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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ٢٨
 

 امريکا می دزدد و می دزدد
صارف گزاف روز اول تجاوز به افغانستان، امريکا ثروت زير زمينی افغانستان را به يغما برده و ازين طريق م از

اگر امريکای متجاوز از يک سو ميليارد ھا دالر در افغانستان مصرف نموده و جيب . نظامی خود را تکافو می نمايد

 دالر ديگر را از افغانستان دزدی نموده و  ھاجنگ ساالران و ترجمان ھا را پر کرده است، از جانب ديگر ميليارد

اين پول ماليه دھندگان امريکا نيست، بلکه ثروتی است که به مردم . رده استمخفيانه و يا علنی از افغانستان به غارت ب

  .مظلوم افغانستان تعلق دارد

 ۀر اريکبھا " انسان" سال اشغال کشور ما و با نصب رذيل ترين ١۶گزارش ھا حاکيست که امپرياليسم امريکا طی 

معادن . ری دزدان داخلی به سرقت برده استقدرت، ثروت طبيعی کشور ما را که به مردم ما متعلق است با ھمکا

چند سال قبل بين نيرو ھای متجاوز امپرياليسم برتانيه و . يورانيوم و ليتيوم در واليت ھلمند آماج دزدی ھای امريکاست

. مريکا تمام شدنيرو ھای تجاوزگر امپرياليسم امريکا که کی بايد اين ثروت را بدزدد، جنگی صورت گرفت که به نفع ا

امپرياليسم . معادن اورانيوم و ليتيوم در محلۀ خان نشين واليت ھلمند واقع است که افغان ھا حق رفتن به آنجا را ندراند

امريکا يک ميدان ھوائی در نزديکی معادن اعمار نموده که طيارات غول پيکر حمل ونقل برای انتقال مواد دزدی شده 

دولت مستعمراتی کابل از موضوع آگاه است، اما . ز آنجا به صوب امريکا پرواز می نماينددر آن ميدان فرود آمده و ا

يگان انسان شريف .  آغاز و تا حال ادامه دارد"کرزی"دزدی ھا از زمان . ين مورد را ندارد اکمترين حق اعتراض در

ھای دون ھمت و " آدم"د، الکن اين  بگوي"عبدهللا" و "غنی" و "کرزی"پيدا شده که موضوع دزدی ھای امريکا را به 

عالوه، امريکا ھمچنان در قاچاق مواد مخدره شريک قاچاقبران داخلی است ه ب. فروخته شده فقط تير خود را آورده اند

  .که به امريکا ياری می رسانند

رای ديگران چطور می تواند نظام امپرياليستی امريکا ب. مظھر خيانت و دزدی ھاست" دموکرات" متمدن و یامريکا

  .درس حقوق بشر و دموکراسی را بدھد

 

 


