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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ سپتمبر ٢٧
 

  "سرور دانش"سخنان مکارانۀ 
ی اين ئگرا م شوم قوۀپديد"معاون دوم رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل اظھار داشت که " محمد سرور دانش"

خود دولت مستعمراتی ! عقلی چه انسان بی."  ُروزھا، خلق مردم افغانستان را تنگ و اخالق اداره را فاسد کرده است

از قصر رياست جمھوری تا . مسؤول اين پديدۀ ضد مردمی است و می خواھد که مردم افغانستان را به جان ھم اندازد

ين روش ضد بشری، ارگ بايد اول از خود  ابرای رھائی از.  پرستی غرق اندرده ھای پائين ھمه در قوم پرستی و نژاد

  . شروع کند تا بتواند مثال خوبی برای ساير مردم باشد

مرد شماره دو از آخر برای تبرئۀ خود ادعا می " اشرف غنی"معاون دوم " محمد سرور دانش" حاکيست که گزارش ھا

ھای قومی و زبانی، وحدت ملی  ح مختلف جامعه و ادارات دولتی نفرت پراکنیھای قومی در سطو نفوذ گرايش"کند که 

شود، اما خودش ھم  بسيار قشنگ معلوم می" دانش"در ظاھر اين گفتار ." و امنيت ملی ما را به خطر انداخته است

  .غرق در تعصب و خودپرستی است

 فاشيست بودن، بايد اول قلب و دماغ خود را از برای ضد.  يک فرد نمی تواند که ھم فاشيست باشد و ھم ضد فاشيست

در .  پاک کرد، در غير آن گفتار و ادعا دروغين و فريبکارنه خواھد بودانه و نژاد پرستانهھر گونه تعصب قوم پرست

ھم جزء آنست، مھم نيست که شخص " دانش"دولت مستعمراتی کابل، خود دولت مبلغ تعصب و قوم پرستی است که 

  .  باشد، يا تاجک، يا ھزاره و ازبکمتعصب  پشتون

سعی در  فريب دادن مردم عين . گروه حاکم در افغانستان بايد بدانند که مردم ما پوست شان در چرم گری می شناسند

  . خود فريبی است

 

  

 

 


