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 ٢٢فبروری ٢٠١٧

برخورد لچکانۀ "غنی" و "ربانی"

مناسبات ذات البينی اشرف غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل و صالح الدين ربانی وزير خارجۀ نظام مزدور
کابل به ھم خورده و بين اين دو مزدور کلمات خالف اخالق مبادله شده است .روی ھمين دليل است که ربانی در سفر
ھای خارجی ،غنی را ھمرائی نمی کند .بعد از گرد ھمائی گروه منافقين جمعيت اسالمی ،مناسبات اين دو به سردی
گرائيد تا اين که در يک مجلس به يک ديگر ناسزا گفتند .شری بخيزد که خير مردم باشد.
گزارشات غير منتشره نشان می دھد که بين دو فضلۀ استعمار يعنی اشرف غنی و صالح الدين ربانی برخورد ھای
شفاھی صورت گرفته که حتا در کوچه وبازار اتفاق نمی افتد .اين موضوع تا مدتی مخفی باقی ماند تا اين که مردم
متوجه شدند که چرا ربانی به حيث وزير خارجۀ دولت مستعمراتی کابل غنی را در مسافرت ھای رسمی اش ھمراھی
نمی کند .سرانجام مردم دريافتند که بين غنی و ربانی مشاجرۀ شديد لفظی صورت گرفته که کلمات لچکانه ھم بين شان
رد و بدل شده است .گفته می شود که ربانی ،غنی را متقلب خطاب نموده و او را يک رئيس جمھور غير مشروع ناميده
است .غنی و ربانی در اصل يک ديگر را خوش نداشته و از آغاز به تخريب ھم پرداخته اند .در جريان گفت و گو غنی
ھم خاموش نمانده و ربانی را بی کفايت و نادان خواند .کسانی که ھم شاھد برخورد غنی و ربانی بودند ،می گويند که
نزديک بود بين اين دو تصادم جسمانی صورت بگيرد.
مردم از شنيدن برھم خوردن مناسبات مزدوران استعمار اظھار شادمانی نموده و آن را يک فال نيک تعبير می نمايند.
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