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  م٢٠٠٧اکتوبر                     شريف بهاند: ليکوال
 

  د سيمې پر سر سيالې  Eurasienرواسيايد ُا
 لومړۍ برخه

  
  نقشې د پلی کيدو په اړه تصميمڅوک چې وکړی شي، د نل ليکو د 

اکلی شي   .ونيسي، هغه د نړۍ د يوې سترې برخې برخليک 
  )فريدريک ستار(

  :سريزه
 ودې له امله طبيعي زيرمو يا په بله وينا اومه توکو ته، نه يوازې اړتيا مخ په په نړيواله کچه د هيوادونو د اقتصادي

په . زياتيدو، بلکې د دا ډول توکو د زيات لگښت له امله د هغوي زيرمې مخ په خالصيدو او بيه يې مخ په لوړيدو ده
ي اسيا داسي نور هيوادونه د خپلو تيره په نړيوال ډگر کې نوي اقتصادي ځواکونه د بيلگې په توگه هند، چين او د سويل

مخ په ودې اقتصاد د تندې د ماتولو له پاره دا ډول توکو ته زياته اړتيا او په نړيوالو بازارونو کې د هغو د پرودل 
 د )خأل(تشه  د راکړې ورکړې په نړيوال بازار کې  توکواومهد له امله، ) تقاضا(غوښتنې د همدې زياتې . ليوال دي

 په حال کې ده، چې د لويديځې نړۍ سياستوال دغه حالت د خپلو هيوادونو اقتصادي ودې ته يو ستر رامنځته کيدو
  . گواښ  بولي

ل کېږي ول مهم او با ارزښته گ ولنې په . په دغو اومه توکو کې، تيل او گاز تر  اتريشي څانگيز پوه او د اروپايي 
" و په بدل کېيلوېنه د ت" په خپل نامتو اثر  Hans Kronberger، هانس کرونبرگر پارلمان کې د دغه هيواد استازی

تا وقتيکه اقتصاد جهانی وابسته به نفت و گاز است، تا همان زمان " :دغه ارزښت ته داسي نغوته او په دې باب ليکی
اف ۀ بحرانی، يعنی خليج فارس، افريقا و اطربا موجوديت سه منطق. دليلی برای جنگ در بطن نظام ها وجود دارد
 که آثار نا خوش آيند زورگويی قدرت ها، هر لحظه ميتواند عواقبی ،بحيرۀ کسپين، هزارۀ سوم در حالی آغاز ميشود
نو ځکه د دغو توکو د پاتي . )٣ ــ ٢ ، مخ، ٢٠٠٧يف، شر، بهاند( وخيم و غير قابل پيش بينی در بر داشته باشد

لوالې جوړې، کړکي ه يې غوره کړې ده، رامنځته شوي زيرمو د السته راوړو له پاره نوې  چونه، چې ان د جگړې ب
بايد يادونه وشي، چې اوسمهال د نړۍ په بيال بيلو برخو کې د اومه توکو د زيرمو د السته راوړلو پر سر د نورو . دي

ه توگه مبار ولو دمخه د متحدو ايالتونو، هند، روسيې او چين تر منځه په ښکاره او پ زه روانه هيوادونو تر څنگ تر 
  .ده

نو اړينه بريښي، تر هر څه دمخه دا راوسپړل شي، چې د دغو مهمو او با ارزښته توکو، تيلو او گازو او همدارنگه د 
 ،ُکرم Kobaltنورو توکو لکه يورانيم، مس، پالتين، سرو زرو، سپينو زرو، اوسپنې، د ډبرو د سگارو، کوبالت 

Chrom ه څومره ده؟  ، سربو، جستو، قلعی او د تيتانيمو زيرمې د نړۍ په کومه برخه کې او د هغوي پاتي ون
لوالو تر منځه د هغوي پر سر مبارزه روانه ده؟ او د  سربيره پر نومول شوو هيوداونو د کومو نورو هغو او نړيوالو 

ي وضعې څه دغو مبارزو پايلو پر نړيوال نظام او همدارنگه د پرمختيايي هيوادونو په سياسي  ــ اقتصادي او پوځ
ولنيز  الَملډول اغيز کړی دئ؟ ايا د افغانستان د اوسنې کړکيچنې وضعې  ولنې له اقتصادي، سياسي او  د افغاني 

 د اومه توکو پر پاتو د هيواد ستراتيژيک پريوت او که د هغه الَمل يا دا چېوروسته پاتی والی څخه سرچينه اخلی؟ او 
ولو دمخه اړين بريښي، چې د ی دئ؟ زيرمو د واکمنې پر سر مبارزه کې نغښت د دې پوښتنو د ځواب له پاره تر 
ونکي الَملونه وڅيړل شي   . اوسنيو جگړو ه

  
ونکي توکيهجگړ   : ه
لوالې په  نړيواله کچه ځيني هيوادونه له اقتصادي، سياسي او پوځي پلوه د متحدو ايالتونو د دولت او د هغه د اروپايي 

د دغو هيوادونو په اند د . ترو اقتصادي او پوځي ځواکونو کړه وړه په ډير ځير سره څارياو دغه دواړه بيا د نورو س
متحدو ايالتونو کړه وړه په ستونزمنو سيمو لکه افريقا، منځني ختيځ، منځنې اسيا او همدارنگه د ارام سمندر په شأ و 

خيزې او اوږدمهالې ستراتيژې څخه خوا او د نړۍ په ځينو نورو برخو کې يو وزری عمل نه، بلکې له يوې هر اړ
سرچينه اخلی، چې موخه يې پر ستراتيژيکو سيمو، د نومول شوو اومه توکو په طبيعي زيرمو او په تيره د تيلو او 

وله ويش او له بلې ځکه له يوېخوا . گازو په هغو واکمنې او همدارنگه په نل ليکو يې کنترول دئ د طبيعي زيرمو نا ان
ل خوا د هغوي کميد  په تيره په اوس وخت ،، چې ستر ځواکونهکېږيل او د بيې لوړيدل  له هغو مهمو الَملونو څخه 

پر بنس لکه د تيرې پيړۍ په جيوپوليتيک ځکه د .  د ملی امنيت ستراتيژي د هغو پر بنس طرحه کوي خپلېکې
لواله ده، چې پر طبيعي او په تيره څير، په يوويشتمه پيړۍ کې هم برالسه ځواک، هغه هيواد او يا د هيوادونو هغ ه 

د تيلو او گازو دغه ارزښت ته دانيل يورگين داسی نغوته او  . انرژۍ پر زيرمو په پشپړه توگه واکمنه وي فسيلېبيا د
تيل د صنايعو پر مخ وړونکی ځواک او د تمدونونو د غوړيدو مهمه وسيله بلل " گاز او: وايي، چې په اوسنې نړۍ کې

  . ),S. 10.2006 Spiegel spezial  (  "کېږي
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 د ليد له مخې، د نړۍ د تيلو د زيرمو په سلو کې له اتياوو څخه زياته برخه په دوو کمربندونو Campbellد کامپبل 

له االسکا څخه پيل د کانادا له البرتا او د متحدو  رې په لويديځه برخه کېُکله هغو څخه يو يې زموږ د . کې پرته ده
 پورې رسيږي، چې د تيلو دغه برخه څه نا منځنې او لويديځې برخې څخه تير، بيا تر مکسيکو او ونزويالايالتونو له 

د روسيې د فدراسيون له شمال، سايبريا څخه پيل د دوهم کمربند . څه په بشپړه توگه د لويديځې نړۍ په واک کې ده
: وگوري ( شمالی برخې پورې غږيدلی دئکسپين له سمندرگي څخه تير د منځني ختيځ په لوری ان د افريقا تر

Reserven, Ressourcen und … , 1995, S. 7(  چې د دغه کمربند ځينې برخې د سيالو هيوادونو زمکن ،
د تيلو د زيرمو پاتې شل په سلو کې په نايجيريا، انگوال، سودان، .  بشپړتيا او ځينې د هغو کړکيچنې سيمي بلل کېږي

و  د گازو سترې زيرمې. يرمه په شمالی سمندر کې ديچين، هند او ناروی ته څ په ختيځې او لويديځې اروپا، هم گ
، منځني ختيځ، افريقا، شمالي امريکا، التينه امريکا او استراليا کې دي، چې الندنی )پخوانی شوروی اتحاد(هيوادونو 

ه، د هغوي توليدونکي او لگښت کونکي هيوادونه په    :ښه توگه روښانه کويجدول د زيرمو پريوت، ون
  
  

  ونکي، توليدونکي او د هغې د زيرمو پريوتلگښت ک نړۍ د فسيلې انرژۍ د کې ٢٠٠٠په کال 
  شمېرنې د سلمې له مخې 

  
  ارهد ډبرو سک  گاز  يلت

  ونکي هيوادونهلگښت کستر   ونکي هيوادونهلگښت کستر   ونکي هيوادونهلگښت کستر 
  ٢۵،٨  متحده ايالتونه  ٢٧،٢  متحده ايالتونه  ٢۵،۶  متحده ايالتونه

  ٢٢،٠  چين  ٢٢،٨   شوروی اتحادیپخوان  ٧،٢  جاپان
  ٨،٠   شوروی اتحادیپخوان  ٧،٩  منځنی ختيځ  ۶،۵  چين
  ٧،۵  هند  ۴،٠   بريتانيا  ٣،٧  المان

  ۴،۵  جاپان  ٣،٣  المان  
  ٣،٨  المان    
  ٢٨،۴   هيوادونهنړۍ پاتېد  ٣۴،۵   هيوادونهنړۍ پاتېد   ٣۴،۵   هيوادونهنړۍ پاتېد 

  ستر توليدونکي هيوادونه  ستر توليدونکي هيوادونه  ستر توليدونکي هيوادونه
  ٢۶،٧  متحده ايالتونه  ٢٧،٨   شوروی اتحادیپخوان  ٣١،٠  منځنی ختيځ

  ٢٣،٣  چين  ٢٢،٩  متحده ايالتونه  ١١،٠   شوروی اتحادیپخوان
  ٩،٣   شوروی اتحادیپخوان  ٨،٧  منځنی ختيځ  ٩،٨  متحده ايالتونه

  ٧،٢  هند  ۶،٩  اناداک  ۴،٨  مکسيکو
  ۵،۵  سوېلي افريقا  ۴،۵  بريتانيا  ۴،۵  چين

  ٣،٢  پولند    ۴،۴  ناروی
  ٢۴،٨   هيوادونهنړۍ پاتېد  ٢٩،٢   هيوادونهنړۍ پاتېد   ٣۴،۵   هيوادونهنړۍ پاتېد 

  د نړۍ د سترو زيرمو پريوت  د نړۍ د سترو زيرمو پريوت  د نړۍ د سترو زيرمو پريوت
  ٢۵،١  متحده ايالتونه  ٣٧،٨  روی اتحاد شویپخوان  ۶۵،٣  منځنی ختيځ
  ٢٣،۴   شوروی اتحادیپخوان  ٣۵،٠  منځني ختيځ  ٧،٣  ونزوويال

  ١١،۶  چين  ٧،۴  افريقا  ۶،۴   شوروی اتحادیپخوان
  ٧،۶  هند  ۶،٨  استراليا/ اسيا   ٢،٨  متحده ايالتونه

  ۶،٨  المان  ٣،٢  متحده ايالتونه    
  ٢۵،۵   هيوادونهنړۍ پاتېد  ٩،٨  نه هيوادونړۍ پاتېد   ١٨،٢   هيوادونهنړۍ پاتېد 

 :اخځ
  Agenda 21: Fossile Energie, in: Die Zeit, Nr.: 42 / 11. 10. 2001, S. 23 

  
ونه د نړۍ د هغو د مطمينو زيرمو BPد انرژۍ د نړيوالې ادارې او د برتيش پتروليم   د تيلو د کنسرنې نوي رپو
  .يمو پر بنس ال په ښه توگه روښانه کويپريوت او د دغو توکو لگښت کونکي د بيال بيلو س
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  بيال بيلو سيمو د تيلو او گازو مطمينې زيرمې او د هغوي لگښت  کې د نړۍ د٢٠٠۵کال  په
  

  تيل  سيمې
ميليارد 
  ١بيرله

  گاز
بليون مکعب په 
  همتر

 ید تيلو ورځن
  ٢ لگښت

  و بيرلوميليونپه 
  ٢۵  ٧  ٢١٣  شمالي امريکا

ن او سويلی امريکا   ۵  ٧  ١٠٣  من
ه اروپا   ١۵  ۵  ١۵  لويدي

ختيخه اروپا او پخوانی شوروی 
  اتحاد

٧٩  ۵۵  ۵  

  ۶  ٨٠  ٧٩٨  منځني ختيځ او شمالی افريقا
  ٢  ۶  ۴٨  افريقا
  ٢٣  ١١  ٣۶  اسيا

   ليتره ١۵٩ــ  هر بيرل  ١
  . کې دئ٢٠٠۴ ــ د تيلو دغه ورځنی لگښت په کال ٢

 : اخځ
Spiegel spezial, Das Magazin zum Thema Kampf um Rohstoffe, Nr. 5/2006, S. 8-9     

  
ې څخه د هغې ٢١٣بايد وويل شي، چې د شمالي امريکا د  ميليارده بيرله په ١٧٩ ميلياردو بيرلو تيلو د زيرمو له ون

وليز لگښت، ١٣ ميليارده بيرله په متحدو ايالتونو او ٢١کانادا،   ميليارده بيرله په مکسيکو کې دي او د دغې سيمې له 
همدارنگه د ارواسيا او د .  ميليونه بيرله دئ٢٠ ،۵ ميليونه بيرله، يوازې د متحدو ايالتونو ورځنی لگښت ٢۵د ورځې 

وليزه توگه  ه په   ميلياردو بيرلو ته رسيږي، چې له دغې ٧٨۶شمالی افريقا د سيمو د تيلو د مطمينو زيرمو ون
 ميليارده ٧ ميليارده بيرله په قزاقستان، ٩ده بيرله په روسيې،  ميليار۶٠ ميليارده بيرله په ناروی، ٨شمېرنې څخه  

 ميليارده بيرله په ١١۵ ميليارده بيرله په ايران، ١٣٢ ميليارده بيرله په سعودي عربستان، ٢۶٧بيرله په اذربايجان، 
 ميليارده ١۵ه ليبيا،  ميليارده بيرله پ٣٩ ميليارده بيرله په عربی اماراتو، ٩٨ ميليارده بيرله په کويت، ١٠۴عراق، 

 ميليارده ۶ ميليارده بيرله په چين او ١٨ ميليارده بيرله په عمان، ۵ ميليارده بيرله په الجزاير او ١١بيرله په قطر، 
وليز . ),S. 8-9.2006 Spiegel spezial وگوري ( بيرله په هند کې دي  په داسي حال کې چې د دغې سيمې د تيلو 

 ميليونه بيرله، د ٢ ،۶بيرلو ته رسيږي، چې له دغې جملې څخه د المان ورځنی لگښت  ميليونو ۴٩لگښت د ورځې 
  . ميليونه بيرله دئ٢ ،۶ ميليون بيرله او د هند ورځنی لگښت ۵ ،٣ ميليون بيرله، چاپان ۶ ،٧چين 

 ميليونه ٨٣ کې، د ورځې ٢٠٠۵د انرژۍ د نړيوالې ادارې د محاسبې له مخې د نړۍ د وگړو د تيلو لگښت په کال 
 کې به څه نا ٢٠٣٠ ميليونو بيرلو زيات وي او په کال ٩٠ کې د ورځې له ٢٠١٠بيرله و، چې دغه لگښت به په کال 

له پورتنيو شمېرنو دا . ),S. 10.2006 Spiegel spezial وگوري (  ميليونو بيرلو ته ورسيږي ١١۵څه د ورځې 
ل کېږيپايله تر السه کوو، چې د اوراسيا سيمه د انرژۍ د ز ايه، مهمه او د پام وړ  سيمه گ ولو ب  .   يرمو له پلوه، تر 

د ساری په توگه . خو اوسنی تخنيکی او صنعتی انقالب د فسيلې انرژۍ تر څنگ نورو طبيعي توکو ته هم اړتيا لري
وسپنې ته، د الکترونيکی او د ودانيو جوړولو صنايع مسو او اوسپنې ته، د فوالد جوړولو صنايع د نورو تر څنگ ا

اتومي وسلو او د بريښنا د توليد صنايع يورانيمو ته، د الوتکو صنايع د نورو تر څنگ المونيمو ته، د فوالدو، بترې او 
الندنی جدول د نړۍ د دغو شتمنيو د زيرمو په پريوت او بيې په ښه توگه . او داسي نور... کيمياوي صنايع جستو ته، 

ا اچوي   :ر
  

   بيه د هغومو پريوت اود فلزي توکو د زير
ن بيه په ډالر   د سترو زيرمو پريوت  فلزي توکي   د هر 
  • ۶٢۶  اندونيزيا، سويلی افريقا، استراليا، روسيه، ارجنتاين  سره زر
  •١٢ ، ٩٨  استراليا، مکسيکو او پيرو   سپين زر
  • ١٢٣١  سويلی افريقا، کانادا،روسيه او متحده ايالتونه  پالتين
  ٧٧ ، ٣۵   استراليا، سويلی افريقا، چين او سويدنبرازيل،  اوسپنه
  ١ . ۴٩٩  سويلی افريقا، قزاقستان او هند  کُرم
  ٢۴ . ٠٠٠  کانادا، روسيه، استراليا او کيوبا  نکل
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  ٣١ . ٣٠۶  ، استراليا، کيوبا او کانادا .ج.د کانکو د  کوبالت
  ٧ . ۵٠٠  چلی، پولند، متحده ايالتونه او اندونيزيا  مس
  ٩٩٩  ه ايالتونه، کانادا، استراليا او ايرلندمتحد  سرب
  ٣ . ٣٧٢  متحده ايالتونه، کانادا، استراليا او ايرلند  جست
  ٨ . ۴٠٠  يروپچين، برازيل،اندونيزيا، بوليويا او   قلعی

  ٢ . ۵۵۶  استراليا، گونيا، برازيل، جيمايکا او روسيه  المونيم
  ٢٩ . ٠٠٠  مبيقا موز سويلی افريقا او،استراليا، سرليونو   يومتيتان

  ١٠١ . ۴١٠   او ناميبيا کانادا، استراليا، نيجر  يورانيم
  . گرام بيه ده٣١ ،١هر يو سوچه انس  د •

  :  اخځ
. Nr. 5/ 2006, S. 52-56.2006 Spiegel spezial,   

 شته دي، چې سربيره، د هغو د پام وړ زيرمې د نړۍ په نورو هيوادونو کې هم د نوموړو توکو له دغو سترو زيرمو
ښې بيلگې يې په اسيا کې ازبکستان او قزاقستان د نورو توکو تر څنگ د يورانيمو او سروزرو، تاجيکستان د سپينو 
زرو، افغانستان د گازو، مسو، اوسپنې، زمردو او د الجوردو، د افريقا په وچه کې گابون، انگوال، کنگو برازاويل، 

رنگه سودان، ناميبيا، سويلي افريقا، موزامبيق او تانزانيا د گازو د زيرمو له چاد او کامرون د تيلو د زيرمو او همدا
 کې  هغوپهد نړۍ ستر ځواکونه   د تر کنترول راوستلو له پارهدا ډول سيمونو ځکه د . امله د پام وړ هيوادونه دي

السوهنه  "  :وهنو په اړه ويلي السد متحدو ايالتونو د بهرنيو چارو پخوانې وزيرې، مادلين البرايت د. السوهنه کوي
 Jürgen Wagner / Andreas (  "، چې يوه سيمه له ستراتيژيک پلوه څومره د ارزښت وړ دهيله دې سره تړاو لر

Seifert, S.1.(  
  پاتی نور بيا

 


