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 در سقوط والیات والی ها را مقصر ندانید 
 

اگر لغمانی غزنی را تحویل داد درست، اما در بدخشان چه؟مگر همه قومندان های این والیت مربوط همین بدخشان  

 نبودند؟ 
آنگونه که از طالبان در فیض آباد استقبال شد ازصالح الدین خان هم نشده بود. حتا صالح الدین ربانی یک پیام خالی هم  

  .به مناسبت سقوط زادگاهش نداد
  .والی فراه راحت با طالبان قصه دارد گویا برای شان میگوید که از دوایر دولتی خوب حفاظت کنند

ه ای منتقدان پلخمری را به طالبان داد اما خوست ها در همین والیت دو هفته قبل طالبان را گیریم که والی بغالن به گفت

 .استقبال کرده بودند
   محسنی ها کجا شدند؟

در ویدیوی که بی بی سی پخش کرد دو طالب در مقابل مقام والیت هرات در بین خود صحبت میکنند که یکی به دیگری  

 دارد ما نباید داخل برویم( میگوید : )داخل مذاکرات جریان 
  . سکوت کرده است؟ چرا امیر اسماعیل خان 

  .تشریف دارند وکیل های هرات و والیات دیگر در کجا
 چرا جبریلی ها در هرات با طالبان طرف واقع نشدند؟ 

 پدرام هرات و پدرام بدخشان چند گرفتند؟ 
 هوای نکرد؟ تادین خان قندهار در کدام مهمان خانه خواب است چرا یک فیر 

 چرا استاد سیاف و آقای حکمتیار خاموش استند؟ 
 مگر طالبان ترک تبار روی تخت خواب مارشال دوستم عکس سلفی نمیگیرند؟ 

 فرزند جنرال دوستم چگونه از محاصره خارج ساخته شد و از کدام راه به مزار آمد ؟ 
 در ضمن جناب قانونی و فرمانده های شمالی کجاستند؟ 

  .گذر و جان احمد خان با سی هزار مجاهد شان خاموش استند چرا امان هللا
فرزند مارشال فهیم که همه کاره امنیت بود یک نفوذی ندارد؟اگر معامله ای در کار است هیچ یک از سران جهادی خبر 

   ندارند؟
 چرا استاد عطا دندان کسی را نمیکشد؟ 

  .چی رسد به حضور در میان مردممحقق و خلیلی از صحبت کردن با موبایل خود داری میکنند 
سه روز است به مارشال اجازه ای عملیات داده شده است اما در همین سه روز تبلیغات فیسبوکی جریان دارد که نور ،  

عملیات در برابر یک دوکان ترکاری فروشی هم در مزار  دوستم و محقق در حال آمادگی به حمله استند اما تا هنوز

  .شریف آغاز نشده است 
آیا فکر میکنید غنی به تنهایی معامله میکند؟ هیچ یک از همین والی ها و قومندان های که معامله کردند به عبدهللا و دیگر  

   مخالفان غنی رازی را افشا نکرده اندکه نشان دهد در این معامله تنها غنی و تیمش شریک استند؟
 ه ها استند؟شما فکر میکنید عبدهللا و امرهللا بیخبر از این معامل

  مگر در راس ارتش بسم هللا خان نیست؟ چرا قول اردوی هرات تا هنوز بی طرف است؟
   در سقوط بیش از ده والیت ده پولیس هم خدا را شکر جان خود را از دست نداده است 

   فکر نمیکنید برنامه باالتر از افغانستان است؟
 بحث کنار رفتن غنی و حکومت انتقالی از کجا شد؟ 

 مگر برای بیرون کردن چند دیپلومات از کابل نیاز به فرستادن سه هزار سرباز امریکایی است؟ 
دهد و نه هم کابل تا تشکیل خود را خسته نسازید نه پاکستان تحریم میشود و نه هم تلفات جانی قابل توجه ای رخ می 

 .و شریک ساختن شان در قدرت است و بسحکومت انتقالی سقوط میکند، همه ای این برنامه ها بزرگ ساختن طالبان 
 .آتش بس شش ماهه و حکومت انتقالی در راه است. امید که این شر به خیر مردم افغانستان باشد
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