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برطرفی "ضياء مسعود"

من و تو باز در آينده می بينيم
ضياء مسعود برادر احمد شاه مسعود و نمايندۀ رئيس دولت مستعمراتی کابل در امور به اصطالح "اصالحات و
حکومت داری خوب" به فرمان اشرف غنی از وظيفه اش برکنار شد .برکناری ضياء مسعود ضربۀ کاری بر گروه
جمعيت و شورای نظار وارد کرد و صالحيت رو به تقليل آنھا را بيشتر ضعيف ساخت .حاميان شورای نظار صدای
اعتراض خود را از ھر سو بلند کردند ،اما غنی مغرور و تماميتخواه پروای کسی را نکرده و اسب خود را چھار نعل
می دواند.
اشرف غنی رئيس دولت مستعمراتی کابل ،ضياء مسعود نمايندۀ خود در امور "اصالحات و حکومت داری خوب" را
از کارش برطرف ساخت .ضياء مسعود توسط شخص غنی به اين وظيفه تعيين شده بود .نطاق غنی گفت که " آقای
مسعود به منظور "بھبود مؤثر بودن و کارائی اداره برکنار شده و عزل و نصب کارمندان ارشد دولتی از صالحيتھای
رئيس جمھوری است" .اين طرز بيان نشان می دھد که ضياء مسعود آدم بيکاره و نااليق بود و ھيچ مؤثريتی در امور
اصالحات اداری نداشته است.
فرمان برطرفی ضياء مسعود زمانی صادر شد که مک مستر مشاور امنيت ملی دونالد ترمپ به افغانستان آمده بود و
سران دولت مستعمراتی را متوجه وظايف شان ساخت و آنھا را از فساد برحذر داشت .مخالفان غنی برطرفی ضياء
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مسعود را زادۀ تعصب و تماميتخواھی غنی و حاميانش در ارگ می دانند و می گويند که اين حرکت غنی عکس العملی
در قبال خواھد داشت .صاحب نظران اظھار عقيده می نمايند که گروه ھای جمعيت و شورای نظار به بزرگترين
شکست مواجه شده اند .احمد ولی مسعود برادر ضياء مسعود گفت که "برادرش تاوان يکجا شدن با غنی را می
پردازد ...اشرف غنی ،يک شخصيت قدرت محور است ،ھيچ کسی ديگر را قبول نمی کند و بيشتر می خواھد که قدرت
را متمرکز بسازد و در محور خود انحصار طلب است".
اميدواريم که مردم ما از شر انسان ھای فاسد نجات يابند ،خواه آن فاسد غنی باشد و يا مسعود.

afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

