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  کابل-  هللا امينیدعب
  ٢٠١۶ مارچ ٠۵

  

  "ضياء مسعود"قد بلندک سياسی 
  

  
رفت معامالت تجارتی و سنگ شود که خودش مصروف داد و گ گفته می.  مدت زيادی خبری نبود"ضياء مسعود"از 

.  سعی می کند که درين روز ھا دوباره مطرح شود و از فراموشی سياسی خارج گردد"مسعود". ھای قيمتی بود

 ھم در حال خرابی "غنی" با "ضياء مسعود" تيره شد، مناسبات "عبدهللا" و "نورالحق علومی"که مناسبات  ھمانطوری

 شورای نظاری ھا در ھراس اند که مبادا.  است"غنی"م خرابی روابطش با  ھ"مسعود"يکی از داليل تبارز . است

 . صالحيت ھای سياسی و نظامی از نزد شان گرفته شودۀروزی ھم

افراد و گروه . در افغانستان مستعمره، ارزش ھای انسانی، قول شرف و دوستی ميان حلقات باال به کلی منھدم شده است

دوستی  و صميميت جای خود را يک . کنند و به ھر نوع قول و تعھد پشت پا می زنند با ھم روز چالنی می ،ھای حاکم

ضياء " مشاھده کرديم و اکنون در روابط "عبدهللا" و "علومی"اين حالت را در روابط . شبه به دشمنی تبديل می کند

 در امور اصالحات و  را به حيث  نمايندۀ فوق العادۀ خود"ضياء مسعود"، "غنی".  می بينيم"غنی" و "مسعود

 نه تنھا کاری از پيش برده نتوانست، بلکه افغانستان بيشتر در فساد غرق "مسعود". حکومتداری خوب تعيين نمود

 و "غنی"ثير می اندازد که ما آن را در روابط أطرز کار در حلقات باال بر روابط افراد وابسته به اجانب ھم ت. گرديد

 دھن به انتقاد گشوده و حکومت وحشت ملی  را به باد انتقاد گرفته "مسعود"درين روز ھا .  احساس می کنيم"مسعود"

  .است

يک سال و نيم از توافق سياسی ميان رھبران و تشکيل حکومت وحدت ملی می گذرد اما ھيچ کدام از : " گفت"مسعود" 

جنگ و صلح در افغانستان در . ر ھم می شودروز بدته  نشده است و اوضاع افغانستان روز بءبندھای اين توافقنامه اجرا

وضعيتی پيچيده به سر می برد و مشخص نيست چه آينده را پيش رو دارد؟ سناريوی جنگ و صلح افغانستان چيست و 

امنيت ھنوز . ی را که به مردم داده بود عملی کند؟ حکومت وحدت ملی نتوانست شعارھائچرا ھيچ کدام نتيجه ای ندارد
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اين گفتار نشان ". دی قرار دارد و ھنوز ھم تروريست ھا فعاليت می کنند و گسترش شان ادامه داردھم در وضعيت ب

 در خصوص بر "مسعود".  است"غنی"ئی با رو در صحنۀ سياسی کشور و رويا"ضياء مسعود"دھندۀ تبارز دوبارۀ 

زيادی در اين مورد دارند که چرا مردم انتقاد ھای "متذکر شد که " کار کشته" طرفی  يک عده جنراالن به اصطالح 

ًاين انتقاد کامال ". حکومت، افرادی را که می خواھند عليه تروريست ھا بجنگند، از ساختار حکومت دور می سازد

 "مسعود"از گفتار .  است که عده ای از جنراالن شورای نظار و جمعيت را از کار برکنار ساخته است"غنی"متوجه 

نظار و جمعيت اسالمی خطر از دست دادن قدرت را در افق مشاھده کرده  و سعی می شود که شورای  معلوم می

 . ورزند که صفوف خود را دوباره مستحکم سازند

در . گسست در روابط افراد نصب شده در رديف ھای باال را در گذشته و حال ديده و در آينده ھم مشاھده خواھيم کرد

نبی شان جان ھمه برای خوشی باداران اج. فت و عزت و تعھد باقی نمی مانديک نظام مزدور اجانب، چيزی به نام شرا

  . فشانی می نمايند

 

  

  

 

 

 

 
 


