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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۶ مارچ ٢۴
  

  "دوستم" و "عطاء"تشديد تشنج بين  
  

يش يافته و بی اعتمادی  کشمکش و نزاع افزاھاين روزا  در"رشيد دوستم" و "عطاء نور"بين دو مزدور استعمار يعنی 

ھر دو تن بعد از تجاوز امريکا به قدرت رسيدند و صاحب ثروت و مقام غير قابل . ميان حاميان شان گسترش يافته است

برای تبارز قدرت . ، درين جا مصداق پيدا می کند"دو پادشاه در يک اقليم نمی گنجد"می گويند که اين که . تصور شدند

ی ئخود خواھی و قدرت نما. که بر ديگری سبقت جويند و نفود خود را در شمال وسعت دھندنمائی، ھر دو می کوشند 

  .  ورد آخواھی نخواھی تصادم را بار می

 را از در و ديوار شھر مزارشريف پائين کرده و "دوستم" عکس ھای "عطاء"گزارش ھا حاکيست که يک عده از افراد 

 را در فارياب پاره پاره کرده و "احمد شاه  مسعود" عکس ھای  "دوستم"ھمچنان طرفداران . به دور انداختند

می وجود دارد که ای  صورت گرفته است؟ آيا دست ھای پشت پرده یمعلوم نيست که چرا چنين حوادث. سوختاندند

ين ا را در نزاع قرار دھند و روابط تاجک وازبک را برھم زنند و ناامنی خلق نمايند؟ در"دوستم" و "عطاء"خواھند 

دانند که حمايت بيگانگان را در   مغرور ثروت و مقام خود اند و می)عطاء و دوستم( ،کمترين شکی نيست که ھر دو

  .که برطرف نمايد  به ايندتواند که آنھا را حتا گمشو بگويد چه رس عقب دارند و کسی نمی

خوشنود اند " دوستم" و "عطاء"ام بين  حلقه زده اند از تص"غنی"که به دور  افرادیًخصوصاشود که کابل   تصور می

ترس درين جاست که مبادا دست ھای مرموز . و شايد ھم بحران را بيشتر دامن بزنند و اختالفات را وسعت بخشند

شنيده شد که حاميان . اختالفات را بين دو تشنۀ قدرت بيشتر ساخته و درمجموع روابط تاجک وازبک را منھدم نمايند

  . را به مزارشريف بسته و تصادم را خلق نموده اند"دوستم"رفداران  راه ورودی ط"عطاء"

که دستان قوی پشت پرده  اگر اين دو تن از عمال استعمار و حاميان شان در خود خواھی ھای خود بند مانند و يا اين

  . د، حادثه از کنترول خارج شده و به يک نزاع گرم مبدل خواھد شايندموفقانه نقش تخريبی را بازی نم

 

 

 
 


