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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ٠۵
 

  "مسعود"سخن پراگنی برادران 
  

  

  

که حد  برای اين. کند  نمیُاز مد افتاده اند و کسی الی شان را باال) ضياء مسعود و احمد ولی مسعود (مسعودبرادران 

وانند خود را مطرح بسازند، گاه گاھی يگان آواز می کشند، آنھم بی مفھوم که با ھمان کلمات  خود را مقصر نشان تاقل ب

ايفای وظيفه می کند، " اصالحات و حکومت داری خوب" دولت در امور ۀ که به حيث نمايندضياء مسعود. می دھند

نظريه " بنياد شھيد مسعود" رئيس خود ساخته احمد ولی مسعود. گويد و  چه می خواھدًاصال نمی فھمد که چه می 

  .عصر برادران مسعود رو به پايانی است.  نظراتش خود را محکوم می نمايدۀپردازی می کند، اما با ارائ

ً بعضا در مجالس .در چند سال اخير، برادران مسعود به حاشيه رفته اند و کدام نقش مھمی در سياست کابل ندارند

 را به حيث نمايندۀ غنی، ضياء مسعود. شوند و خود را نشان می دھند که ھنوز در قيد حيات اند تشريفاتی حاضر می

گماشته که در يک جائی مصروف باشد و معاش بگيرد تا صدايش " اصالحات و حکومت داری خوب"خود در امود 

.  شود، لب به انتقاد می کشايد ی که ضياء جان از بيکاری  خسته میزمان. ين طرح موفق شده است ا درغنی. بلند نشود

اند و اين  جا شده   ھای امنيتی کشور جا به  بران بزرگ مواد مخدر در نھادقاچاق" چند روز قبل در يک محفلی گفت 

! خوب آقای ضياء". افگنان را در کشور سرکوب کنند  ھراسدھند که بران به فرماندھان نيروھای امنيتی اجازه نمیقاچاق

بران کی ھا اند و به کدام ق جنايت اقدام نمی کنی؟ اين قاچاين ادعايت مطمئن ھستی، چرا در نابودی اين جرم وااگر در

ک آدم گروه ھا متعلق می باشند؟ اگر شھامت داری، نام ھمان افراد را به صراحت اظھار بکن تا مردم بفھمند که ي

نکند که ھمان افراد از گروه ھای جمعيت اسالمی و شورای نظار باشند که افشای نام . دلسوز در کشور موجود است
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درين صورت مردم اين ادعايت را صرف يک تظاھر به خوب بودن و دلسوز . ھای شان برايت نا ممکن خواھد بود

  . بودن می نمايند

د که در ھر حرف و کلمۀ آن خود را که جزء کل سيستم است محکوم ساخته ُ در فشانی نمواحمد ولی مسعودروز ديگر 

 پرور تغيير نکند،   مشکالت افغانستان است، تا اين نظام فسادۀنظام سياسی موجود، مادر ھم" گفت ولی مسعود. است

ر سقوط خواھد  سر اين نظام نباشد روز ديگ مريکا پشتااگر ھمين امروز ... ھيچ مشکل کشور راه حل نخواھد داشت

  ". ضعف اين نظام است و بيشترين رھبران نظام وابسته به خارج اندۀپول خارجی نقط... کرد

تصور می کنم که اگر ھر سه نظرت يعنی نظام سياسی موجود، حمايت امريکا و . ُ که در گفتیمسعودبسيار عالی آقای 

يت اسالمی يک روز ھم نمی توانيد در کابل زندگی پول خارجی در افغانستان حاکم نباشد، خودت و شورای نظار و جمع

  .یا است که تو نامبرده یموجوديت خودت در کابل محصول ھر سه فکتور. کنيد

  .ين  خيله و لوده جلوه ندھيد اخود را بيش از! پس برداران مسعود

  

  

 

 


