
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۰۷/۲۰۲۲/ ۲۸        عبدالقیوم میرزاده

 

 نگاهی به یک نامه در قبال اهداف تجاوز کارانهٔ پاکستان 

 

( صادرهٔ سفارت کبرای جمهوری  ۲۰۱۴جون   ۲۶)  ۱۳۹۳/ ۴/ ۵اخیراً نامهٔ رسمی محرم مؤرخ  

اسالمی افغانستان در تاجکستان مزین با مهر و امضای محترم عبدالغفور آرزوسفیرکبیر آنزمان دولت  

جمهوری اسالمی افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجکستان عنوانی وزارت خارجهٔ دولت جمهوری  

 فغانستان در شبکه های اجتماعی دست بدست میگردد.  اسالمی ا

این سند حاوی اطالعات در بارهٔ اهداف، فعل و انفعاالت و تالشهای تجاوزکارانهٔ منجمله از مجاری  

 دیپلوماتیک پاکستان در قبال اتصال ترانزیتی پاکستان با آسیای میانه از مسیر دهلیز واخان میباشد. 

د تائیدیهٔ رسمی در اختیار نیست، اما نشر این سند را از ورای وبسایت  در بارهٔ صحت و سقم این سن

های ملی بمنظور آگاهی ملت از فعل و انفعالت پشت پرده آزمندان در قبال وطن و سرنوشت شان  

 خالی از مفاد نمیدانیم. بدین جهت اصل این نامه را در ضمیمه به نشرسپرده میشود 

 - سفير عبدالغفور آرزو
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در پیوست با عرایض و پیشنهادات قبلی یکبار دیگر از همه هموطنان عزیز خویش مصرانه میطلبم  

تا با درنظرداشت لحظات نهایت حساس، شکنند وسرنوشت ساز تاریخ کشورما درک رسالت کرده  

عاری از احساسات جنون زده منافع ملی کشور را درک کرده شعار ها و اخبارتحریک آمیزو فریبنده  

ا از واقعیت ها و حقایق تشخیص داده، اصل اتحاد،همبستگی ملی، حفظ تمامیت ارضی، یکپارچگی    ر

و خیر ملت افغان در محراق توجه خویش قرار دهند. سعی فراوان بخرچ داده شود تا در همه این  

ات  فعل و انفعاالت و تبلیغات منافع ملی کشور ما مطمع نظر شان قرار داشته و برپایهٔ آن اقدام

 صورت گیرد.  
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