
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  :يادداشت

از صميم قلب خوش آمديد گفته ، "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"را به پورتال " نادر نظری"تشريف آوری آقای 
  .زشمند شان  بر غنای صفحه ھای پورتال بيفزايندمقاله ھای ارھميشگی اميدواريم با ارسال 

    به آرزوی  ھمکاری ھای متدوام وپربار تان                                                                                   
 AA-AA   از طرف اداره پورتال                                                                                          

  
  نادر نظری 

  ٢٠٠٩ می ١٢

  

  
. يکی از اھدافی که امپرياليست ھا برای دست يافتن به آن تالش ميورزند، دست رسی به منابع طبيعی کشور ماست

ی ئو نيمه مخفی برای شناساصورت مخفی ه امپرياليست ھا و در راس آنھا امريکا تا حال چندين آزمايش و سروی ب

 ئیبود که توسط زمين شناسی اداره فضا ١٣٨۴در سال يکی ازين آزمايشات . معادن افغانستان انجام داده است

 را تا سيصد ھزار کيلومتر در فضای  شانئیکارشناسان ناسا، تحقيقات ژئوفيزيکی ھوا. انجام شد) ناسا(امريکا 

دليل نا امن بودنش  شامل اين بررسی ه ارزگان ببا وجوديکه واليات بدخشان، نورستان، . افغانستان اجرا کردند

  . اختصاص داده شده بودئیکايقرار نداشت، تنھا ھزينه اين بررسی، سی و چھار ميليون دالر امر

 ھا اعالم کردند، منطقه کتواز در شرق افغانستان و ھرات، در غرب، دارای ئیتنيجه اين بررسی را که خود امريکا

 ئیکاييکه امرتنھا طبق اين بررسي. و گاز داردو ھلمند، در جنوب، منابع زيرزمينی نفت منابع زير زمينی نفت است 

ھا فاش ساخته اند، منابع زير زمينی نفت در شمال افغانستان، دوازده تا پانزده برابر و منابع گاز، پنج تا شش برابر 

دن ذغال سنگ، حدود بيست برابر بيشتر ھمچنان ذخاير زيرزمينی از جمله معا. بيشتر از برآوردھای قبلی بوده است

  .از مقداری است که پيش از اين تخمين زده می شد

وزارت معادن دولت دست نشانده اعالم کرده است که بنا بر بررسی ھای انجام شده از سوی وزارت معادن، ذخيره 

  .بالغ  به دو ميليارد تن می رسد» حاجی گک«آھن معدن 

پنج درصد از مواد معدنی و ده درصد از منابع نفت و گاز عادن دولت پوشالی، فقط گفته وزارت مه با اين وجود ب

  . خود آگاھی دارد
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 ھا از ئیيکی از فريب و ترفند ھای دولت دست نشانده به مردم افغانستان اين است که ميگويد آزمايشات امريکا

چه ذخايری و در کجای مناطق افغانستان قرار منابع طبعی افغانستان برای اين است  که دولت افغانستان دقيقا بداند 

  !!دارد

طبيعی کشور ما ارايه ميدھند، به ھيچ وجه ميزان دقيق ذخاير طبيعی در ذخاير  ھا برای ئیًيقينا ارقامی که امريکا

 در چنانچه. آنھا حد المکان تالش می نمايند تا ذخيره منابع طبيعی کشور ما را مخفی نگھدارند. افغانستان نمی باشد

  .ا توسل ميجستندمکاری در باره ذخيره منابع طبيعی گذشته روس ھا به چنين شيوه ای از مخفی 

 ھا و ھم روسھا کوشيده اند و ميکوشند رقيب را به ئیراز اين مخفی کاری و اسرار در اين است که ھم امريکا

من يھه ب. انستان را مھار بتوانندافغحرص و آز کمتری وادارد تا لجام احتمال کش مکش ھای شکارچيان طعمه در  

ه ميدھند، بيشتر برای انعقاد قرار داد ھای ناعاالنه و چپاولگرانه ئکه از منابع طبيعی افغانستان ارادليل ارقامی را 

طور مثال سروی معدن آھن حاجی گگ را به اين دليل انجام داده است ه ب. است تا سروی و بررسی دقيق و صحيح

 پنج معدن ديگر شامل معدن با"حاجی گگ"پروژه استخراج معدن آھن عادن دولت دست نشانده، گفته وزير مه تا ب

  .گذاشته خواھد شدبه شرکت ھای خارجی، به مزايده گاز شبرغان، نفت سرپل و سمنت و ذغال سنگ واليت ھرات 

رجی ليالم ميگردد، خيلی صورت قرار داد ھای نا عادالنه، در خدمت کمپنی ھای خاه عالوه بر اينکه اين معادن  ب

طور مثال سنگ ه ب. انھای رھزن محلی مورد دست برد قرار گرفته استنداز ذخاير طبيعی افغانستان توسط  قوم

پوشش يا بھانه حمل . صورت قاچاق از افغانستان خارج گرديده و بفروش ميرسده کروميت لوگر توسط الری ھا ب

. بھره برداری از معدن مس عينک درين واليت ھستندين اکمال و سنگ کروميک از لوگر اين است که آنھا در ح

صورت رسمی در اختيار  شرکت  ھای چپاولگر قرار گرفته ه زيرا معدن مس عينک، توسط دولت دست نشانده ب

  .است

استخراج و خريد و فروش غيرقانونی ثمره ھشت سال دولت دست نشانده تنھا اين بوده است که در ھر منطقه ای که 

ندان رھزن را در آنجا مستقر ساخته است تان ادامه دارد، دولت فقط يک قومنگ ھا و مواد معدنی قيمتی در افغانسس

  .تا امنيت دزدان و چپاول گران را بگيرد

صدی توليد و استخراج، فيادعا دارند که برای   خريداران اين سنگ ھای قيمتی، کمپنی ھای خارجی ھستند و آنھا

ًبديھی است که اوال انعقاد اين قرار دادھا توسط يک دولت مزدور و دست . غانستان ميپردازندمعينی به دولت اف

دولتی که استقالل سياسی و اقتصادی نداشته باشد، مشخص است که ميزان اين قرار داد ھا . نشانده صورت ميگيرد

صدی معينی که به دولت داده می شود، اگر از باقی مانده ترتيب فيبه اين . تا چه حد نا عادالنه و چپاولگرانه است

ًرشوه و فساد اداری ھم بگذرد، مستقيما به جيب مقامات بلند رتبه و پائين رتبه سرازير ميگردد که ازين ميان چيزی 

  . نصيب مردم افغانستان نخواھد شد

ارند تا فروش اين اشيا را از  تالش دخريداران سنگ ھای قيمتی که ھمان کمپنی ھای خارجی در افغانستان ھستند،

ھمين دليل در واليات ه ب. عنوان دالل تحويل اين کمپانی ھا نمايده دولت بو ندانھای خود سر محلی گرفته قوم

بدخشان، پنجشير، نورستان، لغمان، پکتيا، پکتيکا، لوگر و غيره ميان قاچاقبران غير دولتی و دالالن و اجنت دولت 

  . ادامه داردئی تسلط بر اين معادن تضاد و کش مکش ھادست نشانده بر سر

 درصد ٧٠ درصد ذغال سنگ و در حدود ٩٩وزير معادن دولت مزدور گفته است که تا حال توانسته است  کنترل 

به اين ترتيب تسلط و . سنگ مرمر را در دست گيرد که درين ميان  تيل و گاز را به صورت مطلق زير کنترل دارد
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 دولت مزدور  بر منابع ذخيره طبيعی کشور ما، قبل از اينکه نفعی برای مردم افغانستان داشته باشد، کنترول مطلق

  .زمينه ساز پھن کردن بستر دزدی و چپاول سرمايه خارجی در افغانستان است

 چندين کيلو نام منطقه نظامی حصار بندی نموده و تاه  را بئیعالوه بر اين، امپرياليست ھا بعضی ازکوه ھا و تپه ھا

است که از چند » راه دار«بنام تپه » جنده«يکی ازين مناطق کوھی در . متر به اطرف آن سيم خار دار کشيده است

نام منطقه نظامی اعالم کرده و ه آنھا اين تپه را ب.  شبانه مشغول کار درين معدن استئیسال بلدوزر ھای امرکا

  .ن تپه را به پيش می برندتحت اين بھانه کار استخراج ذخيره طبيعی ازي

 ھا و انگليس ھا اين است تا به بھانه ھای مختلفی افغانستان را سالھا در جنگ و ئیکايبدون شک يکی از اھداف امر

 ئینا امنی در گير کنند تا آنھا بتوانند تحت پوشش منطقه نظامی، کوه ھای معادن افغانستان را غار غار کرده و دارا

  .زيرا منطقه نظامی پوشش خوبی برای چپاولگری آنھاست. برندمردم ما را به يغما ب

زعم خودشان تروريست ھا ه  که امنيت ھم است، اشغالگران به بھانه ھای مختلفی به آنجا ھجوم برده و بئیدر جاھا

 گنج  جاغوری است که انگليس ھا چندين بار  به دھات و قصبات آنجا رفته و،يکی ازين مناطق امن. را دنبال ميکنند

  .جا گذاشته بودند، دوباره اشغال کرده انده  که در جنگ اخير شان با افغانستان، بئیھا

که بر اثر را  ئیافغانستان شکست فاحشی خورده بودند، در موقع ترک شان از افغانستان گنج ھادرانگليس ھا که 

آنھا با استفاده از روان شناسی مذھبی مردم  ًءبنا. انستند ھمه را با خود ببرنددست آورده بودند، نتوه دزدی و چپاول ب

ما، اين گنج ھا را در مناطق مختلف دفن کردند و برای اينکه ازين گنج ھا حفاظت شود، محل گور کردن گنج ھا را 

ه به اين ترتيب نه نتھا ازين گنج ھا حفاظت گرديد بلکه سالھا مردم ما ب. نام زيارت و مزار فالن سيد نشانی کردنده ب

  .زيارت درين گور ھا زرينه و لوازم عتيقه رجوع ميکردند و از آنھا شفا و حاجت می طلبيدندنام 

ه د سالھا اين زيارت بناھالی قره باغ ميگوي. اتفاق افتاده است» گلکو قره باغ«يکی از نمونه اين زيارت ھا، در 

که اين ند ظامی اشغالگر بودروزی آنھا شاھد حضور نيروھای ن.  استشناخته شدهعنوان مرقد يک شخص مقدس 

يکی از اھالی قريه گلکو ميگويد که . اندنيرو ھا ادعا داشته اند که برای تعقيب تروريست ھای طالب در آنجا آمده 

بعد از ترک آنھا مردم محل . نيروھای اشغالگر يک شبی در آنجا سپری کردند و فردا صبح زود محل را ترک گفتند

  .ديار باقی مانده استُشت خاک و ديد که از زيارت فقط يک مش

ًزيرا آنھا قبال در . وده استبنھا برای مردم محل قابل تعجب  ھا و انگليس ئیکايگرچه اينگونه حرکت ھای امر

ازگی از آن منطقه آمده است ميگويد، ه ت که بانيکی از دوست.  کار را کرده بودندچندين منطقه جاغوری نيز اين

حتی آنھا طالبان را تشخيص ميدھد .  ھا را با طالبان خوب درک ميکندئیکايس ھا و امرمردم محل حتی رابطه انگلي

 ئیُ جــزئیطالب انگليسی و طالب امريکا.  يا طالب مال عمرئی از  طالب انگليسی است يا طالب امريکائیُکه جــز

زد و  عمر؛ طالبی است که رابطه از طالبان ھستند که زد و بند ھای مخفی با نيروھای اشغالگر دارند؛ اما طالب مال

  .دن ھا ندارئیو بند با انگليس ھا و امريکا

ُبه اين صورت نتيجه می گيريم که کـــل پروپاگند ھا و ترفند ھای امپرياليست ھا که مجھز به ساز و برگ ھای نظامی 
 انعقاد قرار داد ھای نا عاالنه و چه شکل قانونی وه ھستند؛ بر سر اين است که چگونه بتوانند منابع طبيعی کشور ما را چه ب

بدون شک تازمانيکه چنگال ھای خونين سرمايه داران جھانی واجنت ھا و پيش . شکل دزدی و چپاولگرايه به يغما ببرنده ب

دانش، ھيچ محصولی نبلد ھای بومی شان از کشور ما قطع نشود، منابع طبيعی ما برای مردم افغانستان جز ريختن خون فرز

تنھا با استقرار يک دولت ملی مردمی است که منابع طبيعی ميھن ما درخدمت رفاه و آسايش ملت افغانستان . د داشتنخواھ

 .در خواھد آمد


