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   کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١۵ جنوری ٣١
  

  ین ربانيت پاکستان از تقرر صالح الديرضا
 ر خارجهيث وزيبه ح

 
ت کرده ي کابل اظھار رضای دولت مستعمراتۀر خارجيث وزيح به ین ربانيدولت مداخله گر پاکستان از تقرر صالح الد

 با یاقامت و.  داردی اخوانۀشي است که ریت اسالمين جمعي رھبر سابق منافقین ربانين پسر برھان الديصالح الد. است

و  پدر یات انساني طور کامل با خصوصی اس آی در آن کشور سبب شد که آی ویالت ابتدائيپدرش در پاکستان و تحص

ه کشور شان يرد و آنھا را علي را دراستخدام خود بگی موفق شد که تمام رھبران جھادی اس آیا.  دي حاصل نمایپسر آشنائ

 ین فضايدر چن. دنديغ کشي کابل را در دادند و مردمش را از دم تیان جھادي بود که وحشی اس آیبه امر آ. دياستعمال نما

  . دي رسی کنونۀکه به مرحل نيد تا ان جان رشد کري، صالح الدیاسيناسالم س

 استاد یوقت"ش گفته بود که يم برايم فھي مانند قسیمه وحشيک نيحتا . یت علمي دارد و نه فضلیت کارين نه اھلي صالح الد

ده سرپرست يک جوان درس خوانده و خارج دي خاص، خودت را به عنوان ی و عاطفیت روحيک وضعيد شد، ما در يشھ

ل دور ي و ھم در داخل به دلیکن  یت تالش مي حزب جمعین بود که خودت ھم در روابط خارجيصور ما ات. ميت ساختيجمع

ت گردھم يت دور مانده اند، در جمعيت را که از جمعي جمعی و اعضایساز  یت را جمع مي جمعی داخلیھا بودن از تنش 

، در ی نکردیرون کاريت در بيسترش روابط جمع گیده شد که خودت در راستايک سال ديش از ي؛ اما با گذشت بیآور  یم

  ."یاوريت را گردھم بي جمعی اعضایداخل افغانستان ھم نتوانست

اما او توانست که . ف استيار ضعين بسي صالح الدی و اجتماعیاسيت سيشود که شخص یم معلوم مين گفتار قسم فھيا از

ن ي کابل بر ھمی دولت مستعمراتۀھم در پست وزارت خارج ید که تقرر وي با عربستان و پاکستان برقرار نمایروابط خوب

را او ي  افغانستان است، زۀ پست وزارت خارجینش براين گزين بھتري پاکستان صالح الدیبرا. اساس  صورت گرفته است

ن به شمول ي، متجاوزري سال اخ ٣٦در خالل . دگذار ی ارج مت شان يان اخوۀشي شناسند و به ریو پدرش را خوب م

   .  از آنھاستیکيھم ن جان يصالح الد افغانستان داشته اند که  ۀرتبيمقامات عالن يي در تع یاصل نقش طماعگان ياھمس

  


