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   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جوالی ٢٣
 

 حزب اسالمی و چپاول معادن
گزارش ھا .  وارد دزدی و چور ثروت ملی افغانستان شده استباردگر به صورت علنیحزب اسالمی گلبدين حکمتيار 

طالبان .   حزب جنايت کار اسالمی افتاده استیحاکيست که دو معدن زغال سنگ کرکر و دودکش بغالن در دست نيرو

معادن لعل بدخشان را به يغما می برند،  شورای نظار معدن الجورد پنجشير را ھر روز دزدی می کند و جمعيت 

نسبت نبود يک دولت مردمی و ملی، افراد و گروه ھای . اسالمی ھم به قسمت وسيعی از معادن بدخشان تسلط دارد

  .رند و دزدی می کنند و غارت می نمايند بشرير و وابسته به اجانب به ھر سو يورش می

مقامات محلی واليت بغالن اعتراف کرده اند که حزب اسالمی حکمتيار کنترول معادن زغال سنگ کرکر و دودکش را 

شخصی به نام ميرويس که يکی از اعضای . آن صد ھا ھزار دالر به جيب می زننددر دست گرفته و از فروش مواد 

ولين شرکت افغان ؤمس"نيران  گفت که اگر يکی از انج.  دھدحزب اسالمی است، اکنون به کارکنان معادن دستور می

دن اين معادن اقدام جدى نکند، امکان دارد کول که قرارداد اين پروژه را به دست دارد و دولت در مورد دوباره فعال کر

که بعضی نقاط معادن، به خطر آتش سوزی مواجه شده و بعضی نقاط ديگر آن را آب بگيرد که درآن صورت، شايد 

  ". استخراج شودۀسالھا طول بکشد که اين معادن دوباره آماد

دور افگنده  و ه کند تا افراد حزب اسالمی را بال اين جاست که چرا نيرو ھای امنيتی دولت مستعمراتی مداخله نمی ؤ س

ی بين دولت مستعمراتی کابل و حزب ئسرنوشت معادن را خود در دست گيرند؟ مردم فکر می کنند که شايد زد و بند ھا

چند ماه قبل حزب اسالمی و دولت مستعمراتی مذاکرات صلح را . اسالمی صورت گرفته که مردم از آن خبر ندارند

نظر به شھادت مردم، شخص گلبدين حکمتيار . بودند که تا حال به نتيجه نرسيده اما ھنوز ھم ادامه داردآغاز کرده 

  .   فرمان  تصرف معادن زغال را به پيروان خود صادر کرده است

 اين ھم يکی از نتايج تجاوز امپرياليسم امريکا وشرکاء به افغانستان و. چور و دزدی در افغانستان مؤسسه شده است

  . نصب يک دولت مستعمراتی در کشور است

 

 

 
 


