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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ جون ٢١

 

  ترويج پول خارجی در واليات سرحدی
نند قندھار، نيمروز، يکی ديگر از بيخبری و بی کفايتی ھای دولت مستعمراتی کابل اين است که در واليات سرحدی ما

واند کاری انجام ی ت  نمً اصالو مناطق جنوبی، استفاده از پول پاکستان و ايران رايج شده و دولت مستعمراتی ننگرھار

سامان  و تواند اقتصاد بی رونق خود را سر  عبدهللا  می–با اين حالت شرم آور، چگونه حکومت وحشت ملی غنی . دھد

دست ھای نا مرئی در انھدام اقتصاد افغانستان اشغال شده . بار پاکستان و ايران خارج سازددھد و پول خود را از زير 

  .ندمصروف فعاليت ا

دھند که  ستد روزمره پول پاکستان و ايران را مورد استفاده قرار می دزدان و قاچاقبران در واليات سرحدی در داد و

دولت . ی پول افغانی و دوم نفوذ روز افزون کلدار و لایر در کشوراول بی ارزشی و بی اعتبار. کند دو چيز را افاده می

  .رسد که زورش نمی مستعمراتی کابل غرق در نابسامانی ھای خود، يا خبر ندارد و يا اين

اش تکميل نشده و در تعيينات در زود وخورد اند، چطور قادر خواھد  يک نظام بيھوده و مستعمراتی که تا حال کابينه 

شود که زور قاچاقبران و دزدان و معامله گران در  معلوم می. بود که جلو ترويج پول کشور ھای دشمن را بگيرد

حکومت ھمچنان فساد انکار ناپذير در دستگاه . واليات سرحدی به مراتب بيشتر از نقش دولت مستعمراتی کابل است

  .وحشت ملی باعث شده است که دولت ھای دشمن دست آزاد در تضعيف افغانستان داشته باشند

ً اھالی واليات سرحدی خصوصا نيمروز بار ھا به دولت مزدور کابل شکايت کرده اند که استعمال پول ايران و پاکستان 

الکن گوش شنوا به شکايات . ا در خواھند آمدوضعيت مالی و اقتصادی آنھا را خراب نموده و دير نخواھد بود که از پ

. کند مردم سرحدی در دولت مستعمراتی وجود ندارد و دست ھای نامرئی در عقب، اين روش ضد ملی را قمچين می

که حتا بعضی مردم واليات سرحدی با پول مروجۀ افغانی آشنائی ندارند و صرف پول پاکستان و ايران  تعجب آور اين

توان اين دولت مزدور را مدافع مردم کشور و حاکميت ملی  با اين بی خبری دولت مستعمراتی، آيا می.  را می شناسند

  دانست؟

من بار ھا گفته ام و بار ديگر تکرار می نمايم که يگانه راه،  انھدام اين نظام مزدور است که صرف از طريق انقالب 

  .    می باشدمردمی ميسر 

 

 


