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 تا ثروتمند شود ندی کمک نما لزادیخل ۀتوانند به خانواد یطالبان م
 

تحات   آمااده اناد تاا یاک ت اداد از م اادن طبی ای را در داخال افغانساتان سرکرده های گروه طالباان
 درآورناد  مناابر روزناما  ایاالت متحدۀ امریکاا ، نمایندۀ خاص کنترول اعضای خانوادۀ زلمی خلیلزاد 

موضاو  در  چاا  مساکوخ خبار میدهاد کاه روی ایان –" روزنام  مساتقل" )"گازیته نی زاویسیمایا"
خلیلازاد و مساوولین دفتار  طار طالباان  در دوحه بین ساییرطالبان"  – امریکا" حاشیه های مذاکرات 

، "م امل  خانوادگی" درز م لومات پیرامون هصحبت صورت های گرفته بود  دور از امکان نیست ک
  زلمی خلیلزاد از دوحه به واشنگتن بوده باشد  یکی از عواملی فراخواندن فوری

، رئیس جمهور ترام  نمایندۀ خااص وزارت اماور خارجا  امریکاا 2019روز دوشنبه، نهم سپتمبر 
مذاکراتی پر از درد  و تالشهای ت   پروس  صلح افغانستان از دوحه فراخواند  زلمی خلیلزاد را برای

  داشت، با شکست سیاسی مواجه شاده سارانجام که تقریباً یک سال میان امریکائیها و طالبان ادامه سر
از درون  ضااایا آگاااهی عیناای دارنااد، بااه ثماار   پایااان رسااید  بااه باااور مناااب ی روزناماا  مااا کااهبااه 

به افازایش   د تلقی می شود، بلکه احتماالً ، نه تنها ناکامی شخص خلیلزا طر" پروس  ماکرات "نرسیدن
  "  ا ارب وی نیز آسیب رسانده است  ثروت و رفاه

 سییر خلیلزاد و هیأت گروه طالبان حین مذاکرات در دوحه، ناه تنهاا"  میرساند :منبر با خبر از کابل 
ایط برای شر روی شرایط تسلیمی امریکا، چگونگی خروج  وای غربی از افغانستان و همچنان ایجاد 

طالباان اباراز آماادگی  برگشت طالبان به  درت بحث نموده اند، بلکه نظر به م لوماات دسات داشاته،
باه عالمات  ادردانی از سار باه راه  نموده اند تا دو م دن منابر طبی ی موجود در داخل افغانساتان را

 " اختیار خانوادۀ خلیلزاد  رار دهند طالبان" در  – م امل  امریکا" سازی
  بامیان و هلمند مای رود  م ادن  در اینجا حرف از دو م دن وا ر در والیات  نبر تأکید می نماید کهم

 توساط 1890در والیات بامیاان باوده کاه ساالها  بال در " حاجیگاک" محلا  اول، ذخیره گاه آهن در
 در اثاار ف الیتهااای   اارن بیسااتم 1960جیولوجسااتهای برتااانوی کشااف شااده و سااپس طاای سااالهای 

ایان  گران  متخصصین اتحاد شوروی تثبیت گردید  نظر به ارزیابی های کارشناسان، ظرفیات جستجو
آهن به دسات  فیصد تخمین گردیده است  از 64میلیارد تُن آهن بوده و محتوای خالص آن  1،8م دن 

استیاده نماود  ذخاایر ایان م ادن بارای  می توان بدون غنی سازی مقدماتی" حاجیگکآمده از م دن "
 مجم اه ای  2011تُن کافی می باشاد  در ساال  میلیون 10سال با استخراج همه ساله به حجم  180

" حاجیگاک" از کمپنی های میتالورژیک هندی برندۀ تیندر )منا ص خ توس ه ای ساه م ادن در ناحیا 
د  پروژۀ متذکره سرمایه گزاری نماینا  شدند  هندی ها حاضر بودند مبلغ بیش از ده میلیارد دالر را در

امنیتی منصرف گردیدند  منابر ما از کابل خبار  از پالن خویش به دالیل 2015لیکن هندیها در سال 
باه امار پاکساتانیها توساط طالباان کاه نمای خواساتند مواضار " حاجیگاک" میدهند کاه توسا   پاروژۀ

  هند در افغانستان تحکیم یابد، برهم خورد  ا تصادی
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ه طالبان حاضر بودند آنرا نیز در اختیار خانوادۀ زلمی خلیلزاد دفتر  طر گرو م دن دوم، که مسوولین
از  دهند در جنوب افغانستان در والیت هلمند  رار دارد  حسب م لوماات منبار روزناما  ماا کاه  رار

میارود  لیتیاوم از  اوضا  و احوال منطقه بخوبی با خبر است، در اینجا حرف از منبر طبی ای لیتیاوم
و در ساااختن راکتهااای  ب بااه شاامار میاارود، و از آن در صاانایر الکترونیااکجملااه ای فلاازات کاام یااا

 ً مناصای  ذخیارۀ جهاانی لیتیاوم )عمادتاً در  فضانوردی فراوان استیاده ب مل میاید  در افغانستان تقریبا
آن ده ها میلیارد دالر برآورد گردیده است  ناواحی  والیت هلمندخ موجود می بوده، و سودآوری بالقوه

  کنونی تحت کنترول جنگجویان طالب  رار دارد   ادن لیتیوم، در شرایطدارای م
 نموده بودند که آماده استند م ادن بامیان و هلمند را به یکی از پسران خلیلزاد به  طالبان در دوحه تأئید 

مای باشاد  مناابر بااز  سال عمار داشاته و تجاارت پیشاه 35بسپارند  الکساندر " الکساندر بینارد نام "
 Cerberus Capital مدیر عامل ارشاد کمپنای در حال حاضر به حیث " الکساندر بینارد " ی اند کهحاک

Management و همزمان رئیس Frontier Markets  نیز می باشد  
  SGI Frontier سرمایه گذاری خصوصی به ناام پسر خلیلزاد  بالً مدیر شریک در یکی از کمپنیهای

Capital بیناارد "الکساندر  که در بازارهای )مارکیتهایخ مشابه ف الیت داشت، اییای وظییه می نمود "
کمپنای متاذکره ف الیتهاای  نیاز کاار مای نماود  Gryphon Partnersن  مدیر عامل در کمپنی  منحیث 

   و آسیای مرکزی پیش می برد   تجارتی خویش را در حوزۀ شر میانه
"  مناسبات تجارتی خلیلزاد با طالبان به آن بااور اناد کاه : ل، در پیوند بهآگاهان مسایل سیاسی در کاب

بود، هرگاه موضوعی مطروحه کامالً حقیقات داشاته باشاد، زیارا آ اای خلیلازاد  شگیتی انگیز نخواهد 
 " افغانستان عال مندی داشته و آنرا منجمله منبر درآمد می پنداشت  همیشه به

گروه طالبان برای غصاب  ادرت، خلیلازاد رساماً  در گرماگرم مبارزۀمیالدی،  90در نیم  دوم ده  
 که آنگاه برناما  اعماار پایا  الیان Unocal Corporation منحیث مشاور کمپنی نیت و گاز امریکائی

مسمأء گردید، روی دست داشت  مبرهن  TAPI انتقال گاز را که ب داً به نام پروژۀترانس افغانستان" "
افغانساتان کاار مای  در 1999 -1996که طای ساالهای  Unocal Corporation یاست که تیم عملیات

در شهر کندهار،  1996در سال  نمود، روابط نهایت تنگاتنگ با طالبان داشت  اولین دفتر این کمپنی
در   Unocal گردیده بود  دلچس  است که دفتر که در آنزمان مرکز گروه طالبان شمرده می شد افتتاح

مو  یات داشات  احماد شااه "القاعده" تروریستی بن الدن سرکردۀ سازماندفتر   مجواریکندهار در ه
 Unocal  طالبان صرف از برکات حمایات ماالی تأکید می نمود که"ائتالف شمال"   مس ود، سرکردۀ

Corporation  تصرف خویش درآورند به  1996توانستند کابل را در سال  
افغانساتان داشاته و در  لمارو  Unocal ف الیتهاای انای را درشکی نیست که زلمای خلیلازاد ساهم فراو

کارپریشن را در تأمین مناسبات باا  مشوره ها و مساعدت های عملی او بالتردید شرایط همکاری این
  طالبان فراهم ساخته است 

 سرنگونی حاکمیت طالبان و روی کار آمدن ادارۀ  منابر روزنام  ما از کابل گزارش میدهند که پس از
خلیلزاد در برابر تالشهای حکومت جدیاد افغانساتان مبنای بار  رئیس جمهور حامد کرزی، آ ای زلمی

ما کامالً محتمل "    کشورهای منطقه به شدت ایستادگی و مخالیت می نمود   تحویلدهی م ادن متذکره به
پالنها و برنامه  ید، بلکهکه خلیلزاد در آن ایام نه تنها به منافر ملی ایاالت متحدۀ امریکا میاندیش  میدانیم

م امالت و ف الیتهای تجاارتی در  شخصی خویش را نیز دنبال می نمود  او همیشه عال مندی وافر به
وی، پاس از تقارر او منحیاث نماینادۀ خااص  افغانستان داشت  ب ید به نظر میرسد که ایان عال منادی

متالشی گردیده باشد  شکی نیست که پرس  افغانستان  وزارت امور خارج  ایاالت متحدۀ امریکا برای
سازمان استخباراتی پاکساتان باا خصوصایات ساایکولوژیکی و انگیازه  طالبان و راهنماه های آنها از

بوده، بنابرین بخوبی ملتیت اند که در بدل تأمین دیالوگ طالبان باا امریکاا از  های خلیلزاد بخوبی بلد 
 " چگونه  در دانی نمایند  او

م املا  شخصای خلیلازاد باا طالباان جاا داشاته کاه " ایتخت افغانستان، کابل خیار میدهاد منبر آگاه از پ
 ساپتمبر، پاالن 8طالباان باه تاأری   تصمیم رئیس جمهور ترام  مبنی بار  طار ماذاکرات باا"  است 
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سااختند "  طالبان را به خاطر رشد سطح رفاه و ثروت خانوادۀ خلیلزاد مقرب به صیر "راهنماه های"
فوری خلیلزاد از  طار باه  های روزنام  ما در کابل پیشگوئی می نمایند که که فراخوندن هم صحبتی

برخای از توافقااتی کاه در حاشای   واشنگتن، منجمله می تواناد در پیوناد باه درز م لوماات در ماورد 
طالبهاا صاورت گرفتاه،  ارار داشاته باشاد   "راهنمااه هاای" مذاکرات دوحه میان فرساتادۀ امریکاا و

در  در حال حاضر، دور از امکان نیست کاه  صار سایید تحقیقااتص خاصای رابه نظر آنها "  ین،بنابر
پیوند به روابط نامشرو   مورد زلمی خلیلزاد به راه بیاندازد، تا بدین ترتیب اتهامات وارده بر وی در

     و فسادزا با طالبان مرفو  گردد 
  afg1109.html-09-http://www.ng.ru/world/2019_11/100منبر : 
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