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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٩/٠٦/٢٠١٠                                             نسيم نديم
 

 دعوت ربانی از جنرال حميدگل منحيث مشاورش
 

 ول افغان رسالهئهوتکی مسه ارسالی شاغلی احمدشا
  

 »کميته دفاع از ماللی جويا« را از طريق سايت ٢٠٠۶ دسامبر ٢۵ فلم ميزد گرد تلويزيون شمشاد به تاريخ ً اخيرا

)http://www.malalaijoya.com( در مقابل ماللی » جمعيت اسالمی افغانستان« ديدم که واقف حکيمی سخنگوی باند

جويا در آن حضور داشت، سخن از وابستگی گذشته جمعيت به پاکستان و از جمله دعوت برهان الدين ربانی از 

وظيفه نمايد، به ميان آمد اما واقف حکيمی با جنرال حميد گل، رئيس سابق آی اس آی، که منحيث مشاور وی ايفای 

قاطعيت آنرا رد کرده گفت هيچگونه سندی دال بر حقيقت بودن اين قضيه وجود نداشته و ربانی هيچگاهی از حميد 

  .گل دعوتی به عمل نياورده است

ا برای ای داشت، ام هرچند اين قضيه مثل آفتاب روشن است و در همان زمان در مطبوعات انعکاس وسيعی

 رابدست ١٩٩٢ جون ٢٧پاکستان مورخ » جنگ«روسياهی حکيمی و معلومات بينندگان سايت سندی از روزنامه 

  :ام که در آن گفته ميشود آورده

الدين ربانی در جريان مالقات با جنرال حميد گل در اسالم آباد از خدمات  رئيس جمهور افغانستان پروفيسور برهان«

 وی خواست که به کابل آمده و منحيث مشاور دولت جمهوری اسالمی افغانستان خدمت وی ستايش بعمل آورده از

  » ....درين اثنا جنرال حميدگل از رئيس جمهوری افغانستان تشکر نموده گفت هيچگونه پاداشی نخواهد پذيرفت . نمايد

همه در گهواره پاکستان و با که امروز شعار های کاذب ضد پاکستان سر ميدهند ) از جمله جمعيت(گروهها هفت گانه 

شير جرنيل های پاکستانی مثل ضياالحق ها، اختر عبدالرحمن ها، جنرال اسلم بيگ ها، دگروال يوسف ها، جنرال 

  .مبدل شدند» جهادی«و » قيادی«حميدگل ها و ديگران کالن شده و از هيچ به رهبران 

داستان : دام خرس«ايس آی پاکستان را ميتوانيد از کتاب وار و سرخمی های اينان نزد آی  داستان کامل وابستگی برده

اثر دگروال يوسف بخوانيد و بدانيد که چگونه اينان با صدق دل حکم جنرال اختر عبدالرحمن که » ناگفته افغانستان

زش را عملی ساخته ملتی را ماتمدار ساختند اما امروز از دموکراسی، حقوق بشر و ار» کابل بايد بسوزد«گفته بود 

  .هايی سخن ميگويند که در طول عمر ننگين شان عليه آن جنگيده اند

  

 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 
  

  ربانی با نوازشريف صدراعظم وقت پاکستان
  

 
  

  قت پاکستان در کابل ربانی با نوازشريف صدراعظم و
  ١٩٩٢بعد از استقرار حکومت اسالمی مجاهدين در اپريل 

  
 

 پايان
 
 
 
 
 
 


