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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ٢۴
 

  آوازۀ ائتالف عطاء و دوستم

  

والی جمعيتی " عطاء نور"معاون اول رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل و " دوستم"در کابل شايعه است که بين 

سال ھا رقابت و دشمنی بين اين دو .  تشکيل دھند"غنی"شايد يک ائتالفی را عليه  واليت بلخ تفاھم صورت گرفته و

شايد اوضاع در حال نوسان . نوکر و جاسوس اجانب وجود داشته و حتا زدوخورد ھای خونين اتفاق افتاده است

  . د قرار داده باشد که دوامدار نخواھد بودًافغانستان اين دو را موقتا در يک صف آرائی جدي

والی واليت بلخ " عطاء نور"و " غنی"معاون اول " دوستم"گزارش ھای غير رسمی می رساند که مذاکرت مخفی بين 

ضد ه می باشد در جريان بوده تا اگر بتوانند يک ائتالفی را ولو که موقتی ھم باشد ب" جمعيت اسالمی"که از اعضای 

 تا حال چندين دوستم و عطاءگماشتگان . رئيس جمھور دست نشاندۀ افغانستان ايجاد نمايند" اشرف غنی"خود کامگی 

چند .  داشته باشندجلسه ديدار رھبران شان ميسر گردد و در يک فضای قابل اعتماد با ھم ۀبار با ھم ديدار نموده تا زمين

در نواحی شھر ميمنه به وقوع " جنبش اسالمی"و " جمعيت اسالمی"ماه قبل زدوخورد ھای شديد مسلحانه بين حاميان 

حاميان ھر دو گروه ضد ملی خوشحالی دارند تا اگر تشنج بين اين دو کاھش . پيوست که چند تن از جانبين کشته شدند

با آمدن .  است بار ھا صورت گرفته و بار ھا ھم شکستانده شدهدهائتالفات شکنن  .يابد و توجه بيشتر به سوی کابل گردد

  .را درھم شکنند"  حکمتيار–غنی "به کابل، تالش ھا صورت می گيرد که محور پشتونی " حکمتيار"

برای مردم . حتا اگر تمام دشمنان ملت ھم در آن تمرکز يافته باشند، توانند منفعتی به مردم برسانندائتالفات ضد ملی نمی 

اشند که اساس مردمی داشته، دست عناصر و نھاد ھای ضد ملی از قماش و آيندۀ کشور تنھا ائتالفاتی می تواند مفيد ب

  .در آن دخيل نباشد... و باندش، جمعيت و شورای نظار و جنبش و حزب اسالمی و " غنی"

  

 


