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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ اگست ١٧
  

  حميد گل در پھلوی مال عمر خوابيد

  
تافت و مردم افغانستان سوی ابديت شه جنرال حميد گل سابق رئيس آی اس آی پاکستان بعد از مريضی طوالنی مغزی ب

حميد گل پدر طالبان و ھم  مشاور منافق برھان الدين ربانی  بود و  در بربادی افغانستان . را از شر خود آسوده ساخت

  . سھم عمده داشت

 .بعد از تجاوز شوروی به افغانستان و سرازير شدن سيل پناھندگان افغانی به پاکستان، نام حميد گل به سر زبان ھا افتاد

 پاکستان در مقابل نظام دست نشانندۀ یمش او نقش برجسته در استفاده از گروه ھای جھادی داشت و نظرات وی در خط

ی اجرای آ به حيث رئيس سازمان امنيت جھنمی آی اس ١٩٨٩- ١٩٨٧بين ساليان . مسکو مورد استفاده قرار گرفت

ھای جھادی را در پاکستان به حد اعلی تقويت نمود و از آنھا در بربادی افغانستان بھره بردار ی وظيفه کرد و گروه 

  .نمود

کرد تا کابل به کلی   داخلی نقش مخرب در کابل داشت و ھر گروه را در ادامۀ جنگ تشويق میی در جريان جنگ ھا

در زمان جنگ ھای . حميد گل تحقق يافتخراب شود و افغانستان صد ھا سال ديگر به عقب برگردد که اين طرح 

ًداخلی بود که ربانی او را رسما منحيث مشاور خود مقرر نمود و به او حق ھر نوع تشبث را در امور داخلی افغانستان 

 رھبران جھادی آگاه بود،  زيرا کليه رھبران جھادی معاشخور او بودند و نزد وی ۀحميد گل از کم و کيف ھم. داد

  .سرخمی داشتند

گزارشات مربوط . شود که حميد گل مغر متفکر در خلق طالبان بود که با طعنه او را پدر طالبان می خواندند  گفته می

زرداری او را ايده لوگ تروريست ھا .  حميد گل را در روابط مخفی اش با القاعده متھم نمود٢٠١١ويکی ليک در سال 

  . ناميد

 زجر و شکنده آسوده ھافغانستان ازين دنيا رفت و مردم ما را بعد از سالبه ھر حال، يکی از دشمنان قسم خوردۀ ا

 . ساخت

 


