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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ١٢

 
  " مسعود-غنی "کشش در روابط 

  
داشتيم، اينک از روابط غير حسنه ای که  پرده بر"علومی" و "عبدهللا عبدهللا"ه در گزارش قبلی از تنش بين ک طوری

در کابل صف آرائی ھای جديدی در حال تکوين .  ايجاد شده، ھم وطنان را آگاه می سازم"ضياء مسعود" و "غنی"بين 

 "عبدهللا" خواھد که خود را دوباره به جانب  می"ضياء مسعود" گرايش نموده و "غنی" به سوی "علومی". است

که از مذاکرات  ھر روزی.  می دھد"ضياء مسعود"ً تقريبا از کار افتاده، جای خود را در شمال به "دوستم". بکشاند

 .خود را بيشتر در تنگا می بيند" ائتالف شمال"صلح می گذرد، 

 توظيف شده بود که "غنی" از جانب "مسعود". بود در مطبوعات خبری ن"ضياء مسعود"از مدت مديدی بدينسو از 

اما او نه تنھا نتوانست کمترين کاری . را ترويج کند و ادارات را از فساد دور نگھدارد"  حکومت داری خوب"روش  

ئی اختالفات سليقه . ر تمام ادارات دولت مستعمراتی را نسبت به گذشته فرا گرفتتش بي راستا انجام دھد، بلکه فساد آندر

 دوباره قد نمائی می کند و "مسعود"اکنون  .  مدتی به انزوا رفت"مسعود" و او تشديد يافت که در نتيجه "غنی"بين 

صلح  به مذاکرات "مسعود"طور مثال ه ب.  است" عبدهللا–غنی "حرف ھائی به زبان می آورد که خالف روش حکومت 

  .عقيده ندارد و از بد تر شدن امنيت شمال به قومندانان جھادی دستور داد که آمادۀ دفاع از کشور باشند

مين نشود، أ ھای تروريستی ت شان از طريق گروه لۀ افغانستان منافع أتا زمانی که کشورھای دخيل در مس: " مسعود گفت

ضياء "يلی است که با پاليسی کشوری تماس می گيرد که اين يک اظھاريۀ حساس و ثق". دھد روند صلح نتيجه نمی

  . و گروه او را روی صحنه آورده است"مسعود

 پيش بگذارد و خود را ی پا"ضياء مسعود" باعث شده که "دوستم" يک عده از صاحب نظران معتقدند که عقب نشينی 

 در تخار به يک عده "مسعود".  کند ن سقوطمدافع تاجيک و ازبک ھا معرفی نموده تا شمال در باتالق امريکا و طالبان

مجاھدين و قومندانان " تأکيد کرد که اگر "مسعود"". صلحی در کار نيست، آمادۀ نبرد باشيد"از قومندانان گفت که 
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اين گفتۀ ".  به دست گروه طالبان حتمی خواھد بود  عيار آماده نشوند، سقوط واليات شمال محلی برای يک جنگ تمام

  .ً و خاصتا امريکاست که مذاکرات صلح را رھبری می کند"غنی"ه مبارزه طلبيدن  ب"مسعود"

مردم داغديدۀ ما به آرزوی سرنگونی اين خاينان . خلق تشنج ميان مزدوران يک دولت دست نشانده يک امر عادی است

  . روزشماری می کنند

 

 

 
 


