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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اپريل ٢۵

 

  عبدهللا گسترش می يابد–تضاد مسعود 
عود و  ضياء مسباالخص روياروئی بين. کشمکش درونی ميان اعضای شورای نظار و جمعيت در حال گسترش است

سرچشمۀ اين تناقضات نه تنھا پولی . پذير گشته و يک شکل منازعۀ علنی  را به خود گرفته استعبدهللا عبدهللا اجتناب نا

  .است، بلکه ھمچنان سياسی ھم شده است

و که ضاء مسعود به حيث نمايندۀ غنی در امور اصالحات و حکومت داری توظيف گرديد، مشاجرات سياسی  از زمانی

غنی با يک کودتای سياسی ضياء مسعود را به جانب خود کشاند و . حتا شفاھی بين  مسعود وعبدهللا ازدياد يافته است

منازعات نه تنھا بين مسعود و عبدهللا بلکه ميان برادران مسعود، قسيم فھيم، قانونی، . عبدهللا را از داخل کشت ومات داد

.  در تقسيم ثروت و رھبری در حال صعود بود که ھنوز ھم ادامه داردً قبالو صالح الدين ربانیعبدهللا، عطا نور  

تالفات مسعود و عبدهللا را به اوج خجريان انتخابات سال گذشته و حمايت ضياء مسعود از غنی مرد درجه دو از آخر، ا

ناچيز شمرده و متذکر شد که صالحيت مساوی  ضياء مسعود در صحبتی موقف عبدهللا را  ًاخيرا. رسانيده استخود 

  :  مسعود متذکر شد که. غنی و عبدهللا اشتباه بزرگ بوده و بی انضباطی را خلق می نمايد

اگر در کشور . ملت ھا در ھر کشور به خصوص کشورھای بعد از جنگ به يک حکومت بسيار قوی نياز دارند

ثير قرار می گيرد، ھم به وحدت ملی ضربه می زند و أملی تحت تساختارھای موازی قدرت به وجود آيد، ھم حاکميت 

ال می رود و اين زمينه ساز بحران ھای بزرگ سياسی و اجتماعی و اقتصادی در کشور ؤھم اقتدار سياسی واحد زير س

سه ما طرفدار اين ھستيم که تمام پرو. صالحيت مساوی برای دو رھبر برای تصميم ھای سياسی درست نيست. می شود

 جمعی بتواند حکومت با اقتدار سياسی ۀ جمعی را انعکاس دھد که اين ارادۀھای سياسی مبتنی بر قانون باشد و يک اراد

اگر قرار بر اين باشد که دو يا سه قدرت . سلسله مراتب اداری ھم بايد رعايت شود. را در افغانستان به وجود آورد

 کشور به طرف بحران می رود و اين ھم قابل قبول برای مردم ًموازی سياسی تصميم ھای مختلف بگيرند مسلما

  .افغانستان نيست

مردم  کشمکش ميان .  متوجه عبدهللا عبدهللا شورای نظاری است که مسعود ھم به آن تعلق داردًکامالگفتار ضياء مسعود 

روزی از شر اين مزدوران گروه شورای نظار و منافقين حمعيت اسالمی را به فال نيک می نگرند و اميدوارند که 

  .  نجات بايند

 


