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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ اپريل ٢٢

   احمد زی و اشرف غنی ھا از عبدهللا عبدهللا خلقی-حمايت پرچمی
، پرچمی ھای ببرکی و يک عده از آن گواھی می دھدتا جائی که ديده و شنيده می شود و تالشھای عناصر پرچمی بر 

پرچميان نجيبی لنگر خود را در عقب عبدهللا عبدهللا انداخته و افراد شان در دستگاه انتخاباتی وی سھم بسيار فعال داشته 

کتيک و  از تتواند چون پرچميان از تجارب تشکيالتی و استخباراتی خوبی برخوردارند، عبدهللا شورای نظاری می. اند

  .رھنمائی پرچميان استفادۀ شايانی نمايد

پرچميان برای زنده ماندن و زنده برآمدن خود از افغانستان نھايت درجه ممنون احمد شاه مسعود و يارانش در شورای 

اگر حمايت احمد شاه مسعود و حمعيت اسالمی از پرچميان نمی بود، امروز . نظار و جمعيت منافقين اسالمی می باشند

معاھدۀ خنجان و تحويل حاکميت به شورای نظار و جمعيت منافقين . کردند داد کم آنھا در روی زمين زندگی میتع

احمد شاه مسعود تعھد نمود که پرچميان را در بدل .  را در حيات سياسی افغانستان باز کردیاسالمی، صحنۀ ديگر

 می خواھند که َدين خود به کانيد شورای نظاری يعنی  حال پرچميان.  تحويل حاکميت به سالمت از افغانستان خارج کند

  . اداء نمايند راعبدهللا عبدهللا

بدون ترديد که يک کتله  از پرچميان مانند فرد کثيف و بی خاصيت نورالحق علومی و شرکاء ھنوز ھم ارتباطات 

از عبدهللا عبدهللا که ھمين ھا اند . استخباراتی خود را  با اجانب حفظ کرده  و تشکيالت خود را از نو سروسامان داده اند

ھم ناشناخته نيستند، بلکه البته پرچميان و عبدهللا با . ر وی گذاشته اندپشتيبانی نموده و ماشين حزبی خود را در اختيا

 . جی.زيرا ھم شورای نظار و ھم پرچميان در نھايت به کی.  از روابط استخباراتی عميقی برخوردار بوده اندمشترکاً 

 بسنده نکردند؛ بلکه . بی. جی.قابل يادآوری است که عمال شورای نظار تنھا به روابط خود با کی. شدند  مرتبط می.بی

بقای افراد ميھن . خود را در اختيار ھمه سازمان ھای جاسوسی قدرت ھای ذيدخل در قضيۀ افغانستان قرار دادند

  .ال قرار می گيردؤفروشی مانند کرزی، عبدهللا، غنی و ديگر بی ھويتان بدون تعلقات بيگانه مورد س

مستعمره مقرر گردد، فرصت برگشت يک تعداد پرچميان خاک فروش اگر عبدهللا به حيث رئيس جمھور افغانستان 

  .  بيشتر خواھد شد

 شرکت جستهفعاالنه  پرچمی نيست که در انتخابات به نفع يک وطنفروش - اين تنھاجناح پرچم باند وطنفروشان خلقی 

، روابط قبلی خود با  گرفتهاست، بلکه در تقابل با آن جناح خلق آن باند نيز با تمام قواء در کنار اشرف غنی قرار

اين رابطه از . ای پيوند می زنند تا در صورت امکان بازھم به قدرت برگردند.آی . بی را با رابطۀ جديد سی.جی.کی

  .تالشھای شخص گالب زوی به نفع اشرف غنی ھويدا می گردد

 


