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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ سپتمبر ٠۶
 

  خطر شعله ورشدن جنگ در شمال

    
  

چند روز قبل . ًسوی  واليات شمال خصوصا واليت بلخ کشانيده شده استه منازعۀ ازبک ھا و تاجيک ھا اکنون ب

 در کابل در گرفت که تعدادی "حبيب هللا کلکانیامير"ک ھا و تاجيک بر سر مراسم خاکسپاری ببرخورد شديدی بين از

ط اين طايفه را خراب ساخته و بين آنھا منازعه برپا دست ھای پشت پرده در کار است که رواب. از طرفين کشته شدند

دست استعمار چنان . محل بعدی منازعه را مزارشريف انتخاب کرده اند که  ھزاره ھا را نيز شامل خواھد ساخت. کند

  .فعال است که با کمترين خيره سری و اشتباه خون جاری خواھد شد

 در "عطاء نور". دھد تا امپراتوری اش دست ناخورده باقی بماند  فاسد ھنوز ھم در مزارشريف فرمان می"عطاء نور"

داد که در قلمرو وی   سال، از تمام مزايای سياسی، نظامی و مالی برخوردار بود و به کسی اجازه نمی١۵خالل مدت 

رود و به عوض نفوذ  درين روز ھا سلطۀ وی آھسته آھسته رو به کاھش می. خالف آرزويش دست به اقدامی بزند

بعد از برخورد ھای .  گسترش پيدا می کند"غنی" است، به کمک "عطاء نور" رھبر ازبکان که  رقيب اصلی "دوستم"

 را محدود ساخته و عطاء صالحيت ھای غنی ھم در عقب موضع گرفته بود، عطاء نور که غنیو عبدهللا اخير بين 

  . و حاميانش را باال برده استدوستمدست 

گترين ضربه به جمعيت و شورای ر از واليت بلخ که بزعطاء نورحتمال موجود است که در صورت برطرفی کامل  ا

عطاء با اين تغييرات اجباری ،. والی واليت بلخ تعيين گرددسمت  به دوستم يار نزديک فيض هللا ذکینظار خواھد بود، 

 خاطر نشان ساخت ھزاره ھای منطقه نيز حق يدبا. بردو حاميانش آرام نخواھند نشست و دست به اسلحه خواھند نور 
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اگر غايله برپا شود، آتش عظيمی در شمال در . ًخود را می خواھند و محقق قبال اين موضوع را اظھار داشته است

  . و عمالش را خواھد دادغنیخواھد گرفت که ابعاد بسيار وسيعی خواھد داشت  و خدا 

فتند، بدون ترديد که اين سه مقصر  بيغنیود را از دست بدھند  و در دام نيرنگ  ھشياری خمحقق و دوستم، عطاءاگر 

  . غنیخواھند بود، نه 

  

  

 

 

 
 


