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 ٢٠١۶ جون ٢٧
 

 پسته دزدی در بدخشان
 تعداد اکنون گزارش  ھا می رساند که. الجورد دزدی و زمرد دزدی را شنيده بودم، اما از پسته دزدی خبر نداشتم

زيادی از اعضای منافقين جمعيت اسالمی و قومندانان اين گروه در بدخشان مصروف قاچاق پسته و تجارت غير قانونی 

اعضای جمعيت مقدار عظيم پستۀ بدخشان را غير قانونی به تاجکستان و ازبکستان برده و در آن کشور . آن می باشند

می و شورای نظار، کسی جرأت ندارد که جلو دزدی ھای قومندانان نظر به حاکميت جمعيت اسال. به فروش می رسانند

افغانستان از ناحيۀ قاچاق سنگ ھای قيمتی و پسته ساالنه ميليون ھا دالر خساره می  .جمعيت و شورای نظار را بگيرد

  .کشد

 می خواھد که اکنون دولت کابل.  سال اخير، قسمت اعظم از جنگالت پسته در بدخشان نابود شده است۴٠در جريان 

قومندانان منافقين . جنگالت پسته را دوباره احياء نموده و تجارت آن را رونق دھد، الکن مانع عمده سر راه است

ين طريق  ا بدخشان و ارسال آن به خارج اند و ازۀت اسالمی ربانی و گروه شورای نظار مصروف دزدی پستعيجم

ی نظاری ھا سنگ ھای قيمتی الجورد پنجشير و جمعيتی ھا الجورد ھمچنان شورا. ميليون ھا دالر کمائی می نمايند

باند برادران مسعود در پنجشير . بدخشان را که از بھترين در جھان است، می دزدند و ميليون ھا دالر به دست می آورند

جنگالت پسته در بدخشان . روياروئی را با اينھا نداردو صالح الدين ربانی، خدای مناطق شان اند و کسی شھامت 

مگر در افغانستان جنگ زده و بی سر و پا، کی می . سرمايۀ ملی کشور است و ھيچ فردی حق ندارد آن را غصب نمايد

شود و به  ال کند که چرا اين محصول عمده دزدی میؤًتواند از قومندانان خصوصا جمعيتی ھا و شورای نظاری ھا س

رسد، زيرا  ھای با قدرتی اند که حتا زور دولت مستعمراتی ھم به آنھا نمی" فيودال"قومندانان جمعيت، . رود  میکجا

 محصوالت منطقه دسترسی دارند و عايد ناشی از آن ھم در دست ۀًافراد جمعيت در بدخشان تقريبا به ھم. خود دولت اند

 بندی نموده و با الری ھا و قاطر ھا آن را به سرحدات تاجکستان افراد موظف جمعيت، پسته را بسته. خود شان می افتد

ين راه غير قانونی  اجمعيتی ھا توانسته اند که از. شوند رسانيده و از آن جا قاچاقبران تاجک محصول را تسليم می

ھم صورت می البته حق داری در سطح باال . ميليون ھا دالر کمائی کنند و خود را طور غير مشروع ثروتمند بسازند

  . گيرد

 . با اين دولت مستعمراتی و با اين نظام ضد ملی، نبايد از شنيدن و ديدن چنين اعمال خاينانه متعجب شد

 


