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 حمله بر قونسلگری پاکستان در ننگرھار
 اثر آن بيش از  در را که انتحاری به کنسولگری افغانستان در شھر جالل آبادۀوليت حملؤگروه تروريستی داعش مس

 صلح در جلسۀکه اثنائی در .  اما موضوع اينقدر ساده ھم نيست . نفر کشته و زخمی شدند، به عھده گرفته است١٧

اسالم آباد به پايان رسيد و کنفرانس کابل ھفتۀ آينده به راه می افتد، حادثۀ حمله بر قونسلگری پاکستان در شھر جالل آباد 

  .ال برانگيز استؤس

يک عده از مبصران اظھار نظر می نمايند که دست خود استخبارات پاکستان در حادثۀ حمله بر قونسلگری اين کشور 

در . از عملکرد استخباراتی، اکثريت مردم يک کشور آگاه نمی شوند ولو که قربانی ھم بدھند. در جالل آباد داخل است

مقامات .  گم کنديشجنرال خود را ھم قربانی داد تا رد پاالحق، امريکا  سفير و يک ءسرنگون ساختن طيارۀ ضيا

استخباراتی پاکستان از به راه انداختن جريان صلح چندان خوشنود نيستند، زيرا در آن کاھش نفوذ پاکستان را در 

آی قابليت به راه انداختن اين آی اس . انتحار کنندگان زنده نيستند که واقعيت را بازگو نمايند. افغانستان مشاھده می نمايند

  .که اثری از خود بگذارد را دارد بدون اين" تروريستی"نوع عمليات 

فونی با اسالم آباد نسبت به آنچه رخ داده اتی کابل افغانستان حين تماس تيل  رئيس جمھور دولت مستعمر"اشرف غنی" 

 ھم "نواز شريف".  صدراعظم  پاکستان ارائه داد"نواز شريف" تروريستی را به ۀسف کرد و جزئيات اين حملأابراز ت

اگر تصور شود که ". تروريسم تھديدی مشترک برای افغانستان و پاکستان به شمار می رود"کيد کرد که أحين صحبت  ت

  . سوزد ًاين واقعا يک حادثۀ تروريستی بوده، پاکستان در ھمان آتشی که برای افغانستان افروخته، خود می

شياری خود را حفظ کنند تا بتوانند پشت ورق را بخوانند و در دام بازی ھای ديپلماتيک دشمنان وا بايد ھمردم ستمکش م

  . کشور نيفتند

  

 

 

 
 


