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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جنوری ٢٣

 
 ادعای پاکستان عليه افغانستان: بگيريش که نگيريد

 ۵٠ تن کشته و ٢١رار داده که به اثر آن  را در شھر پشاور مورد حمله ق"پاچا خان"از تروريست ھا پوھنتون ای عده 

دولت پاکستان ادعا دارد که برای رھبری مھاجمان از يکی از شبکه ھای مخابراتی افغانستان  . تن ديگر زخمی گرديدند

  .اکثر قربانيان اين حادثۀ تروريستی استادان و محصالن بودند. استفاده به عمل آمده است

ه دوش گرفته اند، مقامات پاکستانی انگشت انتقاد به ۀ محسود مسؤوليت حمله را بکه طالبان پاکستانی شاخ در حالی

 نتيجۀ عمليات اردوی پاکستان در پاچا خانصاحب نظران معتقدند که حمله بر پوھنتون . سوی افغانستان دراز نموده اند

  .مناطق  قبايلی است که مھاجمان را وادار به انتقام گيری ساخته است

 لوی درستيز پاکستان با راحيل شريفشود که  گفته می. سوزد آتشی که برای افغانستان در داده، خود میپاکستان در 

 صلح را جلسۀآيا اين حادثه قصدی بود تا جريان .  داخل تماس شده و پيرامون اين حادثه تبادل نظر نمودندعبدهللا و غنی

که صرف انتقام گيری از عملکرد اردوی بيرحم پاکستان بود؟ آيا رياست امنيت ملی افغانستان اينقدر  ھم بزند و يا اينه ب

دست دراز در پاکستان دارد تا بتواند خالق ھمچو حوادث گردد، آنھم در مناطق پشتون نشين پاکستان؟ شايد رياست 

ه باشد، اما نه به کميت و کيفيتی که پاکستان در  در پاکستان داشتعاملیامنيت ملی دولت مستعمراتی کابل يک و يا چند 

اسالم آباد تا گلو در توطئه گری و خباثت عليه افغانستان غرق است و فرد و گروه و کشور .  افغانستان عمل می نمايد

 عليه شايد پاکستان بخواھد که با اين ادعا و بھانه، حمالت طالبان را. برد  در دلھره و ترس به سر میهتوطئه گر ھميش

  . دولت مستعمراتی کابل شدت بخشد و افغانستان را بيشتر بی ثبات بسازد

موجوديت يک دولت ضد ملی در افغانستان باعث شده است که دشمنان داخلی و خارجی کشور تشجيع شده  و فعاليت 

  . ھای تروريستی را تشديد و وسعت بخشند

 

 

 
 


