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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب شته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، نو ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م٢٨/٠٨/٢٠٠٩                                 انجينر عزيز کهگدای
  

  نقشه جيالوجی افغانستان
  

از جنگ جهانی اول بدينسو استعمال نفت روز افزون شد و امروز يکی از منابع مهم انرژی جهان بشمار ميرود و در 
رگترين منابع آنرا  در اختيار خود حقيقت نفت ستون فقرات صنايع امروزی را تشکيل ميدهد ، از اينرو ابر قدرتها بز

از همين لحاظ افغانستان و . شورها از آن استفادۀ آزاد نمايندداشته ، اجازه نميدهند که رقيب استعماری و يا ساير ک
  .ر مورد توجه خاص روسها قرار گرفتمخصوصًا صفحات شمال و شمال غرب کشو

قات تکتونيکی، جيومورفولوجيکی وغيره و تهيۀ نقشه جهت کشف و استخراج مواد معدنی نيازی به سروی و تحقي
ساسی گروپ بنابران تحقيقات و تفحصات ا. جيالوجی رول مهمی را در سکتور اقتصادی يک مملکت بازی ميکند

ن بسيار صورت گرفته بود برای افغانستا م ١٩که در اوايل قرن ) افغان جرمن بانيک کمپنی (جيالوجست های آلمانی 
  .د تلقی ميشدمهم و ارزشمن

نقشه های  ديگر ياد ميشود از قبيل نقشه های  تيماتيک که ) بيسيک مپ ( نقشۀ توپوگرافی در حقيقت تهداب يا اساس 
زمانيکه نقشه های . تنها يک موضوع  واحد را  ارائه می کند، از اينرو نقشه های توپوگرافی ارزش زيادی دارد

م ، گروپی از جيالوجست های  آلمانی ٧٠جيالوجست ها افزوده  شد، در دهۀ توپوگرافی  افغانستان تکميل و به تعداد 
تهيه نقشۀ جيالوجی به افغانستان آمدند ولی متاسفانه مانند هيئت هالندی که از طرف ملل متحد برای  جهت سروی و

  دستگاه تصفيۀ  کشف و استخراج نفت  در افغانستان مؤظف  گرديده  بود و همچنان روس ها قرارداد توريد  و نصب
، درحالی ...، ممانعت کردند"نوعی زمينه يابی استراتيژی است"نفت توسط کمپنی انگليسی وغيره  را، به بهانۀ آن که 

که امروز همان آلمان ها از طريق ناتو توانستند در ساحاتی که  ديروز روسها  اجازۀ  دخول رانمی دادند ، مستقر 
ص تر اين که  آلمانها درآن سال موفق به تحقيقات و سروی نشدند و نتوانستند  مشخ. شوند و به آرزوی خود برسند

بنابرآن صرف  مؤفق  به  تهيه و چاپ  نقشۀ جيالوجی  ساحات جنوب  و . نقشه جيالوجی کل افغانستان راتهيه کنند 
در  که يک کاپی  آنرا به چاپ رسانيدند، ١:١ ٠٠٠ ٠٠٠ رنگ  به مقياس ۵۶جنوب شرقی افغانستان شدند و آنرا در 

م مادامی که در جرمنی در رياست سروی جيالوجی وزارت حفظ محيط شهر هامبورگ کار ميکردم،  مطالعه ١٩٨٨
  .نموده بودم

روسها  با استفاده  از همان  تحقيقات ، نقشه ها  و مطالعات کمپنی های آلمانی  و امريکايی را  شناسايی کردند و با 
 که در انستيتوت مطلعات محيطی رياست جنگالت وزارت  زراعت مصروف ١٩٧٧تابستان خود بردند تا آنکه در 

بوديم ، شادروان انجينر سيد آقا »  به اساس فوتو های هوايی  ونقشه های توپوگرافی « تهيۀ نقشه فرش نباتی کشور
 خدمات قابل قدری انام رئيس  جنگالت که  شخص فعال و وطنپرست  بود  و در ساحۀ جنگالت و علفچرهای کشور

 رنگ جيالوجی افغانستان را ضميمۀ يک کتاب بزبان روسی که روسها تهيه  ٨۶را انجام داد ، موضوع چاپ نقشه 
 هزار دالر از بودجۀ وزارت معادن و صنايع در ماسکو بچاپ رساندند و دولت آن را به ٣٠٠کرده بودند به مبلغ 

بنابرآن . د رئيس عمومی کارتوگرافی و کادستر از طبع آن اباورزيدولی جناب دوکتور امير احم... مزايده  گذاشت
  چاپ نقشۀ مذکور در انستيتوت مطالعات  محيطی اين رياست چطور و با چه مبلغی  امکان پذير خواهدبود ؟

از تحصيل  يافتگان  شوروی وقت  و يکی ( چون رئيس عمومی  کارتوگرافی  و کادستر دوکتور امير احمد 
دان شهيد محمد داود خان رئيس جمهور بود ، باعث تعجب من گرديد که جناب شان با اين همه دستگاۀ  ازاخالصمن

  .مجهز و فعال  چطور قادر به چاپ نقشۀ مذکور نشدند
ريان گذاشتم و با مسيو            مدير عمومی را که عمر شان دراز باد،  در ج» اصغری« بهر صورت آقای انجينر 

متخصص  فرانسوی  که  اصًال  انستيتوت  مذکور به کمک کشور فرانسه فعاليت ميکرد ، بعد ازغور » له الند«
را که در داخل  انستيتوت  با دو پايه ماشينی  که  داشتيم صورت می گرفت،  به  وسنجش، طبع نقشۀ جيالوجی مذکور

  .  هزار دالر پيشنهاد کرديم۵٠مبلغ 
دعوت کرده ، ) جهت  مذاکره( الند فرانسوی را به عمارت  فابريکۀ جنگلک   من و موسيوله- با عجله-روسها 

  .دربارۀ چاپ نقشه و کتابِ  ضميمۀ آن،  خواستار معلومات شدند
آنان، بعد ازتشريحاتِ  ما،  تا حدی وحشت زده شده،  حيران ماندند  که چطور دستگاهی به اين کوچکی،  قادر به 

شايد فکر (  بنابران،  پس از شنيدنِ  طمطراق ها و بابايی های فراوان شان ...چاپ چنان کار بزرگ شده است؟
اين که چطور نقشه را چاپ می کنيم، مربوط به : اظهارکرديم ) ميکردند که ما هم از جملۀ گماشتگانِ   شان هستيم

ا به همين ترتيب به طبع می اگرفکرمی کنيد که مطابقِ  شرايط ِ داده شده شما است،  ما آن ر.  شيوۀ کار خودِ  ما است
  .رسانيم 



 
 

  
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

تا يک هفتۀ ديگر، شمارا  از تصميم خود باخبر می : ايشان با غروری که داشتند، ناچار مجلس را خاتمه داده، گفتند
  . سازيم 

 هزاردالری ۵٠  از آن تاريخ مدتِ  يک ماه سپری شد، جوابی از آنها به ما نرسيد ولی  بعد معلوم شد که روسها  به  
 متعاقباً   آنرابا يک – يعنی نخواستند چاپ نقشه را به دست افغانها بدهند –که ما پيشنهاد کرده بوديم،  قناعت نکردند 

عالم اسناد علمی ديگر محرمانه به شوروی بردند و معلوم نشد  که آيا آنرا چاپ کردند يا اين که مانند ساير اسناد 
لم مواد و اشيای قيمتی  و ميليون ها دالر  از خزانه دولت،  مستقيم  و يا علمی و تدقيقی از منابع طبيعی و صد ها ق

  .توسط گماشتگان خود، به بهانه های مختلف به ماسکو انتقال دانند و نابودش  کردند
 هزار دالر پول دولت، از انستيتوت مطالعات محيطی يک ٢۵٠خالصه، عالوه برآن که  بخاطر صرفه جويی 

به اوج خود رسيد و شبکه های  جاسوسی  و )  مانند امروز(  نگرفت،  فساد اداری تشکرخشک وخالی صورت
هيچ کسی هم نمی ...  رشوت  دهی آنها برای گماشتگان  شان ، دهان دولت مردان و اعضای پارلمان را بست 

  .توانست  بر اهداف شوم آنها انگشت انتقاد بگذارد 
افغان " به چاپ رسيده بود،  به خوانندگان محترم » نی نامه « جلۀ در اخير،  سند مهمی را که درآن زمان در م

تقديم می کنم تا ثبوت انکارناپذيری باشد از چپاول همسايۀ بزرگ شمالی،  به اصطالح دوست "  جرمن آنالين
ای ملی که چگونه سرمايه و دارايی ه...  و وطن فروشی و خيانت های خلقی ها و پرچمی های وطنِ  ما!  ِافغانستان 

  .و معنوی کشور را به شوروی انتقال دادند و به غارت بردند
                   

  

 
  


