
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

  
   کابل– عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ می ١٠
  

  از جانب بيگانگان" انتخاباتی"تمويل مصارف 

  

ر کابل شايع است که کانديدان رياست جمھوری دولت مستعمراتی در مجموع و دو کانديد به اصطالح پيشتاز طور د

 دور داخلی ھم قسماً سرمايه داران کمپرا.  خويش مستفيد شده اند" انتخاباتی"خاص از پول اجانب برای مصارف 

 مقدار پول از سوی سرمايه داران داخلی يک فيصد کانديدان مورد نظر را پرداخته اند، اما اين" انتخاباتی"مصارف 

قرار دارند و آن " کانديدان"بنابران بايد کسان ديگری باشند که در عقب . کند را مرفوع نمی" انتخاباتی"مصارف 

 .اجانب اند

" پيشتاز"يد طبق گفت و شنود ھا در کابل، امريکا و ايران بيشترين سھم را در حمايت از کانديدان خود داشته و دو کاند

مردم در کابل می گويند که اشرف غنی احمد زی بيش . ين دو کشور دريافت کرده اندافروخته شده مقدار عظيم پول از

چون اين دو خاين . دست آورده انده  ميليون دالر از امريکا و ايران ب١٠٠ ميليون دالر و عبدهللا عبدهللا بيش از ۵٠از 

پول گيری اين دو مزدور و .  متکی به اجانب می باشنده ملی و مردمی ندارند، برای بقای خود ھميشھۀگونه وج ھيچ

  .ين خواھد بود که اگر اين بی ھويتان از اجانب پول نگيرنداتعجب در.  تعجب ندارداجانب اصالً ساير مزدوران 

. نطقه ئی توسط پاکستان و ايران استين روز ھا جلب توجه نموده دامن زدن اختالفات قومی و ماکه در چيز ديگری

جرايد و روزنامه ھای اين دو کشور مانند ديلی تايمز پاکستان، رسالت و کيھان ايران حمايت خود را از عبدهللا عبدهللا 

آيا اين حمايت قصدی است که کشمکش ھای قومی را بيشتر دامن . اعالم داشته و او را شخص مطلوب معرفی کردند

ه عبدهللا عبدهللا و حاميانش تا حال مطالب مندرجه در جرايد و روز نام. ه کدام منافقت ديگری در کار استک بزنند يا اين

  . را ھمه می دانندايش کرده اند که معنھای پاکستان و ايران را نفی ن

  جام دھند؟    فاقد وجاھت ملی می توانند خدمتی برای مردم و کشور خويش انعناصرپس با اين نوع بی وجدانی ھا، اين 

 


