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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ٢۵

  شود وزارت توريسم تأسيس می! چه حماقتی

  
  هللا که چقه لوده ھستی

ه دو از آخر، به تأسيس يک وزارت خانۀ جديد به نام  رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل و مرد شماراشرف غنی

کنم که  فکر می. اقدام کرده و در رأس آن  يک احمق مانند خودش را تعيين کرده است" وزارت دولت در امور توريسم"

سيس اين وزارت کمک به طالبان و داعشيان تروريست أشايد ھدفش از ت.  فرق بين تروريسم و توريسم را نمی فھمدغنی

ين شرايط بد اکدام توريست احمق در. اشد که در مواقع گشت و گذار شان به ساير مناطق افغانستان ھمراه داشته باشندب

  .امنيتی به افغانستان می آيد تا چند روزی را به آرامی سپری نمايد

وزارت دولت در امور  " ھدايت داده است کهاشرف غنینظر به گزارش رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل، 

اری در ساحۀ توريسم آماده ساخته و شرايط برای آمدن سياحان ذسيس گردد تا زمينه را برای سرمايه گأت" توريسم

درين حالت بد امنيتی و بمباران کشور از سوی امپرياليسم، کی جرأت می کند که به افغانستان . خارجی مساعد شود

می گذاشت تا اگر کسی به خود کشی عالقه دارد، به " وزارت خانۀ دعوت به کشتن"ا  بايد نام  اين وزارت رغنی. بيايد

 رسمی دولت مستعمراتی کابل، افغانستان ۀبرحسب احصائي. موران اين وزارت او را رھنمائی کنندأافغانستان بيايد تا م

 و ٢٠١۴ ميليون دالر در سال ٩٠ ميليون دالر از بابت توريسم عايد داشت که اين رقم به ١۶٨ً تقريبا ٢٠١٢در سال 

ين کاھش،  تروريسم، بمباران، بی امنيتی و فساد در دستگاه دولت مستعمراتی بوده اعامل عمده در.  تقليل يافت٢٠١۵

سيس کار کنند، مصارف و معاشات اين تعداد به مراتب بيشتر از عايد أاگر به تعداد صد نفر در وزرات جديد الت. است

که امنيت قايم گردد تا خارجيان به آمدن دلگرمی   بايد بداند که اول بايد کشور آزاد شود و دوم اينغنی. آن خواھد بود

  .نشان بدھند

 .  می سازدعبدهللا و غنیخدا که آدم را می شرماند، فقط مثل 


