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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جوالی ٢٧

  

  کشمکش بين ضياء مسعود و عبدهللا اوج می گيرد
اين کشمکش ناشی ار . تيرگی روابط بين دو تن شورای نظاری يعمی ضياء مسعود و عبدهللا رو به ازدياد است

که ضياء مسعود جانب اشرف  ينا بعد ازخصوصاً . که اساس شخصی و پولی دارد ملی نيست، بلاحساس مردمی و

  .  سياسی گرفت،  منازعه بين اين دو خاين شدت يافته استۀغنی را در قبال يک وعد

". اشدداکتر عبدهللا نبايد در حکومت آينده سھمی داشته ب" ضياء در يک اجتماع حاميان خود  در کابل گفت که  اخيراً 

مسعود به اين عقيده است که فشار ھای خارجی می خواھد عبدهللا را خالف روش انتخاباتی  وارد يک حکومت 

ھر قوت موازی در برابر کرسی رياست جمھوری، کشور را به سوی بی "کيد نمود که  أمسعود ت. ائتالفی نمايد

 انتخاباتی عبدهللا ۀدست"کيد کرد که از أ داشت و تاز نگاه ضياء مسعود انتخابات يک برنده خواھد". ثباتی می کشاند

می خواھم که در صورت پيروز نشدن در اين روند، نبايد کرسی رياست اجرائی را بگيرد و صرف بايد به حيث 

است " رياست اجرائی"ھدف ضياء مسعود ازين نوع  صحبت دور ساختن عبدهللا از پست ". اپوزيسيون باقی بماند

طرفدران عبدهللا می گويند که ضياء مسعود می خواھد سھمی در نارامی . که برای خودش در نظر گرفته شده  است

  و ويرانی افغانستان داشته باشد و حاضر نيست که عبدهللا را در قدرت ببيند

 به کشور افزايش از زمان آمدن کری وزير خارجۀ امريکا به افغانستان، اختالفات اين دو فرد بی ھويت و خاين

خواست که  کری در آغاز می. يافته و ھر دو در کوچک ساختن يک ديگر نزد مردم و حاميان شان می کوشند

کری بعداً طرح . قانونی جانشين ضاء مسعود به رئيس اجرائی شود که مورد پذيرش غنی و مسعود قرار نگرفت

  .دست نشانده  واقع شددو يل نمود که مورد قبول ھر شمارش کل آراء و حکومت ائتالفی را بر غنی و عبدهللا تحم

- ١٩٩٢ضاء مسعود و عبدهللا که از اعضای شورای نظار اند، در کشتار مردم و ويرانی شھر کابل در سال ھای 

مردم داغديدۀ کشور اين ھر دو خاين را نمی .  سھيم بودند و داغ خيانت به ميھن را ھر دو در پيشانی دارند١٩٩۶
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