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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ سپتمبر ٠٧
  

 بيھودگی اجالس کشورھای کمک کننده
  

ی با ئی منطقه ھات ھمکاری ين المللی در مورد تقوين اجالس کشور ھای کمک دھنده و سازمان ھای بين ششميا

کيد صورت گرفته و أگری تيش از ھر زمان ديائی افغانستان بيت جغرافين اجالس مانند گذشته بر اھمي در.افغانستان بود

ی در مورد افغانستان به ھدر رفت و کدام ئ ھاجلسهکه ساير  طوری. ژيک اين کشور اشاره شديبر موقعيت سترات

  .    نيامد، اجالس کابل ھم نتيجه ای بروز نخواھد دادری در حيات اقتصادی مردم ما پديدييتغ

اولين فرصت بعد از کنفرانس لندن دانست که در آن "اشرف غنی رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل اين اجالس را 

 حقوق"غنی خاطر نشان ساخت که  حکومت ما عقيده دارد  که . گو داشته باشد و می تواند با ھمکاران  بين المللی گفت

  ".بشر امر زينتی نيست که در کشوری مثل افغانستان پس از رشد اقتصادی به آن توجه شود

در يک نظام فاسد و متکی به اجانب، . ًحقوق بشر اصال در افغانستان نه وجود دارد و نه معنی. گويد غنی دروغ می

ازينرو، حقوق بشر صرف به نوع تزئينی در . چطور ممکن است که بتوان حقوق بشر را در ساحۀ اجراء قرار داد

 جھانی ۀحکومت وحدت ملی به جامع"جفنگ ديگر غنی اين بود که متذکر شد . رود کار میه محافل سياسی کشور ب

 ۀر کشور ويران خود داريم و برای ايجاد آينديياثبات می کند که ما منحيث يک تيم واحد ديدگاه مشترک نسبت به تغ

ت وحشت ملی فضای مبوی تعفن حکو! چه شرم آور ادعائی". مئيدرخشان اطفال اين سرزمين کار و تالش می نما

شھرت بد اين نظام فاسد در آفاق بلند شده که روی ھمين دليل يکی از فاسد ترين . کشور و جھان را مشمئز ساخته است

 ميليارددر ساحۀ اقتصادی، ھنوز ھم يکی از فقير ترين کشور ھای دنياست و .  ان معرفی گرديده استکشور ھا  در جھ

نه کاری وجود .   سال در جيب خاينان و ميھن فروشان افتاده است١۴دالر کشور ھای کمک دھنده در خالل مدت ھا 

 به ھمين دليل، نيرو کار کشور ما از وطن .دارد و نه آينده ای که از نيروی جوانان کشور ما استحصال خدمت نمايند

 . فرار می نمايند

  .  رات کيفيتی در افغانستان اندييمردم ما از عملکرد و دروغگوئی رھبران فاسد کشور به تنگ آمده و آرزومند تغ

 

 


