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 ٢٠١۶ اگست ٢۴
 

 برای ھر اتفاقی آماده ايم: اخطار عطاء نور

 

برای ھر اتفاقی آماده " اخطار صادر کرد و گفت که عبدهللا و غنی سابق والی واليت بلخ به ارتباط اختالفات عطاء نور

 و يارانش است که متوجه حرکات شان باشند و دست از پاچه خطا غنیاين در حقيقت يک نوع ترساندن ". می باشيم

می در جبل السراج به راه انداختند، يک عده از رھبران زندۀ اين در جلسۀ حزبی که شورای نظار و جمعيت اسال. نکنند

 غنی صحبت کرده و ھر يک خشم خود را نسبت به روش حکومتداری عبدهللا و محمدی، قانونیدو گروه به شمول 

به کوه ھا خواھند رفت و از آنجا مانند دوران جھاد به  ھم تھديد کرده بود که اگر الزم افتد، قسيم فھيم. ابراز کردند

  .ھمين تھديد سرانجام  سرش را خورد. حمالت آغاز خواھند بود

، شورای نظار و جمعيت اسالمی در مناطق مختلف شمال کشور جلساتی به عبدهللا و غنیبعد از برخورد ھای شفاھی  

 سابق عطاء نورصحبت . را به زعم شان مورد ارزيابی قرار دھندراه انداختند تا موقف خود و فضای سياسی افغانستان 

توجه حاميان جمعيت اسالمی قرار مورد ًوالی واليت بلخ که فعال از وظيفه سبکدوش و ممنوع الخروج شده است، 

شورای نظار و جمعيت اسالمی برای ھر پيش آمدی "عطاء نور درين صحبت خود به صراحت اخطار داد که . گرفت

 عطاء نورکه اين صريح ترين اخطاری است ".  مقتضی دست خواھند زدارند و در صورت لزوم به ھر اقدامی دآمادگ

معلوم نيست که حاکمان امريکائی تا کجا اين نوع تھديدات . تا کنون صادر کرده و تھديد به عملی ساختن آن کرده است

ديد خود را مبنی بر باال شدن به کوه ھا صادر کرد، عمرش  تھقسيم فھيمکه  زمانی. را ھضم نموده و يا ناديده می گيرند

  . به پايان رسيد

  ه ھم بازیب با ريش با، بازیھرچهبا

 
 


