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۶۰/۰۷/۲۰۲۲                   یانجنیرنجیب هللا داور

          
  

 و نپاکستا – طالبان
 

 ن چپاول معادن افغانستا

 
و مهمتر از همه    نبه پاکستا  ل انتقال روزانه هزاران تن ذغا  -توسط پاکستان    نچپاول معادن ذغال سنگ افغانستا

  و عقد قرار داد  ناظهارات یکجانبه شهباز شریف صدارعظم پاکستان در امر پرداخت کلدار پاکستانی بجای دالر بدو
نفت دارد و ما    یسعود  ن که » عربستا  پاکستان  یکی از اعضای پارلمان  ی ادعا   مفاهمه با دولت افغانستان وهمزمان

سخت نا آرام و پریشان ساخته     ری از افغانهای وطندوست را در سراسر دنیاو روان بسیا   افغانستان را داریم « روح
  تاس

که قدرتهای منطقوی    رئیس امنیت ملی افغانستان ضمن مصاحبه با رادیوی بی بی سی اظهار کرد،   سابق   ضیاً سراج
ا  حضور   در صدد خروج و ختم نیز  پاکستان  افغانستان بودند و  امریکا در  اینکه  زنظامی  ب  ترس    ه امریکا مبادا 

امنیت ملی   سابق  در صدد این خروج بود. اما متأسفانه که رئیس  ربیشت  دپایان ده  یتان به نیروی هستوسدسترسی پاک
به   زنی ددر این مور  مثل بسیاری از موارد دیگر امنیتی در راستای سقوط جمهوری سوم ش در مصاحبه ا نافغانستا

یعه  رذ دغیر فعال سازد، این کار را میتوان ار  نهای اتمی پاکستا هانیروگ واهدتباه رفته است. زیرا اگر امریکا بخشا
. اصل قضیه اینست د ب و عربستان سعودی نیز انجام دهرکویت، امارات متحده ع  یها   رکشو   قوتهایش در بحر هند،

  ، فیای ارضیابه جغر  انپاکست  دست یابی دوباره   ،ناز افغانستا  اه  یکه تالش پاکستانی ها در بیرون راندن امریکای
  .میباشد نوستاددر رقابت بالفعل با هن نو آبهای سرشار افغانستا بیکران نمعاد ثروت

  ه از ادارات اطالعاتی و استخباراتی کشور های منطق  برخاسته  هگسترد  و  رتبلیغات فراگی  گذشته  ظرف بیست سال
افغانستا بخاطر چپاو  نمیان مردم  امریکا  بود که گویا  این کشوسرزبانها  به  افغانستان  و      لشکر کشی  رل معادن 

راهی امریکا میشود. در    داز میدانهای هوایی بگرام، قندهار، خوست و جالل آبا  نافغانستا   نطیارات مملو از معاد
در ساخت وشایع ساختن    ها  یعلیه امریکای  -حالیکه استخبارات کشورهای منطقه جهت ایجاد ذهنیت تنفر میان افغانها  

 رار معادن اینکشوشبه ثروت سر دمریکا را از افغانستان، خوا با بیرون ساختن تا ،ت مذکور دست قوی داشتندتبلیغا 
حقیقت آنست که هیچ معادنی حتی در سطح یک طیاره چپاول نشده و از افغانستان راهی   اام  .ند، که یافتندب دست یا

نسپورتی انتقال معادن خام از افغانستان به امریکا ، چون مصارف هنگفت ترامامریکا نشده بود، حتی معادن یورانیو
  . اما اگر امریکایی ها در تفاهم متقابل با صاحب معادن یا دولت افغانستاندمذکور را احتوا میکن  باالتر از ارزش ماده

فابریکا  – تاسیس  یورانیوم    تبا  فلزات  وتفحص  ب   ذوب  و  استخراج  را  فلزات  فروش  همعادن  انتقال  خالص    و 
   که چنین امر هرگز اتفاق نیآفتاد. - داختند، حرفی است جدامیپر

که حتی تعدادی از به اصطالح   د تسخیر کر  نچنا  امغز ها ر  ردروغ مذکو  هاستادان  ه منطقه با اشاع  تاستخبارا  اما   
امریکایی  نخبه ها افغان تبلیغات مذکور را کورکورانه باور و دوباره انعکاس میدادند. سرانجام آنهمه تبلیغات ضد  

از    ارفت امریک   نیکی از عوامل بیرو  و ایجاد نفرت علیه امریکایی ها،  مثل هیاهوی شبهنگام لحاف مالنصرالدین 
 ا ب  اامریکایی ها ر  دنت توانس   وبل گیم و چند پهلدکه با ترفند های مختلف و سیاست های    ای هنافغانستان بود. پاکستا 

اکوره ختک و مدرسه های مشابه از    مدرسه   های آموزش دیده   تربمانتحاری ها و مو  +تبلیغات خود ساخته وسیع  
و صاحب بالمنازعه    نحاکم سرزمین افغانستا  دنتتوانس  های شیطانی  ترفند   بالخره با همین  .ندنکافغانستان بیرون  

   د.ننک در رقابت با هندوستان آسان بتواند حل  ااقتصادی شانر تمشکال تا ضعف مزمن .دندگر رمعادن این کشو
مهم تر از همه   و   ، کوبالت،متخمین ها وبرآورد ها نشان میدهد که افغانستان بزرگترین معادن آهن، مس، المونیو

 یبیرحم  با  گسن  لذغا   ذوب فلزات مذکور یا  در اختیار دارد. اما اگر مواد سوخت اصلی  نرا در سطح جها  ملیتیو
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شود، بدون شک در    لن به کراچی، الهور و اسالم آباد منتقپاکستا  مقعطی  چپاول و برای منافع  از افغانستان  یجار
ارزش واقعی شانرا درامر    تبا چپاول وختم معادن ذغال سنگ افغانستان، بقیه همه معادن فلزا  رنه چندان دو  هآیند

استخراج وفروش از دست خواهند داد. زیرا هیچ کمپنی یا شرکت استخراج معادن حاضر نخواهد شد تا برای ذوب 
مورد ضرورت را از افریقا، امریکای جنوبی یا آسترلیا به افغاستان وارد کند.    یا مواد سوخت  مذکور ذغال سنگ  فلز

 نقاط ذکر شده بفرستد. هغانستان را برای ذوب بفیا اینکه معادن خام ا
    

مقاالت     دروز قبلدر مورد چن  نو سیاست کنونی طالبا  نن ذغال سنگ افغانستادمعا  به ارتباط نوعیت، کیفیت، مقدار
شخصیت های عالیرتبه سابق وزارت های معادن و    زا  لعبدالوکیل داوری و انجنیر سلطان جان کلیوا  طجداگانه توس

  :است هتوضیحات بعمل آمد لدر لینکهای ذی یصنایع و صنایع خفیقه به شکل فشرده اما پرمعن
  
dawari_a_w_wabstagi_aqtesadi.pdf (afghan-german.net)  

   و
Kaliwal_s_skara_m_gaty.pdf (afghan-german.net)  

  
عادن افغانستان در همکاری  مچون تاراج    گبزر  گنن   هلک   هافغانستان و منطق  خکه طالبان نباید در تاری  مسلم اینست

  را چون امریکا ی دنیاابرقدرت نظامی و اقتصاد  ان ادعا میکنند کهبوقتی طال زیرا . گذارندان را از خود بجاپاکست اب
های کاسه لیس امریکا یا پاکستان تاوامر و سیاس  در برابر  هکردند، آیا شرم نیست ک  نافغاسنتان بیرو  شکست و از

بنظر میرسد که طالبان بالدرنگ صدور ذغال سنگ افغانستان به پاکستان را متوقف و بعد   سرخم کنند. بناً ضرور
به پاکستان   یود ذغال را مطابق به نرخ بازار های بین الملل دار معین و محقرار داد شفاف مقد  دعقواز مذاکرات  

ح هزاران طدر س  یبشکل کنون  نبا روال و ادامه چپاول معادن ذغال سنگ افغانستان به پاکستا  نصادر کنند. در غیر آ
ذغال سنگ افغانستان تمام در آینده نه چندان دور همه معادن    -  ههزارتن در ما  500مقدار باالتر از   االری روزانه ی

ه و مجازات ابدی خواهند  مکحم   (جنزد هللا )  ردر روز حش  نتاسطالبان بعنوان شریک دزدان معادن افغان  و   شده
   شد.
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