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 مسعود صالحيت ندارد؟ جان ضيا 
برادر احمد "ضيا مسعود .   فروری صحنۀ مضحكی را به معرض نمايش گذاشت١۶تلويزيون آريانا در كابل  بتاريخ 

ًكه فعال به حيث معاون اول نظام مستعمراتی كابل ايفای وظيفه ميكند، به يك تعداد در پنجشير اظھار ميكرد " ودشاه مسع

 ."او ھيچگونه صالحيت در امور ندارد و پيشنھاداتش را كرزی رد ميكند"كه 

رای وی  كه از سوی ب. فكر ميشود كه ضيا مسعود از نو آدم شده و احساس انسانی  آھسته آھسته در او تبارز ميكند

اجانب به حيث معاون رئيس جمھور نظام مستعمراتی كابل مقرر شد و بيش از پنج سال درين سمت به استعمارگران 

چطور كه شرافت و غيرت انسانی .  ًخدمت نمود، موضوع نبود صالحيت در خالل اين مدت اصال مطرح نشده است

 به جوش آمد و در روز ھای زوال كرزی صدای اعتراض و بی به يكبارگی"  احمد شاه مسعود"ضيا مسعود برادر 

صالحيتی خود را بلند نمود؟  در يك نظام خواه مستقل و يا مستعمره رئيس جمھور و معاون و يا معاونينش از يك 

حتا مھم نيست كه رئيس جمھور و معاونينش به اقوام و نژاد ھای متفاوت متعلق باشند و يا .  گريبان سر بيرون ميكنند

وقتيكه اركان عاليۀ دولت سر بندگی به اجانب  ميگذارند، داشتن  و يا فقدان صالحيت .   لوژی متضادی داشته باشندئوايد

چنين رئيس جمھور و معاونينش به فكر آزادی كشور و آسايش مردم خود .  در اجرای امور درد ملت را دوا نميكند

ما .  نه رقابت ميكنند تا ھر يك خود را بيشتر غالم و چاكر نشان دھندنيستند، بلكه برای خوشی و رضايت اربابان بيگا

در چند روز اخير مصاحبات شرم آور و تضرع آميز كرزی را با تلويزيون ھای  مختلف ديديم كه چطور برای بقا و 

  .ادامۀ حيات ننگين اش تضرع و لفاظی ميكند

ضيا مسعود سابقۀ خيانت و وطنفروشی فراوان .  ی نيستبھتر از کرز"  احمد شاه مسعود"حالت ضيا مسعود برادر 

وی شخصيت تازه ه گفتار وی از ھر نوعی كه باشد  به ھيچ وجه نميتواند ھويت ضد ملی اش را بپوشاند و ب.  دارد

 فرھنگ سياسی ضيا ءھمه ميدانند كه خيانت و وطنفروشی جز.  ببخشد و يا او را بر كرزی و يا خليلی برتر جلوه دھد

از قرار داد ھا و تماس ھای مخفی احمد شاه با شوروی، پاكستان، ايران، امريكا و برتانيه و .   و برادرانش استمسعود

ضيا مسعود ھم در اكثر معامالت ضد كشوری  يار و ياور .  ًھم ميھنان ما كامال آگاه اند) و ده ھا كشور ديگر(فرانسه 

اه و وجدان كثيف، ضيا مسعود حال سعی ميكند كه خود را از گندگی نظام با اين چھرۀ سي. برادرش احمد شاه مسعود بود
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اما اينرا نميداند كه نامش در صفحات .  ًمستعمراتی كابل دور سازد و مالمتی را كال بر دوش كرزی مزدور اندازد

 .تاريخ افغانستان ھمتراز با كرزی و شاه شجاع و ببرك و امين و نجيب نقش خواھد بست

ت بيش از پنج سال كه ضيا مسعود به حيث معاون اول كرزی ايفای وظيفه ميكرد، ھرگز صدای اعتراض در خالل مد

تی روان است و دير و خ اكنون كه كرزی بسوی منجالب بد ب. خود را بلند نه نمود، زيرا ضرورتی برای اينكار نميديد

ھم شيرك شده  و قسمی حرف ميزند كه " ه مسعودبرادر احمد شا"يا زود در زباله دان تاريخ خواھد افتاد، ضيا مسعود 

گويا وی شخص مستقلی است كه از ملت افغان نه بيگانگان نمايندگی ميكند و آرزوی خدمت صادقانه بوطن نه اجانب را 

ضيا مسعود ميداند كه كرزی بيش ازين معشوقۀ .  دارد، اما افسوس كه كرزی او را نميگذاشت كه به اھداف خود برسد

پس از حاال مانور ھای انجام ميدھد كه خود را .  نخواھد بود و بزودی جايش با فرد ديگری عوض خواھد شدامريكا 

ممتاز و متمايز از كرزی تبارز دھد زيرا ميداند كه سرانجام سرنوشت خائنين كمتر از روز ھای واپسين زندگی 

 در ميان مردم خود نخواھد داشت، پس چنين ضيا مسعود ميداند كه مانند كرزی جائی.  اسارتبار نجيب نخواھد بود

ضيا مسعود نه به آرامی و سعادت مردم .  نيرنگ بازی صرف برای مردم فريبی در داخل و پناه جوئی در خارج است

 .خود عالقمند است و نه به آزادی و اسقالل كشورش  دلبستگی دارد

ه به حيث معاون كرزی وظايف محوله را از سوی در خالل بيش از پنج ساليك" احمد شاه مسعود"ضيا مسعود برادر 

باند قاچاقبران شورای نظار مربوط به .  اجانب اجرا ميكرد، مصروف قاچاق مواد مخدره و زمرد و الجورد بوده است

 ضيا مسعود برادر.  ضيا مسعود با تبانی باند قاچاقبران برادران كرزی در سرتا سر افغانستان و دنيا در فعاليت بوده اند

از طريق قاچاق مواد مخدره و الجورد و زمرد و جاسوسی ميليون ھا دالر در بانك ھای انگلستان و " احمد شاه مسعود"

تا زمانيكه منافع ضيا مسعود با كرزی ھا در تصادم نبود و حامد كرزی از نظر واشنگتن .  سويس  ذخيره كرده است

حال كه سرنوشت اش يكجا با كرزی رقم ميخورد، . حيتش بلند نشدنيافتاده بود،  صدای ضيا مسعود به ارتباط فقدان صال

 .ضيا مسعود ميكوشد كه كسی باشد كه نيست


