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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اکتوبر ٠۶
 

  " اتمر–ربانی ":  تقابل دو مزدور

  
 را به ارتباط صحبت فرد  اتمر وربانیامروز تصادم .  گزارش دادمکرزی از مستر اتمرروز گذشته، در مورد دفاع 

 از جانب کرزی مشاور رياست جمھور دولت مستعمراتی کابل به اھانت حنيف اتمر. دومی زير ذره بين می گيرم

ً که فعال به حيث برھان الدين ربانی پسر ين ربانیصالح الددر مقابل . جمعيتی ھا اعتراض کرده و آن را نکوھش نمود

. ، اعتراض نموده و آن را تفرقه آميز خوانداتمروزير خارجۀ دولت مستعمراتی کابل ايفای وظيفه می کند، به اعتراض 

  . ھر دو نمايندگان امپرياليسم جھانی در افغاستان اند و نسبت به يک ديگر برتری ندارنداتمر و ربانی

 کرزی به ارتباط اھانت اتمر. ، جمعيتی ھا را نارام ساخته و بنای قال و مقال را گذاشته انداتمرراض آميز تار اعتفگ

اين بدين معناست که جمعيت منافقين ". سازمان ھا استخباراتی خارجی است"توسط جمعيتی ھا گفت  که اين کار 

ربانی در فيس بوک خود متذکر . ايت آنھا عمل می کنداسالمی ربانی متعلق به دستگاه ھای جاسوسی بيگانه بوده و به ھد

ھا قصد   ھای استخباراتی حضور داشته و آن ًاگر واقعا پشت سر آن حادثه حلقات مرتبط به سازمان"شده است که 

بايد ھرچه زود تر جزئيات آن قضيه را با  را داشتند، ربانیآقای " لگرد گری ھمايش بزرگداشت از پنجمين سال اخالل

جمعيت اسالمی افغانستان شريک سازد، در غير آن اعالميه اين نھاد غير ضروری و در راستای منافع ملی نبوده و 

  ."ی بلند نکنندھای ملی، صدای افتراق و گروه گرائکنيم که از نشانی نھاد تأکيد می

بدينطرف با ھمه دست نشاندگان خارجی مبارزه کرده است، پس چطور  الف زد که جمعيت اسالمی از سال ھا ربانی 

که او شخص   و اينکرزی از اتمراز نظر مردم افغانستان، دفاع .  ما را متھم به خيانت می سازداتمرممکن است که 

نب ديگر از جا.  انسان ھای ملی انداتمر و نه شخص حامد کرزینه .  را به اثبات رسانداتمراست بی منطقی " ملی"

. با دست نشاندگان خارجی مبارزه کرده، ھم بی معنی است" جمعيت اسالمی"که   در مورد اينربانیالف و گزاف 

 توسط کدام سازمان ١٩٨٠شوند و در سال ھای  مردم ما سازمان ھای اخوانی را خوب می شناسند که از کجا تغذيه می
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مردم : را وزير خارجه ساخت" صالح الدين ربانی " ھم کی ھمين اکنون. و يا سازمان ھای جاسوسی حمايت می شدند

  . افغانستان و يا استعمار

  .  استعمار نفرت دارند و ھر دو را حرامزاده ھای تاريخ می دانندۀ ، اين دو تفالربانی و اتمرمردم ما از 

  

  

 

 

 

 
 


