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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   امريکا- سليمی نعيم : نويسنده

  ٢٠١٩ جنوری ١٢
  

 

 ثروت اوج در فقر

 
 اما گرسنه "عنوان زير را مضمونی ھا تازگی ين ادر صبح ھشتۀ روزنام نويسندگان از يکتن روشنگر خليل جناب

 نيافته تذکار منبع(خارجی سازمانھای از برخی برآورد حسب را کشور معادن کلی ارزش و نموده نشر "گنج ویربر

 چيز دو ،دارد نازيدن برای که چيزی تنھا افغانستان" که اند ساخته نشان خاطر و زده تخمين لردا تريليون سه به )است

  . " گرسنه ھم و است تشنه ھم ، صفو اين با اما . معادن و آب ؛ است
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 من و انگيخت بر را قلم اين خرسندی و مسرت اول گام در صبح ھشت جانب از نھمآ و مطلبی چنين نشر و پخش

 نيز خودم که بود نھفته آن در من برای شده تحريک کنجکاوی داليل از يکی ؛نمودم مرور بار چندين را آن مشتاقانه

 و درو فصل"عنوان زير را شبيھی مضمون ١٣٩٦ ميزان ٣٠ با برابر ٢٠١٧ کتوبرا ٢٢ يختار به آن از قبل ھا مدت

 رسانيده نشر به ديگر اجتماعی ھای شبکه از یا عده و خويش فيسبوکی سايت در "است رسيده فرار خرمن آوری جمع

 و ليتيم ، جست ، مس ، آھن ذخاير دارای افغانستان" که بودم نموده ءافشا مختلف منابع از کنجکاوی با آن در که بودم

 آنھا سویه ب مريکاا داریه سرماي حاکم حلقات چشم که باشد می دالر تريليون يک تخمينی ارزش با ناياب فلزات ديگر

  . " است شده دوخته

 سویه ب ۀنام ھفته به ريفرنسی استناد با آنزمان در قلم اين

 بازديد و ديد و ھا مالقات از Toward Freedom آزادی

 دست و پوشالی دولت يسئر زی احمد غنی اشرف یھا

 در امريکا جمھوری يسئر مپتر دونالد با افغانستان ۀنشاند

 مناسبت به )ھمانسال می ماه( سعودی عربستان رياض

 ھمچنان و" تروريزم با مبارزه "اصطالح به کنفرانس

 در متحد ملل عمومی مجمع اجالس جريان در آن متعاقب

 افغانستان طبيعی منابع به امريکا داریه سرماي ھای کمپنی ۀآزمندان توجه جلب با رابطه در )ھمانسال مبازھ(نيويارک

 باالی ما "که اين را زی احمد از قولی نقل برداشته پرده افغانستان ملی ھای ثروت چپاول و چور حيل و دسايس از

 ھای کمپنی عوض به چرا "که شد آور ياد غنی کراخيرالذ ديدار در . نمودم بازگو " ايم نشسته ھنگفتی ثروت غندی

 دارای گرديد آوری ياد آن از باال در که قلم اين مضمون" . نباشند دخيل یئمريکاا ھای شرکت معامله درين یئچينا

 آن به باره ين ادر آگھی بيشتر ھرچه دريافت جھت توانيد می شما که باشد می باره درين تفصيلی جزئيات و اطالعات

  . يدئنما مراجعه

 که کارانه محافظه و کارانه مالحظه برخورد با نامبرده که سازم نشان خاطر بايد ينمورد ادر جزؤم و کوتاه نقد يک در

 واقعيت از )گنج روی بر اما گرسنه(عنوان اين نمودن کششپي با است افغانستان بورژوازی شنفکریرو حلقات ۀخاص

 بنابر امريکا داریه سرماي امرياليستی انحصارات ھای کمپنی جانب از ما طبيعی منابع کشی بھره و استثمار دلخراش

 ضعيف و نادرست مديريت بهً صرفا را نآ داليل و رفته طفره ھا کمپنی اين به صبح ھشتم ۀروزنام مالی ھای وابستگی

 فغانستانا زحمتکش مردم چشم از حقايقداشتن  پنھان واقعيت در که اند نموده خالصه کشور در امنيت نبودن با مأتو

  . است

 ما مردم نازيدن از" ايشان جناب که است اين ديگر ۀنکت

 يکً واقعا که زند می حرف ، " ما کشور معادن و آبھا بر

 درآمد یئھا گزارش حسب زيرا نيست، بيش مضحکه

 معادن از طلبان جمله از مسلح ھای گروه و قاچاق ۀشبک

 ين ااز دولت ۀساليان درآمد از بيشتر مراتب به کشور

ه ب برای فقر شدت از ما مردم بزرگ واکثريت است معادن

 به استبداد کاردھای و نالند می نان قرص يک وردنآ دست

  . است معترف آن به نيز نويسنده خود شخص که فرورفته شان استخوان
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 طبيعی ھایثروت باالی توانيم می چطور پس ،نباشيم آزادی و استقالل ،ملی حاکميت دارای ما که زمانی اينجاست الؤس

 به نازيدن عوض به ما مردم که گفت می بايد روشنگر جناب ؛بنازيم ،نداريم را آن تصاحب ۀاراد و اختيار که خويش

 برای را خويش ھمت کمر کشور روان تراژيدی از گھیآ درک و درد با و بکشند حسرت آه ،ما ۀرفت دست از عزت

  . ببندند ،کشور در بنيادی تغييرات آوردن و پوشالی نظام اين برکندن

 ،کنيم نصيحت آنھا به و بدھيم مشوره کابل حکام به که نيست آن در قلم اين ديدگاه به روشنفکری و روشنگری رسالت

 تخريش و تخديش بر مبتنی مردم بسيج و سازی بيدار و انديشی ديگر مبنای بر رسالت اين،  آنعکس دباي بلکه

  . است گنديده و پوسيده بنياد از که عمارتی ترميم و اصالح تا ، باشد استوار حکام اين )آژيتاسيون(

  پايان

  شما ديدگاه

  


