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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ١٠
 

 دزدی معادن افغانستان

 
 بسم هللا محمدی

اشغالگران خارجی با کمک عمال داخلی معادن افغانستان را به يغما . چپاول معادن افغانستان ھمچنان ادامه داردچور و 

غارتگری . ين خصوص انجام داده نمی تواند امی برند و دولت مستعمراتی کابل ناظر اوضاع است و کمترين کاری در

 معدن الجورد ًخصوصا. استتی کابل ھم آن را تأئيد کرده ھا آنقدر ازدياد يافته که حتا وزارت معادن دولت مستعمرا

 .شوند بدخشان بيرحمانه توسط قومندانان محلی و به اشارۀ آمران بيگانه به غارت برده می

ناکسان افتاده که خاک آن را به فروش می رسانند و معادن ذيقميت آن را از در دست يک عده " صاحب"افغانستان بی 

تواند که دلش به حال کشور ومرد مش بسوزد و   نفر در دستگاه دولت مستعمراتی سراغ شده میکم. به غارت می برند

عمال . بکنند و بزدندرا وشۀ اين خاک گدزدان محلی و جھانی سعی دارند که ھر . به فکر حفظ حيثيت ميھن شان باشد

  .طبيعی افغانستان را به خارج اانتقال دھندداخلی با پستی و دنائت با دزدان جھانی ھمکار اند تا ثروت 

معدن الجورد واليت بدخشان در دست افراد غير مسؤول افتاده "اعالم کرد که " گلوبل ويتنس"سسۀ تحقيقاتی ؤً اخيرا م

سسۀ تحقيقاتی در گزارش ؤاين م".  خراج می کنند و به خارج می فرستندتو اين ثروت ملی افغانستان را خالف قانون اس

ين طريق، قسمت اعظم درآمد  ا متذکر شد که تحريک طالبان ھم به معدن الجورد بدخشان دسترسی پيدا کرده و ازخود

 را نشانه گيری نموده وگفته است که او از زمرۀ بسم هللا  محمدی"  گوبل ويتنس"گزارش . خود را تأمين می نمايند

 اين اتھام را محمدیمعلومدار که . را به جيب زده استکسانی است که از طريق قاچاق سنگ الجورد ميليون ھا دالر 

 مورد قاچاق و دزدی سنگ ھای الجورد به اطالع عامه رسانيده ١٢٧۵نظر به گزارش ھا، سال گذشته . رد کرده است

  .شده که ھيچ اقدامی در جلوگيری از آن صورت نگرفته است
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ی استعمار گران و اشغال گران وجود دارد که کسی  در عقب اين فعاليت ھای غير قانونی و ضد ملی، دست ھای قو

ًنيرو ھا اشغالگر خارجی با استفاده از عمال داخلی قسما مصارف خود را از طريق . يارای مقاومت با آنھا را ندارد

  . دزدی ثروت طبيعی افغانستان تکافو می نمايند

روت طبيعی افغانستان به غارت نرود و صرف با اين دولت فاسد و ضد ملی و مردمی، چطور می توان متوقع بود که ث

  .  در راه پيشرفت کشور مصرف شود

  

 

  

 

 

 
 


