
   
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE 

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 دهٔ نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق  ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 

 
 ۰۹/۰۷/۲۰۲۲              مسعود  سید استاد

 

 نشانه هاي از راز هاي پشت پرده
 صادرات بي رویه ذغال سنگ به پاكستان

 

  :حرف اول در مورد صادرات ذغال - ١
به پاكستان اشتباه أست   ١ -١ سنگ  صادرات ذغال  گفت  نخواهد  هیچ كسي 

 .ضد تاجگیري و غارت دارایي ها معادن كشور هستیم بلكه همه ما

 
گرایانه ترتیب ذهمه باورمندیم براي صادرات   ١ - ۲  غال راهكار هاي ملي 

صادر     .رددگو مطابق منافع ملي 
 

 :راز بسیار مهم - ۲
ما  ۲-١ افغانستان بزرگترین مشتري  قرار گفته هاي صادر كننده هاي دغال 

پاكستان  سه و فابریكه هاي سمنت  سمنت  و   معدن  مسلح  به قواي  كه مربوط 

 استاد مسعود         .نظامیان پاكستان اند
 

سمنت و فابریكه هاي ۲ -۲  : وابسته به این معادن عبارت اند از معادن 
فوجي  سمنت 
چرات  سمنت 

لكي  سمنت 
است  این نقش بزرگترین را دارا  در ذخیره كردن سریع دغال افغانستان     .معادن 
 

براي غارت گري سنگ  ۲ -٣ در افغانستان  مورد با فرا آوري شرایط  نقش مركزي    ذغال كشور  آي اس إي در این 
 .كننده داردو حمایه  

 

 :ذغال و اقتصاد نظامي -٣
   .ستراتیژیك اقتصاد نظامي پاكستان است  كاالي ذغال كشور در گروي نظامیان پاكستان و ٣ -١
 
سیاسي پنداز افغانستان در    و تهیه آن ذغال ٣ -۲ اشته شده و در ستراتیژي خارجي پاكستان مانند بازار ها یك حركت 

به تحلیل گرفته مي شود و" در زمره مهره  تحلیل "پیست  .كاالي سیاسي 
 

 :اصل گپ-٤
آي اس إي مانند اهداف بزرگ نشاني شده است -١  .ذغال و بازار هاي ما در اهداف 

 
و چیز فهم هاي افغانستان نیز در این   -۲    د كاال تعریف شده استستراتیژي ماننسیاستمداران 
 

ها  -٣  ذغال صورت مي گیرد  مانند یك كاال به مثابه  سیاسیون و دانشمندان كشور،بر خورد با چیز فهم 
بازار ها    .به پاكستان  از ذغال و نفت و كاال و انسان هاي نخبه از افغانستان و ذخیره آنها خالي كردن 
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 :نتیجه گیري
١- ، ؟ بوده است  وایستگي رهبران  برده گي ما فراتر از آن  همسایه كه ناشي از خواب  در گروي چنگال خونین  همه 

 مي باشد

 
ا   -۲ ولي ناممكن نیست،گریز از این چنگال دشوار  آهنین است  حتا صرف یكبار ایجاد  با هم شدن  ست   مشت 

شود  .اگر شود چه خوب مي 
ملتیم ) فاصله داریم  گرچهاگر نشود چه بدبخت  از ملت شدن   (سالهاست 

 

سازد را خنثي  مدني، رسانه ها مي توانند چنین راهكار ضد ملي افغانستان  ، جامعه  فعلي، مردم   حاكمیت 
 

 پایان
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