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سرویس خبري: جهان > اروپا

سفر اعالم نشده فرانک والتر اشتاین مایر به افغانستان

همشهري آنالین: 

فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهوري آلمان، به افغانستان رفت. سفر رئیس جمهوري آلمان به این کشور به خاطر دالیل امنیتی از قبل اعالم نشده بود.

اشتاین مایر در مزار شریف با سربازان آلمانی مستقر در این شهر دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش خبرگزاري دولتی آلمان فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهوري آلمان، در گذشته به عنوان وزیر امور خارجه کشورش هفت بار به افغانستان

سفر کرده بود. و این سفر نخستین دیدار او از افغانستان به عنوان رئیس جمهوري آلمان است.

هواپیماي رئیس جمهوري آلمان صبح روز پنج شنبه (22 تیر / 13 ژوئیه) در پایگاه سربازان آلمانی مستقر در مزار شریف به زمین نشست و او به همراه

همسرش الکه بوندنبندر، با شهروندان آلمانی در افغانستان دیدار و گفت وگو کردند.فرانک والتر اشتاین مایر سپس به منظور دیدار اشرف غنی، رئیس

جمهوري و عبداهللا عبداهللا، رئیس هیئت اجرایی دولت افغانستان به کابل پرواز کرد. سفر اشتاین مایر و همسرش به افغانستان که به خاطر دالیل امنیتی از

قبل اعالم نشده بود، پس از سفر آن ها به قزاقستان صورت گرفت.دیدار رئیس جمهوري آلمان از افغانستان در شرایطی انجام می شود که موقعیت امنیتی در

این کشور به خاطر فعالیت هاي فزاینده ستیزه جویان طالبان در این کشور به خطر افتاده است. در روزهاي پایانی ماه مه سال جاري میالدي (2017) بمبی

در جلوي سفارت آلمان در کابل منفجر شد که 150 نفر را به کام مرگ فرو برد.

گرچه این بمب خسارت هاي بسیاري به سفارت خانه هاي دیگر نیز وارد کرد، اما مقامات امنیتی در آلمان بر این نظرند که این بمب به طور آگاهانه براي ضربه

زدن به تشکیالت آلمان در افغانستان منفجر شده بود.

به خاطر شرایط ناهنجار امنیتی در افغانستان دولت آلمان بازگشت پناهجویان این کشور را که با پرونده پناهندگی شان مخالفت شده، متوقف کرده است.
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