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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ نومبر ٢٩

 "عبدهللا"تماس پاکستان با 

 
ًمقامات دولت پاکستان وقتا فوقتا با   می گيرند و درد دل می  رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل تماسعبدهللا عبدهللاً

 ھم تغيير عبدهللالھجۀ ضد پاکستانی .  چند بار به پاکستان دعوت شده و با آنھا مذاکره کرده استعبدهللاتا حال . نمايند

شايد دولت پاکستان بخواھد که گروه شورای نظار را به سوی خود بکشاند و . کرده و از شدت قبلی آن کاسته شده است

 .ه نقش پاکستان در افغانستان بکاھداز مخالفت آنھا علي

در روز ھای اخير دورۀ کارش تيليفونی با .  شود  لوی درستيز پاکستان درين روز ھا متقاعد میراحيل شريفجنرال 

 رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل تماس گرفته و اظھار اميدواری نموده است که روابط افغانستان و عبدهللا عبدهللا

".  پاکستان در مجادله عليه سازمان ھای تروريستی متعھد است" گفت که عبدهللا ھمچنان به راحيل. پاکستان بھبود يابد

 مشترک عليه ۀدولت افغانستان برای مبارز"کر شده است که ذت تيليفونی اين دو تن را تأئيد کرده و متب صحعبدهللادفتر 

  ".کند تروريسم با پاکستان تالش می

شود که دستگاه   داخل تماس شود؟ تصور میعبدهللا با غنی عوض تادريک جاست که چرا پاکستان سعی دارد ال ؤ س

د که روابط ديرينۀ خود را با گروه جھادی  به شمول گروه شورای نظار و جمعيت می خواھپاکستان استخباراتی 

پاکستان به . تبديل نمايد" دوستی"ان را به ش" دشمنی"اسالمی که سال ھا در پاکستان بودند، بار ديگر احياء کند و 

روحيات سازشکارانۀ اين دو گروه خوب آشنائی دارد و می خواھد  که  توسط اين دو گروه ذھنيت يک عده را نسبت به 

سال ھا از خوان آی اس آی استفاده ھم ور شد که شورای نظاری ھا و جمعيتی ھا آ ياد دباي. خود در افغانستان بھتر سازد

  . ند و نمک خور پاکستان بودندکرد

  


