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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ٠۶
 

 "ربانی" و "غنی"جدال 

 
خارجه  از پست وزارت ربانی خواستار استعفای غنی کشمکش در جريان است و صالح الدين ربانی و اشرف غنیبين 

 قربانی زدوبند ربانیشايد .  شدت پبدا کرده استعطاء و غنیکه، جدال ايندو بعد از بغل کشی  دلچسپ اين. شده است

 ربانیمردم . احمق است از خود صالحيت و عامليت ندارد" آدم" که در اصل يک صالح الدين ربانی. ھای اخير گردد

ھم از ھمين  خالی وی   غنی معنی که او بيعقل و لوده مزاج است و به اين. لقب داده اند" انسان نرمه فس اودار"را 

 . استفاده می کند و بر او می تازد

 اش رو ه وزير خارجصالح الدين ربانی رئيس دولت مستعمراتی کابل و اشرف غنیگزارش ھا حاکيست که مناسبات 

 رضايت ندارد و او را بيکاره ربانیعملکرد ًخواه و ظاھرا سخت گير است، از   که انسان خودغنی. به تيرگی می رود

 چندی قبل سفری به روسيه داشت و با مقامات اين کشور روی بعضی مسايل ذات البينی ربانی. و بی کفايت خوانده است

 مانند شاگرد ربانی.  از او در مورد نتايج سفرش طالب معلومات شدغنی، "ميھن"بعد از بازگشت به . صحبت نمود

 را بسيار ناچيز و بی ربانی گزارش غنی.  رسانيد که سبب عصبانيتش گرديدغنی نتايج سفر را به سمع مکتب ابتدائی

 ربانیلمان، ابايست ياد آور شد که در کنفرانس امنيتی مونشن در . اھميت شمرده و از او خواست که استعفاء بدھد

  ھای تشنج بين دو عامل استعمار شمرده میمنحيث وزير خارجۀ افغانستان حضور نداشت و اين يکی  ديگر از نشانه

  . شود

ما خلق تشنج ميان عمال استعمار را به فال نيک می گيريم و اميدواريم که اين تفاله ھا سر يک ديگر را بخورند تا ملت 

 . از شر شان نجات يابد


