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 ذشتی از دوران دولت خانه بدوشگسر
 جمعیت اسالمی بحران الدین ربانی

 
 گردانندگان محترم سایت وزین افغان جرمن آنالین، سالم!

 

نگاه من مطلب بزرگی  نگاشتم. مگر از تان می طی یک مقاله برایرا  نه مطلب خود من نویسنده نیستم ور
میان بگذارم که در صورت  درو خوانندگان گرانقدر پورتال وزین افغان جرمن آنالین شما دوستان  دارم تا با

 از غیر آن به نشر بسپارند. در آنرا ویرایش داده وکارگردانان معزز، شما میان دوستی از مقبولیت آن، اگر
 .مدار رتمعذطلب سر دادم،  نکه شمارا دردای
 

 وع:ــوضــم
 

بدهللا کرد، داکتر ع سفانه افغانستان را تمثیل میأران الدین ربانی، متبحدوش ه که دولت خانه ب هایی سال در
ل ملسازمان  دایمی افغانستان در نمایندگی دفتر عبدهللا امور وزارت خارجۀ آن دولت را به پیش می برد. 

وزارت خارجۀ  دولت خانه بدوش وآن حقیقت ارگ  ، دراضالع متحدۀ امریکا واقع در شهر نیویارکمتحد 
 آن بود. 

ورت ص کابل و پنجشیر جۀکارهای دولتی و امور خار ،ملل متحد دایمی افغانستان در همین دفتر نمایندگی از
ن از جوانان جمعیت و شورای چند ت روان فرهادی وعبدالفغور بهترین مشاور شان هم، داکتر  گرفت و می

که هیچ کدام از پس کوچۀ سیاست و دیپلوماسی تیر نشده  دبو فرزند ارجمند ربانینظار احمد شاه مسعود مثل 
 «محمد رحیم ضیایی "شیون کابلی"»ولی به گفتۀ شاعر افغان  .بودند

 

 ناری کندسر سوزنی را م    خـدا گر بخواهـد که کاری کند
 به یکـدم سیاستمداری کند  آورد ری را زآخوری برونخ  

 

جمعیت اسالمی بنام  شهر نیویارک تحت ادارۀ شخصی از غانستان درفهمان زمان شعبۀ بانک ملی ا در
نج میلیون حدود پ که از آنها شنیده بودم، این شعبه در تا جایی بود و مرحوم عبدالحکیم دانشگر باهلل و مستعین

خدمت دولت خانه بدوش ربانی قرار بدهند  نبودند که این پول را درهیچگاه حاضر  دالر امریکایی داشت و
ک ی این دارایی را تا که این دارایی ملت است و ل بانک ملی با قبول تمام تهدید ها، می گفتندودو مسؤ هر و

 دهند.  افغانستان حاکم نشود به کسی دیگر نمی دولت قانونی در
 

 تعینمسخواست تصاحب کند، همان بود که  نام قرض میه نیرنگ بخواست این پول را به  داکتر عبدهللا می
در حضور داکتر روان فرهادی،  دفتر نمایندگی دایمی طور مهمان دعوت کرد و ل بانک ملی را دروباهلل مسؤ

اری شورای نظ بسا از دوستان قابل اعتماد و )عبدالرحیم کریمی( وزیر نام نهاد عدلیۀ ربانی و عباس کریمی
 آنرا باهلل مستعین، مگر ندباهلل کرد مستعینار دیگر درخواست قرضه پنج میلیون دالری را از شان، یکب

ا در مستعین باهلل ر است ووسزا گفتن از جایش برخ نا از فحش و قاطعانه رد کرد وهمان بود که عبدهللا بعد
ه وساطت روی خون آلود ب وسر  کوب کرد که مستعین باهلل با بینی شکسته و داخل دفتر نمایندگی چنان لت و

 )عباس کریمی( به هوتل وی انتقال یافت. چون مستعین باهلل )جمعیتی( بود به وساطت )عباس کریمی( و
 مانع شدند.عبدهللا عبدهللا  شکایت رسمی برعلیه داکتر را از دیگران او
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 اساس گاهی بر شاید هیچدیدند  یا شاهدان عینی که این صحنه را به چشم سر دانم که روان فرهادی و من می
انکار ناپذیر که روزی باید عبدهللا عبدهللا از این عمل  است یتعلقات شان شهادت ندهند، اما این یک حقیقت

 .خود پاسخ گوید
 

ی یس جمهور شود، چه بالیئ، رعبدهللا قضاوت نمایید که اگر داکترگرانقدر این سایت وزین حال خوانندگان 
 تشکر خواهد آورد؟  افغانبیچارۀ  سر ملت بر

 تیمور آتیال
 ع متحدهالضاارک ینیو
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