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  :يادداشت

ای  شريف آوری آق يامک"ت ه"س د گفت وش آمدي ب خ ميم قل ا از ص ی م اران قلم ع ھمک ه جم شه  را ب دواريم ھمي  امي

  .شته، از ھمکاری ھای شان مستفيد گرديمدوستانی ژرف نگر وروشنگر از سنخ ايشان را باخود دا

                                                                                  موفقيت وگامگاری ھر چه بيشتر شان را آرزومنديم

 AA-AA          پورتال                                                                                              

 ر سيامك  -س 

١۶.٠٧.٠٩  

  

  شود؟يپول از كجا م
   

انه ھای صوتی و  ام مطبوعات و رس ه تم ده ك ات رياست جمھوری مان ه انتخاب د روزی ب صويری را تحت ت    چن

ا مشكالت.پوشش خود قرار داده است ستان ب ردم افغان ه م د در حاليك شكيل ميدھ ر داغ را ت ا خب ه آنھ ه گفت رو  رویوب ب

  .به اين مردم درد ديده ارزش نداردھم له داغ به اندازی پشيزی سأ اين مکهاست 

  ؟اندال در اين جا است كه اين مقدار پول ھنگفت را اين كانديدان از كجا به دست آورده ؤ سمگر باز ھم 

ول ھنگفت ی با پوستر ھای كالن رنگ،ت مھم افغانستان ا در حاليكه ميبينيم در متر متر كابل و والي  كه ھر كدام آن پ

دان طلب می نمايد و ن كاندي را پرداخت ميكنآ اي ه نن ه ھزين صويری و صوتی ك انه ھای ت ين شكل در رس ه ھم د و ب

ر از ،دنبيشتری در بر دارد به مصرف ميرسان ستان را كمت ه ۵٠ در حاليكه عايد سرانه افغان ادل ب ه مع انی ك   ٩۶ افغ

  .گرديده است!! اند، مزين سنت امريكايی ميشود اعالن كرده 

  بابد پرسيد که اين پول از کجا آمده است؟

ن . بايد مردم افغانستان بدانند كه اين كانديدان ريشه آن از افغانستان نه بلكه از جای ديگری بايد آب ميخورد ا اي فقط ب

خود فروخته شد باز بدست د كه پول از كجا ميشود وقتی انسان باقی مانال ؤ نبايد برای مردم جای سکه  نگرش است 

ستان نله مھم بوده نميتواند و باداران شان برای شان ميپردازأآوردن پول برای شان كدام مس ردم افغان د از اين سبب م

  .به عكس ھای فيشنی اين خود فروخته ھا  فريب نخورده راه خود راپيدا كرده و بايد بكند 


