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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ١٣
 

  اخوانيت و فيشن

  
  چه زيبا و دلپذير: فاطمه ربانی

جمعيت اسالمی است که شغل مدل و فيشن  رھبر مقتول برھان الدين ربانی دختر فاطمه ربانی" محترمه"عکس باال از 

 ربانی دانند که ھمه می طوری.  وزير خارجۀ دولت مستعمراتی کابل استصالح الدين ربانیبرادرش . در دوبی دارد

اين سه .  بودسياف و گلبدين حکمتياررفت و دوست و ھم کيش  يکی از رھبران تندرو اخوانيت افغانستان به شمار می

معروف بود، در دھۀ ھفتاد در افغانستان رھبری می "  اخوان الشياطين"گر، جنبش اخوانيت را که به  فرد  با چند تن دي

ًھر سه تن بعدا به پاکستان رفتند و در خدمت سازمان جاسوسی . کردند و ھر کس را بدون دليل تکفير می نمودند

پدر سرپيچی نموده که بر حسب ديد و بنيش از اخوانيت " صاحب "ربانیاکنون دختر . پاکستان آی اس آی قرار گرفتند

  .اخوانيت، بايد از جانب برادر و اخوانی ھای ديگر تکفير گردد

مدلينگ و فيشن ھم يک کار نيک است که ھر دختر حق دارد آن را برای . ما به شغل و وظيفۀ کسی اعتراض نداريم

که مردم را اذيت می کند، اسالم گرائی مسلمانان کاذب است که خود شان صد ھا فسق و  الکن چيزی. خود انتخاب نمايد

 دختر يکی فاطمه جانتوانست که   کی حدس زده می. برند دھند، الکن ديگران را بی جھت سر می فجور را انجام می

 و فيشن را انتخاب می نمايد  در يک کشور خارجی، کار مدلينگبرھان الدين ربانیاز رھبران اخوانی افغانستان يعنی 

 تصميم دارد که خود را از قيد  اخوانيت پدر و برادر فاطمه. و  ازين طريق حيات مسرت باری را به راه می اندازد

 را تبريک می گوئيم و اميدواريم ربانی دختر استاد فاطمه جانما اين فعاليت و آزادمنشی . نجات دھد و آزاد زندگی نمايد
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 را در پيش گيرند و خود را  از زنجير انقياد فاطمه ربانیفاميل ھای گروه ھای اخوانی ھم راه و روش که ساير اعضای 

 فرخنده خواھر خود را به سرنوشت صالح الدين ربانیما ھمچنان آرزو می کنيم که  که . اخوان الشياطين رھائی بخشند

  .مواجه نسازد و او را به حال خودش بگذارد

 دوری جسته ت بت شکن که زنجير بردگی فاميل را در ھم شکسته و از تاريک انديشی اخوانينیفاطمه رباآفرين به 

  . است

  

   

 

 


