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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۰۶/۰۸

فرستنده :زمری کاسی
روزنامه هشت صبح

تکرار مکررات
تقریبا ً به همه شهروندان افغانستان و شماری از سیاستمداران خارجی دخیل در قضیه افغانستان یک واقعیت مشخصشده است
که اکثریت قاطع گروههای هراسافگن در این سرزمین ،از جمله طالبان ،از سوی پاکستان حمایت میشوند و تا سرکوب نشدهاند،
.بنیادهای ملی کشور را رنگ رنگ نیش میزنند و بر رگهای امنیت مردم زهر پخش میکنند
این حقیقت را مقامهای پاکستانی در آخرین دیدارشان با مقامهای افغان در افغانستان ،انکار نکردند .حمدهللا محب ،مشاور امنیت
ملی هم باری در سخنانی گفت که وضعیت حاال به مرحلهای رسیده است که همسایه ،حمایتش از گروههای تروریستی را انکار
نمیکند .پیشتر از آن و حتا عمران خان ،نخستوزیر پاکستان نیز گفت که ارتش پاکستان و آیاسآی ،القاعده را آموزش دادند تا
در افغانستان بجنگد .اگر اینجا باز هم من بنویسم که «گروههای تروریستیای که در کشور ما جوی خون جاری و نسل دیگری
ای ،ماللآور و را بدبخت و معلول میکنند ،در منابع مختلف امنیتی و مدارس دینی پاکستان ریشه دارند» ،برای هر خواننده
.تکرار مکررات خواهد بود
موضوعی که به آن در این یادداشت میپردازم ،سخنان اخیر وزیر خارجه پاکستان است .در واپسین مورد ،به گزارش
#روزنامه_۸صبح ،شاهمحمود قریشی ،وزیر امور خارجه پاکستان ،روز شنبه ،پانزدهم جوزا ،از سخنان حمدهللا محب ،مشاور
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
».در قبال سخنانتان مقصر هستید
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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