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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ٠٧
 

 مرض قوم گرائی در دولت مستعمراتی
اشته که باعث دامن زدن گرفته تا آخرين فرد در داخل دولت مستعمراتی کابل تمايالت قوم گرايانه د" اشرف غنی"از 

ھر يک از اعضای دولت مزدور کابل سعی می ورزد که اعضای فاميل . شود بانی و حتا مذھبی میزتعصبات سمتی، 

گروه ھای جھادی بيشتر نسبت به ديگران قوم . و يا قوم خود را در پست ھای دولتی بگمارد و آنھا را حمايت نمايد

سوی بربادی و اضمحالل ه خورد و آن را ب  ما را میۀھلک مانند موريانه  جامعاين مرض م. گرائی را گسترش داده اند

م با آزادی و استقالل بر کشور حاکم نشود، افغانستان روی سعادت را أکه عدالت واقعی اجتماعی تو تا زمانی. می کشاند

  .نخواھد ديد

 ی رشوه خوری و دزدی را نمیاد تنھا معنفسا. بدون ترديد که افغانستان يکی از فاسد ترين کشور ھا در جھان است

ين فساد ھا شيوع مرض قوم گرائی است که سراپای دولت مزدور ايکی از. ون کشور بيداد می کندؤ شۀفساد در ھم. دھد

موران واليتی در أتا اعضای شورا و سنا و م" عبدهللا"و " غنی"از شخص خود . و دست نشاندۀ کابل را فرا گرفته است

اعضای " عبدهللا. "کاکای خود را سفير افغانستان اشغالی در مسکو مقرر کرده است" غنی. "خندق قوم پرستی غرق اند

. شورای نظار و جمعيت اسالمی را که بيشتر تاجک تبار اند، در پست ھای مھم سفارت و وزارت تعيين کرده است

 تن از افراد قوم خود را در پست ھای مختلف در کابل و اطراف ١٨ز مسلميار رئيس سنای دولت مستعمراتی بيش ا

والی ھای جھادی فقط . پر از دوستان و خويشاوندان اين دو فاسد است" عبدهللا"و " غنی"دفتر . افغانستان فرستاده است

لک قوم پرستی کار که مرض مھ خالصه اين. و فقط افراد قوم خود را استخدام می کنند و به ديگران حقی قايل نيستند

  .سوی بربادی کشانيده استه  روزمره را در افغانستان فلج ساخته و اين کشور را بیھا

که اين دولت نابود نشود، اميدی برای بھبودی  تا زمانی. توان توقع ديگری داشت از يک دولت فاسد و مزدور نمی

  . نخواھد بود

 

 


