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  ،»ھمت«رفیق نھایت عزیز انجنیر فضل الرحیم 

متن  ،داشتم حضور. ا.و دولت ج .ا.خ.د.لیبیا بھ حیث عضو ھیئت ح -ھ در وقت مالقات طرابلس ک اینجانب

برایتان ارسال میدارم کھ برای روشن ساختن حقایق و  را با نمایندگان حزب اسالمی گلبدین جریان مالقات

  محمد طاھر نسیم.  بھ نشر بسپارید »اصالت«آنرا در سایت وزین  جلوگیری از ھر نوع ادعا ھای دروغین

  

  قبل از مطالعۀ گزارش

مالقاتی کھ ماھیت سری داشت، در مطابقت با محتوی سیاست مطروحھ  ١٣۶٧سال 

و بر اساس میانجگری و پیشنھادات دوستانھ رھبر جنبش آزادیبخش فلسطین، " ملی مصالحۀ مشی"

عرفات، بین ھیأت نمایندگی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دولت جمھوری  یاسر  یاد زنده

گلبدین، و بھ اشتراک نمایندگان جماھیریھ لیبیا در طرابلس  -المیافغانستان و ھیأت نمایندگی حزب اس

دربارۀ جریان . و در نتیجۀ طرحھای ناروای حزب اسالمی بھ ھیچ نتیجھ ای نرسید - صورت گرفت

ً خودداری گردد   .کامل مالقات تأکید بھ عمل آمد کھ باید دارای سریت باشد، و از انتشار آن جدا

بعد از گذشت چندین  ١٣٧۴سنبلھ  ١۶ن مرکزی حزب اسالمی در شماره ارگا »شھادت«اما روزنامۀ 

بھ سریت مالقات و تاکید در  - سال از شھادت داکتر نجیب هللا و یعقوبی توسط مزدوران جنایت پیشھ

زمینھ احترام نگذاشتھ و آنرا افشا کرده ھمراه با تبصره ھای افتراء آمیز، و مسوده جریان مالقاتی کھ، 

با عنوانی کھ " مرکز خدمات مطبوعاتی"ن الیق رئیس ھیأت آنرا آماده کرده بود، توسط محترم سلیما

  !منتشر ساختھ شد ١٣٧۵سال ) آغاز بدون انجام(خودشان انتخاب کرده بودند 

بلکھ بھ آن اکتفا نکرده اند و بعد از گذشت سالیان متمادی، و بمنظور بھره برداری سوء، بھ مناسبت 

د فروپاشی حاکمیت مترقی جمھوری افغانستان در نتیجۀ موضعگیری ھای بیست و یکمین سالگر

لجوجانھ امپریالیستی در افزایش مداخالت تخریبکارانھ و تشدید آماده سازی و سازماندھی دھشت 

در ھمکاری با مفیای چندین ملیتی بین المللی و شبکھ ھای استخباراتی " مجاھد"افگنان، تروریستان 

سنگ اندازی و آشوبگریھای برخی از کشورھای ھمسایھ، ارتجاع عرب و کشور ھای خارجی، و 

و نقش ریاکارانھ سازمان ملل متحد و  گورباچفمنطقھ و موقف رقت بار دنبالھ روان باند خائنانھ 

در تضعییف و خلع سالح کلی حاکمیت ملی و " مشی مصالحۀ ملی"و " توافقات ژنیو"استفاده از 

و بخش تبلیغات بیشرمانھ بمنظور ) اپریل( قیام ثوردست آوردھای دموکراتیک و پایمال کردن 



منحرف سازی اذھان عامھ، متن جریان مالقات منتشره گذشتھ با ھمان عنوان و افتراءات در انترنیت 

ً در ماه گذشتھ انتشار یافتھ است   .مجددا

سال از تاریخ مالقات لیبیا و درگذشت زنده یاد داکتر نجیب هللا و یعقوبی و  ٢۴امروز با گذشت 

سرنگونی دولت جماھیریھ لیبیا توسط غارتگران امپریالیستی و ھالکت رھبر آن معمر القذافی و 

ای از یاران و ھمکاران وی، و درگذشت رھبر بزرگ فلسطین یاسر عرفات شیپور ھای تبلیغاتی  عده

ای بیگانھ تبلیغات و افتراءات آلوده خویشرا پخش می نمایند و با تمام بی حیائی حرف نوکران کشور ھ

از ملیت، وطن و آزادی میزنند، در حالیکھ با پول و سالح و آموزش خارجی وطن را ویران کرده و 

دستاورد ھای زحمتکشان را زیر پا گذاشتند، بیش از یک ملیون انسان بیگناه را بھ خاک و خون 

  !ساختند یکسان

و غرض روشن ساختن حقایق و " جریان مالقات لیبیا"اکنون تا جاییکھ موضوع ارتباط میگیرد بھ 

ً از طریق سایت وزین " جریان مالقات لیبیا"جلوگیری از افتراءات و ریاکاری الزم است  مجددا

ھمھ  منتشر و قضاوت بھ خوانندگان، دانشمندان ذیعالقھ و .ا.خ.د.ارگان نشراتی ح »اصالت«

چنانچھ در پایان متن مالقات، تبصره ھای  .وطندوستان حقیقت شناس و واقعبین سپرده شود

عوامفریبانھ حزب اسالمی کھ عاری از ھرگونھ مدرک و سند است، و در ھیچ جایی از متن جریان 

  .مالقات تذکر نیافتھ و دیده نمیشود، نیز قرار دارد

  محمد طاھر نسیم    ٢٠١٣جون  ٢۶
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