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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٧ نومبر ٢۴

  "ضياء مسعود"غيبت طوالنی 
د تا با  پيدا می شد و کوشش می نمو ھمه جایدر" احمد ضياء مسعود"خالف ھميشه که به ھر مناسبتی، سر وکلۀ 

ور می تواند يک انسان اين قدر احمق باشد که  چطهعين را به حيرت بيندازد کمتمس!! و بی بديل!! سخنرانی ھای غرا

ًتقريبا از يک و نيم  - از مدتی به اينطرف نامبرده نداند او سخنران خوبی نيست و نبايد در اين رشته خود نمائی نمايد، 

ًاين غيبت طوالنی آنھم از آدمی که مگس ھر دوغ بود و است، تقريبا . نشده است در ھيچ کجائی ديده -به اين سوماه 

  .بيشتر اعضای شورای نظار را به فکر انداخته که بدانند قضيه چيست

ًقاعدتا بايست می دانستند و بدانند که دليل که آشنايانی که از درون جمعيت اسالمی و شورای نظار اطالع دارند، با آن 

چيست، مگر نه تنھا نمی دانند که چه خبر شده، حتا برخی ھا از پريشانی افراد جمعيت و " ياء مسعودض"قضيۀ غيبت 

  .شورای نظار در قبال اين غيبت نيز، ياد می نمايند

  :تذکر می دھد دليل چنديکی از دوستانی که با جمعيتی ھا از سابق شناخت دارد، دليل اين غيبت را 

 باد آوردۀ اشغالگران به راه یبا پول ھا" اتمر- غنی"ول آن است که در جريان خريد و فروش ھای کالنی که باند ادليل 

، با مقداری پول  و ضعيف النفس بی غيرت،بی حميترا که انسانی است سخت " ضياء مسعود"انداخته اند، ممکن است 

واسطۀ خريد " اتمر-غنی"ًکامال مخفيانه به نمايندگی باند خريده باشند تا ديگر صدايش را بلند نکرده، بلکه به صورت 

  .گرددبه نفع آنھا قومندانھا و اشخاص پرنفوذ جمعيت و شورای نظار 

يعنی اشغالگران که می دانند وی تا چه حد بی . در ميان باشد" غنی"دليل  دوم می تواند پای کدام پتکه از جانب باداران 

خليل "د که دھنش را ببندد ورنه به مانند فھيم که ن باشنموده تھديد وی را غير مستقيم ايمان و ترسو است، مستقيم و يا

  .کردد نًتلويحا قتلش را به دوش گرفت، وی نيز راھی ديار خاموشان خواھ" زاد

" عطاء نور"چه در اين اواخر که . دليل سوم را ناراحتی درونی بين اعضای جمعيت اسالمی و شورای نظار می دانند

قرار نگرفته به شکل قھر پای خود " ضياء مسعود"مورد پسند " عطاء"شتر خود را مطرح می سازد، گويا اين حرکت بي

  . را از مسايل روز عقب کشيده است، شايد فکر می کند بدون او آسمان جمعيت و شورای نظارخواھد غلتيد

  .جمعيت و شورای نظار باشيمھريک از حدسيات فوق که درست باشد، بايد منتظر پارچه شدنھای بيشتر 
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