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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ١١
 

 دزدد يونسکو ھم می
 ياردميلشوروی سابق . برند کشور ھای متجاوز به ھر کشوری که تجاوز می کنند، ثروت آن کشور ھا را به غارت می

ھا دالر افغانستان را دزديد و اکنون امريکا ھم منابع طبيعی کشور ما را به چپاول می برد و به ھيچ کسی جوابگوی 

اين سازمانی است . شود يونسکو ھم در افغانستان به دزدی آغاز کرده است شايد اين بار اول است که شنيده می. نيست

  . فاظت و حمايت کند، الکن خود در دزدی غرق شده استکه بايد از ميراث فرھنگی و طبيعی کشور ھا ح

زمزمه چنين است که شايد . گزارش ھا حاکيست که  يونسکو ھم به تاراج دارائی ھای طبيعی کشور ما آغاز کرده است

 کم می سازد، به دزدی منابع طبيعی و آثار تاريخی کارکنان برتانوی و امريکائی در لباس يونسکو که شک و ترديد را

ت يونسکو وارد باميان شده و به حفاری آغاز أيک عده از شاھدان عينی می گويند که يک ھي. افغانستان اقدام کرده اند

ات از کابل ھم ھداي. دھند کرده اند که کار شان صرف شبانه است و ھيچ افغان را اجازۀ دخول به محوطۀ کار شان نمی

  .ت يونسکو نشودأرسيده که کسی مزاحم کار ھي

ين فعاليت ھای سری که به نام يونسکو صورت می گيرد، پرده برداشته و اظھار نگرانی کرده ا مردم شريف باميان از

تواند   فعاليت ھای نامشروع خارجی ھا به ھر عنوانی که باشد، خير دارد اما نمیۀدولت مستعمراتی کابل از ھم. اند

حتا امکان . ستادگی را در مقابل بيگانگان داردييک نظامی که خود دست نشانده باشد، نه توان و نه جرأت ا.  بزندحرفی

  . ين نوع دزدی ھا شريک باشد و غنايم را بين خود و خارجيان تقسيم نمايندادارد که مقامات دولت مستعمراتی در

روز جواب .  نشاندگان محلی به دزدی ثروت ما مصروف اندن ھمراه با دستادانند که متجاوز مردم کشور ما خوب می

  . دادن به مردم خواھد رسيد

 

 

 


