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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ سپتمبر ٢٢
 

 "جنبش اسالمی" و "جمعيت اسالمی"تشديد تنش بين 
  دوستم وعطاءاختالفات ذات البينی . کند رود و گاھی فروکش می تشنج بين ازبکان و تاجيکان افغانستان گاھی باال می

حاميان ھر دو نظر به ھدايت رھبران ھم در تصادم قرار . ھنوز ھم ادامه داشته  و اين دو به يک ديگر اعتماد ندارند

عبدهللا خود را از " اصالحات و ھمگرائی"اعضای ازبک تيم .  فتنديد بين شان حمالت فزيکی اتفاق بيدارند که  حتا شا

اگر جريان بدين شکل پيش برود، امکان برخورد ھای جدی بين . دور ساخته و او را متھم به خود رائی ساخته اند عبدهللا

  .ازبکان و تاجيکان افغانستان بيشتر خواھد شد

را " اصالحات و ھمگرائی" رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل، تيم به اصطالح عبدهللايکی از مشاوران ازبک تبار 

 دوستم که با عبدهللا از مشاوران سابق ی يکمحمد رحمان اوغلی. ه و آن را فاقد مشروعيت اعالم کرده استترک کرد

 بيش ازين نزد او عبدهللا را متھم به خويش خوری و خود رائی کرده و گفته است که تيم عبدهللاھم بسيار نزديک است، 

  .را ترک کرده است" اصالحات و ھمگرائی "روی ھمين دليل است که تيم. مشروعيت ندارد

يک عده با درنظر داست تحوالت سياسی، خود را برای حوادث آينده . شود که موضوع به اين سادگی نيست  تصور می

ی متعھد شده بود که با شريک شدن در قدرت، سھم ترک ئو ھمگراتيم اصالحات " گفت که اوغلی. سازد آماده می

  ". اجرائی  در قبال تعھدی که به آنھا داشته، عمل نکرده استسرئي. ن اقدام عملی نشدايدھد اما  تباران را می

 ين معلوم می ااز.  حمايت می کنندعطاء و عبدهللاھنوز ھم از " ملک" مانند دوستمکه مخلفان ترک تبار  دلچسپ اين

 رخورد ھای جدی ھم بيشتر میرود و احتمال ب  رو به تيرگی می"جمعيت اسالمی" و " اسالمیجنبش"شود که روابط 

  . شود

رئيس دولت مستعمراتی کابل خواھد بود که اشتياق زياد در برھم زدن " غنی"در گير و دار اين حوادث، برندۀ ميدان 

  . روابط ميان گروه ھای مختلف دارد

  

  

 

 
 


