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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ١۵

 ايران گنجينه ھای باميان را می دزدد
  

  
 عالوۀ بخش نفوذ فرھنگی خود، اکنون می کوشد که با آالت تخينکی مدرن گنجينه ھای تاريخی ذيقيمت هنظام آخندی ب

 ھمکاری کرده اشود يک عده از عمال حزب وحدت با ايرانی ھ گفته می. دزديده و به ايران انتقال دھدرا واليت باميان 

ين نوع فعاليت ھای ضد افغانستان  ادست آزاد در) واواک(سازمان استخباراتی ايران . ورند آدست میه ی بو پاداش نقد

  .دھد داشته و با استفاده از نبود يک دولت ملی و مستقل در کشور، ھر کاری که بخواھد انجام می

 متفاوت گرد ھم آورده شده اند، گاھی که در آن طيفھای مختلفی از انسانھا با گرايشاتموران دولت مستعمراتی کابل، أم

 قومی و مذھبی و زمانی باقيماندۀ وجدان باعث می شود که برخی از آنھا به کارھائی دست - زبانی- رقابت ھای حزبی

موران امنيتی افغانستان، آالت أچند روز قبل يک عده از مبزنند که در شرايط عادی کسی انتظار آن را ندارد؛ چنانچه 

بعد از تحقيق آشکار شد که نظام آخندی ايران با . مدرن تخنيکی ساخت ايران را در واليت باميان مصادره نمودند

ھمکاری عمال داخلی مجدانه می خواھند که گنجينه ھای تاريخی باميان را که ميليون ھا دالر ارزش دارد، ذريعۀ اين 

نظر به گفتۀ والی باميان، ايران می تواند با استفاده ازين آالت، گنجينه . وده و آن را دزدی نمايندآالت مدرن شناسائی نم

دو تن از عمال حزب وحدت که درين خيانت . ھای تاريخی را که ھنوز در زير زمين مدفون ھستند شناسائی نمايند

شود که  میزده  ھزار دالر تخمين ٨٠يش از قيمت آالتی که مصادره شده به ب. ھمکاری می کردند، بازداشت شده اند

اشغال . سازمان استخباراتی ايران بسيار ماھرانه آن را به باميان آورده و در دسترش عمال داخلی اش قرار داده است

 ترين آثار تاريخی یافغانستان و فقدان يک دولت ملی اين امکان را برای اجانب ميسر ساخته است که بھترين و قيمت

  .ان دزديده شود و به خارج قاچاق گرددافغانست
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داند که امريکا، برتانيه، پاکستان، ھند و ساير اشغالگران ھم  خدا می. اين شمه ای از فعاليت اجانب در افغانستان است

  . دھند افغانستان را می دزدند و به کشور ھای خود انتقال میو ديگر داشته ھای به چه مقدار معادن 

 


