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 هستیم که بر آتش جنگ نشسته ایم! ملتیما 
 

یک تصویر خامی را  –چنانکه می خواهند فوق العاده هم باقی بمانند  –انسان هائی که زیاد از خود حرف می زنند 
 از خود به جا می گذارند.
ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با معادن و منابع زیر زمینی افغانستان در صفحه امرهللا صالح معاون اول 

 :خویش چنین نوشت است وکبفیس
 

 «ایم، دست ما به ناحق دراز است.ملت نشسته بر گنج »
آقای محترم صالح موضوع استفاده از معادن افغانستان در حرف بسیار 

مگر در عمل استفاده از معادن افغانستان کار بسیار  آسان بنظر میرسد،
 دشوار و مشکل است. 

چهار دهه است که معادن قابل دسترسی سهل در افغانستان بصورت 
منظم توسط تنظیم های "جهادی" و وابستگان شان بشمول طالبان 
بصورت غیرقانونی و غیرفنی چپاول و غارت می شود. معادن 
افغانستان وسیله ثروت اندوزی زورمندان "جهادی" است که غارت و 

مخدرعامل اساسی ادامه جنگهای چپاول معادن، تجارت و قاچاق مواد 
خونین بنیادگرایان "جهادی" و ملیشهای جنایتکار شان بشمول طالبان 
درافغانستان هستند. از جانب دیگر غارت و چپاول معادن، تجارت و 
قاچاق مواد مخدر در افغانستان تهدید مستقیم برای جلوگیری از تطبیق 

. بات در افغانستان استقانون اساسی، قانون انتخابات، تأمین صلح و ث
بیش از چهل سال است که استفادۀ غیر قانونی معادن الجورد، زمرد و 

طال و نفت شمال افغانستان و سایر دارایی ملی کشور با تجارت مواد مخدر در تصرف جمعیت "اسالمی" و قوماندانان 
ی سه دهۀ اخیر حکومات "جهادی" شورای نظار، سایر تنظیمهای "جهادی" و طالبان بشکل مورثی قرار دارد. در ط

 را جمعیت "اسالمی"، تنظیمهای "جهادی" و سایر بنیادگران در دولت افغانستان رهبری میکند. 
 

  
 

خ پراگنده غیر اقتصادی و صعب البل استخرا شعار دادن داشتن معادن افغانستان که در زیر تریلیونها تن خاک و سنگ
ه برای استفاده از معادن ب بیمورد است. تبلیغ می شود محمد اشرف غنی و شما در افغانستان که توسط رئیس جمهور

صلح نیاز است که تأمین صلح و ثبات در افغانستان بزودی از امکان بدوراست. استخراج معادن به سالها کار پر 
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زمامداران دولت کنونی کشور در مورد استفاده از  گذازی هنگفت نیاز دارد. تبلیغات و شعارهای مشقت و سرمایه
 معادن صعب البل استخراخ در کشور قبل از وقت است. 

مسله موجودیت معادن و سروی معادن در افغانستان سابقه طوالنی دارد. در حکومت شاهی افغانستان سروی معادن 
رانسویها، شورویها و اخیرآ توسط امریکا و چین و سایر کشور خارجی صورت گرفته است. المانها، ف کشور توسط

معلومات موجودیت معادن و نقشه های سروی معادن در افغانستان در آرشیف کشورهای سروی کننده خارجی و کم 
ه معدن را فاکولته رشت و بیش در داخل افغانستان نیز موجود است. شورویها مدتها قبل در انستیوت پولیتخنیک کابل

تأسیس کرده بودند وتعداد از متخصین ورزیده را در رشته معادن نیز تربیه نمودند. یکی از بهترین متخصصان رشته 
معادن افغانستان جناب محترم دوکتور حاجی محمد نوزادی است که سالیان متمادی مسؤلیت ریاست عموی سروی 

اشتند، فعأل در اورپا در مهاجرت بسر میبرد. شورویها در وقت حضور نظامی معادن و جیالوجی افغانستان را بعهده د
شان برای اکمال تمام نقشه های معادن افغانستان یکی از افسران قوای هوایی افغانستان عبداالحد مومند را با متخصین 

ه های مومند تمام نقشنظامی سروی و نقشه کشی معادن خویش به فضا فرستادند. شورویها در سفر فضایی عبداالحد 
 معادن افغانستان را تکمیل نموده و در دسترس وزارت معادن افغانستان قرار داده اند.

 

 
 

بیش از پنج دهه است که معدن مس عینک والیت لوگر زیر کار است، قبل از حکومت تنظیمهای "جهادی" تولید 
معدن مس عینک لوگر  استخراج داشت که گاهی در اثر جنگ تولید آن اخالل میگردید.معدن مس عینک جریان 

قرارداد شده است، تا هنوز هم معدن مس عینک لوگر به بهره برداری سپرده  یئچندین سال است که با کمپنی چینا
قرارداد شده  ا و هندیهانه شده است. سالهاست که قرارداد های استخراج معادن آهن افغانستان با کمپنیهای چینایه

وزرأ وزارت معادن  است، مگر تا کنون هیچکاری در زمینه استخراج معادن آهن در افغانستان صورت نگرفته است.
در حکومات فاسد تنظیم های "جهادی" افغانستان به اثر فشار چپاولگران، غارتگران و دوزدان معادن در کشور مانند 

یل میگردد. لطفأ بطور نمونه اسناد استعفأ یکی از وزرا معادن افغانستان داوود شاه ترافیک های سرچوک تغییر و تبد
خویش مجبور به ترک میهن گردیده است. قرارداد های استخراج معادن در  أصبا را دقیق بخوانید، صبا بعد از استعف

ادی به زورمندان داده شده وزارت معدن بدون طی مراحل مزایده قانونی و ظرفیت و کفایت الزم کمپنی های قرارد
قراردادی های زورمند مطابق طرزالعمل استخراج فنی معادن کار نمی کند، بلکه پول ناچیز قیمت معادن را  است.

نیز بدولت هم نه می پردازند. تمسخر و یا حرف دشمن هم تصور نه کنید، مردم افغانستان از بسیاری چیزیها با خبر 
تان نباید باغهای سرخ و سبز را بنام معادن کشور که تا هنوز هم زیر تریلیونها تن خاک هستند. رهبران دولتی افغانس

. برای اغفال مردم مظلوم کشور تبلیغ نمایند و سنگ پراگنده غیر اقتصادی استخراخ ناشده در افغانستان موجود است،
ستان نهایت کاری دشوار است که استخراج معادن افغانستان در حرف آسان است مگر درعمل استخراج معادن افغان

  استفاده از محصوالت معادن افغانستان در زمان قریب الوقع وسریع آن ناممکن است.
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معدن مس شناسایی شده است و به زودی  ۶۰محمد اشرف غنی در سفرش به والیت لوگر گفت که در این والیت " 
 ها آغاز خواهد شد." کار روی آن

به عمق موضوعات دقت کنید، ای کاشی که کار استخراج معادن موجود افغانستان مانند استخراج معادن الجورد، 
زمرد، طال، نفت وگاز شمال افغانستان سهل وآسان میبود. چپاولگران و غارتگران زورمند "جهادی" و ملیشها 

ت در دوزدی معادن و دارایهای ملی افغانستان اشتغال و تجربه کافی دارند، آنها جنایتکار آن بشمول طالبان سالهاس
خوب میدانند که چگونه معادن را غارت نمایند. استخبارات فرانسه با تاجر سنگهای زمرد و الجورد عاشق مردم 

دشاه استقبال گرم احم پنجشیر و بدخشان نبود، فرانسوی ها کوها و دره های پبجشیر و بدخشان را کز وپل مینمودند.
مسعود در فرانسه تصادفی نبود، که وزن و درخشش سنگهای زمرد و الجورد گوهای افغانستان را با خود داشت. 
چپاولگران، غارتگران، زورمندان "جهادی"، ملیشها جنایتکار و طالبان از مدرک فروش محصوالت معادن ثروت 

اگر استخراج معادن موجود   یه های وافر بی حساب را اندوخته اند.ملی افغانستان و تجارت مواد مخدر پول و سرما
غارتگران معاودن افغانستان مدتها قبل مانند زمرد و الجورد می توانستند بخش موجود معادن افغانستان  آسان می بود،

یاز یه گذاری هنگفت نرا نیز تاراج میگردند. استخراج معادن باقی مانده افغانستان کار دشوار و وقت طوالنی و سرما
دارد. رئیس جمهور و شما هردو نباید عواید ناشده را در دخل و خروچ مصارف دولت محاسبه و یا تبلیغ کنید. مشوره 

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و جناب شما امرهللا خان های صادقانه و عملی مردم افغانستان به محترم 
معادن زیر تریلیونها تن خاک و سنگ نستان اینست که اکنون شما از تبلیغات صالح معاون اول ریاست جمهوی افغا

دست بکشید. شما توجه تانرا به وظایف عاجل حیاتی موجود  پراگنده غیراقتصادی و صعب البل استخراخ در افغانستان
اریهای یتکار، حصول ددر افغانستان مانند صلح پایدار، تأمین عدالت، تطبیق قوانین، مجازات غاصبین و مجرمین جنا

رونق زراعت و تجارت، عرضۀ خدمات  عامه، تصرف امن استفاده از معادن موجود، جلوگیری از فساد اداری،
صحی وتعلیم و تربیه متوازین، تهیه اسکان برای میلیونها کوچی که مسر حرکات شان با ذشواریها و نزاع اقوام 

وگیری فرار اتباع کشور و هزاران و کار مهم و عاجل کشور مبذول کشور مبدل گردیده است، ایجاد زمینۀ کار و جل
بدارید. وظایف عاجل کشور را قدامت بدهید و آنها را فوری اجرا کنید. فرصت برای استفاده و استخراج از معادن 

 بزرگ و دشوار در مراحل بعدی انکشاف اقتصادی کشور میسر شده می تواند. 
 "ما پیشداوری هیچگاه نهیک قضاوت می تواند رد شود، ا"

فیصد عواید گمرک هرات  9۰آیا هم عاجل و هم شرم آور نیست که والی برحال هرات آقای قتالی فریاد می زند که 
ارنواالن شریک څبه جیب مافیا در هرات و کابل میریزد، یا مجرمین موتردوزد در سلولهای زندان علنی اسمای 

قانونی در برابر متخلفین وجود ندارد. مردم مظلوم افغانستان آرزومند مؤفقیت  جرم شان را برمال میگویند، اما اقدام
شما درعمل است، همۀ این نابسامانها را شما خود هر روز بچشم سر می بینید اجرأت عملی نمائید. تبلیغات فیسبوک 

ین باشید مردم اعمال را کنار بگذارد، کشور به کار صادقانه و وطنپرستانه شباروزی شما عاجل نیاز دارد، مطم
 شما را درعمل بخوبی لمس کرده می توانند.

 
 ایانپ
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