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 هدف مثلث امریکا، پاکستان و طالب برای چیست؟
 

پادشاه بزرگ و با »شاه امان هللا خان را ( 1928جنوری  21)مورخ ( 4429شماره )در  L'Illustrationجریده 

در قسمتی از مقاله مصاحبه شاه را با  «آرزو های غول پیکر را می خواهد انجام بدهد»دانسته که  «وجدان

 : که به روم رفته بود نقل می کند که فرموده بودند  Daily Mailخبرنگار 
من به اروپا به دو هدف آمدم ــ انتقال و بردن تمدن اروپا به کشورم ــ به اروپائیان نشان دهم که افغانستان در "

 ."نقشه جهان در جایگاه خود قرار گرفته
من تا آنجا کوشش میکنم، آن چه در کتب و درس هایم به من آموختند کشورم را " در هند گفته بودند  در حین سفر

من امروز خسته نمی شوم و لحظه آن فرا رسیده که آزمایش خود را تکمیل . در مرحله عالی تمدن غربی برسانم
  ."نمایم

کلتوری و خرید ماشین آالت و فابریکه های به همین اساس در سفر اروپا در پهلوی موافقتنامه های فرهنگی و 
اقداماتی  سروی و استخراج معادن کشور و خط آهن اتصال شمال و جنوبخورد در باره دو پروژه بزرگ 

 . صورت بگیرد
 

 راه آهن در أفغانستان 
بریتانیه در نظر داشت تا راه آهن را از طریق کویته، چمن الی قندهار و شاید هم تا هرات  19در اواخر قرن 
کار اعمار شاخۀ این  ۱٨٧٩در سپتمبر . یاد مي شد" راه آهن دولتی قندهار"پروژۀ مذکور به نام »امتداد دهد که 

تمام جریان داشت ولی بعد از پایان  کار اعمار راه مذکور به شدت. راه آهن از ایستگاه روک الی سیبی آغاز گردید
اعمار مجدد این خط زمانی از سر گرفته شد که که . یافتن جنگ با افغانستان فعالیت ها در این زمینه متوقف گردید

در . را تصرف کرد( شهر مذکور در قلمرو ترکمنستان امروزی موقعیت دارد ـ مترجم)شهر مرو  ۱٨٨۴روسیه در
در . یبی الی کویته به راه افتادند، اما اعمار و ادامۀ بعدی آن تحقق نپذیرفتریل ها از حصۀ س ۱٨٨۵سال
امیر عبدالرحمن خان به صورت قطع با پالن های برتانوی ها مبنی بر اعمار راه آهن از طریق قندهار  ۱٨٨٨سال

 :دو سال بعد انگلیس پیشنهادات آتی را به امیر افغانستان ارائه نمود. الی هرات مخالفت کرد
ــ اعمار راه آهن در داخل افغانستان ــ اتصال شهر کابل ذریعۀ خط تلگراف با هند برتانوی ــ عقد موافقت نامۀ 
تجارتی میان افغانستان و هند برتانوی ــ و باالخره اجازۀ ورود به نماینده گان تجاری انگلیس به شهر های عمدٔە 

 .افغانستان
را یک بار دیگر رد کرد و به خاطر آن که نا رضایتی خویش را به انگلیس ها  امیر افغانستان پیشنهادات ارائه شده

 در نامه امیر اکیدا. اعظم برتانیه لورد سالیسبیری نوشتبهتر تر ابراز نموده باشد نامۀ احتجاجیۀ عنوانی صدر

ار آنها در مناطق خاطر نشان مي ساخت که او نه تنها مخالف ایجاد خطوط آهن در افغانستان است بلکه علیه اعم
امیر عبدالرحمن خان به اتباع خویش استفاده از خطوطی آهن را که از طرف . همجوار با کشورش نیز می باشد

.«انگلیس ها اعمار گردیده بودند منع کرده بود
1
  

  میالدی، شاه امان هللا سه لوکوموتیو بخاری کوچک را از هنشل، کاسل آلمان خریداری نمود و آن ۱۹۲۰در دههٔ 

که در دور صدارت . از سمت کابل قدیم به کاخ داراالمان به کار انداخت کیلومتری ۷واگون برقی را در مسیری 

اخته شد، و هرگز چنان پروژه را دوام سردار هاشم خان به دلیل نا معلوم غیر فعال و در گوشۀ انزوا و متروک اند
 . ندادند

                                                           

گیورگی پیتروویچ یژوف  ــ پروژه های خط آهن افغانستان ــ ترجمۀ غوث جانباز سایت افغان جرمن مورخ ــ   1

 موجود است 16در آرشیف نویسندگان بنام مترجم شماره  12/11/2009
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آباد به کابل مطرح شد که سر انجام باید به  م، پیشنهاد هایی در مورد وصل کردن جالل ۱۹۲۸های   در حدود سال

شدند، پسانتر ها باید اضافه  مسیر هایی که به سوی قندهار و هرات هدایت می . گردید شهر پیشاور وصل می 
 . ها همه بی نتیجه ماندند  تاسفانه با شورش های شوم پکتیا ــ شینوار و حبیب هللا کلکانی ، این نقشهکه م. شدند می 

از روسها خواست تا خط آهن « سپین زر»در اخیر سال شصت سده گذشته مرحوم غالم سرور ناشر رئیس شرکت 
رد شد  «مصارف گزاف»اعمار نماید که از جانب روسها با بهانه ( قندز الی شیر خان بندر باالی دریای پنج)را از 

اما هر بار روسها بهانه می  «او حاضر به پرداخت همه مصارف است» و بار دیگر ناشر مجدداً تاکید نمود که 
 .آوردند، و تالش های مرحوم ناشر بی نتیجه ماند

در افغانستان می ( 60ــ  1950)سالهای گیورگی پیتروویچ یژوف متخصص امور اقتصادی و پالن گذاری در 
 : نویسد

سپین  –قندهار  -سدۀ گذشته، ضمن کمک ها به افغانستان اعمار شاه راهی کابل ۵۰امریکاي ها طی سال های  »
بولدک و ایجاد میدان هوائی قندهار را به جانب افغان پیشنهاد کردند و از افغانها خواستند تا به متخصصین آنها 

حکومت افغانستان پیشنهاد . را به سوی سپین بولدک الی قندهار بدهند( پاکستان)اجازه تمدید راه آهن چمن 
سدۀ گذشته سازمان ملل متحد پروژۀ اعمار شاه راهی  ٧۰سال های در اواسط . امریکایها را در آن زمان رد کرد

الی کشور سنگاپور طرح ریزی  –هند  –پاکستان  –افغانستان  –موتر رو و راه آهن را از انقره به طرف ایران 
ان در کار باالی اعمار بخش های از این پروژه آغاز گردید، اگرچه پروژۀ ایجاد شاه راه در افغانست. نموده بود

 ....کابل الی پاکستان به علت دشواری ها در مسیر راه رد گردید -هرات از طریق وادی هریرود
قندهار الی چمن پیش میرفت و در آن جا با شبکۀ خطوط  –مسیر راه آهن از شهر مشهد ایران باید از طریق هرات 

نارضایتی خویش را به دلیل آن که حکومت افغانستان در رابطه با پروژه مذکور . آهن پاکستان وصل میگردید
مقارن همین زمان، شاه ایران وعدۀ کمک های پولی . کابل از این طرح دور مانده است ابراز داشت -پایتخت کشور

در زمرۀ پروژه های . را به ارزش یک ملیون و هفتصد هزار دالر امریکائی برای اعمار شماری از پروژه ها داد
مطابق آرزوی جانب افغان که در اختالفات دایمی . کابل نیز در نظر گرفته شده بود –ارمذکور اعمار راه آهن قنده

با پاکستان قرار داشت، شاخۀ از خط راه آهن در قسمت جنوبی آن باید به طرف شهر زاهدان و از آنجا جانب خلیج 
دایمی به بحر راۀ یابد و از پروژۀ نامبرده به جانب افغان امکان میداد تا به طوری . فارس امتداد پیدا میکرد

 .«اختالفات سیاسی بین سرحدی با پاکستان آزاد شود
اتصال  »در دوران جمهوری مرحوم داود خان دولت به اتصال خطوط آهنی در کشور با روسها موافقت نمود 

در شهرک مذکور قرار بود . کشک صورت میگرفت –احتمالی خطوط باید با شهرک سرحدی آن وقت شوروی 
جانب افغان به شورویها تفهیم نمود که آنها اجازه دارند هر . پوی تبادلۀ واگون های باربری نیز اعمار گردددی

.«نستان اعمار نماینداقسمتی از راه آهن را که خواسته باشند در قلمرو افغ
2

 

نو . بودتوسط شوروی ساخته شده  (تورغندی هرات)تا  (سرحد آباد در ترکمنستان)کیلومتری از  ۱۰خط آهن 

تا  (ترمز در ازبکستان)کیلومتر را از شهر  ۱۵آهن دومی که  خط . آغاز گردید ۲۰۰۷سازی این خط در سال 

کار مسیری . فتیا داد و پس از از آن به دریای آمو و در مسیر پل دوستی ادامه می  افزایش می (آباد بندر حیرت )

فغانستان ایران اط آهن خآغاز شد، و بالخره اولین  ۲۰۱۰کیلومتری میان افغانستان و ازبکستان در جنوری  ۷۵

 ,افتتاح شد 2020کیلومتر است در دسمبر سال  ۲۲۵هرات به طول -خواف
 

 معادن کشور ما
 

پیشنهاد شد که قرار بود الجورد توسط یک شرکت آلمانی  1928برنامه همه جانبه استخراج معادن در سال 
استخراج معادن ذغال و سنگ مرمر همچنان . افغانستان را سروی نمایداستخراج شود و در ضمن معادن آهن 

روسیه عهده دار استخراج نفت و گاز شد و برای آموزش دانشجویان افغان آموزش های ساحوی در . آغاز گردید

.« باکو در نظر گرفته شد
3

 

 :شاه امان هللا در حضور نمایندگان لویه جرگه گفته بود
و تاریخ پنج هزار سال قبل را نشان میداد و . گردن توتون خاتون یکى از فراعنه مصر بودالجورد افغانستان در »

در ....... از این معلوم مى شود که پنج هزار سال قبل هم افغانستان تجارتى با مصر و ممالک دیگر داشته است
. دم ، نتایج نافع استباب سنگ الجورد افغانستان به امید منفعت با یک شرکت مذاکره نمودم و قرارداد کر

کارخانه کاغذ سازى را در جرمنى خریدارى کردم و همچنان کارخانه قند سازى، کارخانه بافت سان کوره و غیره 

                                                           

 همان جا ــ  2

به نقل  124ان جرمن  ص و  ضدیت روحانیت متنفذ ــ افغهللا ــ اکادمیسین اعظم سیستانی ــ اصالحات، شاه امان   3

  شفق همراه/ 1398اسد  30لیون بی پوالدا، فصل نا تمام ،روز نامه مدنیت، از
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که بحال مردم ما بسیار مفید است و خساره و منفعت این کارخانه ها را خود شما میدانید و قابل آن نیست که 
قرار داد در مورد تعمیر و انشاء خط ریل نمودم ، نفرى و مهندسین  در وقتى که در برلین بودم دو. شرح بدهم

چون شرایط آن خیلى دراز است ، بعد از آنکه روساى شرکت هاى . شرکت هاى آلمانى و فرانسوى حاضر شده اند

 «مذکور سنجیدند، گفتگو خواهد شد
4

 
با وجود درک از ذخایر عظیم ( 1978ــ 1930)اینجا یک سوال بی جواب وجود دارد که چرا در طول نیم قرن 

زیر زمینی بخصوص سنگ های بهادار هندو کش یاقوت و الجورد و نفت استفاده درست نشد؟؟ آیا اهمیت راه أهن 
دولت ما با رژیم شاهی ایران روابط خوبی داشت امکان . در حمل و نقل مسافرین و مال تجارتی را نمی دانستند

سال به بندر کراچی محتاج بودیم و هر  50چرا مطالعه و عملی نکردند که ما  خط آهن تجارتی تا بنادر ایران را

وقتی کمی مناسبات خوب نه می بود پاکستانی ها راه انتقال اموال تجارتی از تورخم و سپین بولدک را به سوی 
 . و تجار ما ملیونها افغانی متضرر میشدندبندر کراچی می بست 

ور که بخاطر عضویت فعال در اولین اتحادیه محصلین، بعد از فراغت فاکولته یک استاد نهایت گرامی معارف کش
( محمد رسول خان عسکرزوی)ځی تحت قوماندانی سیانس بطور جزائی و تحت مراقبت دایمی به حربی شون

را از سوال کرد که چفرستاده شده بود در اتوبیوګرافی شان نوشتند که روزی در صنف درس جیولوجی شاګردی 
معادن نفت کشور استفاده نمی شود هنوز استاد جواب نداده بود که خورد ظابطی که همیشه از عقب دروازه مراقب 

گپ بزنید، بعد در شان بود در را بشدت و بدون اجازه باز کرد و خطاب به استاد ګفت خارج از درس حق نداری 
 .ها برای اظهار حقایقرا بست، این هم یک شیوه ی آن دولت ها بود در بستن دهن 

این بود تا افغانستان بحیث یک کشور عقب مانده، دست نا ( در دوران استعماری و بعد از آن)سیاست انگلیس »
باید ... خورده، انکشاف نیافته باقی بماند، تا بحیث یک مانع طبیعی در برابر تجاوز گران اروپائی قرار داشته باشد

ور نگهداشته شوند تا تعصب شان نسبت به بیگانه از میان نرود و صرف مردم شان از تماس با خارجی ها د

«انگلیسیها از آن به سود خودشان استفاده کنند
5
   

محل در نقاط مختلف کشور را شناسایی کرده اند که در آن گفته می  ۱۴۰۰ تا کنون در افغانستان 21در آغاز قرن 

 (پایین صفحه توجه فرمائیدلطفأ به نقشه ). شود معادن مختلف وجود دارند

گواهی از آن میدهد که ذخایر مواد معدنی افغانستان  (معادن کشور عزیز ما)ارقام ارائه شده فعلی  
از قبیل مس، أهن، ذغال سنگ، طال کوبالت، لیتیوم،نیویپدم، تیل، گچ، کرومات و غیره به حدی 

 دنیا مبدل سازدبزرگ هستند که می تواند کشور ما را به غنی ترین کشور های 
6
  

گک، با ذخیره دو  معدن آهن جاجی : تا کنون محل پنج حوزه نفت و گاز در سراسر کشور مشخص شده است
معدن مس در . میلیارد تن در والیت بامیان موقعیت دارد و از جمله بزرگترین معادن افغانستان محسوب می شود

 .مناطق مرکزی و شمالی افغانستان شناسایی شده اندوالیت لوگر و معادن ذغال سنگ که بیشتر آنها در 
معادن طال در شمال، غرب و جنوب و لیتیم و بریلیم در 
والیت غزنی و والیت جنوبی افغانستان شناسایی شده اند و 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی بیشتر در والیات شمالی 

. افغانستان شناسایی شده اند
7

 
ه ــ ش معادن کشور ما ببر أساس سروی سال های قبل ارز

( 1400000000000)یک هزار و چهار صد ملیارد دالر 

نتایج جستجو و تحقیقات زمین شناسان آمریکایی . می رسد
ارزش معادن زیر زمینی افغانستان را بیش از یک هزار 

ارزیابی نموده اند این گروه تحقیقاتی گفته اند  دالرمیلیارد 
وبیوم، لیتیوم و طال در که ذخایر زیر زمینی مس، آهن، نی

                                                           
 303دولتی ص  مطبعه 1364کشور آسیا و اروپا ــ  12عزیز الدین پوپلزائی ــ سفر های غازی امان هللا خان به ــ  4

 

توطئه انگلیس در سقوط دولت اعلیحضرت امان هللا  غازی ــ اداره نشراتی القلم  پشاور حمل : محمد ولی ــ کتابــ  5
 12و   9ص  1378

 
( آرشیف افغان جرمن)در « کشف ذخایر عظیم مواد معدنی در افغانستان» ــ  احسان هللا آرین زی تحت عنوان  6

 .و ارزنده نوشتندمطالب جالب ( 12ــ  10ــ  8ــ  6ــ  4ــ  3)تحت شماره های 
 

  2012اکتبر /21ــ علی سلیمی ــ بی بی سی   7
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 . افغانستان، وجود دارد
 تخمین ارزش در هزار ملیارد دالر

 ملیارد دالر 1263= 3ر با ضریب المیلیارد د 421: آهن
 ملیارد دالر 722= 3با ضریب  دالرمیلیارد  274: مس

 ملیارد دالر 444= 3ملیارد دالر با ضریب  148: لیتیوم
 ملیارد دالر243=3با ضریب  دالرمیلیارد  81: نیوبیوم

 ملیارد دالر 153= 3باضریب  دالرمیلیارد  51: کبالت
 ملیارد دالر 75=  3باضریب  دالرمیلیارد  25: طال

مقامات افغان باور دارند که سرمایه گذاری روی این معادن، می تواند . ملیارد دالر 2900در مجموع برابر به 

 .های اقتصادی جامعه جهانی بی نیاز کندافغانستان را از کمک 
کشف یک میدان نفتی غنی در شمال افغانستان توسط کارشناسان افغان و بین المللی که میزان نفت آن یک 

 میلیارد و 
هشتصد میلیون بیلر برآورد شده و از جمله ششمین میدان های نفتی کشف شده در این کشور میباشد، امید واری 

ورت برخورد مسوؤالنهء مقامهای این کشور میتواند شمه ای از دشواری را کاهش دهد و دیگری است که در ص
 . از وابسته گی به کمک های نقدی خارجی بکاهد

اما به نظر می رسد نا امنی در مناطقی از افغانستان، از چالشهای اصلی بر سر راه سرمایه گذاری و آغاز کار 
 .ي باشداستخراج این معادن و میدان های نفتی م

رکن مهم فرهنگ دستاورد های مادی و معنوی یک کشور است، هرگاه در افغانستان سیستم کارا و حاکمیت 
قانون جای هرج و مرج جهادی و طالبانی را پُر کند به یقین که افغانستان دارای اقتصاد پیشرفته توانمند خواهد 

تعالی میباشد شد، کشوری که دارای اقتصاد شگوفان باشد ، فرهنگ آن نیز م
8

 
به گزارش بخش سیاسی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از کشف یک معدن با ذخایر فلزات لیتیوم ، آهن، مس، 

( افغانی 58.300.000.000.000دالر معادل  1.000.000.000.000) کبالت و طال به ارزش یک تریلیون دالر 

.«در افغانستان خبر داد
9

 
آمریکایی نشان داده است که معادن زیر زمینی افغانستان به مراتب با ارزش تر از پژوهشهای تازه زمین شناسان »

 .آن چیزیست که پیش از این تصور می شد
این معادن در نقاط مختلف در سراسر افغانستان پراکنده شده اند، اما بر اساس پژوهشها، بخش اعظم این معادن در 

اما مناطقی چون غزنی، . رزهای این کشور با پاکستان موقعیت داردمناطق جنوبی و شرقی افغانستان و در امتداد م
 در مرکز افغانستان نیز جایگاه ذخایر عظیمی دانسته شده است

، در مورد بازگشت (COP26)و هوایی سازمان ملل متحد  کننده در کنفرانس تغییر آب  گی اعضای اشتراک  تازه  به

  اند که ذخایر عظیم لیتیوم این کنفرانس گفته   گان این کننده اشتراک . اند صلح و ثبات در افغانستان صحبت کرده 
متخصصین بر این باورند که ذخایر وسیع . کشور نویدبخش نیاز های جهانی در عرصه انرژی غیر متعارف است

ه الکتریکی و ها و وسایل نقلی  تاپ های همراه، لپ  ها برای تامین انرژی تلفن  لیتیوم افغانستان در ساخت باطری 

.«شود رود و استفاده می  هیبریدی به کار می 
10

 
ماده لیتیم در ولسوالى ناور : “اکبرزاده گفت. این معدن لیتیم توسط انجینیران زمین شناسى امریکایى کشف گردید»

این . لیتیم یک ماده کیمیاوى است که در تیلفونها، کمپیوترها و بطرى ها از آن استفاده مى شود. کشف شده است
وى . والى غزنى معدن لیتیم غزنى را با چاه هاى نفت عربستان سعودى مقایسه نمود. یک ماده گرانبها نیز است

همچنان خاطر نشان ساخت که معدن ذرکشان ولسوالى قره باغ والیت غزنى یکى از بزرگترین معدن طال از نگاه 
 .کیفیت و کمیت در جهان مى باشد

کبیرى . ز دو سال تحقیقات دوامدار، یک معدن فلز نیز در آن والیت کشف شده استمعاون والى پنجشیر، بعد ا
گفت که در این معدن موجودیت دو ملیارد تُن آهن تخمین میشود و به سهولت مى توان آنرا استخراج کرد، زیرا 

                                                           

جایگاه ) صدیق وفا ــ افغانستان کشوری که با شکم گرسنه باالی گنج خوابیده است ــ به  فرهنگ و اندیشه ــ  8

 (معلوماتی و پژوهشی 

  

 ۱۳۸۹/۳/۲۴ ،( afghanpaper) شبکه اطالع رسانی افغانستان ــ  9

   2010جون  BBC  14ــ  10
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کیلو متر  ٢٤ت برسى ها نشان مى دهد که این معدن به مساح. معدن مذکور در نزدیک جاده عمومى واقع مي باشد

.«در صد آهن مي باشد ٧٥مربع در والیت پنجشیر، داراى 
11

 
.... میلیارد متر مکعب گاز وجود دارد 340در اعماق خاکهای افغانستان یک اشاریه شش میلیارد بیرل نفت و »

آرام شما  اکثر معادن قابل بهره برداری در مناطق. افغانستان دارای ذخایر بزرگ آهن رنگه و آهن سیاه می باشد
آهن عمدتأ در والیت هرات ، طال در بدخشان، تخار و غزنی و مس در والیت لوگر . افغانستان موقعیت دارند

 «پنهان است
12

 
ارزش موجودیت این منرال ها نظر به . اضالح متحده امریکا معادن ذی قیمت را در افغانستان کشف کردند»

 .... .تخمین های مقدماتی به یک بلیون دالر می رسد 
ه دکشف کردالر را ن وبليارزش تخمین یک لها به ایت بی حد منردجوت، مومریکائی نظر به مطالعاای گهاجيولو

 .ندا
، خایر مسذ. گویدبه خوشی می ت ین کشفياد ایات زمکانااز امنطقه در مریکائی ان اقوماندس، یوید پتریوال دجنر
ۀ کننددر صاو خانه جنگی ها را جنگها ۀ شدوب مخرر ن کشویاند تا اهد بودکوبالت کافی خوو طال هن، آم، ليتيو

. «ندزبسام خااد جهانی مو
13 

قابل یاد آوری است که لیتیوم برای ساختمان تلفون های موبایل ــ لپتاب یا موتر های برقی که دوباره چارچ می 
شوند بکار برده می شود در راپور وزارت دفاع امریکا گفته شده که افغانستان آنقدر لیتیوم دارد که می توان 

 عربستان سعودی لیتیوم شود 
در باره معادن کشور مطرح بود متخصصین شوروی ، امریکا ایتالیا و حجم در سالهای پسین نظریات مختلف 

ذخایر معدنی را نظر به وسایل دست داشته و امکانات و البراتوار ها و غیره و یا هم عمدأ کم اهمیت جلوه می 

در ( Total) کمپنی توتال فرانسه ( مرحوم داود خان)در اواخر جمهوری اول . دادند که مورد دلچسپی قرار نگیرد

از آن عده از شاگردان ممتاز لیسه استقالل که در فرانسه دروس . نظر داشت تا نفت افغانستان را استخراج کنند
فاکولته را آغاز نمودند تقاضا شده بود که در رشته استخراج و پترولیم درس بخوانند که یکی دو نفر از محصالن 

امت دارند بر اساس اطالعات فرانسویان ذخایر تیل و گاز افغانستان ان دوره از دوستانم می باشند که در شهر ما اق
 .تنها در حوزه شمال چندین مراتبه بیشتر از پیش بینی های قبلی می باشد

موجودیت چند تریلیون دالر سرمایه خدا داد در کشوری که قرن ها عقب مانده و مردم آن هنوز از فقر ، »
ی، بیدانشی، مرض، بیکاری و یک عالم مصایب دگر اجتماعی شدیدأ رنج بیچارگی، جنگها، مهاجرت ها، بیسواد

می برند، امیدواری آن را به وجود أورد که شگوفان شدن اقتصاد کشور باعث بهتر شدن زندگی مردم و اشتغال 
از اظهارات فوق الذکر بعضی منابع آمریکائی .... بیشتر زمینه شهری شدن و متمدن شدن زیاد تر را فراهم أورد

مریکائی ها در نقاط مختلف کشور این شکوک را به میان میآورد که مقامات ایک طرف و پایگاه سازی های 

.« مریکائی از قبل در باره ذخایر مواد معدنی افغانستان معلومات کافی داشتندا
14

 
پس از مرور مطالب فوق به این نتیجه می رسیم که نه تنها امریکا و پاکستان هدف غارت معادن کشور را دارد و 

سال و به  40پاکستان که ممکن نبود از این نعمت خدا داد بی نصیب بماند جنگ و کشتار و نا آرامی را در 

در دوحه امریکا . به اهدافش موفق هم شد خصوص در دو دهه اخیر در کشور ما به شدت ادامه داد تا سر انجام 
ظاهرأ با طالب ولی در واقعیت نمایندگان أی اس أی و اعراب در غیابت و عدم حضور دولت ساخته دست خود 

با توافق های سری رسیدند و سر انجامش را به چشمان سر همۀ ما ( کرزی ــ غنی ــ عبدهللا و همدستان)امریکا 
 .دیدیم

به دائی مهربان تر از مادر تبدیل شدند و صدها کدر و جوان کشور را با در های باز می این که غرب امروز 
پذیرند و داکتر و ترجمان و افسر و پیلوت و قاضی و هنر مند ما را گویا پناه میدهد و طالب هم به فرمان ارباب 

هدف اصلی خالی ساختن  پنجابی به فرار مغز ها عالقه مند است یا آنها را سرکوب و یا به قتل می رساند
آنچه امریکا و غرب در کشور های دارای معادن )تا آرامانه به غارت شان ادامه دهند  وطن از مغز ها است

                                                           

11 ــ   http://www.afghan-german.com/agonews/default.aspx : تاریخ صبح ۸: منبع   12/15/2021 

غوث جانباز  ــ آنچه برای یک امریکائی صحرای بیش نیست چینائی آنرا مس می بیند ــ الکساندر گابویف ـ ــ  12

 آرشیف نویسندگان  40در شماره  2010اپریل  4مارچ نشر شده در افغان جرمن  26( کامیر سانت)روز نامۀ 

.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/gh_janbaz_usa_wa_chine_wa_mes_afg.pd 

به نقل از،  ــیافتندن فغانستام را در اخااد خایر عظيم موذ مریکاۀ امتحدع ضالــ ا نجينيرکریم عطائیم ایپلوــ د 13

  14/06/2010سایت افغان جرمن « لری رد  دانۀ مولتی مليااخز»تحت عنوان  2010جون  14شپيگل آنالین 

 ــ احسان هللا أرین زی 14
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باشند و به حرام ( األمر بالمعروف والنهي عن المنكر)و ملت گوسفندی ما تابع ادارۀ ( الماس در افریقا انجام دادند
 .و شادی ــ موزیک به اندیشند و بس و طرز لباس شان را هم مال تعین نمایدبودن تدریس زنان ــ سیانس ــ خوشی 
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