افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA
بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Reports

afgazad@gmail.com

گزارشھا
عبدﷲ امينی -کابل
 ٣١جنوری ٢٠١۵

رضايت پاکستان از تقرر صالح الدين ربانی
به حيث وزير خارجه
دولت مداخله گر پاکستان از تقرر صالح الدين ربانی به حيث وزير خارجۀ دولت مستعمراتی کابل اظھار رضايت کرده
است .صالح الدين پسر برھان الدين ربانی رھبر سابق منافقين جمعيت اسالمی است که ريشۀ اخوانی دارد .اقامت وی با
پدرش در پاکستان و تحصيالت ابتدائی وی در آن کشور سبب شد که آی اس آی طور کامل با خصوصيات انسانی پدر و
پسر آشنائی حاصل نمايد .ای اس آی موفق شد که تمام رھبران جھادی را دراستخدام خود بگيرد و آنھا را عليه کشور شان
استعمال نمايد .به امر آی اس آی بود که وحشيان جھادی کابل را در دادند و مردمش را از دم تيغ کشيدند .در چنين فضای
ناسالم سياسی ،صالح الدين جان رشد کرد تا اين که به مرحلۀ کنونی رسيد.
صالح الدين نه اھليت کاری دارد و نه فضليت علمی .حتا يک نيمه وحشی مانند قسيم فھيم برايش گفته بود که "وقتی استاد
شھيد شد ،ما در يک وضعيت روحی و عاطفی خاص ،خودت را به عنوان يک جوان درس خوانده و خارج ديده سرپرست
جمعيت ساختيم .تصور ما اين بود که خودت ھم در روابط خارجی حزب جمعيت تالش می کنی و ھم در داخل به دليل دور
بودن از تنش ھای داخلی جمعيت را جمع می سازی و اعضای جمعيت را که از جمعيت دور مانده اند ،در جمعيت گردھم
می آوری؛ اما با گذشت بيش از يک سال ديده شد که خودت در راستای گسترش روابط جمعيت در بيرون کاری نکردی ،در
داخل افغانستان ھم نتوانستی اعضای جمعيت را گردھم بياوری".
ازاين گفتار قسم فھيم معلوم می شود که شخصيت سياسی و اجتماعی صالح الدين بسيار ضعيف است .اما او توانست که
روابط خوبی با عربستان و پاکستان برقرار نمايد که تقرر وی ھم در پست وزارت خارجۀ دولت مستعمراتی کابل بر ھمين
اساس صورت گرفته است .برای پاکستان صالح الدين بھترين گزينش برای پست وزارت خارجۀ افغانستان است ،زيرا او
و پدرش را خوب می شناسند و به ريشۀ اخوانيت شان ارج می گذارد .در خالل  ٣٦سال اخير ،متجاوزين به شمول
ھمسايگان طماع نقش اصلی در تعيين مقامات عاليرتبۀ افغانستان داشته اند که صالح الدين جان ھم يکی از آنھاست.
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