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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٨ اپريل ١٣
  

  "عذر بدتر از گناه"
  

» "ندارگبا"برای " شاھدخاقان عباسی"پيام ديدار « به دنبال نشر مطلب افشاگرانۀ - کابل-١٣٩٧ حمل ٢٣ - پنجشنبه

مورد انتقاد قرارگرفته بود و حمايت بيدريغ نويسگان ميھن دوست و " گلبدين"که در آن ديدار صدراعظم پاکستان با 

 مربوط به ۀآزاده از مواضع آن در داخل و خارج از کشور، تا جائی که از اخبار سرچوک شنيده می شود، مرغانچ

رقيب انداخته، تمام مسؤوليت ھا را به دوش يعنی به اصطالح وزارت خارجۀ دولت دست نشانده " صالح الدين ربانی"

  :در اينجا. خود را بی خبر از وقايع معرفی نموده است

به مقام وزارت خارجۀ دولت دست نشانده، " صالح الدين ربانی" با حرکت از اين واقعيت که از ھمان آغاز تقرر -١

ن نه تنھا که عملکردش طی اين دوران ثابت ساخته به امر شرکت تمام اقوام در بازسازی افغانستا" غنی احمدزی"

قرار گرفته در آغاز کوشش به " صالح الدين ربانی"باورمند نيست بلکه در تقابل جدی با آن قرار دارد، در مخالفت با 

 آن وزارت کارمی کند، کنترول  که در مقام معاونيت سياسی"کرزیحامد"پسرکاکای " خليل کرزی" تا با تکيه بر مودن

ممکن است کانديدی " خليل کرزی"قتی با گذشت زمان متوجه شد که از يک جانب و. آن وزارت خانه را به دست بگيرد

باشد که نبايد برايش بستر شھرت  عدیبدر انتخابات رياست جمھوری ھا " غلجائی"ھا و در تقابل با " درانی"از جانب 

 مطلع شد، ضمن تحريک پارلمان "جمعيت اسالمی"با " خليل کرزی"فراھم گردد و از طرف ديگر از روابط سری 

قرار دادن، تمام " سرپرست"و وی را زير ساطور " صالح الدين ربانی"دولت دست نشانده به سلب اعتماد از 

 "حنيف اتمر"دولت دست نشانده و رئيس جاسوس آن " شورای امنيت "هاختياراتش را نيز از وی گرفته، ھمه را ب

   . سپرد

با مقامات دولتی و افراد " شاھد خاقان عباسی"ادعا می کند که گويا ديدارھای "  ربانیصالح الدين" وقتی امروز -٢

تنظيم شده " شورای امنيت"مشخصی، بدون اطالع و توافق با وزارت خارجه، در ھمکاری ميان سفارت پاکستان و 

د از زير بار مسؤوليت و ًاست و وزارت خارجه ھيچ نقشی در آن نداشته است، اگر واقعا راست می گويد و نمی خواھ

پوس پوسک کردن، از طريق خبر ھای ننگ برخاسته از آن فرار نمايد، ھمين موضع را به جای آن که با پچ پچ و 

ی پيش گذاشته، ابه خرج داده، شجاعانه پسرچوک به اطالع مردم می رساند، يک لحظه فقط يک لحظه ھمت و غيرت 

افغانستان اعالم بدارد، که در اين ننگ وزارت خارجه ھيچ نقشی نداشته، زمينه ًرسما برای مردم و برای ثبت در تاريخ 
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و شخص رئيس جمھور و مشاور ارشدش " شورای امنيت"ساز دخالت مستقيم پاکستان در امور داخلی افغانستان 

  .می باشد" حنيف اتمر"

چه بخواھد و چه نخواھد " نیصالح الدين ربا"  بدون اعالم چنين موضعگيری روشنی از جانب وزارت خارجه-٣

  :تاريخ در مورد وی خواھد گفت

وی نه تنھا قدرت و صالحيت پدرش را به ارث برد، بلکه خيانت ھای پدرش را نيز به ارث برده، به مانند پدرش در 

  .قرار داشت" آی. اس. آی"خدمت 

  مصداق کامل می يابد" عذر بد تر ازگناه"بدون چنين اعالم موضعی ھمان 

  !!ود چه می شودديده ش


