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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ فبروری ٢۶
 

  پست فطرت" ربانی"پست فطرتی 

  
  پدر قاتل و پسر لوده

  

 حوت، ھر يک از قاتالن ملت و يا ميراث خواران بی عزت شان عربده کشيدند و خود را  ٣در روز سالگرد قيام 

 که برھان الدين ربانی پسر صالح الدين ربانیھيچ يک از آنھا به شمول . راه آزادی معرفی نمودند" مبارزين واقعی"

 که صالح الدين ربانی. تگی حرف زدن و ستايش از قربانيان اين روز را نداشتيمی شده بود، شايسظجنايات عمرتکب 

  .ُخود يک انسان لشم و بی خرد است، ھم در فشانی و خود فروشی کرد

ً وزير خارجۀ دولت مستعمراتی کابل که فعال عوض پدرش در رأس گروه منافقين جمعيت اسالمی صالح الدين ربانی

با گفتار ضد ملی اش . يام سه حوت چھرۀ واقعی ضد ملی و ضد مردمی خود را تبارز دادقرار دارد، در روز سالگرد ق

ما دولت متمرکز را رد می کنيم و " در صحبت خود گفت که ربانی. ًنشان داد که واقعا وارث پدر ميھن فروش خود است

ال درين جاست که اگر اين نظام بد است، چرا خودت و گروه ؤس". اين آخرين ايستگاه ما نيست و پيشتر خواھيم رفت

 ميھن فروش شواری نظار و منافقين جمعيت اسالمی درين نظام کارمی کنيد و سھيم ھستيد؟ آيا شما اوباشان ،ھای فاسد

ون در و رذيالن را امپرياليسم روی صحنه نياورد که حاال شکايت داريد؟ چرا در آغاز حامی اين نظام بوديد که اکن

شد که خواستار انحصار مطلق قدرت سياسی ھستيد که ھمه چيز دردست شما   تجزيۀ افغانستان ھستيد؟ معلوم میدصد

استعمار مزدوران زيادی در افغانستان اشغال شده دارد که شما مردم يک .  از شما حمايت نمايدًکالباشد و استعمار ھم 

 ،تيار نيرو ھای استعماری قرار دارد که طبق ذوق و خواھش شانگوتک ھای متعددی در اخ. قسمت آن را می سازيد

استعمار وفا . منتظر نوبت خود باش! مستر ربانی اخوانی. عوض می کنند و يک عده را به دور می اندازندرا آنھا 
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ی توقف ت، شايد روزاگر ايستگاھت اين نظام نيس. ندارد و روزی که خودت در گودال تاريخ بيفتی، بعيد  نخواھد بود

  . گاه ابدی پدرت باشدگاھت، استراحت

  .  به ديار عدم  روز شماری می کنم" بی خطرت"به اميد موفقيت و سفر 

 

 


