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   کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جون ١٣

 عبدهللا عبدهللا و حميد گل
 

 

  

 در عبدهللا عبدهللا و اشرف غنی احمد زیبين کانديدان مورد حمايت اجانب يعنی " مبارزات انتخاباتی"که  در آوانی

 . جون به پايان رسيد، حمايت اجانب از کانديدان مورد نظر ھنوز ادامه دارد١١ به تاريخ اً افغانستان اشغال شده ظاھر

  : جون به طرفداری عبدهللا گفت١١  مورخۀ AFP  حين مصاحبه با. آی. اس. سابق رئيس آیحميد گل

 بسيار بعيد به .مين صلح در افغانستان را دارد زيرا افغانستان به يک جنگجو نياز داردأ بھترين فرصت برای تعبدهللا"

 بتواند با طالبان کنار آمده و عبدهللاکه داکتر   مذاکره کنند، اما احتمال اينغنی احمدزی اشرفنظر می رسد که طالبان با 

  ".آنھا را برای مصالحه راضی کند، خيلی زياد است

شناخت خوبی از حميد گل مردم معتقدند که .  با اين طرز کالم روشن نشده استعبدهللا از حميد گلدليل حمايت صريح 

 کليه گروه ھای جھادی در پشاور در آن زمان.  داشته که آن ھم به دوران جھاد ضد شوروی بر می گرددعبدهللا عبدهللا

 را رد نکرده حميد گلی مصاحبۀ ا محتوعبدهللا عبدهللا" انتخاباتی"کميتۀ .  فرمان می گرفتند. آی. آی.مقيم بودند و از آس

 با پاکستان را به حقيقت مبدل عبدهللا عبدهللا از وی، شايعۀ تفاھم قبلی حميد گل به ارتباط حمايت عبدهللاخاموشی . است

  .  ی کندم

 يکی  از خليل زاد.  با مقامات استخباراتی امريکائی  ھم مردم ما آگاھی دارنداشرف غنی احمد زیاز روابط حسنۀ 

 بدون خليل زاد.  پشتيبانی خود اعالم کرده و برايش فعاليت می نمايدغنی احمد زی از ھای امريکا، عمالً دست پروده 

  .اجازۀ واشنگتن آب نوشيده نمی تواند
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    . رسيم که گزينۀ ديگری برای ھم ميھنان ما به جز مبارزات متداوم ضد استعماری وجود ندارد به اين نتيجه میپس 

  

 

  


