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 تجدید تعهد پاکستان برای کمک به روند صلح افغانستان
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 عمران خان، صدر اعظم پاکستان می گوید که گفتگو یگانه راه حل مشکالت افغانستان است.

دیدارش با جنرال کنت مک کینزی، فرمانده قوای مرکزی ایاالت متحده امریکا در اسالم آباد، گفته آقای خان در 

ها تعیین خواهند  است که پس از بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان، سرنوشت آیندهٔ این کشور را افغان

 حمل( صورت گرفته است. ۱۹وقت روز دوشنبه ) این مالقات نا کرد.

های نظامی امریکایی تاکید کرده است  زارش رادیوی دولتی پاکستان، عمران خان در دیدارش با مقامبر بنیاد گ

ها در افغانستان نقش مهمی را بازی کرده است و در آینده نیز  آباد برای پایان بخشیدن به خشونتکه اسالم

 همکاری های گستردهٔ در این زمینه انجام خواهد داد.

ینزی بر تعهد ایاالت متحده برای دستیبابی به صلح و ثبات پایدار در افغانستان از طریق در این دیدار، آقای ک

 یک روند سیاسی تاکید کرده است.

لمی کند که هفته گذشته ز صدر اعظم پاکستان در حالی از همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان صحبت می

های ملکی و نظامی پاکستان از ایجاد سهولت سفر برای  مقامخلیلزاد در جریان سفرش به آن کشور، در دیدار با 

 مال عبدالغنی برادر به قطر، قدردانی کرده بود. خصوصتیم مذاکره کننده طالبان به 
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های اخیر، بارها از تشکیل حکومت موقت در افغانستان حرف زده است؛ اظهاراتی  صدراعظم پاکستان ظرف ماه

 را بدنبال داشته است. تند حکومت افغانستانعکس العمل که 

گمان میرفت بعد از انتخاب عمران خان تعهدات و پالیسی پاکستان  در حالیکه ۀ آریانا افغانستان آنالین:تبصر

 رگگتوبۀ همان طور که با مردم و دولت افغانستان شکل انسانی تر و بهتری را اتخاذ نماید، مشاهده میگردد که 

د اتخریب اوضاع افغانستان و ایج صددآن بهر عنوانی در خبیث است، این دولت بی آبرو و اولیای امور مرگ

  ناگوار تر در سرزمین ما هستند.شرائط هرچه 

« ایدب»د، شعار میداد که در افغانستان در حضور پشتون های آنطرف خط فرضی دیورن عمران خان که هفتۀ قبل

رار حتی سفیر امریکا در کابل ق انستان وغمورد احتجاج دولت اففوراً ت تشکیل گردد و البته که یک حکومت مؤق

وانمود نمود. حال نظر به خبر  «؟!» جنبۀ مشورۀ دوستانه ،ه پرداخته و این ادعا را با تحریفت، به سفسطگرف

ها  پس از بیرون شدن سربازان خارجی از افغانستان، سرنوشت آیندهٔ این کشور را افغان "فوق بیان میدارد که

یا هللا! مگر صدراعظم یک مملکت همسایه کی است و چه صالحیتی را در مورد چنین یک  ".تعیین خواهند کرد

 داشته باشد؟حساس در افغانستان میتواند عیت موق

صدراعظم پاکستان با جسارت به جنرال امریکایی که برای مالقات با وی به اسالم آباد رفته است اظهار داشته 

واهد خ !«؟»که پاکستان برای ختم تروریزم و نا امنی در افغانستان همیشه کوشش داشته است و درین را بیشتر

در از سه دهه  روریستان را که النه های امن همهطالبان و دسته های گوناگون تاز حضور کوشید. یعنی که 

زندگی  در جوار قشلۀ عسکری و تا زمان مرگ مدت طوالنی« بن الدن» داخل خاک پاکستان است و آمر القاعده 

ه کامالً و مثل همیشه انکار صورت گرفت کره میکنند،طر با امریکائیان مذابا حضور همین گروپی که در ق میکرد،

 است!

خاک مقدس افغانستان، هیهات در جوار  و مداخالت غیر مجاز آن متأسفانه با موجودیت دولت منحوس پاکستان

 که آرامشی برای مردم وطن میسر گردد.

 

 انپای


