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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ دسمبر ٣١
   

  بان يک انسان دروغگوزبيان يک حقيقت تلخ از 
  

خود خوانده اش، " دارالخالفۀ"بعد از ده روز غيابت از " عطاء محمد نور" امروز : کابل-  ١٣٩۶ جدی ٠٩شنبه 

  ".  برود"غنی" نيامده، تا به امضای "غنی"وی به امضای "حقيقت تلخی را ابراز داشت، حقيقت اين که 

والی بلخ، امروز بعد از " عطاء محمد نور"ًآنھائی که در جريان اخبار مربوط به کشور ما قرار دارند حتما شنيده اند که 

 محل وظيفه، در اولين ديدار با رؤسای ادارات دولتی آن واليت، در دفتر والی که الحق حين حضور به ،ده روز غيابت

 ارزش و بی ارزش ديگر، اين آراسته شده بود، ضمن بيان يک سلسله مطالب با" عبدهللا"و " غنی"زيباتر از دفاتر 

 نفس حضور ،از نظر من. بروددر آنجا نيامده تا با امضای وی " غنی"لخ را بيان داشت که وی به امضای حقيقت ت

  .در محل وظيفه و جمالتی که به کار برد، حد اقل از دو بعد ارزش مکث بيشتر را دارد" عطاء"امروزی 

  . برخاسته از چند علت باشدبعد از ده روز غيابت به محل کارش حاضر می گردد، می تواند" عطاء" اين که امروز -١

که کسی مزاحمش شده نمی تواند و می تواند  ی ھستند، به وی اطمينان داده اند  مقامات خارجی که در ارتباط با و:الف

  .به وظيفه برگردد

 و نيروھای وفادار به "دوستم"ه  کار ھای تدارکاتی اش در زمينۀ بسيج نيروھای وفادار به خودش، نيروھای وفادار ب:ب

  . درست انجام يافته، آمادگی دفاعی الزم را گرفته اند"محقق"

دريافت " نیغ"، چراغ سبزی از جانب -انداختن" عبدهللا" تقصير عمده را به گردن -" غنی"بعد از دادن رشوت به  :پ

  .قطع نمايد" عبدهللا"داشته که می تواند به کارش ادامه دھد، مشروط بر آن که رابطه اش را با 

بين و کاھش روحيه ، باعث بروز تزلزل ١١١ارات درجه يک به فرقۀ حضاز طريق فرمان ا" باند ارگ" تحرکات :ت

  .گرديده و وی می خواھد با اين حضور، ترس آنھا را کاھش دھد اطرافيان و متحدينش

در واقعيت امر اعتراف به يک " کنار رود" غنی"نيامده تا با امضای " غنی"وی به امضای : " و اما اين که گفت-٢

. می خواھد آن را با دروغ ھای نوع سياست زده ھا از انظار کتمان نمايد" عطاء"قيقت تلخی که ح. حقيقت تلخ می باشد

در ظاھر امر می خواھد با بيان اين جمله به طرفداران و حواريونش چنان تفھيم نمايد که گويا وی يک طرف " عطاء"

اين ھمان . قدرت تصاحب نموده استاز کيک " جمعيت اسالمی"قضيۀ قدرت بوده، اين مقام را بعد از کسب سھيمۀ 

 مگر واقعيت قضيه ھرچند از لحاظ بيان خبر . بی خبر آن را حقنه نمايدشنوندگانمی خواھد به " عطاء"چيزی است که 
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ن ساده امی خواھد به مستمع" عطاء"ھمان است، مگر از لحاظ ريشه و علت چنان تصميمی غير از آن چيزيست که 

  :لوحش حقنه نمايد، زيرا

داران فعلی در افغانستان به اراده و امضای کدام افغان امو نه ھم ھيچ يک از زم" عطاء"صل مسأله اين است که نه ا

و " سيا"حيت شان به وسيلۀ مقرر نشده اند، بلکه ھمه و بدون استثناء به امضای مقامات امريکائی بعد از تصويب صال

"MI6 "زيرا به امضای . نيامده ، راست می گويد" غنی"د که به امضای می گوي" عطاء"در نتيجه وقتی . مقرر شده اند

  .را نيز به قدرت رسانيده است" غنی"يعنی ھمان کسی آمده، که " نیغ"بادار 

نزد " روغنی" رفتن شبانۀ ،يا در زمينهآتا چه حدودی مطمئن به حمايت آن امضاء کننده اش است و " عطاء"اما اين که 

  .ه و يا خير، مساله ايست که آينده روشن خواھد نمودسفير امريکا مؤثريتی داشت

  !!ديده شود چه می شود

  


