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  معادن افغانستان؛ كدام سر نوشت؟
  

 يك منطقة ي آنها يك گذرگاه نه كهئاكنون خارجي ها اذعان مي دارند كه ديگر افغانستان صرف براي اهداف قاره 
سازمان ناساي . اقتصادي، يك محل پر از ثروت و لقمة چربي است كه يك سروگردن از عربستان سعودي باالتر مي باشد

 هزار مليارد دالر 500 واليت افغانستان بيش از 32امريكا چند ماه قبل اين ثروت ها را برآورد كرد و اعالن نمود كه در دل 
ن آ كه در جنوب افغانستان به كشف معدني دست يافته، معدني كه درمي گويد امريكا نيز  ارزش نهفته و اينك نيروي هوايي

ارزش معدن .  ارزش آن بيش از يك تريليون و يا يك هزار مليارد دالر استذخيره شده كهليتيم، آهن ، طال وكوبالت 
ارزش چاه هاي نفت و گاز . ليارد دالر مي باشد دو مليارد تن آهن نيز يك تريليون دالر و يا يك هزار مگك در باميان با حاجي

 نوع 1400ع كشور ما در مجمو.  مليارد دالر ارزش دارد16 مليارد دالر بوده و تنها معادن سنگ مرمر افغانستان 1,6افغانستان 
  .   دارد كه ارزش هيچ نوع آن از بليون و يا تريليون دالر كمتر نيستمنرال نهفته

 بدون گرگان همسايه و پلنگان منطقه، امريكا، انگليس و ناتو با بيش از افغانستان جريان دارد كهون در با وضعيتي كه اكن
يكصد و سي هزار نيروي تا دندان مسلح صالحيت دار اصلي قدرت مي باشند، دولت كنوني اقتداري در طرح و تطبيق 

 چون  آدم برين  قدرت كه اكثر شان6700حدود . شدمي با» مهمانانش«ستراتيژي هاي اقتصادي نداشته و در اين زمينه دستنگر 
 نسبت به نسل هاي بعدي فروگذار نمي كنند، و از هيچ خيانتي كار مي كنند، فقط به ليالم فوري اين معادن مي انديشند ابزار
ش باورنكردني، ، پرواي نسل هاي بعدي را هرگز ندارند، لذا اين همه ارزبه نسل موجود اين همه جنايت كرده باشند كه يآنان

 چه معني دارد  فوري آنها در بازار مكارة جهانيهر انسان نيمه نورمالي را متوجه مي سازد كه هياهوي كشف اين معادن و ليالم
  .   ماست، با چه يلغار دردناكي روبرو مي باشدمين كنندة زندگي نسل هاي بعدي و سرنوشت اين معادن كه تض

دران زمان چه تبليغاتي ازين بابت كه با اين فروش . يارد دالر بر چيني ها فروخته شدمعدن مس عينك لوگر در بدل سه مل
 شد كه وزير ءزندگي توده هاي مردم گل و گلزار خواهد شد، در رسانه هاي سركاري و شبه سركاري به راه افتاد و بعد افشا

به دنبال آن .  رشوه دوصد مليون دالر بوده است مليون دالر رشوه گرفته و بعد تر گفته شد كه اين30معادن وقت ازين درك 
اين اتهام چند نيم چنان سكوتي بر اين اتهام مستولي گشت كه آب از آب تكان نخورد و هرآدم نافهمي فهميد كه زير كاسة 

 با در صورتي كه. افرادي از پشت آن نمايان خواهد گشت كه اگر كاسة اول برداشته شود، دم خروس چه كاسة ديگر نهفته 
،  جز غارت و چپاول انديشه اي ندارندكنوني كه گرگان و پلنگان مست اينسو و آنسوي ابحارةي و لجام گسيختفساد افسانه ئ
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وقتي خود . بار خواهد آوردبرسند، معلوم است كه براي توده هاي مردم  چه سودي به » فروش« اين معادن افغانستان به
وسط گرگان ارد دالر آنها كه به نام كمك به افغانستان فرستاده، در راه و نيمه راه ت ملي28كنند كهي ها اعتراف مي امريكائ

ي، گم شده و دو و نيم مليارد دالر را كمپني هاي امنيتي به فساد زده اند، پس معلوم است كه اين سه دونر، قراردادي و انجوئ
به زمين ) معدن مس عينك(به كجا خواهد رفت و آيا قطره خوني ازين گوسفند چاق چه سرنوشتي خواهد داشت مليارد 

  خواهد چكيد؟ 
 افغانستان را به فروش قرار است تا نفت و گاز  در رأس آن نارويژي ها قرار دارند،  ايجاد شده ودرين ميان دفتري كه در اٌسلو

 چه كسي و يا كدام قدرتي اين وظيفه را به اين دفتر سپرده، معلوم  و به اين دفترداده شدهوليتيؤ چنين مساينكه چرا . دبرسان
 صاحبان اين همه توپ و تانك مالك اين معادن نيز بوده كه داشته وي نبراي صاحبان اصلي ارزشت افغانستان است كه دول

 دودش را در تباني با فاسداناو غوظيفة فروش را به اين اداره بخشيده اند تا هرچه دلشان بخواهد، همانطور عمل كنند و از گ
  . ندن بي اطالع اچيزيكه مردم افغانستان از آ. وطني ما نشان دهند
 بدخشان  كشف شده و، در زرگ طالي جهان همسري مي كنديكي از معادن بزرگ افغانستان كه با معادن بگفته مي شود كه 

فروش اين معدن هم مطرح شده و يا براي  لندن، در بازارمعلوم نيست كه  . اشتهاي استخراج آن را دارند» دوستان«بسياري از 
 زماني از فروش معادن افغانستان اظهار تشويش مي كند ،يس اين دولتجالب است كه كرزي رئ.  استروزهاي بعد مانده شده

 چه كسي به رامعلوم نيست كه اين وزير .  در مورد اين معادن گفتگو مي كند كمپني جهاني60 در لندن با كه وزير معادن او
  يس او در حكومت، كرزي نيست كه اين طور از كشيدن معادن كشور با اضطراب حرف مي زند؟ لندن فرستاده و آيا رئ

 از پارلمان رأي اعتماد گرفت، اما  يك راستدر اولين معرفي به ولسي جرگه، شهراني در همان روزي كه آقاي وحيداهللا
، اما آيا او واقعاً »زور كاكاست كه انگور ده تاكاست«ود غُم غُم مي كردند كه وزيران مشهوري رد شدند، بسياري ميان خ

يس جمهور او تصنعي است و آنچه پيش پرده مي گويد  در پشت  نمي كند و يا اينكه تشويش هاي رئتشويش كرزي را درك
  پرده چيز ديگريست؟ 

وش و ساكت نشسته و چنانكه در موارد ديگر خيره خيره مي درين ميان مردم افغانستان كه مالكان اصلي اين ثروت ها اند، خام
نگرند، درين مورد نيز بهت زده اند و بر بربادي ثروتهاي فرزندان و بخت بد نسل هاي بد بخت بعدي اشك مي ريزند و فكر 

مي داند كه مردم اما هر انسان با وجداني اين را . مي كنند كه در ميان اين همه آهن و آتش كاري از دست شان ساخته نيست
 كه با ابزارهاي قوم،  خاينانيافغانستان از زور و قدرت بزرگي برخوردار اند كه اگر اراده كنند، متشكل شوند و بر سينة تمام

 دهن جوال را مي گيرند، با خشم سرخين و آتشين بر اين كه با بيرونيانسمت و زبان آنان را مي فريبند پا بگذارند و حال 
 جرئت نخواهد مداريند و با خون خود پيمان ببندند كه اجازة به يغما بردن آنها را ندهند، مطمئنيم كه هيچ زورثروتها، بايست

كرد تا بيلي را بر خاك هيچ معدني فرو برد و با چنين جان نثاري به تضمين زندگي نسل هاي بعدي خواهند پرداخت و روزي 
ي شهامتي داشتيم كه عده اي از بيرون و درون، با خالي كردن ذخاير زير فرزندان فرزندان شان نخواهند گفت كه چه پدران ب

 چنين پدران و زميني وطن ما زندگي امروز ما را به باد فنا دادند، ولي آنان ساكت و آرام نشسته و از حق ما دفاع نكردند و آيا
  . لعن و نفرين نخواهند كردنياكاني را

 
 


