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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ٠۶
 

  :"غنی"فروشانۀ  گفتار ميھن
  ازدياد فقر بعد از خروج نيرو ھای خارجی

 
 گفت که فقر غنی.  اين را به حد کمال رسانده است"اشرف غنی"اما . کاسه ليسی و پای بوسی بيگانگان يک اندازه  دارد

ايا کسی کدام رئيس .  درصد افزايش يافته که دليلش ھم خروج عساکر خارجی است۴٩ درصد به ۴۶در افغانستان از 

شور خود به حضور و يا عدم  حضور عساکر خارجی نسبت جمھور ديگری را درين جھان سراغ دارد که فقر را در ک

 . مرد متفکر شمارۀ دو از آخر استغنیًدھد؟ واقعا 

 ۴٠ثير منفی داشته زيرا آنھا أ در يکی از مراسم اظھار داشت که خروج عساکر متجاوز ناتو بر اقتصاد کشور تغنی

 در اشغال هدھد که افغانستان بايد ھميش  چنين معنی میغنیسخنان ميھن فروشانۀ . درصد اقتصاد را با خود بردند

 خاينان راخاريده است، با کمال بی حيائی از ۀاين انسان فرومايه که سر ھم. اشغالگران باشد تا اقتصادش شگوفان شود

 اگر اين دولت مستعمراتی. دھد کند و رشد اقتصادی کشور را به آنھا نسبت می حضور نيرو ھای متجاوز دفاع می

ياورد  تا برای مردم بسسات توليدی را به وجود ؤ سال م١۵توانست در خالل  داشت، می دلسوزی برای مردم خود می

نيرو ھای متجاوز، نيرو ھای مولده نيستند که برای مردم ما کار و پيشه . کار خلق می گرديد و فقر کاھش می يافت

ار استخدام می نمايند که بعد از مدتی خدمات شان پايان می ن مردم را منحيث مترجم و خدمتگزامتجاوز. تدارک ببينند

تا به کی افغانستان در اشغال باشد تا . داند اين اقتصاد دان احمق، فرق بين نيرو ھای توليدی و غير توليدی را نمی. يابد

 که چطور جلو  از فساد در دستگاه دولت حرفی نزدغنی. کشور بھتر گردد و فقر کمتر شود" اقتصاد "غنیبه عقيدۀ 

  . رشد را می گيرد و کشور را صدمه می زند

اين دولت .  دستگاه فاسد نبايد برای آيندۀ افغانستان اميدوار بودنبا اين رئيس جمھور و با اي. اول بايد خود را مالمت کرد

 .بايد از بيخ کنده شود

 
 


