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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اگست ٢١

  

  سفير امريکا در کابل عطا محمد نور را احضار کرد

  

 

 انتخابات رياست ۀپس از آن که عطا محمد نور، والی بلخ، ھشدار داده بود  که اگر داکتر عبدهللا عبدهللا برند

يکا در کابل او را به أسيسات دولتی خواھند زد، سفير امرھوری اعالن نشود، مردم دست به قيام مدنی و اشغال تجم

 ءعطا نور ھمچنان متذکر شد که اگر روند کنونی بررسی آرا. مرکز احضار نموده و اخطار ھای الزم را به وی داد

درين جا معلوم نيست  که آيا عطا . پذيريم شد، آن را نمیآيد، با برای مشروعيت دادن به دولتی که از تقلب بيرون می

رساند که گويا او تصميم گيرندۀ اصلی  طرز کالم وی می. نور از جانب خود صحبت می کند يا عبدهللا عبدهللا

  .  است" انتخابات"مربوط به نتايج 

ر صورتی که نتايج انتخابات به وفق گفتم د) والی بلخ(من به او " مريکا در افغانستان گفتاجيمز کانينگھام، سفير 

اين ".   ستيزه و اشغال ساختمان ھا زيانبار استۀنظر والی عطا يا افراد ديگر نباشد، اظھارات و پيشبينی ھا دربار

که، سفير امريکا  اول اين: اخطار صريح و مستقيم سفير امريکا به عطا نور دو حالت استعماری را بيان می کند

که، تماس سفير امريکا با  دوم اين. داد که تصميم گيرندۀ نھائی در مسايل مھم و جدی امريکاست نه افغانستاننشان 
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توانند از طريق وزارت خارجۀ کشور متوقف  سفراء صرف می. پلماتيک استواليان خالف روحيۀ پروتوکل ھای د

اما چون افغانستان در اشغال قوای .  دولتی و افراد رسمی ھمان کشور داخل تماس شوندیفيھا با ارگان ھا

  . پلماتيک قايل نمی باشندنده ھستند و ارزشی  به روش ھای دامريکاست، اشغالگران امريکائی خود تصميم گير

شود که تقسيم کار بين عبدهللا و عطا نور صورت گرفته که به موحب آن عبدهللا با تعامالت سياسی      شنيده می

که تھديد و اخطار  وقتی.  وظيفۀ تھديد، اخطار و جنگ  و ستيز را در دست گرفته استسروکار داشته و عطا نور

.  حرفی قابل خنده استاين واقعاً "عطا نور به گوش اشرف غنی رسيد،  او قھقھه سر داد و به خبر نگاران  گفت 

نی گرم است و تھديدات شود که پشت غ معلوم می".  اين يک تھديد ميان تھی است. کسی قيام نمی تواند بکند ھيچ

  .  تواند عطار نور او را ورخطا ساخته نمی

  . وای به حال مردم ما که با چه ناکسانی سردچارند

  

  

 

 

 


