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۲۵/۰۹/۲۰۱۹ 

 پاکستان القاعده را برای جنگ در )اردوی( عمران خان: ارتش

 افغانستان آموزش داد

ریکا در نیویورک اموز گذشته در شورای روابط خارجی پاکستان، ر ) صدر اعظم(عمران خان، نخست وزیر

ای ]سازمان اطالعات پاکستان[، القاعده را برای جنگ در افغانستان اسپاکستان و ای )اردوی( گفت: "ارتش

 ای بوده".اسآموزش دادند، پس همیشه یک رابطه میان القاعده وای

پاکستان با چنین صراحتی رابطه میان القاعده و سازمان  )صدر اعظم(  این اولین بار است که نخست وزیر

 کند. ای( را تایید میاساطالعات و استخبارات پاکستان )ای

پاکستان، در حاشیه اجالس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به )صدر اعظم( عمران خان، نخست وزیر 

 برد.  سر می

مریکایی اهای  آباد در نزدیکی اسالم آباد توسط کماندو در ابیت ۲۰۱۱اسامه بن الدن، رهبر القاعده، در سال 

 اند.انی همواره منکر اطالع از پناه گرفتن رهبر القاعده در پاکستان شدههای پاکست کشته شد اما مقام
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ریکا و امریکا نیز اظهار داشت که توقف مذاکرات میان امسخنرانی در شورای روابط خارجی عمران خان در 

 شود.صلح قرار بود امضاء  طالبان برای پاکستان "دردناک" بود، آنهم درست وقتی که توافق

 شود. "مریکا در افغانستان موفق نمیاپاکستان گفت: "به خاطر پاکستان نیست که  ) صدر اعظم( نخست وزیر

مریکا( نوزده سال در آنجا موفق نشدید، احل نظامی ندارد. اگر شما ) عمران خان تاکید کرد که افغانستان "راه

ع را در دیدارش به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری شوید". او گفت که این موضو نوزده سال دیگر هم موفق نمی

 مریکا نیز به وی خواهد گفت. ا

  :کشمیرمسئلۀ تاکید مجدد ترامپ بر 

پاکستان در نیویورک  )صدر اعظم(مریکا در دیدار با عمران خان، نخست وزیراجمهور  دونالد ترمپ، رئیس

 در مورد مساله کشمیر همکاری کنند. ابراز امیدواری کرد که پاکستان و هند برای حل اختالفات خود

پاکستان گفت: آماده میانجیگری در باره  ) صدر اعظم(آقای ترمپ در در کنفرانس مطبوعاتی با نخست وزیر

  .)کشمیر( هستم، اگر این دو رهبر )هند و پاکستان( بخواهند باید کمک کنیم

 ها در نیویورکدارم، زیرا بسیاری از پاکستانیدونالد ترمپ افزود: "من به )عمران خان( و به پاکستان اعتماد 

 دوستان من هستند"

ساعت پیش با نارندرا مودی، نخست  ۲٤مریکا این سخنان را در حالی ابراز کرد که کمتر از ارئیس جمهور 

مریکا در کنار هند در "پاک کردن دنیا اهند، در گردهمایی بزرگی در هوستون گفته بود که )صدر اعظم( وزیر 

 تروریسم اسالمی" است.از 

مریکا همچنین گفت: "من با هند نیز روابط خوبی دارم و اگر تصمیم بگیرند از این سکو استفاده ارئیس جمهور 

 کنم باید کمک کنیم".کنند فکر می

عنوان باال را که اقرار صدراعظم پاکستان به خیانت بزرگ دستگاه مخوف استخبارات وابسته تبصرۀ م. نظام: 

باشد، باید هر هموطن افغان با تأریخ و محل چنین اقرار بی سابقه ای « آی اس آی»به اردوی آنکشور، یعنی 

ان د و به همدیگر نشکه عبارت از معتبر ترین تشکیل حقوقی جهانی است، حفظ نمای« سازمان ملل متحد»یعنی 

دهد. جای نهایت شرمنگی و خفت برای همه ملت پاکستان و اولیای امور آنان در عرصۀ یک ربع قرن است که 

القاعده و گروه آدم کشان حرفوی وابسته به آنها در هر گوشه ای از جهان توانسته با تشکیل استخباراتی عسکری 

ان طفل محتاج و یتیم را از کمپ های مهاجرین افغان به چنین و اردوی آنان، همگام گشته و درین زمینه هزار

 کیش غیر انسانی وحشتناک تروریستی آغشته نماید.

البته اگر چنین یک اقرار صریح را هم صدراعظم پاکستان، عمرانخان نمی نمود از دانستن چنین حقیقت امر که 

مود. کی نیست که نداند که پاکستان، تشکیل بسی  ددمنشانه، غیر انسانی و شرم آور است، چیزی را کم نمی ن

مخوف آی اس آی آن و اولیای امور مختلفۀ آن مملکت با همدستی القاعده و گروه های متفرقۀ تروریستان و آدم 

کشان از سر تیر انتحاری که در سر تا سر جهان به اعمال تروریستی و آدم کشی های گوناگون اشتغال دارند، 

 تقویه و ترغیب هزاران جنایتکار دشمن بشریت فعال نمی باشند. در پناه دادن، آموزش،

بیشترین صدمه را ازین راه خالف، مملکت همسایۀ پاکستان، یعنی افغانستان و ملت مظلوم آن متحمل گشته اند 

که با داشتن  سرحدات طوالنی سیل این ددمنشان به نام طالب های گروپ های گوناگون، چون بالی آسمانی در 
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نطقه و شهر و دیاری دست به آدم کشی، ویرانی و تخریب مکتب و آبادانی میزنند. اسالمی که قتل نفس هر م

خود انسان غیر مجاز است، این آدم کشان تشنه به خون هزاران طفل، زن و مرد بیگناه، زیر نام مقدس آن دست 

 به کشتار و ایجاد دهشت و وحشت مینمایند.

تن این گناه غیر بشری بزرگ و غیر قابل بخشش استخبارات وابسته به اردوی گرچه چنین اقرار و برعهده گرف

پاکستان و خیانت آشکارای دستگاه جاسوسی مذکور، در چنین موقفی در حق مردم بیچارۀ ما مفید واقع نمیگردد، 

داشتن به ولی چون سند معتبری میتواند در مقابل دهه ها انکار پاکستان و دستگاه آی اس آی آن از ارتباط  

 تروریزم بین المللی و گروه های مختلفۀ طالب، قرار گیرد.

میخوانیم که در مالقات عمران خان با دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا اظهار داشته استکه وی بر عمران 

، چون در نیویارک «حتی بعد از اقرار وحشتناک وی در همکاری با القاعده» خان و پاکستان اطمینان دارد

 دارد. به حق چیز های نا شنیده!!»!« تان پاکستانی فراواندوس
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