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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ نومبر ٠١
 

   عياردلقک تمام": صالح الدين ربانی"

  
به ميھن و يا ابتکار  سر زبان ھا افتاده است، اما  نه به خاطر خدمت "صالح الدين ربانی"ل نام ين روز ھا در کابادر

ربانی به قوانين .  بلکه به خاطر لودگی ھايش در سطح ملی و بين المللی که از او يک دلقک ساخته استديپلماتيک،

روی ھمين دليل است که د رمحافل . و چه استًداند که مشخصا وظيفۀ ا ديپلماتيک و اصول ديپلماسی وارد نيست و نمی

  . دانند که چقدر ظرفيت دارد و چقدر احمق است شود زيرا ھمه می سياسی جھانی از او پذيرائی خوبی نمی

ھيچ وقت در جای خود برای مدتی نمی شيند و از خود حرکات  بيجا نشان . نام وزير قرتکی معروف استه  ب"ربانی"

طور مثال درحادثۀ قندوز ه ب. ًت می زند که اصال به او مربوط نيست و يا به کارش تعلق نداردبه کارھائی دس. دھد می

خواست از خود ابتکاری نشان دھد که گويا وزير  کار وزارت خارجه را رھا کرده و بی جھت باال و پائين دويد و می

بدانند که ھنوز ھم در رأس منافقين جمعيت اسالمی ولی ھدفش اين بود که از نظر ھا دور نماند و مردم . داخله است

 کماکان به فعاليت گروھی خود مشغول است قسمت اعظم وقت وزارت خارجه را صرف ديد و بازديد "ربانی". است

  . ھای افراد مربوط به جمعيت می سازد

تان، جرايد و  اخبار در سفرش به پاکس. دھد حين سفرش به خارج منحيث وزير خارجه از خود برازندگی نشان نمی

او ھيچ يک عمل ديپلماتيک قابل توجه نشان نداد که برايش افتخار آفرين . ھای پاکستانی از او به مسخرگی ياد کردند

کردار طفالنه، صحبت ھای عاميانه و حرکات جلف و خالف رسوم دبيپلماتيک او را زبانزد ھمه در پاکستان . باشد

ن خود قرار نگرفت، زيرا امريکائی ھا از سابق به أيکا، مورد پذيرائی مقامات ھم شدر سفر اخيرش به امر. ساخته بود

يک عده کارشناسان .  خوب می شناختند"برھان الدين ربانی"روش بچگانه اش آشنائی  داشتند و او را مانند پدرش 
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 را "غنی" عمدی است تا  در کار ھای وزارت خارجه و در مجموع دولت مستعمراتی"ربانی"معتقد اند که بی تفاوتی 

  .   نمايدت را غير مستقيم تقوي"عبدهللا"بيشتر بی اعتبار جلو دھد و موقف 

اين کشور محتاج  . توان با اين افراد بی کرکتر و بی ھويت کار ھای کشور را به وجه احسن انجام داد؟ ھر گز نه آيا می

  . وجود نداردبين حکمداران انسان ھای شريف، با وجدان و راستکار است که در حال کنونی 

  

 

 
 


