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

ډاکتر صالح الدین سعیدی

۲۰۲۱/۰۶/۲۱

قریشی و اظهارات اخیرش با طلوع نیوز
...مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد «شاه محمود قریشی»
خوب اګر چنین است پس چرا با تروریستان ،انفجاری ها و انتحاری ها روابط بس نزدیک و تنګاتنګ دارند و برای
شان پروتوکل عالی میدهد و در میدانهای استقبال میکنند که از رؤسای جمهوی جهان استقبال میکنند.
نظام همه شمول و دیموکراتیک که درآن از همه اقوام نماینده ګي شده ،از طریق انتخابات و ما به نظام دیموکراتیک
باور داریم«قریشی»
طالب متحد پاکستان به یکی از مسایل فوق در عمل کار نمی کند و حاکمیت را از راه زور و معامله کسب کردن
میخواهند و طالب از راه زور به قدرت رسیدن میخواهد و با جهان از طریق معامله قدرت سیاسی میخواهند .خود
پاکستان با طالب است و یا با جمهوریت؟
تعلیم دادن عساکر افغان در پاکستان که نظامیان و دیپلوماتان شما (افغانان) به پاکستان بیایند و ما تربیت میکنم
«قریشی».
حتمی است که به فرمایش پاکستان ما باید نظامیان خود و دیپلوماتان مان را در پاکستان تربیه کنیم؟ این انتخاب ماست
و پاکستان چرا به این پاء فشاری دارند؟
سرزمین افغان به ضد امریکا استعمال نه خواهد شد «قریشی»
امریکا را به این کلمات میان خالی فریب میدهند و که در طویل المدت دروغ است و پاکستان ایشان را فریب داد.
در پیش برد روند مذاکرات صلح کنیم و کمک کرده ایم «قریشی»
تا حال مذاکرات صلح بین االفغانی معنا دار صورت نه ګرفته و تمام آنچه شده به حرکت طالب امتیاز و خروج و
تنها افغانستان در برابر تهاجم پاکستان و ایران است.
روند صلح با یک روند بین االفغانی باید صورت ګیرد «قریشی»
اکثریت رهبران در پاکستان نیستند و پاکستان برای تسهیل روند صلح درین جا آمده اند!
رهبران طالبان در افغانستان اند«قریشی»
اما پرواز ها به پاکستان و شهر های پاکستان و شورای کویته و پیشاور را منکر شده .چشم سفیدی پاکستان در انکار
از حضور رهبران طالبان در پاکستان مختص پاکستان است و شرم آور.
این همه را مبالغه خواندن دروغ شرم آور اند که پاکستان هنوز هم برآن پافشاری دارند.
طالبان برای صلح آماده اند؟ «قریشی»
اما جنګ صریح ادامه دارد.
مسؤول خشونت در افغانستان کیست؟ «قریشی»
به یقین در افغانستان خشونت را در افغانستان میخواهد تا به اهداف خویش پاکستان برسد.
انعطاف پذیری برای رسیدن به صلح چیشت؟ آیا استعفای داکتر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان؟
قریشی :این مربوط به شما است! ماندن داکتر اشرف غنی و تیم اش در قدرت ماندن صلح نمی آید که باید به صلح
رسیدو ایشان باید انعطاف کنند!
پاکستان و قریشی استعفای حاکمیت افغانی را دلیل وراه رسیدن به صلح میداند.
اشک تمساح محمود قریشی وزیر خارجهء پاکستان در مورد افغانستان و مردم آن است.
قریشی وزیر خارجۀ پاکستان ادامه میدهد :که دوهمین کشوریکه که بعد از افغانستان از جنګ ضرر دیده اند پاکستان
است.
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اما خوشخدمتان افغان پاکستان در افغانستان در میدیا تأکید دارند که :پاکستان از همه کشور های جهان در جنګ
افغانستان ضرر دیده است در حالیکه قریشی پاکستان را دوم کشور متضرر میداند.
پاکستان مخالف امارت اسالمی اند اما در عمل با کسانی کار مشترک کار میکنند که امارت اسالمی میخواهند.
لطفا ً یکدیګر را بپذیرید و هردو افغانان هستید« ...قریشی»
اما پاکستان با کسانی استاده است که همدیګر را نمی پذیرد و به مذاکره نمی روند و وقت ضایع میکنند.
ما به سوی یک جنګ داخلی میرویم ...ما سرحد تورخم را  ۲۴ساعته باز کرده ایم و «...قریشی»
اما در عمل پاکستان برای این جنګ داخلی کار میکنند و تورخم را سرحد میداند و جهاد پاکستان را کامیاب میداند
و...
روابط طالبان با طالبان پاکستان ترس ندارید؟
هیچ پناه ګاه در هردو طرف نباشد .شورای طالبان در کویته نیستند؟ «قریشی»
شورای طالبان و دیګر مقامات طالبان در پاکستان نیستند .این را چشم سفیدی طالبان میتواند منکر شود.
ما با افغانستان سرحد داشته ایم و حاال آنرا حصار کشی میکنیم «قریشی»
این افتخار و ثمرۀ جهاد پاکستان و حال سوتۀ طالب است که په این اهداف استراتیژیک یعنی سرحد کشی در افغانستان
خود برسند.
محور طالبان در پاکستان نیست «قریشی»
قضاوت با شما؟ چشم سفیدی هم حد دارد.
با هند همسرحد نیستید چرا نمایندګی های شان زیاد است؟ «قریشی»
در افغانستان سفارت ها وقونسلګری های خارجی باید به اجازهء پاکستان باشد؟
خط دیورند  ...این سرحد بین المللی را به رسمیت بشناسیم «قریشی»
دیوار و سیم های خاردار خارج از خط دیورند است و سرحدات موجود پاکستان در داخل افغانستان به میل خود
میکشد و خالف تمام توافقات جهانی است.
تراژیدی مردم بیګناه افغانستان و منطقه ومکاری پاکستان ادامه دارد۲۰۲۱/۶/۲۰ .
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