرز درخاک افغانستان مسلح کرده است

آی ت�ش دارد با . اس. آی... ھزار روپيۀ پاکستانی حقوق می پردازد٣٠استخباراِت پاکستان برای ھر مليشه، ماھانه 
   "ِکردن مليشه ھا و تحريکِ آنھا، جنگ و نا امنی را در مناطق ِسرحدی به ويژه درخاِک افغانستان تشديد کندمسلح 

                            

ِجا دارد اين موضوع را نيزدرعين ِحال بنويسم که رسانه ھای داخل افغانستان درماه می  م پرده ازروی ٢٠١٤ِ
ًآی برداشتند که درچارچوب وزارت مخابرات و تکنالوژی افغانستان ظاھرا .اس.دستگيری جواسيسی ازشبکۀ آی

ِآنھا حين انتقال بسته ھای معلوماتی ازکابل به اس&م آباد، توسط نيروھای . بعنوان کارمند و متخصص جابجا شده بودند ِ
ھای نسبی دپلوماتيکِ ايا2ت فشارھای بين المللی، بخصوص فشار دربحبوحۀ انتقاد ھا و. امنيتی افغانستان دستگيرشدند

ِمتحده با2ی مقام ھای پاکستانی مبنی برحمايت آن کشوراز تروريسم و شبکۀ تروريستی حقانی، مأمورين عاليرتبۀ  ِ
پاکستان گفتند که  امريکا خود بھترميداند که کدام کشورھا ازشبکۀ حقانی حمايت ميکنند؟  البته اين اشاره يی بود تھديد 

ولی درعين . ِا که گويا آن کشور خودش شبکۀ متذکره را ايجاد نموده و مورد حمايت قرار داده استآميزعليه امريک
توسط ھوا " جانباززدران" ِو کشته شدن "  حاجی مالی خان" درھمين شب و روز از دستگيری " ناتو" حال، منابع 

ِکه اين دو تن، ازجملۀ فرماندھان ارشد شبکۀ منابع مذکور درعين حال گفتند . پيمای بدون پيلوت امريکايی اط&ع دادند ِ
ِحقانی بوده و نقش مھمی درعمليات تروريستی عليه نيروھای امريکايی ومقامات افغانی داشته اند نکتۀ ديگری را که . ِ

ِمقام ھای پاکستانی درقبال اوضاع متشنج ميان امريکا، پاکستان وافغانستان و بگو مگو ھای لفظی ميان طرفين، در 
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ِليغات رسانه يی خويش گنجانيدند، اين بود که درکنار ِنام شبکۀ حقانی، اسم افغانستان را نيزنوشتند ، يعنی تب شبکۀ " ِ
ِمنظورمقام ھای پاکستان اين بود تا برای امريکا و کشورھای منطقه وانمود سازند که اين شبکۀ ."  حقانی افغانستان 

ِمگرموازی بدان، جنرال حميد گل سابق رييس شبکۀ جاسوسی ارتش . یِتروريستی، ماھيت افغانی دارد، نه پاکستان
ِجھادی وعنصر مھم درپروسۀ ايجاد گروه طالبان  – ھای اس&می" تنظيم " پاکستان که حامی و پرورش دھنده ی  ِ

ِ اکتوبر درماه" دنيا " ِودشمن سوگند خوردۀ ملت افغانستان شناخته شده است،  طی يک مصاحبه با برنامۀ تلويزيونی 
 " .     مولوی حقانی و گلبدين حکمتيار ھمانقدر پاکستانی  ھستند که من نيستم  "م با صراحت اظھار داشت که٢٠١١

ِخانم حنا ربانی کھر وزير امور خارجه ی پاکستان درنتيجه فشارھا ی ھمه جانبۀ کشورھای غربی و درکشاکش 
بجای اينکه  " : طی يک گفت و گو با خبرنگاران درپاکستان گفتِجريانات دپلوماتيک و رويداد ھای خونين درمنطقه، 

سرزنش کنند، بايد ھمۀ آن کشور ھايی را ھم ) طالبان(جامعۀ بين المللی تنھا پاکستان را بخاطر ايجاد فرانکنشتاين  
ِ وقت پاکستان ِچند سال قبل، بی نظير بوتو صدراعظم "  " .م�مت کنند که در ايجاِد اين گروِه خطرناک سھم داشتند

ًطرح تشکيل طالبان اساسا يک طرح انگليسی بود، ايا?ت متحده ی  :نيزطی يک کنفرانس ِمطبوعاتی دراروپا گفته بود ِ ِ
  " .ِامريکا ازآن حمايِت سياسی و دپلوماتيک بعمل آورد و دربار عربستان سعودی مخارج ِآنرا بعھده گرفت

ِسخنگوی رياست امنيت مل" لطف O مشعل" اسناِد بسيار  " : ِی افغانستان دريک نشست خبری درکابل گفتِ
ِآدرس خانه، عکس : بدست آمده} ِدرمورِد تروربرھان الدين ربانی{معتبری که کسی نميتواند بگويد درست نيست،  ِ

و با ِخانه از با?، نقشه، اشخاص ساکن درآن که درکجا و چه وقت آمدند، ساعِت چند نشستند و ساعِت چند برآمدند 
   " . . . ِبعضی صداھای شان، حتی نوار مجلس ھم ھست که چه چيزی درآن گفته شده

ِبه سلسلۀ ترورھای سياسی درحلقات دولتی افغانستان بايد گفت که گروه طالبان و شايد شبکۀ حقانی نيزموفق 
يادی را به قتل برسانند که تعدادی ِشدند تنھا درجريان ِچند ماه، ع&وه ازبرھان الدين ربانی، مامورين ُملکی و نظامی ز

                                                                           :ازآنھا، عبارت بودند از

 ِفرمانده زون شمال) داوود( جنرال داوود 

 ِجنرال شاه جھان فرمانده امور امنيتی و?يت تخار 

 َملک زرين فرمانده جھادی و?يت کنر

 نير محمد عمر والی قندوزانج 

 ِجنرال عبدالرحمن سيد خيلی فرمانده امور امنيتی و?يت قندوز 

 محمد ھاشم وطنوال عضو پارلمان 

 احمد ولی کرزی رييس شورای و?يتی قندھار و برادررييس جمھور 

 ِجان محمد خان مشاور رياست جمھوری در امور قبايل 

 دھارمولوی حکمت Z  رييس شورای علمای قن 

                                    .و کسان ديگر غ�م حيدر حميدی شھر دار قندھار 

ِمتعاقب ِآن، وزيرامورداخله و رييس امنيت ملی افغانستان، آنگاه که دربرابراعضای پارلمان سخن ميگفتند،  ِ
ِه شمول استادان و دانشجويان شش تن ب  " : پرده از روی يک توطئۀ ديگرنيز برداشتند و آن اين بود که گفتند

ِدانشگاهِ علوم طبی کابل و کارمنِد دفتر رياست جمھوری را به اتھام ِت�ش برای ترور رييس جمھور بازداشت کرده  ِ ِ
ِيکی از محافظان رييس جمھور بنام محب Z که   " ِآنھا طی يک کنفرانس مطبوعاتی درکابل نيزاظھارداشتند که ".اند

ِی کرز ولسوالی دنِد و?يت قندھار است، قصد داشت با ھمکاری اين شش تن، ع�وه بر ترور کرزی باشنده ی منطقه 
 اين شش تن درمدِت پانزده روز، در منطقه ی. . . ِبه برخی سفارتخانه ھا و دفاتر خارجی حم�تی را انجام دھند

ِمربيان اين . انداز و راکت، آموزش ديده اندِميرامشاِه پاکستان درمورِد استفاده ازس�ح سبک ، بمب افگنھا، نارنجک 
              " . . . شش تن، دوعرب به اسامی سيف Z المصری و عبدال� البنگالی از اعضای شبکۀ القاعده بوده اند

ِدرجريان داغ حوادث ِتروريستی واتھامات جامعۀ جھانی عليه پاکستان، يک نشريۀ اردوزبان پاکستانی بنام  ِِ ِ "
ِمؤرخ پنجم اکتوبرسال ) ٤٠(چاپ کانادا درشمارۀ " تايمزاردو ِ سراج الدين " ِ مي&دی خويش، مطالبی را ازقول ٢٠١١ِ
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 " : ِرھبر شبکۀ تروريستی حقانی به نشر رسا نيد که ما تنھا ترجمۀ بخشھايی ازآن را دراينجا می گنجانيم" حقانی 

ِه ، ولی با برخی از منابع مخفی امريکايی بخاطر براه اندازی ِدرقتل برھان الدين ربانی نقشی نداشت}  شبکۀ حقانی}
                                                                              " . مذاکرات در تماس بوده است

م� عمر رھبر آنھاست و از دستوراِت وی پيروی  " ِوی دربخش ديگری ازگفته ھای خويش اضافه نموده که
آنھا مطابق به قواعد و ضوابِط امارِت اس�می حرکت ميکنند و کليه عملياتی که صورت ميگيرد، . . . ميکنند 

   "...ِباساس ِدستور واحکام رھبری امارت ِاس�می ميباشد

ِدرماه جون سال " حقانی " اين اظھارات درحالی صورت ميگيرد که ج&ل الدين  ِ مي&دی، طی صدور ٢٠٠٨ِ
                                                                                        :چنين  گفته بود" طالب  ِبرادران"  عنوانی اع&ميه يی

  : چنين است" حقانی" ترجمۀ اع&ميۀ 

ِمسلمانان امارِت اس�می، برادران طالب اس�م عليکم و رحمته Z وبرکاته "  ی شما ھمانطوريکه به ھمه. ِ
ِبرادران طالب معلوم است که تحريک اس�می طالبان تنھا زير نام اع�ی Z و برای گسترش قانون شريعت ِاس�می  ِ ِِ
ِسر ھای شان را نذر کرده اند و برای جلو گيری ازتحکيم نظام ِصليبی می جنگند که تا کنون ما در اين راه شمار زياد 

با گذشِت  ھر روز، ما آگاھتر می شويم که بر سرنوشِت . را از دست داده ايماز مجاھدين ِد?ور و برجسته ای خود 
ِمردم ما بازی ميشود و بر خونھای ما تجارت ھا جريان داردو درعوض پول، برادران ِما بر صليب ھا کشانده ميشوند 

، م� صيب ) عثمان( ترمحمد اخ}  م�صاحب{ ِکه به عنوان ِمثال ميتوانيم به برادران خدا بيامرز مان مانند م� صيب 
اشاره کرد و ھمچنين در ) منصور( سيف Z } صاحب{عبدالمنان، م�صيب } صاحب{داد Z ، م� صيب } صاحب{

ِويته و معاملۀ مخفی با صليبيھا چنين تصويب شده است که ساير برادران مجاھد ِجسور و د?ور ما را نيز شورای ک ِِ
تحريک ِاس�می طالبان امروزی ديگر آن طالبان ِده سال پيش نيستند که خاص برای رضای خدا و دفاع . ازبين ببرند

ِ کسانی افتاده که بدون اجازه سازمانھای سيستم ِرھبری شورا امروز بدست. ِاز حقوق مستضعفين  بجنگند
ِآنعده از طالبان پاکدل  و مومن که از اصليت ِچنين اشخاص آگاه . استخباراتی خارجی قادر به انجام ھيچ کاری نيستند

. ميشوند و ديگر نميخواھند که با آنھا ھمدوش به غ�می خارجی ھا ادامه بدھند و ميخواھند که از آنھا فاصله بگيرند
لذا برای اينکه به اين .  ُوقت يا آنان را به صليب ميکشانند و يا ھم توسط سازمانھای ديگر از بين برده ميشوندآن

ِوضعيت خاتمه بدھيم  و بتوانيم از تلفات وضايع شدن ِبرادران طالِب خود جلو گيری کنيم و بتوانيم که جھاِد خود را 
ود را از چنگ صليبی ھا رھايی بخشيم، بعد از مشورت با ِبرادران ِمسلمان خ به نحو احسن ادامه بدھيم و

چون . قوماندانان ِطالب ِخود به اين نتيجه رسيديم که وقت آن فرا رسيده که  بايد به سيستم رھبری تغييرات بياوريم
 �ِاخيرا ما شاھد ِيک سری اوامر غلط از سوی م�عمر مجاھد و باجه ی ايشان م� عزيز Z اسحاق زی، م ً

ِبدالشکور و م� جان محمد بلوچ ميباشيم که منجر به از دست دادن اشخاص برجسته و کرام مانند بيت Z محسود ع ِ
و م� منصور داد Z و چندين فرد ديگر شده است و از سوی ديگر طالبان ِما به خاطر سھل انگاری م� محمد عمر، 

ينجا آشکار ميشود که م� عمر يک فرد بی عرضه و از ا. از روی جبر دست به گريبان ِحزب اس�می ميشوند
لھذاست که . ِنشناخته، بيسواد ميباشد که رھبری نا سالم ِوی خطر از ھم پاشيده گی  تحريک ِطالبان را افزايش ميدھد

ِھمچنين طالبان اس�می و رھبری آنھا يک ميراث نيست که تنھا . اين فرد، لياقِت ماندن در سمِت رھبری را ندارد
در سيستم ِاس�می ما کسانی شايسته ای سمت ِرھبری ميباشند که از سواِد ?زم بر . ربوط به يک خانواده باشدم

خوردار باشند و توانايی ايجاِد تحو?ِت مثبت و سازنده در عرصه ی پيشرفت سياسی را دارا باشد و بتواند که يک 
ياوردو در مقابل ِکفار يک نيروی واحد و تک فرمانده ِاتحاد و ھمبستگی را در بين برادران طالِب ما به وجود ب

ِچونکه تمام ملتھا و تمام کشورھا . تشکيل بدھد و ھمچنين بتواند که روابط بين المللی خود را استحکام بخشد
چيزی که منجر به بد نامی طالبان شد سيستم رھبری بود که با خود خواھی  ھای بيش از حد و . ِدشمنان ما نيستند

اگر امروز بجای م� عمر کدام شخص .  گيری ھای بی جا بود که تحريکِ طالبان را در جھان بد نام ساختتصميم
چنين نبود و ھر روز يک  ِمسلمان انديشمند و کارای ديگر در اين مقام ايفای وظيفه ميکرد امروز سرنوشت ما

تنھا . ِ ِما پيش مردم و جھان بد نام ميشدقوماندان برجسته ای ما به دست صليبيھا شھيد نميشد و نه اينقدر تحريک
ِبيرون رفت ازين بحران اينست که ما بايد يک شخص با سواد، کارا، با تجربه و انديشمند و غمخوار طالبان را در 
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اين وظيفه ای دينی ھر طالب مسلما ن است که تا بوجود آوردن ِ يک نظام ِواحد برای . سمت رھبری طالبان بگماريم
  .و ماعلينا ا? الب�غ. اشغالگری صليبيھا به جھاِد خود ادامه بدھدمقابله با 

 (288)  ١٣٨٧/٠١/٠٩تاريخ    (حقانی( الجاج مولوی ج�ل الدين 

ًاين نکته را نيز بايد افزود که در ثقه بودن اين سند نميتوان کام& مطمئن ھم بود، زيرا دربحبوحۀ چنين    ِ
  .ِامکان سند سازيھا نيزوجود ميداشته باشدِاوضاع و احوال جنگی و اط&عاتی، 

ِرييس پيشين مجلس سنا، درعين حاليکه دست استخبارات نظامی پاکستان را درقتل برھان " صبغت O مجددی "
از دوازده سال است که داد می زنم و ميگويم که آی اس   " : ِالدين ربانی و انفجارھای شھرکابل دخيل دانست، گفت

  " ... ُ تمام بد امنی و مصيبت ھا در افغانستان شده، کسی قبول نميکرد و حال کل دنيا اين را ميگويدآی پاکستان سبب

ِوزيرمشاوردرامورامنيت ِملی رييس جمھورافغانستان طی صحبتی با شبکۀ خبری " سپنتا"دکتر ) بی بی سی(ِ
" گفت و گوھای صلح" تھا، نيازاست تا پايان دادن به خشون ِبرای تأمين امنيت در افغانستان و " : اظھارداشت که

آی اس آی از تروريسم به شکل سيستماتيک به ... بجای طالبان، با مقاماِت نظامی و اط�عاتی پاکستان انجام شود
ِھرگونه گفت و گوی صلح و پيدا کردن را ه حل بايد در پاکستان . .. ِعنوان ابزار سياست ِخارجی خود استفاده ميکند

   " . .ُجست و جو شود

ِدرداخل ارگ جمھوری " شورای سراسری علمای کشور" ًمتعاقبا،حامدکرزی نيز، موقعيکه بااعضای ِ
پناھگاه ھای مخالفين در پاکستان موقعيت داشته و يگانه راه حل و خواسِت ھمه مردم  "  ديدارميکرد، اظھارداشت که

    "...ھم اين است که  با آن کشور بحث و مذاکره صورت گيرد

مي&دی، ٢٠١١که درميانۀ سال ) ای.آی.سی(ِرييس سابق ِشبکۀ استخبارات جھانی امريکا " لئون پانيتا " ً&وتا، ع 
ِبه کرسی وزارت دفاع ايا2ت متحدۀ امريکا نشست، وقتی در ماه جون سال مذکوربکابل سفر " رابرت گيتس" بجای  ِ ِ

، }پس ازمرِگ بن ?دن{  الظواھری مرِد شماره يک القاعده ايمن " : ًکرد، بگونۀ رسمی و کام& با صراحت اظھارداشت
سخنگوی وزارت " جرج ليتل" ِو متعاقب آن،   " . ِدرجايی در مناطق قبيله نشين ِشمال غرِب پاکستا ن مخفی شده است

    ". ما ھيچ مدرکی برای حضور الظواھری در جايی غير از پاکستان نداريم " : دفاع امريکا گفت

" حنا ربانی کھر" م، خانم ھي&ری کلنتن وزيرامورخارجۀ امريکا، آنگاه که با خانم ٢٠١١ماه سپتمبرسال درميانۀ  
ِوزيرامور خارجۀ پاکستان درواشنگتن ديدارسه ساعته داشت، گفته شد که کليه سخنان آنھا روی مشکل تروريسم درمنطقه  ِ ِ

.  درخاک ِپاکستان می چرخيد" حقانی" کۀ تروريستی ِھای تروريستھا، بخصوص موجوديت پايگاه ھای شب و پناھگاه
شبکۀ حقانی که اکثر  " :ِسفيرامريکا دراس&م آباد، ضمن يک مصاحبه با راديوی پاکستان گفت" کامرون مانتر" ھمچنان، 

ستان در حم�ِت پيچيده  را در افغانستان عليه نيرو ھای امنيتی داخلی و بين المللی طرح و اجرا ميکند، با دولِت پاک
. ما در گذشته ھم گفته ايم، شواھدی ھست که شبکه ی حقانی با دولت پاکستان ارتباط دارد. . . ارتباط ِنزديک قرار دارد
   ".اين ارتباط بايد قطع شود

ِکه با تشکي&ت طالبان پاکستانی، بخصوص در وزيرستان " حقانی" منابع مطلع گفتند که شبکۀ تروريستی  ِ ِ
ًترول سازمان جاسوسی ارتش پاکستان مدغم گرديده است، مجموعا بيست و نه کمپ آموزشی درميان ِشمالی و تحت کن ِ ِ ِ

ِقبايل دارد که جنگجويان افغانی، عربی، چچنی، ازبکستانی، بنگ&ديشی وامثالھم را درخود جا داده و ازسوی حکومت  ِ
ِاين شبکه، قب& تحت رھبری شخ. عربستان سعودی حمايت ِمالی ميشود ِو دو برادر وی " بيت O محسود" صی بنام ً

توسط طياره ھای بی پيلوت امريکايی ھدف قرارگرفت، " محسود " قرار داشت و پس ازآنکه ) عبدO و ذولفقار(
ِرا درکادر رھبری اين شبکه " ج&ل الدين حقانی" پسر " سراج الدين حقانی" سازمان جاسوسی ارتش پاکستان، 

سخنگوی نيرو ھای آيساف درافغانستان، " کارستن جاکوبسن" مينجا 2زم به تذکر است که جنرال درھ.  قرارداده است
ِو افغانستان درنوارمرزی ميان " ناتو"م  و در بحبوحۀ جابجايی نيرو ھای ٢٠١١ِدرھفته ی سوم ماه اکتوبر سال 

ِافغانستان و پاکستان ونيز، درگرماگرم ِاظھارات ضد و نقيض جوانب مختلف  ِپيرامون شبکۀ حقانی، به رسانه ھای ِِ
شبکۀ حقانی مسوول ِفعاليتھای زياد تخريبی درافغانستان است و در اين روز ھا ميکوشد تا   " : افغانستان گفت

مراکزش را در کابل ايجاد نمايد، اما  جامعه ی بين الملل سعی ميکند تا شبکه ی حقانی به اين ھدفش دست پيدا 
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ِ  به دليل دستيابی ساده وآسان درکابل، در مناطق شرقی کشور جايگزين شده اند و از ده شبکه ی حقانی... نکند
اين اظھارات ميرساند   " . . . در صد در افغانستان و بقيه در خاِک پاکستان مستقرھستند٢٥ھزار نيرو ی آن ، حدود 

ِ آيساف درمورد برخورد ھا و تصميم ھا ِکه برخی اخت&فات و يا نا ھمآھنگی ھا ميان مقامات ِامريکايی و فرماندھان
         (289) . وجود داشته است

ِبه ھرحال، سؤال اساسی که ھميشه درذھن مردم عوام مطرح بود، اين بود که  چرا ابرقدرت امريکا، بجای ناله  ِ ِ
ِو شکايت، درصورتيکه عکس، سند، تصاوير ويديويی و حتا نشانی و آدرس پناھگاه ھای شبکۀ تروري ستی القاعده يا ِ

ِاين درحالی بود که ھواپيما ھای بدون سرنشين ِآن کشور، . حقانی را دراختياردارد، بازھم نميخواھد برآن ضربه بزند
ِوقتا فوقت، برخی ازرھبران گروه طالبان پاکستانی درمناطق قبايلی را مورد ھدف قرارميدادند، بدون آنکه حتا  ِ ِِ ً

ِحقانی و سايرسرکرده گان گروه طالبان يکبارعليه م&عمر، سراج الدين  ِ . و شورای کويته دست بعمل بزند” افغانی" ِ
ِھممانسان که در صفحات قبلی تذکررفت، اين موضوع پيچيده و اسرارآميز سياسی ميان دو کشور ِ ) امريکا و پاکستان(ِ

                                                                                       . ازسالھا بدينسو وجود داشته است

درسالھای بعد بود که گزارش داده شد شبکۀ حقانی به رھبری م&ج&ل الدين حقانی، پسرش سراج الدين حقانی 
ِو چند تن ديگر ازرھبران شبکۀ مذکور و نيز ِبه رھبری حافظ سعيد درخاک پاکستان، " جماعت الدعوه  " ِ

ِظاھرادرفھرست سياه ت ِ ِروريسم ِايا2ت متحدۀ امريکا جا داده شد وجوايز چند مليون دالری ھم برای دستيابی به آنھا ً
اين درحالی بود که قرارگزارشھای مؤثق، حافظ سعيد بگونۀ علنی درخاک پاکستان بسربُرده و درمقاطع . اع&م گرديد

  .ِمختلف زمانی، درجمع ھوا دارانش سخنرانی ھم ميکرد

 ) ادامه دارد(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


