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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 ۴٧ۀ  پيشرو شمارۀنشري

  ٢٠١٣ اپريل ٢٢

 کشوری با ثروت ھای ھنگفت طبيعی، اما فقير
القاعده «عليه » جنگ« نام  کشور جھان زير۴٠ و به تعقيب آن ھجوم بيش از ٢٠٠١ سپتمبر ١١سناريوی » برکت«از 

اين دشمن فرضی که ھمچون نوزاد بدجنس و ناقص الخلقه با دستان خونريز سازمانھای جاسوسی سيا و » و تروريزم

در اين مدت کشور ما از زمين و ھوا مورد تاخت . آی تربيه و پرورش يافته بود، بيش از يازده سال می گذرد. اس. آی

  . ھای ستمديدۀ ما با دستان اين جالدان تاريخ به زمين می ريزد ون تودهو تاز قرار گرفته و ھر روز خ

خاتمه نيافته و ھر روز به شدت و حدت آن افزوده می شود و کماکان » جنگ«امروز با گذشت بيش از يک دھه، اين 

با » صلح « و کوبيدن بر طبل خالی٢٠١۴اخيراً ھياھوی خروج اشغالگران غربی بعد از . دنباله دارد» قصه«اين 

ھای ديگری از زنجير اسارت توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما نمايان گرديده تا بلکه تيوريسن ھای  ، حلقه»مخالفين«

  . خود فراھم نمايندئیکاخ سفيد و نظاميان پنتاگون بتوانند از اين طريق زمينه را برای تطبيق دھۀ چھارم ستراتيژی آسيا

 ھزار عسکر مطابق به مفاد پيمان ١۵ بيشتر از ئیجاه ين دول واشنگتن و کابل و جابب» امنيتی«امضای پيمان اسارتبار 

و ھزاران تن ديگر خارج از اين پيمان در پيشرفته ترين پايگاه ھای نظامی که در اين مدت اعمار گرديده، نه » امنيتی«

ھند، پاکستان و کشورھای نفت  مخصوصاً چين، روسيه، ايران، ئیتنھا ھمچون شمشير دموکلس بر سر کشورھای آسيا

خود در » جواسيس «ئیجاه خيز آسيای ميانه قرار داشته بلکه از جانب ديگر جھانخواران حريص سرمايه از طريق جاب

وزارت ھای مختلف از جمله معادن و ساير ادارات دولت کابل به فکر انداختن  شکم بر ثروت ھای طبيعی کشور ما نيز 

  .می باشند

 نقطه از ساحات معدنی و ذخاير طبيعی که مطالعات اخير آن را تثبيت نموده و ارزش آن به ١۴٠٠ز موجوديت بيش ا

رسد، به وضوح نمايانگر آن است که افغانستان يکی از غنی ترين کشورھای جھان از لحاظ  ليارد دالر میيھزاران م

را به خود جلب نموده و ھر يک از اين موضوع خواھی نخواھی حرص و آز سرمايه . داشتن منابع طبيعی می باشد

» جنگ«ای به دست آورد و يا امتياز خود را از طريق شرکت در  کشورھای اشغالگر می خواھد از اين خوان، لقمه

  . افغانستان در جای ديگری از جھان از امريکای اشغالگر نصيب شود

با » دوستان خارجی«د، به ھمين خاطر زن ليارد دالر میيچون ارزش ثروت ھای طبيعی افغانستان سر به ھزاران م

. خود در وزارت معادن تالش دارند تا سھمی از اين نعمت بزرگ را به دست آورند» نامشاور«استخدام 

ھای نھفته در پس پردۀ چور و چپاول معادن کشور را  ای از واقعيت ھای اخير روزنامۀ ھشت صبح گوشه گریءافشا

  .دھد نشان می
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 ھزار دالر به نام کرايۀ ٣٧ مشاور خارجی، ۴٠ معاش ماھانه به ئیدالر امريکا) ١.٠٠٠.٠٠٠(ليون يپرداخت يک م

مھمانخانۀ وزير، صدھا ھزار دالر به بلی گويان و نزديکان وزير تحت نام معاش ماھانه، استبداد وزير معادن در 

که در  دھد، اما اين  از دولت نشان می از اين فساد را در بخشیئیھا استخدام و انفکاک افراد و اشخاص در واقع گوشه

  .ھای معادن به چه ميزان خيانت صورت گرفته، از حوصلۀ اين مقال خارج است بخش قراردادھا و داوطلبی

لياردھا ياگر به صورت گذرا به چند معدن در کشور اشاره شود، می بينيم که ارزش ھای نھفته در اين معادن سر به م

تن آھن که سنگ آن بيشتر از ) ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ليارد يھن حاجی گک با داشتن بيش از دو متنھا معدن آ. دالر می زند

در صورت موجوديت دولت مردمی و . ترين معادن آھن در جھان تثبيت شده است  درصد آھن دارد، يکی از غنی۶٢

صيب دسترخوان ھای دالر ن) ۵.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ليارد ي سال، ھر سال پنج م٢٠٠تواند برای  مستقل، اين معدن می

ليون تن مس به يھمچنان  معدن مس عينک يکی ديگر از معادن غنی کشور است که ده ھا م. مردم اين سرزمين نمايد

ھا معدن کوچک و بزرگ ديگر نيز در اطراف و اکناف  به ھمين ترتيب ده. لياردھا دالر در آن نھفته استيارزش م

تالش دارند تا با استفاده از ترفندھای مختلف آنھا را تصاحب » رجیدوستان خا«کشور دست نخورده باقی مانده و 

  .نمايند

يکی از فاسدترين دولت ھای جھان شھرۀ عام و خاص است، چون نمايندۀ واقعی مردم اين به مثابۀ دولت کابل که 

 که تعداد ئیابستگی ھاسرزمين نمی باشد، نه تنھا قادر به کنترول ثروتھای نھفتۀ اين کشور بوده نمی تواند بلکه با و

در . زيادی از مقامات بلندپايۀ آن به دولتھای دور و نزديک دارند، ھر روز اين ثروت ھای نھفته را ليالم می نمايند

 درصد مردم باشد، ٩۵ر نخورد و دولت مردمی و دموکراتيک که نمايندۀ اکثريت ييکه اوضاع سياسی کشور تغ صورتی

  .ھای آيندۀ اين کشور، چيزی جز بدبختی، فقرو بيچارگی باقی نخواھد ماند نسلسر قدرت نيايد، مطمئناً برای 

ھای  به ھمۀ نيروھای آزاديخواه، روشنفکر، مترقی و استقالل طلب است که از ھر طريق ممکن نگذارند تا ثروت

گان خود کشور ما و ساير وابست) جواسيس(ن اطبيعی اين کشور به تاراج رفته و يا اشغالگران خارجی از طريق مشاور

  . افغانستان امروز بيشتر از ھر زمانی به اين نيروھای آزاديخواه و استقالل طلب ضرورت دارد. را ليالم نمايند

 

 

 


