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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ می ١٧
 

  "دوستم" و "عطاء"نزديکی احتمالی 

  

  

معاون اول رياست جمھوری دولت " دوستم"والی واليت بلخ و " عطاء نور"شود که  ن چنين استنباط میئاز قرا

، خصومت ھای "گلبدين حکمتيار"دار نموده تا در قبال تحوالت اخير خصوصاً برگشت مستعمراتی کابل با ھم دي

يير داده و شورای نظاری ھا و جمعيتی غمعادلۀ سياسی را در افغانستان ت" حکمتيار"آمدن .  گذشته را کنار بگذارند

به راه " حکمتيار"و " نیغ"ائتالف جديدی را عليه " دوستم"و " عطاء نور"شايد . ھا خود را در باخت می بينند

  .اندازند و فعاليت ھای سياسی خود از نو راه اندازی نمايند

که فعالً در " اشرف غنی"معاون " دوستم"جمعيتی واليت بلخ و " عطاء نور"بعضی گزارش ھا حاکيست که 

.  ينه امضاء نمايند قراردادی را در زمتابرد، به منظور خلق يک ائتالف نو، با ھم ديدار نموده  شبرغان به سر می

در تشکيل يک ائتالف جديد تحقق يابد، اين به ذات خود می تواند يک تحول مھم " دوستم"و " عطاء"اگر نزديکی 

نارام اند و به اين عقيده اند که امريکا از وی عليه ايران و روسيه استفاده " حکمتيار"مردم از آمدن . تلقی گردد

اقليت ھای . روياروئی با شواری نظار و جمعيت اسالمی  استعمال خواھد کردخواھد نمود و غنی او را در  

، پشتون ھا در ارگ بيشتر قوت گرفته و به ساير "حکمتيار"ين روز ھا در تشويش اند که با آمدن اافغانستان در

در " دوستم"ميان و حا" جمعيت اسالمی"بعد از برخورد ھای اخير نظامی بين . اقليت ھا موقع تبارز داده نخواھد شد

برگشت . بعد از آن حادثه بسيار تيره گرديد" دوستم"و " عطاء"ميمنه، تعداد زياد جمعيتی ھا کشته شده و روابط 

  . روزی ھر دو را از صحنه بکشد"غنی"در تياتر سياسی افغانستان ھر دو را ورخطا ساخته که شايد " حکمتيار"
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در را  اين خاينان ۀد که خدا ھميدعا کنشما ھم .  استعمال نمايد می خواھد که يکی را عليه ديگری"یناشرف غ"

  .ضب خود گرفتار نمايدغ

  

 

 


