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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ جنوری ١٧
  

  ؟؟چه کسی راست می گويد
  :ًشما ھم حتما از طريق رسانه ھا مطلع شديد:  کابل- ١٣٩۶ جدی ٢۶-سه شنبه

 - کنفرانس صلحی بين دولت افغانستان-  دوستمان بخوانيد حامي-ير نظر دولت آن کشور ھفتۀ گذشته در ترکيه ز-١

  . و طالبان صورت گرفت-"باند ارگ"بخوانيد 

ھمايون "رئيس دولت دست نشانده در امر صلح يعنی " غنی احمدزی"دو مشاور شخص " باند ارگ" به نمايندگی از -٢

 شرکت شان را رسمی و به نمايندگی از به اصطالح دولت افغانستان در جلسات شرکت نموده،" عباس بصير"و " جرير

  .اعالم داشتند

، در جلسات اشتراک نموده، خود را نمايندۀ با "مالعبدالرووف" به نمايندگی از طالبان ھيأتی پنج نفره، به رياست -٣

  .معرفی نمودند" دفتر قطر"و " شورای کويته"صالحيت از جانب 

را يک امر " غنی احمدزی"شرکت دو مشاور  سخنگوی به اصطالح رياست جمھوری،  شاه حسين مرتضوی،-۴

دولت "ًرسما اعالم داشت که در آن کنفرانس  شخصی معرفی نموده، از موقف سخنگوی رسمی رياست جمھوری

  .اشتراک نداشت" افغانستان

 اعالم داشت که آن رسمیبه صورت فردی که ادعای سخنگوئی طالبان را در تمام اين سالھا دارد، " مجاھد" مال -۵

  .افراد ھيچ تعلقی به طالبان نداشتند

چه . ھموطنان عزيز، حال شما بگوئيد که اين معادلۀ چند مجھوله که فقط يک معلوم ناقص دارد، چگونه حل می شود

  :و اما. استادان الجبر و کورسھای ساينس حق تقدم دارند. کسی راست می گويد و چه کسی دروغ

. به نظر من ھمۀ آنھا راست می گويند، زيرا ھرکدام از وضعيتی که برخاسته و از آن دفاع می کنند، حرف می زنند

يس جمھور در جلسات  افغانستان و از موضع مشاور شخص رئادعا دارد که به نمايندگی از دولت " جرير"وقتی : ًمثال

  :زيرا: شرکت رسمی داشته راست می گويد

که در ارگ به وجود آمده و يکی از مقتتدرترين جزاير، جزيره ايست که به دور  - فئوداليزم سياسی- تی  با جزاير قدر-١

شکل گرفته ..."  و ، اسماعيل يونجرير، خرم، ستانکزی، فاروق وردک، حنيف اتمر"توسط افرادی مانند، " گلبدين"

 متعفن معروف را دستپاک خباثت ھای خود يا ھمان مغز" غنی احمدزی" کسانی که خود را دولت دانسته، يعنی است
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ًادعای رسميت می کند، منظورش کامال روشن است که وی نمايندۀ رسمی آن بخش " جرير"در نتيجه وقتی . ساخته اند

  .شکل گرفته است" گلبدين" است، که به دور "باندارگ"از 

يد که شرکت آنھا رسميت ندارد، سخنگوی رسمی به اصطالح رياست جمھوری می گو" شاه حسين مرتضوی" وقتی -٢

  :باز ھم راست می گويد، زيرا

ھستند که به مثابۀ يک جزيرۀ " باند ارگ" است، اينھا بخش ديگری از "خليلی" و "اسماعيل دانش"مرتضوی مربوط به 

از . دھم با آنھا بازی موش و گربه را به تکرار انجام می دھ" غنی احمدزی"شکل گرفته و " خليلی"قدرت در اطراف 

به خود حق می دھد، تا مسافرت آنھا را رسمی نداند، زيرا رسمی بودن از نظر وی منوط است " مرتضوی"ھمين رو 

  .رئيس شورای صلح" خليلی"به حيث معاون دوم مغز متعفن و " دانش"به تأئيد آن از جانب 

  .اين بود نظرات من در مورد، به اميد حل معضله از جانب شما خوانندگان ارجمند

 !!ديده شود چه می شود

  


