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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جوالی ١٣
  

  کری به غنی و عبدهللاھدايات 
  

 

 

رياست جمھوری " تخاباتان" وزير خارجۀ امريکا وارد کابل شد تا با  دست نشاندگان امريکا به ارتباط نتايج کری

 ھر يک جداگانه مالقات کرد و ھدايات خود را اکری ب. دستورات الزم صادر نموده و آنھا را متوجه وظايف شان بسازد

 .  يکی بود کرد، اما محتويات ھدايات تقريباً به شخص مورد نظر تسليم" کانديد"طبق ظرفيت ھر 

ن و يدولت افغانستان که از مسير مشروع و دموکراتيک تعي: "گفت در مجموع  عبدهللا و غنی در ديدار با جان کری

 متحد، با ثبات و ما خواھان افغانستان. ته شده استرسميت شناخه  مردم کشور بۀروی صحنه آمده است از سوی ھم

تالشی برای حل اختالفات از طريق خشونت ھر "مريکا ھمچنين اخطار داد که اوزير امور خارجه .  دموکراتيک ھستيم

  کریشود که لبۀ تيز صحبت گفته می".  و يا اقدامات ماورای قانون اساسی منجر به قطع کمک ھای امريکا خواھد شد

 والی عطا محمد نوردرين خصوص .  حکومت موازی تشکيل دھدعبدهللا و حاميانش بود که اصرار دارند عبدهللامتوجه 

گروه .  که طور علنی خواھان تشکيل حکومت موازی در مزارشريف شد، بيشتر زير انتقاد گرفته استياغی واليت بلخ

 صدمه خواھد ديد و دست  منافع مادی شان جداً  غنیشورای نظار و ساير دسته ھای مافيائی ھراس دارند که با آمدن

ظ منافع غير مشروع شان، اين گروه ھا آورد ھای غير مشروع شان از بين  خواھد رفت، اما در صورت اطمينان در حف

  حاضر به عقب نشينی خواھند شد  

 ميدان را خواھد برد و حکومت  مستعمراتی جديد به حمايت امريکا زمام امور کشور غنیمردم عقيده دارند که سرانجام 

  . را در دست خواھد گرفت

  


