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    کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ٢٨
 

 امريکا به معادن افغانستان چشم دوخته است
معادن . ی و سر زمينی کشور ماست تجاوز امريکا به افغانستان، بھره برداری از ثروت زير زميناساسیيکی از داليل 

الکن .  ھم برای تجاوز امريکا و جود داردیژيک ديگريالبته داليل سترات. يورانيوم و مواد ناياب زمين مھمترين آنھاست

دولت دست نشانده و مزدور افغانستان . ش گرددکه کسی نمی تواند مانعمھمترين ھمه دليل دزدی ثروت افغانستان است 

  . ين مورد يک حرف بگويدال متجاوزين آگاه است، اما پدرش جرأت کرده نمی تواند که دراز چور و چپاو

 می گويند که امريکا برای دفاع از هعناصر کثيف دولت مستعمراتی کابل ھميش. می گويند که دروغگو حافظه ندارد

ژيک ماست که طبق توافقنامۀ مشترک به يامريکا ھم پيمان سترات. افغانستان عليه پاکستان و تروريسم آمده است

سفير افغانستان اشغال شده در واشنگتن  به نام . سرانجام بينی دروغگوی بريده شد. آورده است" تشريف"افغانستان 

معادن سرشار افغانستان توجه ترمپ " که کمترين تجربۀ سياسی و اداری ندارد در يک مصاحبه گفت که حمدهللا محب

. ا  را جلب کرده و وی در صدد است تا برنامه ای برای بھره برداری اين معادن روی دست گيرديکريس جمھور امئر

که تا حال  پس کسانی". ين معادن نخواھد گذشتاترمپ از. ترمپ متوجه معادن ليتيوم و ذخاير معدنی افغانستان است

که سفير يک کشور  وقتی. خواھند گفتکردند، حال چه  مدافع تجاوز امريکا بودند و برای امريکا ناموس فروشی می

رگ و پوست کنده در مورد نيات کشور متجاوز امريکا صحبت می نمايد، جائی برای متملقين و کاسه ليسان درجه دو و 

  .ن استامتجاوزتجاوز و لعنت به ھر فردی که مدافع . سه باقی نمی ماند

  . ه را برای آزادی کشور بلند نمائيمَبرای ھر فرد ما يک وجيبه است که به پا خيزيم و علم مبارز

 

 

 


