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و شميره   5 تر ١  له:دپا

ينگه کړ په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                شريف بهاند:ليکوال  13-01-2011  ني
 

  طبيعي زيرمې
  د سوکالۍ وسيله او که د جگړې الَمل؟

٢ 
  :درېيمه زريزه

  :او د طبيعي توکو پر سر سړه جگړه
کې، تيل او له هغو سره  نگه طبيعي توکي په تيره شيطانې او انه شوه، چې  يړنو دا رو ليکو له  د تاريخي پي

لې لمبه، گاز په نړۍ کې د ست ينو ته د بدمرغۍ وسيله . رو بدلونونو الَمل شوهغاړه غاړې سپي نگه  طبيعي توکي 
ينو ته هم د ماتې وسيله، خو بيا د نورو لپاره د برياوو بنس شول ينو نورو ته د نيکمرغۍ الَمل،  نگه . او 

مکې له تورو تيارو راويستل او بي نگ د  لې لمبه د نورو طبيعي اومه توکو تر  که او سپي ا د دوي هر شيطانې او
ای  ولو لوړ مقام او د ناستې  انه او مجللو خونو کې، تر و په رو واکمنو هيوادونو د کابينو د غون يوې بيلگې ته، د 

واکمن وږ سترگي  نگه  د دوي د ترالسه کولو په موخه دسيسې، چې پر هغو يې د ) حريص(ورکړ شو او 
و نوم او جيواوکونوميکو،جيوپوليتکو ی دی، طرح او هغه يې بيا د نړۍ په هغو برخو کې، چې د  ستراتيژيکو گ  اي

ايي دي، په دغې يا هغې پلمې د عمل په ډگر کې پلي کړې   . طبيعي زيرمو له پلوه ب
ت ته په پام سره، له سړې جگړې  پيداکېدونکو فلزاتو او فسيلي انرژۍ دغه ارز انگړې توگه د ل د اومه توکو په 

چې دغه سياست بدلون و نه موند، بلکې د درېيمې زريزې په لومړۍ لسيزه کې د طبيعي خه وروسته، نه يوازې دا 
 کال تر منځ مهربان حاکم يانې متحدو ايالتونو ١٩٩٩ ــ ١٩۵٠ان د تيرې پيړۍ د . توکو پر سر سيالۍ ال پياوړې شوه

ينگار  په مهمو او کليدي ستراتيژيکو سيمو کې د خپل شتوالي او د هغه د پراختيا" د نړۍ  ت  د . اوهک)١(..."  په ارز
ن د ستراتيژيستانو له نظره   :واشنگ

ــ لومړۍ ډله کليدې سيمې هغه هيوادونه او سيمې دي، چې دوي ال تر اوسه د اومه توکو پاتې زيرمې په خپل واک 
ي؛ همکې لري او اوسمهال    په هغو کې دا ډول زيرمې موندل کې

ي ] بالقوه[ايالتونو د ــ دوهمه ډله کليدې سيمې د متحدو  ل کې   .)٢(سياالنو په گاون کې پراته هيوادونه 
که  د نړۍ د اومه توکو پر پاتي زيرمو په تيره د تيلو او گازو پر هغو کنترول د سترو صنعتي هيوادونو لپاره 

ت لري، چې   :انگړی ارز
   ــ  له يوې خوا د اومه توکو زيرمې مخ په خالصيدو دي؛١
تنه  ــ  او له٢ دغه دواړه په دې . په ډراماتيکه توگه زياته شوې ده) تقاضا( بلې خوا په نړيوال بازار کې هغو ته غو

ي ل کې ته کيدو الَمل گ   . برخه کې د تنکسياوو د رامن
يړنو يړونکو له  ونو او خبرونو د ارزونې له مخې او همدارنگه د  ي،  همد بيال بيلو رسنيو د رپو رگندي هر " 

که په دې سيمو کې جگړې په ډير شدت ېچې ناارامچيري   دي، هلته د اومه توکو او د انرژۍ زيرمې شته دي، نو 
ني ختيځ پورې، بيا د فارس له خليج نيولي تر التينې امريکا پورې . )٣("سره دوام لري خه نيولي تر من له افغانستان 

ينو هيوادونو، لکه روندا، نايجي... ، ريا، د عاج ساحل، سوماليا، سيرياليون، زيمبابوی، سودان، د افريقا د وچې په 
ې بيلگې  ... انگوال يگاو داسي نورو کې جگړې، د هغو  همدارنگه په گرجستان، اوکراين او قرغيزستان . ل کې

وډې او سياسي بدلونونه هم همداسي در واخله   . کې گ
ته شوي ص ي، چې هغه صنعتي هيوادونه او نوي رامن نعتي هغه، چې د دغو توکو له طبيعي زيرمو بې داسي بري

ت په برخه کې له تنکسياوو سره د مخامخ کېدو په حال کې دييوهغبرخي دي، د  که د لومړنيو اومه .  د سمبال نو 
يزې  يزه انگيزه ده، چې ورځ په ورځ د دغو هيوادونو د بهرني سياست په بنس ت تضمينول، هغه بنس توکو د سمبال

  .يموضوع بدلي
که ويلي شو، چې د اومه توکو د زيرمو، په تيره د ل پيداکېدونکو منرالي او هايدروکاربني هغو کنترول د  نو 
خه  يزو مفاهيمو  ولنې او متحدو ايالتونو، د جگړه ييزو پالنونو له بنس اتالنتيک د سمندر د دواړو غاړو، د اروپايي 

ي گ ته شو. )۴(ل کې ي، نوي رامن نگ د چين ولسخو داسي بري  جمهوريت هم يي صنعتي هيوادونه د نورو تر
ه هم دغه هيواد په خپله د تيلو او د ل . اوس په نړيواله کچه د اومه توکو پر سر سړه جگړه پيل کړې ده که 

ينو عربيپيداکېدونکو منرالي اومه توکو د زيرمو خاوند دی، خو سره د هغه يې هم د افريقا د وچې  هيوادونو  او 
و اړيکو له الرې پر زياتو دا ډول کانونو کنترول ترالسه او د هغو د راايستلو حقوق ترالسه کړي ديس . ره د 



 
 

 
و شميره   5تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

انگو چارواکو د گواښ اعالم کړی، که اروپا د ل پيداکېدونکو اومه توکو د  ولنې د صنايعو د  که د اروپايي  نو
ولنې ايي د  ه و نه کړي، نو  انگړې ترالسه کولو لپاره هاند و ه انگو، په   د غړو هيوادونو د ډيرو اقتصادي 

انگو شتوالی له گواښ سره مخامخ شي توگه د ميکرو الکترو تخنيک او د وسلو د له همدې امله د المان د . صنايعو د 
ولنې يو لوړ پوړی چارواکي، اولرېش گرېلو  گواښ کړی، چې د ل پيداکېدونکو اومه توکو  Ulrich Grilloصنايعو د 

د دا ډول اومه توکو شمېر، چې صادرونکو . په برخه کې وضعيت په ډراماتيکه توگه د خرابيدو په حال کې دی
 کال کې د هغو شمېر زرو ٢٠١٠خو په .  و۴۵٠ کال کې ٢٠٠٨هيوادونو پر هغو کمرکي محصوالت تړي و، په 

کو اومه توکو د صادراتو په برخه کې په زيات شمېر هيوادونه، د ل پيداکېدون: "د نوموړي په اند. توکو ته لوړ شو
ته کوي) محدوديتونه(لوی الس تنکسياوې  که گرېلو . )۵(" رامن ولنې Grilloنو    د المان له حکومت او د اروپايي 

يي تل، چې د دغه تنکسياوو په وړاندې عکس العمل و خه وغو همدې ستونزې ته په پام سره . له مسؤل کميسيون 
ولنې  ه دمخه دا الندني کامونه Günter Verheugenد صنايعو د چارو کميسار، گونتر فرهيوگين د اروپايي   تر هر 

  :ترالسه الندې ونيول
  د مخ په خالصيدونکو اومه توکو د ډولونو د ليست ترتيب؛ ــ    

  يرمې لري؛ــ  د دغه توکو په باب له هغو افريقايي هيوادونو سره د خبرو اترو پيل، چې د دا ډول اومه توکو ز
ولنې له خوا د چين ولس ولو مهم د اروپايي  پيداکېدونکو اومه .  جمهوريت ته گواښيــ  او تر که دغه هيواد د ل

ته کړي دي   . )۶(توکو د صادراتو په برخه کې د کمرکي محصوالتو د لوړولو له الرې تنکسياوې رامن
ته  ايي د هغو بيه ال نوره هم لوړه او په دې توگه که د دغو توکو په ترالسه کولو کې نورې ستونزې رامن شي، نو 

ته تلو له گواښ سره مخامخ شي انگې د له من ينې  له همدې امله د متحدو ايالتونو دولت هم گواښ . به د صنايعو 
يرکړی، که چين خپلې دغې ستراتيژۍ ته دوام ورکړي، نو دوي به دې ته اړ شي،  ولنې په   د لکه د اروپايي 

ونو سره سره، .  ته شکايت وکړيWTOگرۍ نړيوال سازمان سودا ولنې او متحدو ايالتونو له دغو گوا خو د اروپايي 
پيداکېدونکو اومه توکو پر صادراتو به د  ې مخکې اعالن وکړ، چې د ل و ور خه ٢٠١١بيا هم چين   کال له پيل 

ي،.  )٧(لوړ محصوالت ولگوي   چې ان ال اوس د دا ډول اومه توکو، د هغو د له دې ارزونې دا پايله ترالسه کې
يزه موخه له د ه توگه روانې، چې بنس کاره او پ  کړو ا ډول زيرمو او راکړې ورکړې پر سر شخړې او جگړې په 

خه دي خه د سيال بې برخې کول له دغو توکو    . وړو 
  

**************  
ايونه   :اخ

  Das Öl und der Krieg تيل او جگړه   ــ ١
   Wagner  Jürgenواگنر  يورگين : ليکوال

  شريف بهاند: ژباړونکی
ای   : اخ

    ۶۶ ـ ۴٨: نړیواليدل او جگړه، مخ
Wagner, Jürgen: Das Öl und der Krieg. In: C. Haydt/T. Pflüger/J. Wagner:  Globalisierung und Krieg, 

Hamburg, 2003,  
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و شميره   5تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه کړ په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  طبيعي زيرمې
  د سوکالۍ وسيله او که د جگړې الَمل؟

٣ 
ولو ستراتيژې و غور   :د سيال د له پ

خو تاريخي تجربو دا . اصلي لوبغاړي وو او دي او همداسي به هم پاتي شيد نړيوال سياست په ډگر کې ملي دولتونه 
خه اوس په زياتيدونکي  لوالې او همدارنگه د دوي ترمنځ کړکيچ، تر پخوا  ې او  هم په ډاکه کړې، چې د دولتونو گ

و دا په دې مانا، چې سياست. توگه د جيو ستراتيژيک او جيواکونوميک فکتورونو تر اغيز الندې دي ولو پي  د 
اکونکی رول لوبوي نگه اقتصادي اړيکې هم  تاريخي تجربو دا هم په ډاکه کړې، چې . اکونکی نه، بلکې د هغه تر 

ولنيزې او اقتصادي ودې په ترڅ کې د وخت د تخنيکي شونتياوو په پام کې نيولو سره له بيالبيلو اومه  بشريت د خپلې 
ه ترالسه کړې او دغو اوم خه گ ت خپل کړی دیتوکو  د بيلگې په توگه د صنعتي انقالب . ه توکو ستراتيژيک ارز

ت درلود خو د . له پيل بيا د نولسمې پيړۍ تر نيمايي پورې د انرژۍ په ډگر کې د ډبرو سکارو ستراتيژيک ارز
کی له ميالد دغه طبيعي تو. نولسمې پيړۍ له نيمايي وروسته، د صنعتي پراختياوو سره سم دغه رول تيلو ترالسه کړ

اکونکي رول درلود. )١( کاله مخکي هم خلکو پيژاند ٣٠٠٠خه  نگ هغه ان په جگړو کې  هومر . د درملنې تر
Homer په خپلې حماسې، ايلياد Iliasکو بيړيو ته اورونه :" کې په دې باب داسي ليکلی د ترويا خلکو سترو او چ

خه داسي لمبې او لوخړې پورته  د فارس د هغه وخت . )٢("شوې، چې د هغو وژل گران کار وورواچول او له هغو 
ه ترالسه کړی وه Cyrusواکمن، کوروش خه  کله چې نوموړي خپل پوځ .  د بابل په نيولو کې هم له همدې مادې 

انگړی جگړه ييز  د بابل د نيولو لپاره چمتو کاوه، ده ته د گريوان په گريوان جگړو خبر ورکړ شو، خو کوروش يو 
تل د اور په مرسته پر خپلو غليمانو بری ترالسه کړيتکت ته او وغو موږ په پوره اندازه تور نفت او سنۍ ."يک رامن

ايونو کې مورچل ) الياف( لرو، چې د هغو په مرسته به هر چيرې اور ته پراختيا ورکړو، هغو کسانو چې په لوړو 
ي کړي، گه توگه خپل مورچلونه خو ينيولي، يا به هغوي په چ   . )٣("  يا به دوي د اور په لمبو کې سو

ي، چې تيل په نړۍ کې يو اوږد او گ خيلوي  انه کې خه دا رو د تيلو دغه . تاريخ لري) متنوع(له پورتنيو ارزونو 
ت په تيره د لومړۍ او رگند ډول تثبيت شو نړيوالې جگړې  دوهمېستراتيژيک ارز د سړې . په بهير کې په 

يدهجگړې په بهير کې ه اکونکی دنده وگر خه ساتنه د پوځ  کله چې شوروي . م د هغو پر زيرمو کنترول او له هغو 
ني ختيځ کې  انگړې توگه امريکايانو هغه د فارس په خليج او من پوځ پر افغانستان يرغل وکړ، نو لويديزې نړۍ په 

و ته يو ستر گواښ وباله انه ا. خپلو انرژيکې گ   :     لفاظو ورياده کړهکه يې روسانو ته په رو
ه و هاند د امريکا د متحدو ايالتونو پر حياتي " واک هر ډول ه د فارس د خليج د سيمې د کنترول لپاره د هر بهرنی 

واک په مرسته په شا وتمبول شي ي  ي او دا ډول يرغل به د هر ډول اړينو وسايلو، ان د پو ل کې و يرغل  " گ
)۴(.  

ت او د نورو  و کې يادونه وشوه، له سړې جگړې مخکې او وروسته د انرژۍ سمبال نگه چې په پورتنيو کر لکه 
کی  يز  انگړې توگه د متحدو ايالتونو د بهرني سياست بنس طبيعي اومه توکو د زيرمو کنترول د لويديزې نړۍ په 

ل کېده ته شوي ص. گ نگ چين او هند هم اوسمهال د هغې سره په سيالۍ کې نوي رامن نعتي هيوادونه، د نورو تر 
غواړي، چې د خپل مخ په ودې اقتصاد د تندې د ماتولو لپاره، د فسيلې انرژۍ او نورو اومه توکو زيرمو ته الر 

د بيلگې په توگه چين د تيلو او گازو د ترالسه کولو او د هغو پر زيرمو د کنترول  لپاره په بهر کې د خپلې . ومومي
ه له پانگې خه ١٩٩۵ ميلياردو ډالرو، کال ٣ ،۵ اچونې ون  کې، لوړه کړه ٢٠٠٩ ميلياردو ډالرو ته، کال ۴٨ ،٠، 

يزه موخه د طبيعي اومه توکو او د تيلو زيرمو ته د الرې پرانيستل دي، چې چين وکولي شول د . )۵( د دغې پانگې بنس
که د مالي کړکيچ په ترڅ کې نه . و ته الر ومومي کې زياتو دا ډول زيرم٢٠٠٩ ــ ٢٠٠٨مالي کړکيچ په کلونو 

ينې نړيوالې او همدارنگه دولتي کنسرنې هم له مالي  انگو  ه، بلکې د دې  ي يوازې د اومه توکو او تيلو بيه ډيره را
يتې او شريکېدل ساده شوي دي: "د چين د ملی انرژۍ د ادارې د مشر په وينا.  ستونزو سره مخامخ شوې " بيې را

ې اخيستنې سره . )۶( خه په گ  کې په ٢٠٠٩د چين د تيلو او کانونو د راايستلو کنسرنې په کال "له همدې چانس 
 ميليارد ډالر د کنسرنو د رانيولو او په نورو هغو کې د شريکېدلو لپاره مصرف کړي دي، چې له دې ٣٢وليزه توگه 

خه يوازې  چين د مالي . )٧("يرمو د خوندې کولو لپاره لکولي شوي دي ميليارد ډالره په بهر کې د تيلو د ز١٧شمېره 
نگ امريکايي کمپنې، کونکوفېلېپ  ، د ناروی د تيلو او گازو کمپنې ConocoPhillipsکړکيچ په بهير کې د نورو تر

 د همدارنگه د چين د تيلو ملی کمپنې د يوې مزايدې په ترڅ کې د عراق.  واخيستلېAwilco Offshoreآوېلکو اوفشور 
همدې موضوع ته په نغوتې سره، .  نومې سيمې د تيلو د زيرمو د راايستلو حقوق ترالسه کړRumailaروماېال 

  .)٨("موږ خپلې ويني قربانوو او چينايان امتياز ترالسه کوي] چې[متحده ايالتونه په قهر دي، : "نيويارک تايمز ليکي
انگو له پرمخت ينو اوسنيو صنعتي  نگ د  ير د انرژۍ تر  ياوو سره، نورو طبيعي توکو د انرژۍ هغو په 

ت ترالسه کړی دی پيداکېدونکي فلزات لکه سکانديوم . ستراتيژيک ارز دغه ستراتيژيک توکي، په طبيعت کې ل
Scandiumايتريوم ، Yttrium او النتان Lanthan او همدارنگه د النتانيد Lanthanide لورلس ډوله، پرازيوديم  
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Praseodymنيوديم ، Neodym پرويتويم ،Promethiumزاماريم ، Samariumاروپېوم ، Europium گادولېنېوم ،
Gadolinium  تربېوم ،Terbiumديسپروسېوم ، Dysprosium هولمېوم ،Holmium ايربېيوم ،Erbiumتولېيوم  ، 

Thulium او لوتيتيوم Lutetium٩(، دي(  .  
  

ي ه اخيستل کې خه په تيره د الکتروتخنيک او د وسلو په صنايعو کې زياته گ پيداکېدونکو فلزاتو  الندنی . له دغو ل
انويجدول د دغ ه توگه رو ت کونکي هيوادونه په    .و طبيعي اومه توکو زيرمه لرونکي، توليدونکي او لگ

   
پيداکېدونکو فلزاتو د زيرمو ويش او د هغو توليد  ن(د نړۍ په کچه د ل   ) په 

ه  د هغو زيرمې   د هغو راايستل شوې ون
شمېرنې په زر   

  ن
شمېرنې د 
   سلمې له مخې

٢٠٠٩ 
  کال

شمېرنې 
ن   په 

شمېرنې د 
سلمې له 

  مخې
  ٠ ،۵  ۶۵٠  برازيل   ١٣ ،٢  ١٣ .٠٠٠  متحده ايالتونه

 ٠٠٠  چين  ۵ ،۵  ۵ .۴٠٠  استراليا
.١٢٠  

٩٧ ،٠  

  ٢ ،٢  ٢ .٧٠٠  هند  ٠ ،٠  ۴٨  برازيل
  ٠ ،٣   ٣٨٠  ماليزيا  ٣۶ ،۵  ٣۶ .٠٠٠  چين

ي هيوادونه  ٧٣٠  وليز  ١٩ ،٣  ١٩ .٠٠٠  هم گ
.١٢٣  

١٠٠ ،٠  

  ٣ ،١  ٣ .١٠٠  هند
  ٠ ،٠   ٣٠  ماليزيا

   ٢٢ ،٣   ٢٢ .٠٠٠  نور هيوادونه
  ١٠٠ ،٠   ٩٨ .۵٧٨  وليز

و  هيوادونو، متحدو ايالتونو، استراليا او د هم گ
نورو هيوادونو د توليداتو په باب شمېريې نه 

  .دي وړاندې شوي

  :اخځ
Fred Schmid: China, Krise als Chance? Aufstieg zur ökonomischen Weltmacht, isw - Report, Nr. 83/84, 
2010, S.48  

  
ولو زياتې زيرمې يانې د نړۍ  پيداکېدونکي فلزاتو تر  کارندوي دي، چې چين د ل  په ٣۶ ،۵پورتنې شمېرنې د دې 

خو د چين سيال .  ٪ ، هم د دوي په الس کې دی٩٧ ،٠سلو کې لري او په نړيواله کچه  د هغو د صادراتو انحصار، 
خه يې هيواد، متحده ايالتونه  هم د دا ډول زيرمو خاوند دی، خو د نسبی مزيت د قاعدې له مخې له خپلو دغو زيرمو 

په بند کړي دي ه اخيستل په  پيداکېدونکو فلزاتو نور . که هغه د چين د کانونو سره د سيالۍ وړتيا نه لري. گ د ل
دغو هيوادونو، د دا ډول طبيعي توکو زيرمې د سربيره پر . توليدونکي هيوادونه برازيل، استراليا، هند او ماليزيا دي

اپو Grönlandگرونلند ن او کانادا کې هم کشف شوې دي٢ ،۶ په  جاپان د خپلو الکترو تخنيک صنايعو د .  ميليون 
خه واردوي  پيداکېدونکي فلزات له ويتنام    .)١٠(اړتيا وړ ل

انگو په پراختيا او د مدرن تخني پيداکېدونکو اومه توکو ته د الکتروتخنيک د صنايعو د  ک د توليداتو په ودې سره، ل
تنه په بيساري توگه زياته شوې ده خه، په تيره نرۍ پرده لرونکي . په تيره لسيزه کې غو له دغو اومه طبيعي توکو 

دولو په کيبلونو، موبايل تLaptops، لپ تاب LCDتلويزيونونو نا د زيرمې او د هغې د لي يليفون او  کمپيوترونو، د بري
نده  نايي ــ بنزيني (مخابراتي او تفريحي وسايلو، الکترونکي ) سيار(نورو خو نا سپما )Hybridبري  موترو، د بري

نا توليدونکو بادي ژرندو  ، د لمر د انرژۍ په توليدونکو وسايلو، )بادي جنريتورونو(کونکو گروپونو، بري
ولو دمخهKatalysatorenکاتاليزاتورونو  انگړې توگه د رهبري شوو توغنديو په صنايعو  او تر   د وسلو جوړولو، په 

ي ه ترالسه کې پيداکېدونکي فلزات هم ستراتيژيک . )١١(کې، گ ي، چې ل له پورتنې ارزونې دا پايله ترالسه کې
ت لري پيداکېدونکو فلزاتو خاوند : " نو د چين د سياستوالو په اند. ارز نی ختيځ تيل لري، چين د ل .  )١٢(" دیمن

ولو بيه کنترول او نه غواړي خپل تور زر په  ه او د خر نگه چې د اوپک سازمان د خپلو تيلو د راايستلو ون لکه 
پيداکېدونکي فلزات په لوړه بيه نړيوال  ه بيه خرڅ کړي، چين هم غواړي د کنترول شوو صادراتو له الرې خپل ل ي

د تيرې پيړۍ د اتمې لسيزې په پيل : " په اندWen Jiabaoوين جياو باو ، د چين د لومړی وزير. بازار ته وړاندې کړي
ت لري خپل ،کې موږ ول، خو په حقيقت کې هغه د سرو زرو ارز پيداکېدونکي فلزات د مالکې په بيه خر .  )١٣("ل

پي١٧چينايي سياستوال په خپله اعتراف کوي، چې دوي د تيرې پيړۍ په وروستۍ لسيزه کې د  داکېدونکو ډولونو ل
ت او ستراتيژيک مفهوم درک کړل تني ارز پيداکېدونکي فلزاتو د صادراتو په "اوس هم . فلزاتو ري موږ د ل

انگو  ه بايد عادالنه او په تيره د چين د اړوندو صنعتي  ته کوو، خو د هغو بيه او د صادراتو ون وړاندې خن نه رامن
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پيداکېدونکو فلزاتو صادرات . )١۴( "راتلونکې وده هم په اغيزمنه توگه خوندي وي د چين د سياستوالو په اند، که د ل
ايي زيرمې يې له ٩٧لکه همدا اوس دوام ومومي، يانې د نړۍ د اړتيا   ــ ١۵ ٪ کې د دوي له خوا سمبال شي، نو 

مدا الَمل دی، چې ه.  کلونو پورې خالصې او بيا بايد دوي خپل د اړتيا وړ دا ډول اومه توکي له بهره راوارد کړي٢٠
ته کړي دي   .چينايانو د هغو د صادراتو په وړاندې تنکسياوې رامن

پيداکېدونکو فلزاتو د صادراتو په  د تيلو او نورو طبيعي توکو پر زيرمو د کنترول، د هغو د کنسرنو اخيستلو او د ل
خه، د چين د ولسي جمهوريت موخه ته کېدو    :وړاندې د تنکسياوو له رامن

  خپلو زيرمو او ستراتيژيکو ريزرفونو ډکول؛ــ د   
  ــ د خپلې با دوامې اقتصادي ودې لپاره د اومه توکو تضمين؛  

ولو مهم په نړيواله کچه د خپل سياسي ــ اقتصادي او په تيره ستراتيژيک اغيز پراختيا ده   .   ــ او تر
انگړې توگه د م تحدو ايالتونو دولت، د خپل نړيوال دريځ لپاره د چين د ستراتيژيک اغيز پراختيا، لويديزه نړۍ، په 

نې اسيا او د هغې . يو ستر گواښ بولي ي، چې د دغې سيالۍ ډگر د اوراسيا سيمه او په هغې کې بيا من داسي بري
ه کې دي، چې د خپلو سياالنو، چين . ستراتيژيک ور، افغانستان دی ي سازمان او متحده ايالتونه په دې ه د ناتو پو

که دلته هم سيالې د تيلو، گازو، نورو طبيعي توکو . يې په وړاندې په دغې ستره لوبه کې بري ترالسه کړياو روس
که . او په تيره د جيوستراتيژې پر سر دی، چې په افغانستان کې روانه جگړه د دغې سيالۍ لومړی پړاو دی

ت لرياو خپلو طبيعي زيرمو له) موقعيت(افغانستان د خپل ستراتيژيک پريوت  انگړی ارز   . پلوه دواړو خواوو ته 
  

  نور بيا
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