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 "شورای نظار"ضربۀ کاری بر 

   برکنار شد"ضياء مسعود"

 
 رئيس "اشرف غنی" رئيس جمھور امريکا، "دونالد ترمپ"ًدقيقا بعد از ختم سفر مک مستر مشاور امور امنيتی 

طی يک " امور اصالحات و حکومتداری خوب"جمھوردولت مستعمراتی کابل برطرفی نمايندۀ فوق العادۀ خود را در 

ً ارائه نکرده، اما ظاھرا "ضياء مسعود" دليل و يا علت خاصی را برای برکناری "غنی". فرمان فوق العاده صادر کرد

برداشت من اينست که شدت جنگ سرد بين .  می کند"مسعود"است که دال بر کفايتی و بيکارگی گمان زنی ھا طوری 

 از فرمان برکناری اش "ضياء مسعود"که شخص  دلچسپ اين. دھد روسيه و امريکا در افغانستان ھم قربانی می

  ، اين عملکرد "اء مسعودضي"صرف نظر از علل برطرفی . کمترين آگاھی نداشت، بلکه از طريق مطبوعات آگاه گرديد

  . ابه يک کودتا عليه جمعيت اسالمی  و شورای نظار تلقی می گرددث به م"غنی"

يک . شود  روز سياه  در تاريخ پر از نشيب و فراز شورای نظار و جمعيت اسالمی شمرده می١٣٩۶ حمل سال ٢٨ 

د که به گفتۀ خودش يک عمر را در کن  فرمان عزل  شخصی را صادر می"اشرف غنی"نفر تحصيل يافتۀ غربی مثل 

در امور اصالحات و " را به حيث نمايندۀ فوق العادۀ رئيس جمھور "ضياء مسعود" ،"غنی". جھاد سپری کرده است

دست آورد و از ه دو و نيم سال قبل تعيين کرد تا بتواند از يک سو حمايت گروه شورای نظار را ب" حکومتداری خوب

با استفاده از تجربۀ .  افراد شواری نظار و جمعيت اسالمی وارد آورد و تفرقه خلق نمايدجانب ديگر، درزی در ميان

 موفقانه "غنی" و دوران استعماری برتانيه، ١٩قرن " نداز و حکومت بکنتفرقه بي"کاربرد  دوکتورين ه  در ببادارانش

 ھمه سران زندۀ جمعيت و شورای "ضياء مسعود"عزل ناگھانی . اين دوکتورين را در ساحۀ عمل تطبيق کرده است

  . زدی ناگھانی دست به چنين اقدام"غنی"نظار را تکان داد و آنھا را به حيرت انداخت که چرا 
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حاميان جمعيت .  از جانب خودش و دوستانش بلند شده است"ضياء مسعود"صدای اعتراض در مورد برکناری  ناگھانی 

اين دو گروه معتقدند . دانند و تعصب وی و ھمراھانش می" ميت خواھیتما" را زادۀ "غنی"و شورای نظار اين تصميم 

ورزد که به يک رنگی نقش اقليت ھا و باالخص   در صدد تحکيم ھر چه بيشتر پشتون ھاست و سعی می"غنی"که 

ه ای ھم به عد. نھا نمايندۀ تاجکان افغانستان اند، در حکومت تقليل بخشدآجمعيت اسالمی و شورای نظار را که به عقيدۀ 

به امر " حکومت وحدت ملی"که  در آوانی. شود  تلقی می"عبدهللا"يک پيروزی برای " مسعود"اين عقيده اند  که عزل 

.  را توسط گروه خودش در تنگنا قرار دھد"عبدهللا" ازين عمل راضی نبود و خواست "غنی" شکل گرفت، "جان کری"

گماشت تا برای " اصالحات و حکومت داری خوب"ناکار آمد  را در پست "ضيا مسعود" ،"غنی"ھمان بود که 

  : در مورد برطرفی اش اظھار داشت"ضياء مسعود".  خار بغل باشد و ھم شکافی  بين اين دو ايجاد نمايد"عبدهللا"

چون حکومت مصلحتی بود، ھر گروه ... رئيس جمھور ھيچ حقی ندارد که من را از موقفم عزل کند«

ات شرکت کرده بود، نبايد از حکومت خارج شود و رئيس جمھور يا ھر کس سياسی که در انتخاب

اينکه شما ... ديگری که اين کار را بکند، زمينه را برای بی ثباتی سياسی و جنگ داخلی آماده می سازد

خواھش من اين است که . مرا عزل و حذف کرديد، نه قدرت اين کار را داريد و نه اين حق را داريد

فرمان را پس بگيرد و به مردم اعالم کند اين فرمان، يک فرمان فاقد محتوا و معنا بوده است و ايشان اين 

  - پورتال-نقل قول ويراستاری نشده -».زمينه بی ثباتی را در کشور مھيا می سازد

که  اين. شود  شمرده می"اشرف غنی" خصمانه بوده و يک اخطار جدی به "ضياء مسعود"روحيۀ گفتار 

ضياء " برادر "ولی مسعود".  منتظر آينده بوددتواند به تھديدات خود جامۀ عمل بپوشاند، باي تا کجا می "مسعود"

  : چنين اظھار عقيده نمود"مسعود

برادرش احمد ضيا مسعود تاوان اشتباه اش را می پردازد و رييس جمھور در يک تصميم شتاب زده «

ه ضيا مسعود ھشدار داده بودم که با تيم آقای غنی چندين بار ب. وی را از مقام اش برکنار کرده است

غنی يک شخصيت قدرت ... يکجا نشود، زيرا اين تيم ھيچ اراده برای يکجا شدن تمامی جريان ھا ندارد

محور است، ھيچ کسی ديگر را قبول نمی کند و بيشتر می خواھد که قدرت را متمرکز بسازد و در 

 نام قوم ھم به خاطر تماميت خواھی استفاده می کند و وی حتی از. محور خود انحصار طلب است

  - پورتال-نقل قول ويراستاری نشده  -.مطمينا نمی تواند حتی به قوم خود خدمت کند

بردارش خالف تعامالت اداری و بدون اطالع قبلی و . ابيم که حق ھم دارد ي را در گفتارش در می"ولی مسعود"غضب 

.  اعضای فاميل و دوستان گروھی اش دردناک استۀشود که خواھی نخواھی برای ھم مشوره از صحنه حذف می

. سياست حذف در افغانستان ادامه دارد"که :  لب به انتقاد کشود و گفت"غنی"" نادرست" ھم ازين رويۀ "دوستم"

 عادالنه  نمايندۀ خاص رئيس جمھور در امور اصالحات و حکومتداری خوب، غير"احمد ضياء مسعود"برکناری 

 - نقل قول ويراستاری نشده ". از تصاميم و بدقولی ھای رئيس جمھور، کاسۀ صبر مردم لبريز شده است... است

  -پورتال

احمد ضيا مسعود معاون جمعيت  : "شود  خالصه می"عبدهللا"ال از ؤ والی والين بلخ با اين س"عطاء نور"عکس العمل 

شور است و داکتر عبدهللا عبدهللا نيز از نشانی جمعيت اسالمی وارد حکومت اسالمی و متعلق به خانواده قھرمان ملی ک

- پورتال-نقل قول ويراستاری نشده ". شده است، بايست آقای عبدهللا توضيحات خويش را در اين مورد ارايه بدارد

در مورد برکناری " کمترين اعتراضی  از خود نشان نداد و صرف دفترش به مطبوعات گفت است که "عبدهللا عبدهللا"

رياست اجرايی . آقای مسعود، رئيس جمھوری افغانستان با عبدهللا عبدهللا، رئيس اجرايی اين کشور مشورتی نکرده بود
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موضع خاصی در مورد اين تصميم رئيس جمھوری ندارد ولی با توجه به آنکه آقای مسعود عضو شورای امنيت ملی و 

نقل قول ويراستاری ". شد ، بايد با رياست اجرايی در اين مورد مشورت می کابينه دولت وحدت ملی افغانستان است

 و "غنی"، بين " مسعودءضيا"شود که در مورد عزل   معلوم می"عبدهللا"از طرز کالم ماليم دفتر  - پورتال- نشده 

، "ء مسعودضيا"به تعقيب برطرفی توھين آميز . رسد  ساخت و بافت صورت گرفته و راضی به نظر می"عبدهللا"

 را مورد بحث قرار دادند "مسعود" عزل ۀتجمع نموده و حادث" مسعود"سران جميعت اسالمی و شورای نظار در منزل 

  . اين گردھمائی تا حال برای مردم آشکار نشده استۀ که نتيج

 را زياده روی  را محکوم نموده و آن"ضياء  مسعود"عده ای از وکالی شورای دولت مستعمراتی کابل گفتار و اخطار 

  :ھيلی ارشاد يکی از وکالی شورا اظھار داشت. خوانده اند

نمی . دو نيم سال است که احمدضيا مسعود در اين مقام کار می کند آيا دستاوردی داشته است؟ خير«

چرا که در ھيچ زمانی از دوران حکومت ھای افغانستان چنين مقامی وجود . توانست ھم کاری انجام دھد

اين مقام صرفا حالت تشريفاتی داشت و برای اين بوجود آمده بود که مسعود در آن گنجانده . تنداشته اس

يک رھبر بايد . حاال حتی احمدضيا مسعود نمی تواند دستاوردی از خود را در اين مدت بيان کند. شود

فات بيشتر و ًمردم خود را دوست داشته باشد و اگر مسعود واقعا ملت خود را دوست دارد بايد به اختال

  - پورتال- نقل قول ويراستاری نشده  .»جنگ داخلی اخطار ندھد

يکی طالبان و . ما دو نوع دشمن داريم: " اظھار چين اظھار عقيده کرده است"آرين يون"يکی ديگر از وکالء به اسم 

". نوع دوم استضياء مسعود از . دشمن دومی خطرناک تر از دشمن اولی است. داعش اند و دومی در داخل حکومت

  - پورتال-نقل قول ويراستاری نشده 

که در باال اشاره نمودم، افغانستان در نبرد  طوری. توان طور مجرد ارزيابی نمود جريانات سياسی افغانستان را نمی

ت افغانستان ھم اکنون در اشغال امريکاس. سرد امريکا و روسيه داخل شده و دھۀ ھشتاد بار ديگر در حالت تکوين است

. نقش و منافع روسيه را در افغانستان ھم نبايد ناديده گرفت.  اول در مورد افغانستان می باشدۀو اين کشور تصميم گيرند

اگر تصور کنيم که . روسيه توانائی اين را دارد که برای امريکا درد سر ھای بزرگی در کشور اشغال شدۀ  ما خلق نمايد

اين دو گروه بسيار ۀ علقات روسی و ايرانی خود را حفظ کرده اند، تصفيجمعيت اسالمی و شورای نظار ھنوز ھم ت

ايران نفوذ قابل مالحظه ای در افغانستان  دارد و می تواند در ثبات و بی ثباتی کشور ما نقش . تعجب آور نخواھد بود

ر روياروئی با امريکا قرار ًاز جانب ديگر، ايران متحد روسيه در شرق ميانه است که کامال د. مثبت و منفی بازی نمايد

پس اگر جنگ سرد بين امريکا و روسيه . تواند گويای اين واقعيت باشد  صحنۀ سياسی و نظامی سوريه میچنانچهدارند 

.  ايران در افغانستان اوج گيرد، گروه ھا و افراد متعلق و يا متمايل به روسيه و ايران در حال کنونی بازنده خواھد بود-

 ھم جزء  "ضياء مسعود"ت روابط ديرينۀ شورای نظار و جمعيت اسالمی با مسکو، بعيد نيست که حذف با در نظر داش

  . می گذاردءطرح ھائی باشد که امريکا برای عقيم ساختن فعاليت ھای روسيه و ايران در افغانستان به مرحلۀ اجرا

گر بيگانگان است، ارتباط ھر گونه تحول را که افغانستان در دست قوای بيگانه قرار دارد و زعامتش دست ن تا زمانی

اين نوع تعامل سياسی تا زمانی در افغانستان حاکم . توان از جريانات سياسی بيرونی از نظر انداخت در داخل نمی

  . خواھد بود که اين کشور از قيد بردگی نجات يابد و حاکميتش اعاده گردد

  

  

   


