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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ می ٠٧

  غارت يورانيوم افغانستان توسط متجاوزين امريکائی

 غارت برده شده گزارش ھا حاکيست که ذخاير يورانيوم افغانستان در واليت ھلمند توسط باند ھای دولتی امريکا به 

ل م کاتوني دفاعی مص–معاھدۀ امنيتی . شود  ذريعۀ طيارات غول پيکر به بيرون از افغانستان فرستاده میاً و بعد

دالالن . دھد تا به خيال راحت دست به چور و چوال ثروت طبيعی افغانستان بزنند امريکائی میھای برای نيرو

  . دست می آورنده مکاری نموده و پول زيادی ازين ناحيه بن امريکائی ھاداخلی ھم درين ساحه با متجاوز

دھد که نيرو ھای متجاوز امريکا با خيال راحت منابع طبيعی افغانستان را به غارت  خبر ھای آزاد  دھنده نشان می

  دفاعی، اين تضمين را برای امريکائيان داده است که ھر–دولت مستعمراتی کابل با عقد معاھدۀ امنيتی . برند می

نيرو ھای متجاوز . مرکز دزدی يورانيوم در واليت ھلمند است. چه می خواھند می توانند در افغانستان انجام دھند

به .   ساعت مصروف دزدی ثروت کشور اند٢۴شين مراکز نظامی خود برپا کرده اند،  نامريکا، که در منطقۀ خان

. که کارفرمای امريکائی با او باشد وم را ندازد، مگر اينامرکائيان، ھيچ افغان حق نزديک شدن به معادن يورانيجز

د که کسی ديگر به راز آنھا بفھمد و افغان ھائی را که به آنھا ھمکاری می نمايند، پول ن امريکائی نمی خواھایھنيرو

زين عمل مردم ھلمند بار ھا گفته اند که ما دولت را ا. دھند تا خاموش باشند و جريان رابه بيرون گزارش ندھند می

نيرو ھای امريکائی با ". تشکر، ما کار خود را می فھميم"خارجيان آگاه ساخته ايم، الکن صرف می گويند که 

دھند و کسی ھم نيست  طيارات غول پيکر خود يورانيوم و ساير مواد ناياب زمين را به بيرون از کشور انتقال می

ژيک و يی ھا ھم از برکت دو معاھدۀ استعماری ستراتاين دزد. داشته باشدال کردن را درين خصوص ؤجرأت س

  .در حلقۀ بردگی امريکا قرار داده استرا  دفاعی است که افغانستان –امنيتی 

  

 


