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ين په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئگه کله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 م٢٨/٩٨/٢٠١٠                                  احسان اهللا ارينزى
  

  آشف ذخاير عظيم مواد معدنى در افغانستان
 
  )رياخ( قسمت پنجم

  
  .در چهار بحث گذشته ى اين سلسله بر اين موضوعات روشنى اداخته شد

ت متحده امريكا، از آشف در بحث اولى گفته شد آه اخيرًا مقامات پنتاگون و اداره ى مرآزى سروى جيولوجيك اياال
ذخاير عظيم مواد معدنى، تقريبًا در تمام جغرافياى افغانستان خبر داده و ارزش تخمينى ان را نظر به قيمت هاى روز 

اغلى وحيداهللا شهرانى وزير معادن و صنايع آشور گفت آه ذخاير . يك تريليون دالر بر اورده آرده اند هفته ى بعد 
  ؟!زش بيش از سه تريليون دالر مواد قابل استخراج داردفعلى افغانستان به ار

در بحث دوم گفته شد آه وزارت معادن وصنايع و آل حكومت و دولت افغانستان بايد براى استفاده مناسب ازين 
موهبت بزرگ خداوندى اماده گى آامل گرفته و آارهاى را انجام دهند آه زمينه را براى سروى، استخراج، پروسس 

درين سلسله از تاسيس عاجل مكاتب تربيه آادر هاى مسلكى، باال .  اين معادن چند تريليون دالرى مهيا بسازدو تجارت
بردن سويه تعليمى و امكانات فاآولته زمين شناسى، باال بردن ظرفيت آارى حكومت و شفافيت و حسابدهى ان، تامين 

نيت، جلوگيرى از زورگويى، قلدرى، قانونشكنى و امنيت سراسرى،اعالن ستراتيژى ملى معادن آشور، تامين قانو
دستبرد جنگ ساالران، احداث جاده ها، خط اهن، توليد انرژى برق و جلب وجذب عالقمندى سرمايه گذرادان داخلى 

  .و خارجى براى سرمايه گذارى بطور اخص مورد بحث قرار داده شده مهم تلفى شده بودند
ون درين سروى ها به شكوآى دامن ميزند آه مبادا زمين در بحث سوم اظهار تشويش شده بو د آه شرآت مقامات پنتا

مقامات نظامى و استخباراتى امريكا به بهانه ى جنگ با القاعده و تروريزم، مانند عراق  در فكر تامين منافع دراز 
  !مدت اقتصادى خود در افغانستان باشد

اگون درين سروى ها به شكوآى دامن ميزند آه مبادا دربحث سوم اظهار تشويش شده بود آه شرآت مقامات پنت
مقامات نظامى و استخبارتى امريكا به بهانه ى جنگ با القاعده و تروريزم، مانند عراق در فكر تامين منافع دراز مدت 

راى بعضى مبصرين منطقه ى حتى سالها قبل نوشته بودند آه اياالت متحده امريكا ب! اقتصادى خود در افغانستان باشد
دستيابى منابع عظيم نفت و گاز عراق، رژيم صدام حسين را مورد تهاجم قرار داد و تمام قرارداد هاى بزرگ 
تفحص، استخراج، پروسس، تصفيه وصادرات نفت و گاز عراق را به آمپنى هاى غول پكير ايكه اآثرًا به سران 

 منطقه ى ما نيز وجود دارد و پيشبينى ميشود آه همين شك در مورد افغانستان و. قصر سفيد تعلق دارند واگذار آرد
اياالت متحده و شرآا به اميد دستيابى به منابع عظيم مواد معدنى افغانستان، نفت و گآز اسياى ميانه و بحيره آسپين و 

  !محدود ساختن روسيه از طرف جنوب درينجا مصروف پايگآه سازى و تامين منافع ستراتيژيك اينده خود ميباشد
سمت چهارم بحث به مسايل فنى و تكنيكى برداخته شده، در مورد معادن زود ثمر و ديرثمر،معادن نزديك به در ق

سطح زمين و در مورد معادن عميق بحث شده و در مورد شورايى شدن آار هاى وزارت معادن و صنايع پيشنهاد 
 زود تغيير و - بگيرند تا وزراى آه زودشده بود تا آار ها در چوآات قانون توسط يك شوراى مسلكى تحت اجرا قرار

  .تبديل ميشوند امكان تحميل خواسته هاى غيرمسلكى، سياسى، ذوقى وسليقوى خود را بر وزارت نداشته باشند
درين نبشته مطالبى از نوشته ها و مصاحبات معدن شناسان و استادان فزيك مانند انجنير سلطانزوى و پوهنمل 

مورد تعريف معادن و اينكه هرعنصر موجود در آشفيات پنتاگون و اداراه ى مرآز نوزادى نقل شده بود آه در 
  .سروى جيولوجيك  اياالت متحده امريكا، حتمى معدن قابل استخراج نميباشد بسيار سودمند بشمار ميرفتند
نوزادى رييس قبل ازينكه به مطالب اصلى قسمت پنجم و اخرى اين نبشته بپردازم به يادداشت جناب محترم پوهنمل 

آشف ذخايرعظيم (عمومى قبلى سروى جيولوجى افغانستان اداى احترام ميكنم آه بعد از نشر قسمت چهارم مقاله ى
درين ياد داشت پوهنمل نوزادى در مورد .  جرمن به نشر رسيده-در سايت وزين افغان) مواد معدنى در افغانستان

فق نميباشند آه منرال را فقط مواد جامد گفته بودند وبطور مثال تعريف منرال با جناب انجينير صاحب سلطانزوى موا
  .از نفت و گاز يا د ميكنند آه جامد نه ولى معدن هستند

من با آمال احترام به هردو دانشمند محترم افغان نميخواهم درين مسله وارد بحث شدم، زيرا موضوع بسيار حساس و 
طرحى . التى از هر دو جناب در سايت ها و مطبوعات باشيمتخصصى است و ممكن است آه در اينده شاهد مقا

  !مسايلى ازين قبيل در مطبوعات بسيارسودمند است زيرا از اصطكاك افكار جرقه هاى حقيقت بيرون مى جهند
بهر صورت اآنون برميگرديم به اصل مطلب آه ايا آشف ذخاير عظيم مواد معدنى در افغانستان باعث تامين امنيت 

و يا مانند ان فلم معروف امريكا يى آه آمپنى هاى تجارتى براى دستيابى به الماس خون سياهان بيچاره را خواهد شد 
  مانند اب گنده به زمين ميريزند، در افغانستان نيز موج هاى تازه ى از جنگهاى تباه آن براه خواهد رفتيد؟
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مدى در صنعت استخراج مواد معدنى است، در حالى آه افغانستان عمًال داراى زير ساخت هاى ضعيف و ناآار ا
جك مادلين يكى . سالها وحتى دهه ها نياز خواهد بود تا افغانستان بتواند از سرمايه ى ذخاير طبيعى خود استفاده نمايد

افغانستان آشورى :( از جيولوجيست هاى مرآز سروى جيولوجيك اياالت متحده امريكا در بخش بين المللى ميگويد
اين آشور تا آنون به :(وى ادامه ميدهد). ، دانش و فرهنگ استخراج معادن دران بوجود نيامده استاست آه صنعت

منافع طبيعى بسيار محدودى دسترسى داشته است؛ اما اآنون ذخاير عظيم درين آشور موجود است آه به ظرفيت 
  ).بهره بردارى بسيار باالترى نياز دارد

آه ترجمه اى ان در ) ايرعظيم طبيعى و دورنماى روشن اقتصاد افغانستانآشف ذخ( جيمزريزن نويسنده مقاله ى 
تا آنون نيرو هاى رزمى پنتاگون با ايجاد ( به نشر رسېده مينويسد آه ) ٢٠١٠ جون ١٦ -افغانستان(روزنامه وزين 

ه در قرار درين راستا، متخصصان شرآت هاى بين المللى آ. سيستمى براى انكشاف معادن افغانستان شتافته است
دادهاى استخراج منرال هاى طبيعى تجربه داشته اند، براى مشاوره به وزارت معادن و صنايع افغانستان استخدام شده 
اند و اطالعات تخنيكى در حال نهايى شدن است تا براى شرآت هاى بين المللى استخراج معادن و سرمايه گذاران 

  ).عمده ى بين المللى ارايه شود
ته ى فوق، اقاى برينكلى رييس تيم انكشافى متخصصان پنتاگون ميگويد آه اسناد فوق الى زمستان به بر اساس نسب

وى مى افزايد آه وزارت معادن افغانستان تا هنوز از توانايى مديريت استخراج اين معادن . مزايده گذشته مى شود
  .مك آنيمبرخوردار نيست و ما تالش ميكنيم تا درين قسمت با دولت افغانستان آ

درين .  ميزبان يك آنفرانس مهم در مورد معادن افغانستان بود٢٠١٠به اساس همين موافقات لندن در اواخر ماه جون 
 سرمايه گذار و بانكدار از آشور هاى مختلف دنيا دورهم جمع شدند تا فرصت هاى سرمايه گذارى در ٦٠آنفرانس 

  .منابع معدنى افغانستان را بررسى نمايند
اس مفاد اين آنفرانس و اماده گى هاى وزارت معادن و صنايع افغانستان قرار است آه روند داوطلبى معدن بر اس

در آنفرانس عقيده بر اين بود آه چون افغانستان . بزرگ حاجيگك واليت باميان در ماه سپتمبر سال جارى اغاز شود
يله و سرمايه اى آه ميتواند در ساخت زيربناى از هيچگونه زيربناهاى صنعتى قابل توجه برخوردارنيست،يگانه وس

صنعتى آمك آند ويا عبارت دگر مقدمه ى براى ساخت زيربناهاى صنعتى در افغانستان قرار گيرد، استفاده و بهره 
  .بردارى از معادن توسط شرآت هاى خارجى است تا انان تجربيات خود را به مردم ما انتقال دهند

مثليكه آنفرانس لندن خاطر نشان ساخته و مقامات امريكايى ان را بارها تكرار آرده و يك واقعيت تلخ نيز است، 
افغانستان تا حال ظرفيت انرا ندارد تا آار هاى نقشه بردارى، تسبيت، سروى، تفحص، استخراج، پروسس، بازاريابى 

.  به انجام برساند و ال جرم بايد از دگران آمك خواستو فروش ذخاير عظيم مواد معدنى خود را توسط منابع خودى
البته آمك دراين مورد آدام آمك بالعوض نيست، بلكه سرمايه گذارى بخاطر آسب منقعت است آه تا حال باعث 

  .شعله ور شدن زبانه هاى اتش ده ها و صد ها جنگ محلى، منطقوى و فرا تر از ان درجهان شده است
ن نبسته بدان اشاره شد، ممكن است آه اياالت متحده امريكا و شرآا بخاطر دستيابى و مثليكه در قسمت سوم اي

تصاحب منابع عظيم مواد معدنى افغانستان از قبيل مس، اهن، نيوبيوم، لتيوم، نفت و گاز و غيره به اينجا شناخته و 
 درست از اب بدر ايد، مخالفين منطقه ى اگر اين پيشبينى. جنگ با القاعده و تروريزم را فقط يك بهانه قرار داده باشد

درينصورت بيم ان ميرود آه . امريكا و شرآا نيز ارام نمى نشينند و ممكن است آه جنگ افغانستان بسيار ادامه يابد
  .طالبان براى استيالى مجدد افغانستان با جديت بيشترى جنگ را ادامه دهند

ان رياست جمهورى شهيد محمد داوود خان تا حال در امور پاآستان آه با قرار چند دست راستى افراطى در زم
داخلى افغانستان دست باز دارد و هميشه مخالفين دولتهاى مرآزى را مورد حمايه و استفاده قرار ميدهد، به افغانستان 

  .تصادىو دومى عمق اق) نگاه ى نظامى(يكى در مقابله با هندوستان: از دونگاه بحيث يك عمق ستراتيژيك نگاه ميكند
مصرفى مصنوعات و توليدات پاآستانى ) صوبه(افغانستان فعلى با وجود لشكر هفتاد و دوملت در واقع يك 

شير وتخم و مسكه و مربا و دارو . تمام بازار هاى آشور، حتى در دور ترين نقاط از اموال پاآستانى پر است.ميباشد
يه هاى مجاور سرحدات افغانستان با ترآمنستان، تاجكستان وپارچه و سمنت و پوقانه و جرنگانه پاآستانى حتى در قر

  !و ازبكستان نيز بفروش ميرسد
مقامات امريكايى در عين حال نگرانى دارند آه چين به عنوان . پاآستان به بسيارى از معادن افغانستان نياز دارد

ود را از طريق پاآستان، بر آشورى داراى عطش سيرى ناپزيرى منابع مواد خام، تالش خواهد آرد تا سلطه ى خ
به ثمر رسى اين تالش ها فقط از طريق ادامه ى جنگ، ترك . انكشاف منابع زيرزمينى افغانستان گسترش دهند

افغانستان از طرف قواى نظامى امريكا و شرآا و بقدرت رسيدن حكومتى در آابل است آه با پاآستان همسويى بيشتر 
ميكنند آه چين بعد از برنده شدن در مزايده بهره بردارى معدن مس عينك، در مقامات امريكايى فكر . داشته باشد

  .جستجوى استيالى بيشتر بر منابع طبيعى افغانستان است
فعال شدن پاآستان وچين براى دسترسى به قرار داد هاى ذخاير عظيم مواد معدنى افغانستان رقابت هند، دشمن ديرينه 

هند آه از استقرار مجدد طالبان يا هر . يخت آه باچين نيز مشكالت بسيار داردپاآستان و آشورى را برخواهد انگ
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گروه ى دگر طرفدار پاآستان در آابل هراس زياد دارد، طبعًا با تمام امكاناتى مبارزه و مجادله خواهد آرد آه باعث 
يخواهند آه دعواى تاريخى هند و پاآستان دو آشورى هستند آه هم اآنون نيز م. تحقق اين روياى پاآستان مى شود

آشمير را در افغانستان حل و فصل بكنند و هر دو در افغانستان سرسپردگانى داردند آه به دهل انها ميرقصند و خون 
  .مردم بيچاره ى ما را به اسانى ميريزانند

نجا ماندنى باشند و ايران يكى دگر از آشورهاى فعال در امور داخلى افغانستان است آه نميخواهد امريكا و شرآا دري
ايران در مورد تصورات و رويا هاى امريكا و شرآا در افغانستان و منطقه تا بحيره ى آسپين ! به اب و نانى برسند

  حساباتى دارد و ميداند آه امريكا اينجا براى چه امده و چه ميخواهد؟
ن ايران و ستراتيژى دراز مدت اين آشور و ايران ميداند آه ماندن امريكا و شرآا در افغانستان و منطقه چقدر به زيا

چقدر به نفع اسرائيل است؟ ايران ميداند آه دستيابى ايران به ذخاير عظيم مواد معدنى افغانستان، مصار جنگ امريكا 
و شرآا را تالفى نموده و اين آشور ها را درموقعيتى قرار ميدهند آه ممكن در اينده بفكر لشكر آشى ها و فتوحات 

آشمكش ايران، امريكا و شرآا بر سر موضوع جنگ افزار هاى اتمى ايران به قوغ هاى ميماند آه هر .  شوندتازه ى
  .لحظه امكان اشتعال دارد

فعال بودن بيشتر دولت شيعى ايران در افغانستان، حسادت هاى آشور هاى سنى عربى، خاصتًا عربستان سعودى را 
  .در قبال دارد

رى از نفوذ ايران در ساختار دولتى و سياست هاى افغانستان از هر گونه عمل متقابل عربستان سعودى براى جلوگي
  .روگردانى نميكند وحتى حاضر است آه مانند گذشته در همكارى با اداره ى استخبارات پاآستان فعاليت نمايد

يخواهد آه شكست يكى از آشور هاى آه بظاهر خموش است ولى به عنوان ميراث دار امپراطورى تزارى روسيه، م
زعماى پر قدرت روسيه از يكطرف به ناتو موقع ميدهد . امريكا و ناتو را در افغانستان شاهد باشد، روسيه فعلى است

تا از طريق زمين و فضاى آشور شان به افغانستان اآماالت آند ولى از طرف دگر از هر امكانى آه به شكست 
روسيه با استفاده از مهره هاى در درون دولت افغانستان .  پيشتيبانى ميكندتاريخى ناتو در افغانستان بيانجامد در خفا

ميكوشد تا دولت همچنان ضعيف، ناگار امد، فاسد و شكنند باقى ماند تا امريكا و شرآا از داشتن يك متحد قوى در 
  . افغانستان آمافى السابق بى بهره ماند

نقوذى خود تلقى ميكند و از موجوديت امريكا و ناتو  در روسيه مناطق جنوبى مرزهاى خود را بعنوان مناطق 
افغانستان خرسند نيست و نميخواهد آه امريكا و شرآا به منافع عظيم مواد معدنى افغانستان و منطقه تا بحيره آسپين 

  .دسترسى پيدا آند
اى امريكايى و شرآا اگر موضوع را خالصه بسازيم، جمع اين اضداد آار اسان نيست و آسى به اسانى به آمپنى ه

  !آه اآثرًا به رهبران قصر سفيد تعلق دارند، موقع نخواهد داد تا منابع زيرزمينى افغانستان و منطقه را ببلعند
حرص چنين بزرگ و مقاومت ها و پيشگرى هاى بمراتب بزرگتر، ميتواند آه اتش جنگ را ساليان سال در افغانستان 

 بزرگ به موافقه نرسد، پيدا آردن شعار و انگيزه براى جنگجويانى آه خون همدگر تا وقتيكه منافع. شعله ور نگاه آند
  !خود را ميريزانند، مانند مردم ساده و بيچاره افغانستان آار اسانى است

تا ساليان سال مى شود آه مردم افغانستان را براى تامين منافع  آمپنى هاى بزرگ نفت و گاز و پايپ الين و ساير 
  !تصادى، بنام قوم، مذهب، زبان، سمت و گروه با هم جنگاند و منفعت بدست اوردبخش هاى اق

پايپ ( خواننده گان عزيز حتمًا بياد دارند آه بعضى از مطبوعات معتبر دنيا، جنگ زمان طالبان با مخالفين را جنگ
  .ميگفتند) الين

  پايان
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


