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 ۲۱/۸۰/۱۸۲۱         صادق احمدی

 رحمن ملک خود را مسخره می کند

هللا از داخل خاک افغانستان به سازماندهی رحمن ملک به رویترز گفته است که یک فرمانده طالبان به نام فضل 
حمالت علیه نیرو های امنیتی پاکستان می پردازد و عالوه نموده اگر فردی در خانه دیگری زندگی کند باید از او 
پرسید که چه کسی با او غذا می دهد و یا اینکه چه کسی به او پناه داده است. باید گفت که اینهم یکی از ترفند ها، حیله 

ری ها، نیرنگ ها، شعبده بازی ها یی است که از اخالف خود جنرال اختر عبدالرحمان  که روزی گفته بود کابل را گ
آهسته آهسته به آتش کشید و یا دگروال یوسف که قهرمانی های شان را در رساله ای بنام تلک خرس به روی کاغذ 

ین گروه طالبان مشاوریت نمود، نصیر بابر که امروز آورد، کرنیل امام که در انتخاب مال عمر بحیث امیر المومن
خودش نیست و بدنامی اش باقیست در روی کار آوردن رژیم متحجر طالبانی حتی با تادیٔه رشوه و معامله گری تا 
شهر کندهار پیش رفت، جنرال حمیدگل، احمد شجاع و ده ها کس و ناکس دیگر اند، گروه مزدور و به اصطالح 

خود فرمانروای شان بودند،  چه جنایاتی را در دوران طالبان باالی مردم مظلوم ما روا داشتند و بعد از طالبان را که 
 سقوط شان نیز در حمایت خود قرار داده ا ند. 

زمانیکه موجودیت شورای ده نفری رهبری طالبان در منطقه پشتون آباد شهر کویته به همگان افشاء گردید، آی 
ه اقدام نمود و شورا را از کویته به کراچی انتقال داد تا از یک طرف محل و موقعیت افشاء شده اس آی فوراً در زمین

تغییر یابد و از جانب دیگر طیارات بدون سرنشین قوای ائتالف که نقاط، محالت و مراکز تجمع گروه تروریست ها، 
  القاعده و طالبان را هدف قرار میداد، از بابت آسیب پذیری، مصون ساخت.

پناه دادن به رهبر شبکه جهنمی القاعده اسامه بن الدن آنهم در محله نظامی بالل تاون ایبت آباد که در نزدیکی 
های پایتخت آنکشور )اسالم آباد( موقعیت داشته و مدت هشت سال را در آنجا با آل و عیال خویش سپری نموده، مال 

اتبه به آنجا غرض دیدوادید رفته که جهت اخذ هدایات الزم با عمر و تعداد دیگری از سران تروریستان نیز چندین مر
وی مالقات می نمودند به گفته رحمن ملک باید پرسید که چه کسی به او غذا میداد و یا اینکه چه کسی به او پناه داده 

یت و کشته بود و از طرف نظامیان در یک تدبیر شدید امنیتی نگهداری و مواظبت می شد که سر انجام با کشف، تثب
شدن آن توسط کوماندوهای امریکایی پرده از دو رویی، دو رنگی و عوام فریبی نظامیان پاکستان برداشته است که  

 آبروی نداشته اش را بازهم ریختاند و جهان درک نمود که مرکز صدور تروریست ها تنها کشور پاکستان است و بس.
ه آرزوی زندگی آرام و بدون سر و صدا را در سر داشت  و مال برادر فرد شماره دوم گروه متحجر طالبان ک

بدین منظور می خواست باب مذاکره را با دولت جمهوری اسالمی افغانستان باز نماید، دستگاه جهنمی آی اس آی آنقدر 
انستان از اوشان حمایت و مواظبت می کرد که با اندک تغییر نامبرده را دستگیر و زندانی نمود تا پروسه صلح در افغ

خدشه دار گردد این را هم باید به گفته رحمن ملک پرسید که چه کسی به او غذا میداد ویا اینکه چه کسی به او پناه داده 
 بود.

با ثبوت اینکه اسامه در پاکستان کشته شد این را می رساند که رهبران القاعده و طالبان تحت نظر نظامیان 
ت متحده امریکا خواستار تسلیم دهی تعدادی از اوشان گردیده که باید آنکشور اند و جامعه جهانی بخصوص ایاال

دولتمردان، نظامیان و بخصوص دستگاه استخباراتی آی اس آی این کار را میکرد اما آنها  با پر رویی، سفید چشمی و 
خود با نیروهای  بی شرمی تمام به حمایت از رهبران القاعده، طالبان و تروریستان پرداخت، به دوستی و دو رنگی

ناتو تداوم بخشید و به خواست ایاالت متحده امریکا مبنی بر تسلیمی رهبران القاعده سطحی نگری  -بین المللی آیساف
کرد و ارزش به آن قایل نشد که بار دیگر الیاس کشمیری یکی از فرماندهان ارشد القاعده نیز توسط نیروهای 

یه عبدالرحمن رهبر شماره دوم القاعده در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی امریکایی در پاکستان به قتل رسید و عط
محلی که جالل الدین حقانی زیست دارد که شبکه آن در این اواخر در لست سیاه امریکا شامل گردید کشته شد و 

خاص بن الدن  مقامات امریکایی مرگ او را ضربه بزرگی بر پیکر شبکه القاعده دانسته عطیه عبدالرحمن که نماینده
در کشور ایران بود طی سال های اخیر نامبرده میان کشور ایران و پاکستان غرض پاره امور در رفت و آمد بود که 
بی گمان دولت مردان و اعضای برجسته سازمان آی اس آی از آن آگاهی داشت اما اینکه  درکشته شدن اسامه چه 

 رد شماره دوم آن به خود بیندیشد و سر به گریبان فرو برند.آبروی به آنها باقی ماند که در قسمت نابودی ف
همین اکنون به نزد ایاالت متحده امریکا با بدست داشتن سه ثبوت )کشته شدن اسامه بن الدن، کشته شدن الیاس 
کشمیری و کشته شدن عطیه عبدالرحمن از رهبران القاعده( درخاک آنکشور به اثر عملیات مخصوص خود وشامل 

شبکه حقانی در لست سیاه، پاکستان را به صفت حامی تروریزم بین المللی و القاعده شناخته است که برای شان  نمودن
هم  غذا  وهم پناه داده و رحمن ملک وزیر داخله پاکستان با استفاده از این نیرنگ ها که میراثی از گذشته ها دارد خود 

 پایان را به مسخره مردم نیندازد.


