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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۲/۰۶/۲۰۲۱                             محمدیار یار 

        

 د قریشي څرگندونې  کېع ه طلوپ
 

 ښمنۍ و د ښکارهله افغانستان سره د پاکستان 
 

اړوند, که بل هیڅ دلیل و  له افغانستان سره د پاکستان د دښمنۍ, مخامخ درواغو او تروریسم پالني  
ثبوت هم نه وي او یوازې له طلوع سره د دغه هیواد د خارجه وزیر شامحمود قړیشي مرکه وکتل  
په نوم, د دغه هیواد   پاکستان اسالمي جمهوري دولت  د  شي نو په واضح توګه ښکاره کوي چې 

 . نو لپاره څومره زهرجنې ديښکاره او پټې ترهګرپالي پالیسۍ د افغانستان, نړۍ, آن خپله د پاکستانیا 
 

قریشي له هغو واضح حقایقو څخه د سپین سترګۍ په اوج کې انکار کوي چې ټوله نړۍ په ثبوتونو  
سره بحث پر کوي, قریشي وایي چي د طالبانو د کوټي و پېښور شوراوې درواغ دي, هیبت هللا,  

پاکستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته,  سراج الدین حقاني او نور طالب مشران په پاکستان کې نشته, په  
په پاکستان کې د بیان کامله ازادې شته, داچې اسامه بن الدن د عمران خان له خوا شهید بلل شوی,  

هغه وچ کلک دریږي, ګوري! ګوري! ګوري!    ؟سمه نه ده خو داچې قریشي یې شهید بولي که څنګه
ي طالب مشران د سولې په خبرو کې له  او بله پر دریږي, وایي چې تر دې پوښتنه به تېر شو, وای

دوی سره مشوره نه کوي او نه پاکستان ته ور ځي, نه د طالب زخمیانو عالج په پاکستان کې کیږي,  
د تاوتریخوالي عامل طالبان نه دي, د دوی د حکومت د افغانانو پر غمیزو زړه سوځي, قړیشي د  

نانو په وړاندې د چین د بشري جنایتو په  پاکستان هویت اسالمي جمهوریت ښیي خو د اویغور مسلما
 .وړاندې بیا وایي چې دا خبرې باید علني و نه شي 

 

قریشي د ډاکتر محب واقعبینانه څرګندونو سخت کړولی او په هره مرکه و وینا کې یې ځای بېځایه  
 ...یادونه کوي! او 

 

وی درسونه نغښتي خو بې  د شعوري افغان تحلیلګرانو, کتونکو او څارونکو لپاره په دې مرکه کې ل 
شعوره به نه یوازې ور ته بې تفاوته وي بلکې ممکن قریشي ته به د هوښیار سیاستوال په سترګه و  

 !ګوري 
باضمیره افغانان باید د پنجاب په افغان_ ضد ارادو پوه شي, په وړاندې یې هماهنګ او د خپل ملي  

جنایاتو ژرندې به مو پر ککریو په تکرار    ناموس ساتنې لپاره یو ږغ شي! که نه نو د پنجاب د بشري
 !!!سره و چلیږي 

د مرکې له حال و هوا ښکاره ښکاري چې پاکستان د افغانستان په اړه د ال بربادۍ او افغان دولت د  
په سرنوشت اخته کېدو او افغانستان په خپله پنځمه صوبه بدلولو لپاره څومره    1992بیا ړنګېدو او د  

 !جنون لري
بیاهم نه ویښیږو, نه یو کیږو او په تاویلو ماویلو بوخت پاتیږو بیا نو پنجاب همداسې راباندې  که موږ  

 !سپور ښه دی
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