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   کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جون ١٨

  
  ضد مردمی" کانديدان"پشتيبانی سايت ھای ضد ملی  از 

  

ضد ملی و ضد مردمی خود را به يک نحوی ما در جريان انتخابات و روز ھای قبل بر آن ديديم که افراد و گروه ھای 

حتا اعضای خانواده ھا با طرح و مصلحت خود را تقسيم کردند تا در . نديدان وابسته به اجانب قرار دادندادر پھلوی ک

ھر کی خر شود، ما پاالن خر "به اصطالح عاميانه . از سفرۀ استعمار دور نمانند" کانديدان"صورت تقرری ھر يک از 

  . مورد اين اشخاص و دسته ھای بی ھويت صدق می کنددر" ھستيم

عالوۀ افراد و گروه ھای ارتجاعی، يک تعداد از سايت ھا در داخل و خارج افغانستان ھم  با حمايت  يکی از ه ب

بعضی سايت ھا علنی و  بعضی سايت . وابستگی خود را به امپرياليسم و مزدوران استعمار وانمود ساختند" کانديدان"

گردانندگان اين سايت ھا می کوشند تا اگر ممکن باشد، در . مورد نظر فعاليت می نمايند" کانديد"ديگر مخفی برای ھای 

ين طريق مانند زراندوزان نظام کرزی به ثروت غير مشروع ادست آورند و ازه حکومت مستعمراتی آينده سھمی ب

گردانندگان سايت ھا ھم مانند اعضای فاميل ھای پيش پای بين، ساختگی ميان خود مشاجره می که  جالت اين. دست يابند

در ارتباط " ھر کی خر شود، ما پاالن خر ھستيم"ھمان مقولۀ باال . بھتر از ديگر است" کانديدان"نمايند که کدام يک از 

  . به موقف و ھويت ضد ملی  ھمچو سايت ھا مصداق پيدا می کند

که در  عوص اين.  سايت ھا افرادی اند که به کھولت رسيده اند، اما ھنوز ھم از فکر پست و مقام دور نشده انددر ميان

عمر برباد رفته، خدمت به کشور و مردم خويش را  پيشه گيرند و يا حد اقل امپرياليسم و عمال استعمار  را ايام واپسين 

ين ابا وجود ھزار ھا کرنش و کاسيه ليسی، تعدادی کثيری از.  ل شده اندياری  ندھند، اينھا خود به آلۀ دست استعمار مبد

  . قناعت دھندبه استعمار قشر فاسد نتوانستند  استعمار را در وفاداری خويش 

  .      سرشکستگی و بی حيائی اين بی ھويتان تداوم دارد

 

  


