
 
 

 

 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
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 
 ۰۸/۰۶/۲۰۲۱                                                                                   زمری کاسی: ستندهرف

   روزنامه هشت صبح

 تکرار مکررات 

شده است  دخیل در قضیه افغانستان یک واقعیت مشخص مداران خارجی شهروندان افغانستان و شماری از سیاست  تقریباً به همه

اند، شوند و تا سرکوب نشده افگن در این سرزمین، از جمله طالبان، از سوی پاکستان حمایت می های هراس که اکثریت قاطع گروه 

کنندهای امنیت مردم زهر پخش می زنند و بر رگ رنگ نیش می بنیادهای ملی کشور را رنگ   . 

های افغان در افغانستان، انکار نکردند. حمدهللا محب، مشاور امنیت  های پاکستانی در آخرین دیدارشان با مقام مقام این حقیقت را 

های تروریستی را انکار  ای رسیده است که همسایه، حمایتش از گروه ملی هم باری در سخنانی گفت که وضعیت حاال به مرحله 

آی، القاعده را آموزش دادند تا  اس وزیر پاکستان نیز گفت که ارتش پاکستان و آی نخست تر از آن و حتا عمران خان، کند. پیشنمی

خون جاری و نسل دیگری   ای که در کشور ما جوی های تروریستیجا باز هم من بنویسم که »گروه در افغانستان بجنگد. اگر این 

کستان ریشه دارند«، برای هر خوانندهکنند، در منابع مختلف امنیتی و مدارس دینی پارا بدبخت و معلول می  آور و  ای، مالل 

 .تکرار مکررات خواهد بود

پاکستان است. در واپسین مورد، به گزارش   پردازم، سخنان اخیر وزیر خارجه موضوعی که به آن در این یادداشت می 

، از سخنان حمدهللا محب، مشاور  محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، روز شنبه، پانزدهم جوزاصبح، شاه ۸#روزنامه_

امنیت ملی درباره پاکستان، به تندی انتقاد کرد و از او خواست که سخنانش را اصالح کند. این مقام پاکستانی افزود: »از زمان  

  سخنرانی شما در ننگرهار، خون من و تمام مردم پاکستان از شدت عصبانیت در حال جوشیدن است و شما باید شرمنده باشید و

تان مقصر هستیددر قبال سخنان .» 
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