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   کابل- عبدهللا امينی 

 ٢٠١۶ می ٣٠
 

  "حکومت وحشت ملی" ربانی از "گلۀ"! چه احمقی

  
 وزير خارجۀ دولت "صالح الدين ربانی"يکی از ھمان انسان ھا . در بعضی مردم حماقت حد و حصری ندارد

.  رئيس اجرائی است"عبدهللا عبدهللا"و رفيق گروھی " حکومت وحشت ملی" خود عضو "ربانی". مستعمراتی است

 شھامت داشته "ربانی"اگر .   نکرده استبه وعده ھای خود وفا" حکومت وحدت ملی" گله دارد که "ربانی"اکنون 

  . باشد، بايد فوری مستفعی شود، اما کجاست غيرت و وجدان انسانی

 ھم حضور "اسماعيل خان" و "ضياء مسعود"، "عطا نور" در يک مصاحبۀ مطبوعاتی که "صالح الدين ربانی"

ی ترين وظايف وحدت ملی، ھنوز ابتدائباوجود سپری شدن نزديک به دو سال از عمر حکومت : "داشت، گله آميز گفت

دانند که ربانی خود   کمترين شکی وجود ندارد، الکن ھمه می"ربانی"در معنی کلمات جملۀ ". آن، عملی نشده است

از  کمترين وجدان بشری " آدم"اگر اين . است و مردم به گفتار او وقعی قايل نمی گردند" حکومت وحشت ملی"جزء 

 شدن يک نظام مستعمراتی و در يک کشور هوزير خارج. که  نبايد اين پست را می پذيرفت  اينبود، اول برخوردار می

 و "غنی"" حکومت وحشت ملی"بی کفايتی ۀ که در صورت مشاھد دوم اين. اشغال شده، چه معنی را افاده می کند

 به "ربانی"شود که گلۀ  کر میپس ف.  امتيازات باقی مانده استۀ چرا تا حال در پست وزارت خارجه با ھم"عبدهللا"

  .  نيست، بلکه شايد سر تقسيم منافع و سھم بيشتر وی در دزديدن ثروت کشور است"عبدهللا" و "غنی"خاطر بی کفايتی 

  .  موران دولتی خسته شده و برای يک تغيير کيفيتی واقعی روز شماری می کنندأمردم  از وضع کشور و کار نامۀ سياه م

  

  

 
 


