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   کابل-  ینيعبدهللا ام

  ٢٠١٥ جنوری ١٨

 

 رانيافغانستان خندق اموال نامرغوب پاکستان و ا
. ل کرده اندي ارزش خود  تبدیف و بي، کشور ما را به مرکز اموال کثراني پاکستان و ایعني افغانستان ۀدو دشمن قسم خورد

 ین دو کشور به فروش نمي ایا در بازار ھايشود و  ید ميران توليت و کم بھا که در پاکستان و اي خاصیھر چقدر مال  ب

  .شود ی صاحب صادر میرسد، به افغانستان ب

 متجاوز و مداخله ی کشور ھای و فرھنگیاسي، سیھا آماج اھداف نظام، افغانستان نه تنی و مردمیک نظام ملينظر به نبود 

 از یھر دو کشور تعداد. ران شده استي پاکستان و این کاال ھاي ارزش تری بین جا برايگر قرار گرفته، بلکه ھمچنان بھتر

. ندي ھموار نمایراني و ایستان فروش اموال پاکیل نموده تا راه را برايھن را در افغانستان تموين به ميرت و خاي غیافراد ب

با صدور اموال فاقد  . ندي نمایران کار مي پاکستان و ایه دار کمپرادور مانند مزدور براير گرفته تا سرماين افراد از وزيا

دولت ضد .  کشور را به مخاطره افگنده اندیران اقتصاد افغانستان را جداٌ صدمه زده و رشد اقتصاد مليت، پاکستان و ايفيک

 که بتواند جلو ،لين خود جنگ دارند، نه قادر است و نه ماي افغانستان که تا گلو در فساد غرق است و ھنور در بیمل

ران بلند شده ي پاکستان و ایت اموال وارداتيفي کیت بيت مردم از نوعيشکا. رديران را بگي پاکستان و ایسم صادارتياليامپر

نه ي، فروش افغانستان در تمام زمی مباالتیانت و  بين خي چنۀجينت. ن امر توجه کندي وجود ندارد که به ایاما کدام گوش شنوائ

  . به اجانب استھا

م دشمنان قسم ي دولت مزدور کابل، افغانستان را از پا در خواھد آورد و کشور ما را دربست تسلیروش نادرست و ضد مل

 .   کابل است وبسین نظام ضد مل و سرنگون ساختیام مليگانه راه، قي.  آن خواھد کردۀخورد

 


