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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جوالی ٢۵
 

 ضربات مالی پاکستان و ايران بر افغانستان
  

اخته تا اقتصاد ناتوان افغانستان را از گزارش ھای اخير حاکيست که پاکستان و ايران پول تقبلی افغانی را در دوران اند

يک مقدار عظيم پول تقلبی توسط عمال پاکستان و ايران در بازار ھای افغانستان پديدار گشته و مورد . پا در آورد

دولت مستعمراتی کابل که پر از جواسيس ھر دو کشور است، تا حال جلو اين خيانت را گرفته . استفاده قرار گرفته است

  . استنتوانسته

ًنظام ھای سياسی پاکستان و ايران در صدد اند که افغانستان را کامال تابع خود سازند تا مجالی برای آزادی و استقاللش 

پول . يکی از فعاليت ھای تخريبی پاکستان و ايران در ساحۀ اقتصادی است تا افغانستان را از ريشه برکند. باقی نماند

ًبه چاپ رسيده و بعدا ذريعۀ گروه ھای خاين و وفادار به اين دو کشور به افغانستان ھای تقلبی افغانی در ھر دو کشور 

  . آورده شده و آن را ماھرانه به دوران می اندازند

پول . است که اکثر معامالت پولی و تجارتی در آنجا صورت می گيرد" شازده"محل تقلب در کابل بيشتر در سرای 

شود تا  بادله میم ھزار افغانی ٢٠ و ١۵ افغانی است که روزانه بين ١٠٠٠ و  ۵٠٠ًھای ساختگی معموال نوت ھای 

  . جلب توجه نکند

. توان پول اصلی از پول تقلبی تشخيص داد تاجران صادق ديگران را متوجه اين خطر ساخته و گفته اند که با دقت می

وذ خود را در افغانستان پھن بسازند و برای سازمان ھای استخباراتی پاکستان و ايران با تمام قوت می کوشند ساحۀ نف

  .ئی ھای سياسی آينده آمادگی بگيرندرورويا

تواند امنيت  اين دولت مستعمراتی کابل است که توان مقابله با توطئه ھای دشمنان داخلی و خارجی را ندارد و نمی

انت، دزدی و چپاولگری از وظايف  ستانی، لجام گسيختگی، فساد، خيترشو. سياسی و اقتصادی کشور را تأمين نمايد

  . اصلی دولت مستعمراتی کابل است

 . از بيخ و بن نابود سازندرا  ضد دشمنان داخلی و خارجی به پا خيزند و آنھا هاين وظيفۀ مردم ماست تا که دير نشده ب

 

 

 


