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  کابل- عبدهللا امينی

۶/۴/٢٠١۵  
  

  سردی روابط غنی و مسعود
 

 
  

درين روز ھا روابط اشرف غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل با ضياء مسعود برادر خاين اعظم احمد شاه 

 اختيارات بيشتر ندست آورده آرزو ھای مسعود در ب. ستمسعود به سردی گرائيده و فاصله بين شان ايجاد شده ا

از يکسو عبدهللا شورای نظاری ابراز وجود . شود تا حال برآورده نشده و روز تا روز صالحيتش محدود تر می

دست گرفته و جای مانور برای ضياء مسعود باقی ه کند و از سوی ديگر شخص غنی ھم بيشتر کار ھا را ب می

 .حالت تشنج سه ضلعی را خلق کرده استاين . گذارد نمی

کشمکش در تقسيم  " رئيس جمھور در امور اصالحات و حکومت داری چندی قبل گفت که ۀنمايندبه اصطالح 

  "قدرت باعث عقب افتادن طرح ھای اقتصادی و انکشافی شده است

اينطور صحبت مسعود نشانی از ناخشنودی وی با . سياسی گردندوی ھمچنان متذکر شد که  نھادھای اداری نبايد  

آنقدر ھرج و . حکومت وحشت ملی است که فضای تاخت و تاز او را ضيق ساخته است" رھبران"ھر دو تن از 

 ملوثی مانند ضياء مسعود ھرگز قادر به پاک کردن آن افرادمرج در دستگاه دولت مستعمراتی زياد است که 

مسعود با انتقاد از غنی و عبدهللا بر سر تقسيم . ً رسد به ابتکارات جديد که اصال حاال مطرح نيستد شد، چهننخواھ

عکس راه ھای  انکشافی دولت را راکت ه توان متوقع بھبودی کار ھا شد، بلکه ب قدرت گفت که با اين شيوه نمی

 غنی و عبدهللا خواست که کار ھای مسعود از ھر دو تن يعنی. سازد ساخته و ھيچ گونه پيشرفتی را ميسر نمی



ناگفته نبايد گذاشت که .  متکی باشند" شايسته ساالری"اداری و ادارات ملکی را سياسی نساخته و بر اصل 

مناسبات مسعود با عبدهللا از آغاز رو به تيرگی نھاده و تضاد ھای درونی شورای نظار در تقسيم ثروت دزديده 

  . آشکار تر شده است،شده

ستمکش ما بايد از تضاد ھای درونی قشر فاسد حاکم بھره برداری نموده و ضربات خود را بر فرق ھر يک مردم 

  . ين خاينان وارد نمايندااز

 

  

 

 


