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  عبدهللا امينی

  ٢٠١٣ دسمبر ٢١
  

  غارت معادن ليتيوم افغانستان به وسيلۀ امريکا 
  قابل توجه خاک فروشان و مدافعان اشغال افغانستان

  

 کليه معادن ليتيوم افغانستان را در تصرف خويش درآورده و به ھيچ تاسعی می ورزد گزارش ھا حاکی است که امريکا 

شود که افغان ھای مربوط به دستگاه دولت مستعمراتی کابل  حتا  گفته می.  ديک شدن به آن را ندھدزکشور ديگر حق ن

مايند که امريکا صرف برای آبادانی مدافعان استعمار و اشغال افغانستان می فر.  ين مورد را ندارنداحق اظھار نظر در

 انسانی یشما واقعاٌ که شرف و آبرو! آقايان .  به  افغانستان ھجوم آورده است سايگان طماع مکشور ما و دفاع عليه ھ

  .تان را به خاطر دالری چند از دست داده ايد

 در تکنولوژی اسلحه سازی ھم مورد است، بلکه) لپ تاپ( استفاده در کمپيوتر برایبا ارزش نه تنھا ۀ ليتيوم يک ماد

کشف موجوديت معادن ليتيوم و تيل و گاز يکی .  ين ساحه پديد خواھد آوردااستفاده قرار گرفته و تحول شگرفی را در

از داليل عمدۀ تجاوز امپرياليسم امريکا به افغانستان بود، نه به منظور به اصطالح مبارزه با  تروريزم که امريکا و 

ارزش معادن ليتيوم افغانستان به بيش از يک ھزار ميليارد دالر تخمين شده که از نگاه . تجاوز ادعا می کنندمدافعان 

  .کيفيت بھتر از معادن ليتيوم در کشور امريکائی بوليوی می باشد

سم بر حسب گزارشات، نقشه ھای معادن افغانستان بعد از فروپاشی سوسيال امپرياليسم شورروی در دست امپريالي

وريستی  حادثۀ  تر.  افغانستان مسلط گرددروی ھمين  دليل بود که امريکا سعی می کرد ھر چه زودتر بر .  امريکا افتاد

  که علت آن ھنوز مورد بحث محققين است و سرتنبگی طالبان قرون وسطائی بھترين بھانه ھائی بود ٢٠٠١ سپتمبر ١١

 سال تجاوز و اشغال کشور، امپرياليسم ١٢در خالل مدت بيش از .   تکه امپرياليسم امريکا به دنبال  آن ھا می گش

امريکا به قدر کافی معلومات تخنيکی در خصوص معادن افغانستان جمع آوری نموده و به بھره برداری آغاز کرده 

به خاينان يک مقدار کمی آن شايد . ھيچ قدرتی وجود ندارد که جلو دزدی ھای امريکا را در افغانستان بگيرد.  است

 .  کنندرا بلند ن طور رشوت اعطا گردد تا صدای خود افغان

ما نه تنھا به ھويت دولت خاک فروش افغانستان پی برده بلکه شخصيت ضعيف آدم ھای ملعون و بی وجدان را در 

ا و اشغال سايت ھای مختلف مشاھده می نمائيم که با چه بی شرمی و خود فروشی از اعمال ضد بشری امپرياليسم امريک

  .کشور شان  دفاع می نمايند

 

 


