İslam İnkılabı Rehberi'nin Pakistan başbakanı ile görüşmesi - 22 /Apr/
2019

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei Pakistan başbakanı ve beraberindeki heyet ile görüşmesinde, İran ve
Pakistan milletleri arasındaki ilişkinin gönülden ve derin bir ilişki olduğunu kaydederek, iki ülke arasındaki
ilişkilerin tüm düşmanlıklara rağmen daha da sağlamlaşması ve takviye edilmesi gerektiğini vurguladı.
İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi köklerine değinen Ayetullah Hamanei, şöyle dedi: Hindistan yarımadasının izzet
ve azametinin doruk noktası Müslümanların onlara hüküm sürdüğü döneme aittir ve İngiliz sömürgecilerin bu
önemli bölgeye en büyük darbesi, oradaki seçkin İslami uygarlığı yok etmekti.
İkbal Lahuri ve Muhammed Ali Cenah gibi Pakistan'lı büyük şahsiyetleri takdir eden İslam İnkılabı Rehberi, "iyi
ilişkiler her iki ülkenin lehinedir, ancak bu ilişkilerin ciddi düşmanları vardır ki onların isteğine rağmen çeşitli
alanlardaki işbirlikleri ve ilişkiler takviye edilmelidir"diye kaydetti.
İki ülke sınırlarındaki güvenlik meselelerinin önemli olduğunu kaydeden İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei,
şöyle dedi: bölgede güvensizlik etkeni olan terörist gruplar, düşmanların para ve silahıyla beslenmektedir ve İran ve
Pakistan sınırlarındaki güvenlik karşıtı hareketlerin hedeflerinden birisi, iki ülke ilişkilerini bulaştırmaktır.
Son Sel olayında Pakistan yönetiminin yardımlarından dolayı teşekkürlerini bildiren İslam İnkılabı Rehberi, İmran
Han'ın İran ziyaretini Meşhet'e giderek İmam Rıza (as)'ın Türbesini ziyaretle başlamasının iyi bir nişane olduğunu
kaydederek, o Hazret'in inayetiyle söz konusu ziyaretin her iki ülke için yararlı ve yapıcı olmasını temenni ettiğini
belirtti.
İslami İran cumhurbaşkanı Ruhani'nin de bulunduğu söz konusu görüşmede Pakistan başbakanı İmran Han,
Tahran'daki müzakerelerini iyi niteleyerek, şöyle dedi: bu müzakerelerde birçok mesele halledildi ve Pakistan'lı
bakanlar da İran'lı mevkidaşlarıyla iyi müzakereler yaptılar.
İran ve Hindistan'ın tarihi ilişkilerine değinen Pakistan başbakanı İmran Han,, "Müslümanlar Hindistan'da 600 yıl
hüküm sürdüler ve İran'ın onlar üzerinde etkisi o kadardı ki, Hindistan hükümetinin resmi dili Farsça oldu"diye
kaydetti.
Hindistan servetine yönelik en büyük yağmanın İngiltere'nin Hindistan'daki varlığı dönemine ait olduğunu kaydeden
İmran Han, "İngilizler Hindistan'ın tüm servetini yağmaladılar, onun eğitim sistemini yok ettiler ve Hindistan'ı
cevher nişanlı sömürgesi olarak adlandırdılar"diye kaydetti.
Bazılarının Tahran ve Pakistan'ın ilişkilerinin yakın olmasını istemediğini kaydeden Pakistan başbakanı, "ancak biz
sorunları aşabiliriz, iki ülkenin ilişkilerinin öncekinden daha da sağlamlaşmasına çaba göstereceğiz ve İran İslam
cumhuriyeti ile sürekli temas halinde olacağız"ifadesini kullandı.
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