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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ اگست ١۶
 

 سفر بيھودۀ ربانی به پاکستان
ت دولت مزدور أبعد از حمالت و تخريبات پی در پی طالبان و ساير گروه ھای مخالف دولت مستعمراتی کابل، يک ھي

کابل تحت رياست صالح الدين ربانی وزير خارجۀ به پاکستان سفر نمود تا حوادث اخير را با مقامات پاکستانی در ميان 

صالح الدين ربانی پسر برھان الدين ربانی رھبر سابق منافقين جمعيت اسالمی است که حال جانشين پدر شده . بگذارد

  . است

افغانستان معيار رابطه اش با پاکستان را منافع ملی افغانستان و در رأس آن " کرد که دولت مستعمراتی کابل اعالم

امنيت و مصونيت جان اتباع کشور قرار داده و اميد دارد که جانب پاکستان اين معيار را در نظر گرفته و در راستای 

اعالميه پر از مکر و دروغ و تسليم شود که روحيۀ اين  به خوبی درک می". ابقای اين روابط گام ھای عملی بردارد

  .طلبی است

ھدف اين دولت مزدور فروش منافع ملی . که، دولت مستعمراتی کابل ھرگز به منافع ملی کشور نمی انديشد  اول اين

ادعای دولت نوع به قدرت رسيدن زعامت در افغانستان و حضور عساکر اشغالگر خارجی، . است نه حفاظت آن

مزدور کابل را در حفظ منافع ملی از ريشه رد می کند و دولت فاشيستی پاکستان ھم به اين ضعف بزرگ کابل  آگاه 

  . است

 سال اخير تأمين ١۴که، دولت مستعمراتی کابل ھرگز قادر نشده است که امنيت و مصونيت مردم کشور را در  دوم اين

  .غين کابل می خنددباز ھم پاکستان به ادعای درو. نمايد

دھد که افغانستان تقاضای ترحم پاکستان را  طعيت است و نشان میاکه، روحيۀ اعالميه بسيار ضعيف و فاقد ق  سوم اين

  .دارد

تواند در مقابل آتش نفسان پاکستان کاری انجام  که، شخصيت ناتوان خود صالح الدين ربانی است که نمی  چھارم اين

 پدر صالح الدين ربانی سال ھا در خدمت آی اس آی پاکستان بود و به يقين که پسرش ھم از برھان الدين ربانی. دھد

ت افغانی چطور خواھد توانست با مقامات پاکستان أبا اين گذشتۀ سياه، ھي. سرسپردگی به پاکستان بی نصيب نبوده است

پاکستان سفر کرده و ھر بار ھم با وعده ت مختلف افغانی به أبار ھای ھي. مقابل شود و منطق خود را در کرسی نشاند

  . ھای دروغين پاکستان استقبال شده اند، الکن دولت مردان نظام مزدور کابل ھنوز نمی آموزند

که  دانند که ھزار ھا جاسوس بيگانه در افغانستان وجود دارد، اما يک کار بايد صورت بگيرد و آن ھم اين ھمه می

  . اين حد اقل خواھش مردم از نظام مزدور کابل است.  به آن کشور فرستاده نشودجاسوس يک کشور معين برای مذاکره

 


