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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اگست ١۵
 

 رود معادن طالی بدخشان به غارت می
ی نموده و آن را دزدان حرفه ئی به کمک و معاونت عمال دولت معادن مختلف به شمول معدن طالی بدخشان را دزد

بی سر وسامانی و جنگ وستيز باعث شده است که گروه ھای جنائی به غارت ثروت ملی . بين خود تقسيم می نمايند

وضع بدخشان از لحاظ بی ثباتی و بی امنيتی آنقدر . کشور پرداخته و کسی و قدرتی ھم نيست که جلو آنھا را بگيرد

ين طريق اتار خود را ازشستبرد می زنند و يک قسمت از مصارف کخراب است که طالبان ھم به طالی بدخشان د

ًاکثرا معتقدند که .  گرددیدولت فاسد افغانستان نه صالحيت دارد و نه قدرت که بتواند مانع چنين جنايت. تکافو می نمايند

  . ين جنايت سھيم استاخود دولت مزدور کابل در

اده از حالت بد کشور، به معادن افغانستان دستبرد زده و آن را در گزارشھا حاکيست که گروه ھای جنايتکار با استف

در سال ھای جھاد ضد شوروی و جنگ ھای داخلی، . رسانند بازار ھای  سياه در داخل و خارج کشور به فروش می

اکنون ساير گروه ھا به شمول طالبان سياه . شاه از دزدان اولی بودندگروه ھای جمعيت اسالمی و شورای نظار احمد 

انديش توانائی اين را پيدا کرده اند که با استفاده از وضع آشفتۀ کشور، معادن طبيعی کشور را که دارائی عامه به شما 

  . کشور خارج سازندرود، دزدی نموده و اشيای قيمتی دزدی شده را به قاچاقبران تحويل داده تا بتوانند از می

يک عده از  جنگ ساالران و حتا . ن امکان ناپذير استاا متجاوزت اين نوع دزدی ھا بدون آگاھی دولت مزدور کابل و ح

که با  رسد و يا اين داند، اما زورش نمی دولت مرکزی خوب می. ين  کثافت کاری دست دراز دارنداوکالی شورا در

در جھان شناخته دولتھا روی ھمين دليل است که دولت افغانستان يکی از فاسد ترين . قاچاقبران و دزدان ھمکاری دارد

  .   مردم کشورمتعلق است که فرد فرد کشور بايد از آن مستفيد گرددۀمعادن افغانستان به ھم. شده است

 دزدی ھا کماکان ادامه که افغانستان استقالل خود را باز نيابد و يک دولت مردمی و ملی به وجود نيايد، ھمچو تا زمانی

   .خواھد داشت

 

 

 

 


