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  داکتر عبدالحنان روستائی
  2010 اگست 15المان، 

  
  

  )به سلسلۀ يادی از ميهن(
  

  هنگامۀ معادن افغانستان دراستعمار  بازی
  
  
  

  : استعمارنقش  و منابع معدنیـ  1
 سزائی برخوردارش عمده ايفاء کرده و از اهميت بمنابع زيرزمينی در اقتصاد کشور ها و پيشرفت جوامع بشری نق

به همچو منابع احتياج دارند، در عرصۀ صدها سال برای  خود ر های صنعتی که برای پيشرفت صنايعکشو. ميباشد
غصب منابع زير زمينی کشورهای آسيا، افريقا و امريکای التين به حيله، جنگ و تجاوزات نظامی اقدام کرده و به 

  :ره ميگردد که در ذيل به چند نمونه ای آن مختصرًا اشا سرقت اين منابع پرداخته اند
که در سطح  ر منابع زيرزمينی افريقای جنوبیئو سابرای غصب منابع عظيم طال، الماس ها هالنديها و انگليس •

، مدنيت، تبه اين کشور مسيونارهائی را زير نام آوردن عيسوي 18در قرن  ،ز استئجهان باالترين مقام را حا
آهسته آهسته  ها به کمک نظاميان اين مسيونار. نداختندو جنگ های خونينی را به راه ا هتخنيک و غيره فرستاد

باالی ساکنان اصلی ، نده بودساختروپا دسته دسته وارد که از ايد ها را پدر ترکيب دولت داخل شده و سرانجام س
. و تبعيض نژادی را در سرلوحۀ کار خود قرار دادند نمودهحاکم  ،اين سرزمين که سياهان افريقای جنوبی باشد

در نه تنها از داشتن نعمات مادی  ،يعنی باشندگان اصلی افريقای جنوبی ،که سياهانتبعيض چنان غليظ بود اين 
خود بيگانه پنداشته شده و حتی در انتخابات آن کشور حق انتخاب  سرزميندر  خويش محروم شدند، بلکهمملکت 
ظيم زيرزمينی افريقای جنوبی توسط صد سال منابع عبيشتر از دو در طول . نداشتند را خاب کردنتشدن و ان

سپيدپوستان اروپائی غارت گرديد تا اينکه بر اثر مبارزات دامنه دار خلق افريقای جنوبی در سالهای اخير اين 
 .خود را صاحب گرديدزمينی رو منابع زيکشور از قيد نژادپرستان اروپائی نجات يافت و حاکميت ملی 

دولت اضالع متحدۀ  همه جانبۀکه پشتيبانی  US Braden Copper Companyبنام  ک کمپنی امريکائیي •
بيشتر عرصۀ  ازدانسته و  منابع عظيم مس چيلیخود را مالک به اين طرف  1905از سال است، دارامريکا را 

چيلی به اصطالح مردم کابل از  خلق در حاليکه برای. ]1[ اين منابع را غارت می کند بدينسو يک صد سالاز 
بروز کرده که مردم  محيط زيستدر مشکالت بزرگ بر اثر استخراج مس  گذشته از اين. نمی ماندگاو غدود 
می  شده و هنوز حاصل اين منابع به اضالع متحدۀ امريکا سرازير. آنرا بپردازند مجدد مصارف احيای چيلی بايد

 . ]1[ از گرسنگی هالک شدند در چيلی در حاليکه کارگران معدن مس شود،
 بيشتريناستخراج کرده،  ی غربیسال است که منابع فاسفيت توگو را در افريقا 50ی فرانسوی بيشتر از يک کمپن •

در همين  جهان بزرگترين معادن فاسفيت. آنرا به دولت توگو می پردازند مقدار ناچيزعايد آنرا فرانسويها و يک
استفاده صورت  جمله برای توليد کود کيميائیاز اين منرال بيشتر در صنايع کيميائی من .کشور افريقائی قرار دارد

 .می گيرد
به  .گان روشن استق ميانه توسط استعمار غرب بر همجنگ و اشغال کشور های دارندۀ نفت و گاز در شر •

استثنای ايران در همه مناطق نفت و گاز خيز شرق ميانه مانند عربستان سعودی، قطر، امارات متحدۀ عربی، 
سال به اين طرف اعمار  60بيشتر ازيگاه های نظامی امريکا و انگلستان از عرصۀ عمان، عراق و غيره پا
، اشغال 1941ها و روسها در سال اشغال ايران توسط انگليس .گردندمی يافته و تقويت  هگرديده و پيوسته توسع

يکا در و اشغال عراق توسط امر سال اخير 60در  همه جانبۀ کشور های حوزۀ خليج توسط کشور های غربی
 .است کشور ها صورت گرفته نهمه و همه به خاطر چپاول منابع زير زمينی اي 2003سال 

 
کشور های استعمار بر کشور های عقب نگهداشته شده سر دراز دارد که نه تنها  استعماریرشتۀ تجاوزات کشور های  

ز بر تجاو .ندسامان داده ا بدين منظور اجاپان نيز تجاوزات متعددی رکشور های شرقی مانند غربی عامل آن اند، بلکه 
صورت مسير  ندر هميبه طور عموم نيز  امريکااضالع متحدۀ  در رأس آن توسط ناتو و افغانستان و اشغال اين کشور

  .گرفته است
  
   : منابع معدنی کشور اوضاعـ  2

از نظر منابع  اين کشورکه می دهد افغانستان صورت گرفته نشان  و معادن امور زمين شناسیکه در اي پراگنده تحقيقات
شناسان  قرار تحقيقات زمين .ميباشدغنی زيرزمينی  ثروت هایر ئو سا ، غير فلزیانرژی، فلزیمنابع ، اعم از معدنی

وجود مواد معدنی  حاملمنطقۀ  37زون تقسيم می شود که در آن  21به  یفلز منابع از نظر پيدايش ما مملکتروسی 
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که قبل ] 2[ تحقيقات دو دانشمند امريکائی .)يک( معدن شامل آن ميگردد 1432وعی در حدود که به صورت مجمدارد 
فلزات نادره و  منابع انرژی، موجوديت افغانستان صورت گرفته، نشان می دهد که در 1994در سال  از تجاوز امريکا

قلعی، يعنی  انتيمونيوم و دگر فلزات مانند ليومبريمانند  مانند ليتيوم، روبيديوم، سيزيوم، فلزات القلی زمينی فلزات القلی
تحقيقات  .انداستراتيژيک  بسيار دلچسپ و منابع مانند يورانيوم، راديوم و توريوم تنتاليوم، نيوبيوم و عناصر راديواکتيف

از  پيش که و تحقيقات روسها و بعض متخصصان ملل متحد و غيره] 3[ بود انجام يافتهقبًال  در اين مورد که المان ها
 افغانستانچون . به چنين نتيجه ای رسيده بودند از قبلنيز  صورت گرفته، ]2[اين دو دانشمد امريکائی  المانها و تحقيقات

گرديد، لذا سال اخير  30در زير تأثير جنگ های تجاوزگرانۀ استعمار شرق و غرب دستخوش مصيبت های بی شمار 
توسط خود افغانها صورت نگرفته، بلکه  مخصوصًااتيک و همه جانبه برای تفحص و اکتشاف معادن تحقيقات سيستم

  .ندخبر داده ا منابع چنين بر ضرورت های سياسی شان گاه اينجا و زمانی آنجا از کشف متجاوزان بنا
يورانيم و  ،شامل مواد حامل انرژی چون نفت و گاز، ذغال سنگاند تثبيت شده ميالدی  1980که تا آغاز دهۀ  ذخائری

، مولبدين، ولفرم، )الومينيوم(باکسيت سرب ، قلعی، جست و آهن، منگان، کروم، مس،  طال، نقره، نابع فلزی مانندم
  . )1نقشۀ  ( ]3[و غيره می باشد  بريليوم، ليتيوم، سيزيوم، تنتال، نيوب، سيماب، بيسموت

  

  .)يک( تثبيت گرديده اند 1984که تا سال  منابع معدنی افغانستان : 1نقشۀ 
  

و منرالهای  زيلونيوم، فاسفورس و غيرفلزات مانند سلفر، بوريوم، جرمانيوم، تلوريومهمچنان نيمه فلزات مانند ارزين، 
سنگ ريشه، تلک، مگنيزيت، ابرک، گرافيت، کورتس، اراگونيت، گچ، نمک طعام و نمک کاليوم  مختلف مانند بيرايت،

کشف  1980که تا آغاز دهۀ ] 3[منابع زير زمينی افغانستان می گردند  و بلورات نجيبه چون زمرد، ياقوت و غيره شامل
شاه مقصود،  ،زبرجد چون مرمر، رخام، يشم، و زينتی انواع سنگ های تعميراتی ،عالوه بر اين). 1نقشۀ (شده بودند 

وضيح چگونگی ت). 1نقشۀ (گرانيت، ريگسنگ ها، گل های تعميراتی و غيره نيز در افغانستان به کثرت وجود دارد 
معادن کشور ايجاب تذکرۀ بزرگی را می کند که از حوصلۀ رسالۀ حاضر خارج است و عجالتٌا از آن صرف نظر می 

  .گردد
نمونۀ آن به  چندنمايش می گذارد که در زير به  به کشور اين صورت زاری را از معادن افغانستان واقعيات عينیو اما 

  : می گردد اشاره "مشت نمودی از خروار "مصداق 
دولت مزدور خلق و پرچم در زمان زمامداريش سرنوشت معادن کشور را مانند سائر مقدرات مملکت دو دسته به  •

از جمله ميتوان از  .ارباب روسی سپرد تا آنچه از خيانت و جفا ممکن بود در حق ملت و مملکت انجام دهند
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بسيار نازل يادآوری کرد که آن کشور منابع گاز استخراج گاز و صدور آن به اتحاد شوروی آن زمان به قيمت 
، در حاليکه مردم افغانستان از و آنرا به اروپا صادر می کرد افغانستان را بصورت بالمنازع از آِن خود ميدانست
خيانت های بزرگی را که روسها با جمعی از وطنفروشان  .کمبود انرژی رنج می کشيدند و هنوز هم می کشند

است که رسالۀ  فصل دگری از تراژی مردم افغانستانند، ه اسروی معادن افغانستان انجام داد داخلی در سکتور
جنگ ساالر  بدست معادن نفت و گاز شمال مملکتبعد از اخراج روس ها از افغانستان، . جداگانه ای می طلبد

لهای متمادی بدينسو تحت از سا کهمشهور عبدالرشيد دوستم بمثابۀ ورثه ای روسها و خلقيها و پرچميها افتاد 
 چنانکه اين جنگ. معامله صورت می گيردمنابع و به صورت شخصی با آن و اعوان و انصارش بوده و انظارت 
گاز . ندر های شمال کشور به فروش می رسادر شه حتی تيل خام را بعد از استخراج همقطارانش باساالر 

در حاليکه در بسا مناطق افغانستان گاز مايع از روسيه،  وخته ميشودرفصفحات شمال کشور مثل سابق به روسيه 
و  2008وزارت معادن افغانستان در سالهای و اينک  .پاکستان، ايران و بعض کشور های دگر وارد می گردد

حوزۀ نفت و گاز خيز را به حراج گذاشته چنانکه کمپنی های بزرگ نفتی  18در صفحات شمال مملکت  2009
 .امريکائی و انگليسی کمر به غارت آنها بسته اند منجمله کانسرن های

 و بعض بلورات نادره از سالهای مديد بدينسو توسط افراد شورای نظار معادن الجورد بدخشان و زمرد پنجشير •
ر شورای نظا 1992تنها در سال  .شد و هنوز هم می شودبه خارج قاچاق برده می  زير رهبری احمد شاه مسعود

 1تصاوير ( از پنجشير به بيرون مملکت قاچاق کرده استرا زمرد ] 137ص  2[مليون دالر  20به ارزش تقريبی 
 .)2و 

  

   
گرام  0,2يک قيراط معادل (قيراطی  36بلور  : 1تصوير 
زمرد پنجشير که ارزش آن بعد از پالش به نيم ) است

  ].138 -136ص  2[مليون دالر تخمين زده شده است 

زمرد در بين احجار مادر در  بلور های : 2تصوير 
  .]2[ پنجشيرمعادن 

  
خسارات عظيمی به رگه های معدنی زمرد وارد شده است که در اين  با استخراج غير فنی و دور از شيوه های علمی

در رابطه با چپاول و  زير رهبری احمد شاه مسعود خيانت های بی پايان شورای نظار. نبشته به آن پرداخته نميشود
" امکانات انکشاف اقتصادی بدخشان " معادن الجورد بدخشان که هنوز هم ادامه دارد، در بخش ششم رسالۀ تخريب 

که زادگاه و  جالب آنست که احمد شاه مسعود چپاول اين معادن و قاچاق آنرا به پاکستان .به تفصيل بيان می گردد
ولی سر انجام سر و  .يه روسها توجيه می کردبه خاطر تمويل جنگ عل پرورشگاه تنظيم های هفتگانۀ اسالمی است،

 با اعوان و انصارش از گريبان روس برآمد و او خلقيها و پرچميها را که در افغانستان جوی هائی از خون ویکلۀ 
جاری ساخته بودند در آغوش کشيد و شهر کابل را در همکاری با گلبدين و سائر برادران دينی اش به تل خاکستر  را

و در رأس آن " جميعت اسالمی افغانستان"اينک حزب منسوب به او يعنی . باشندگان آن را قتل عام کرد بدل کرده و
فرو رفته و هنوز هم سنگ و ايران  ، هندانگليس ،شورای نظار تا گلو در لجنزار مزدوری روس، امريکا

کن استعمار عمل کرده، صاف  بمثابۀ جاده شورای نظار. اسالمخواهی و اينک نوع امريکائی آنرا به سينه ميزند
از جانب دگر رهبر اين حزب مال . ندرهنمائی می ک افغانستاناجنبی ها را برای تجاوز بر جان، مال و ناموس مردم 

، صميمانه باز کرده و از موالی قرار داشتهدر نوکری پاکستان چون خود او ربانی آغوش خود را برای طالبان که 
 .طلب استعانت می کند مشترک شان که آی اس آی باشد

 150متر از سطح بحر قرار دارد در  3800تا  3250که در ارتفاعاتی بين ) 3تصوير ( معدن آهن حاجيگک •
 می باشد )119ص  ،دو( مليارد تن سنگ آهن 1,8 حدود دارای و واقع شدهدر واليت باميان کيلومتری غرب کابل 

درين  که مصداق اين ارقام باشند ، ولی اسنادیدننشان ميده د تنارقام امريکائی ها مقدار سنگ آهن را دو مليار(
که فيصدی آهن آن  ]3[در صد نوسان می کند  67تا  47بين اين معدن خالص مقدار آهن  ).گرديدهخصوص ارائه ن
اين مواد . شودواز جملۀ معادن کالن جهان محسوب می  هبالغ گرديد) 119ص  ،دو(در صد  61بطور متوسط به 

دگر نيز می  ارزشمند و بعض فلزات ، فناديومدر پهلوی آهن دارای ترکيبات نکل، مولبدين، منگان، جست معدنی
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سنگ آهن حاجيگک را در الريها به  خليلی کريمآخوند  به رهبری "اسالمیحزب وحدت "تا چند سال قبل . باشد
را در ظاهر به مزايده و مناقصه و در  اينک دولت افغانستان اين معدن .انتقال داده و به فروش ميرساند پاکستان

 2010جون سال  25شهرانی وزير غير مسلکی معادن بتارخ  وحيداهللا آقایسفر . حقيقت امر به حراج گذاشته است
اينک کمپنی های انگليسی به قصد زيان آستين و دامان بر . صورت گرفتبه انگلستان برای صاف کردن جاده يغما 

  .واقع چپاول اين ثروت های مادی را کرده اند زده و اعالن همکاری و در
  

 
تصوير از . معدن آهن حاجيگک در باميان : 3تصوير 

در  1960گروپ جيالوجيست های المانی که در دهۀ 
  .افغانستان تحقيقات کرده اند

کيلو متری  100معدن مس عينک که در  : 4تصوير 
  .]4[ جنوبغرب کابل در واليت لوگر واقع گرديده

  
ارزش  ،بوده مليون تن سنگ مس 700معدن مس عينک از جملۀ معادن بزرگ جهان محسوب می گردد که دارای  •

مقدار مس اين . )4تصوير ( هنوز مورد استخراج قرار نگرفته استو ] 4[ تخمين زده شده مليارد دالر 80به آن 
در بدل رشوه به يک کمپنی چينائی  ن معدنالکن اي. معدن باال تر از مقدار مس بزرگترين معدن مس در چيلی است

آقای ابراهيم عادل وزير سابق معادن، از درک  ]4[شپيگل  مشهور المانی قرا اظهارات مجلۀ .واگذار گرديده است
به . است کمپنی چينائی رشوه اخذ نمودهيک مليون دالر از  30حدود  ،واگذاری حق استخراج معدن مس عينک

طبق افواهاتی که در کابل پخش  .اين پول برای وی در دوبی پرداخت شده است] 4[ مجلۀ شپيگلمعلومات  اساس
کريم خليلی معاون رئيس جمهور که آقای عادل را نظر به روابط قومی و حزبی در وزرات آخوند ، آقای گرديده

 .است دريافت کردهمليون دالر  300معادن مقرر کرده بود، از کمپنی چينائی مبلغ 
هزار تن تخمين گرديده  200هزار تن و ذخائر احتمالی آن در حدود  300شدۀ کروميت لوگر در حدود ذخائر تثبيت  •

اين ]. 3[متر ميرسد  70 تا متر و عمق شان 100ساختار عدسيه مانند تشکيل شده که طول عدسيه ها تا  22که در 
بوده و بصورت  ر صد اوکسايد کرومد 43دارای حدود  که احتمال پيدايش معادن بيشتر آن وجود دارد، سنگ معدنی

به  هنوز هم توسط طالبان و حزب اسالمی گلبدين کروميت در لوگر سنگ معدنی]. 23[سرباز قابل استخراج است 
 .پاکستان قاچاق ميشود

تثبيت گرديده که حدود  هلمنددر واليت  ندکوو ملک د ، اربودر منطقۀ سولدک سنگ رخاممعادن : های زينتیسنگ  •
درجۀ سنگ رخام منطقۀ ملک دوکند بخاطر رنگ زرد مايل به سبز و . متر از لشکرگاه فاصله داردکيلو 200

طالبان و حزب  اين سنگ نيز توسط. ]3[هزار تن بالغ ميگردد  120بوده و ذخائر آن به خالصيت آن مرغوبتر 
کار و تزئين دوباره با قيمت سنگ رخام مانند سنگ مرمر بعد از . اسالمی گلبدين به پاکستان قاچاق برده می شود

 .همچنين اين سنگ ها به کشور های عربی صادر ميگردد. چند برابر به افغانستان وارد گرديده بفروش می رسد
 40به قيمت داخل کشور سنگ مرمر در  .معادن سنگ مرمر در نقاط مختلف افغانستان منجمله در هرات پيدا ميشود

 ].5[دالر سودا می شود  240ز پالش در پاکستان دوباره به افغانستان به قيمت دالر فی تن به فروش می رسد و بعد ا
 ،سنگ شاه مقصود و سائر سنگ های زينتیمعادن  .معادن مرمر هرات را قبٌال ايتالويها در قيد خويش آورده اند

 .غم انگيز دگرنددستخوش سرنوشت  و غيرهسنگ های تعميراتی 
 هزار 600در بدل  کيلو متر مربع 14به وسعت  ،غير فنی استخراج می گرددمعدن طالی رسوبی تخار که بصورت  •

استخراج اين معدن مصائب متعدی چون تخريب . دالر بدسترس يک شرکت خصوصی افغانی گذاشته شده است
 آبهای روزمينی و زير زمينی، تغيير محيط زيست حيوانی و نباتی، ايجاد آلودگیزمين، تغييرات در مسير رودخانه، 

از سيماب استفاده  آن عالوه بر اين برای تجريد طال از ملحقات اضافی. ترسبات مواد اضافی و غيره در قبال دارد
. استفاده از سيماب که يک ماده فوق العاده زهريست، در کشور های پيشرفته قانونًا ممنوع می باشد. صورت ميگيرد

و عمقش بيشتر  گسترشقابل ديد است که در آينده همين اکنون اثرات نا مطلوب استخراج طالی رسوبی تخار
طرح يک پالن علمی برای استخراج طالی رسوبی تخار نه تنها از اين همه مصائب جلوگيری می کند، . ميگردد

الکن انتظار چنين طرحی از جانب دولت . کاهدمی تا حدود زيادی بلکه مازاد استخراج را باال برده و ازضايعات آن 
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و دنباله غانستان که سر تا پا در فساد غرق است، فقط در مخيلۀ روشنفکران ثنا خوان اجنبی و کاتبان اف ۀدست نشاند
 .و بس جنگ ساالران مقدور می نمايدروان 

 
صحنه  دولت دست نشاندۀ افغانستان بمثابۀ موجود بی رمقی نه تنها ناظر ايناز مثالهای باال معلوم می گردد،  طوريکه

مليون دالر به سرمايه های ملی صد ها  در نتيجه شريک اين دزدان و جنايتکاران بوده وخود بلکه  ،استی دلخراش اه
همچنين دولت های شاهی ميراثی و جمهوری داوودخانی و رژيمهای . می کندهم خسران وارد کرده است و هنوز 

  .شور مرتکب شده اندمزدور در زمان زمامداری شان، خيانت های بزرگی را در خصوص منابع زير زمينی ک
جواب  ؟فيض برده اند خود وت های مادی منابع زير زمينیثرال در اينجاست که آيا مردم افغانستان از اين همه ؤلذا س

و توده های وسيع  غارت می کننداند که اين منابع را  یجنگساالران و جنايتکاران ،اين اجنبی ها !واضح است که نه
، در حاليکه عده ای از روشنفکران دست و پا می زنند و گرسنگی الب فقر و تنگدستیدر منج کما کان جامعۀ افغانی

  .می کشند دموکراسیعربدۀ و  مردم دوستی زوزۀ هنوز هم جنايتکاران در زير يوغ استعمار انو کاتبخيانتکار 
  
  :معادن افغانستان  هنگامۀ در ستعمارا بازیـ  3

نشان ظاهرًا صورت گرفته،  افغانستاندر بخشهائی از  2008تا  2005لهای در ساتحقيقات فضائی که توسط امريکائها 
ذخائر زيرزمينی افغانستان به مراتب بيشتر از مقاديری  معادن بيشتری درين کشور وجود دارد، بلکه می دهد که نه تنها

در مقايسه با  افغانستاننفت ذخاير  امريکائيها قرار تحقيقات. بودند تذکر يافتهتخمين زده شده که در تحقيقات روسها 
 ضالعا دولت بر اساس اظهارات .سه برابر بيشتر تخمين زده شده اند آن هژده برابر و ذخاير گاز اطالعات روسها

   .قابل بهره برداری می باشند و متحدۀ امريکا ذخائر نفت و گاز افغانستان دلچسپ و اقتصادی بوده
مليون  12به مليارد متر مکعب و ذخائر نفت را  120تا  100بين  1970ر دهۀ دحقيقات روسها ذخائر گاز افغانستان را ت

يعنی در سالهای تجاوز اتحاد  1980تخمين کرده بودند که بعدًا متناسب به اوضاع سياسی در دهۀ  )119ص  ،دو(تن 
فريبنده و يای ؤبر يک رشوروی سابق بر افغانستان، اين ارقام را در يک قوس صعودی باال و باالتر بردند تا مردم را 

ولی نتيجه همان شد که نه تنها ثروت های زير زمينی . رنگين در زير يوغ استعمار شرق به آينده اميدوار سازند
و داشته های  دارائيهافت رسيدۀ اين کشور استخراج نگرديد، بلکه آافغانستان به خير و فوز و فالح مردم بال کشيده و 

به خون باشندگان آن تر  و اسالم سياسی هاخاک اين سرزمين به يمن ذلت خلقيها و پرچمي عظيم ملی بر باد فنا رفت و
  .شد

نظامی، اقتصادی برای تامين اغراض  استعمار غرب به تأسی از روند سياست شيطنت آميز استعمار شرقدر اين اواخر 
حضور به بوسيلۀ آن بتواند مردم را نسبت  خلق کرده، تا در رابطه با معادن افغانستان را سياسی خود اميد های کاذبیو 

طی مقاله ای نوشت که متخصصان  2010جون  14چنانکه مجلۀ نيوزويک به تاريخ . خود در افغانستان خوشبين سازد
ليتيوم را کشف کرده اند که ارزش  طال و کوبالت، امريکائی در افغانستان منابع عظيم زير زمينی مانند آهن، مس،

ناگفته نبايد گذاشت که بعض فلزات دگر که در صنعت و . ]6[يک هزار مليارد دالر بالغ می گردد مجموعی آنها به 
با ارزش ترند مانند پالتين، پالديوم، روديوم و غيره که نظر به طال قيمت بلند تر و بازار خوبتر  تخنيک بکار ميروند

الکن در اطالعات . زات نبايد ناديده گرفته شوندلذا بصورت عموم در تفحص و اکتشاف معادن فلزی اينگونه فل. دارند
و  ، کوبالتو اما در خصوص معادن طال، مس، آهن. منابع امريکائی راجع به اين نوع فلزات تماسی گرفته نشده است

چنانکه  ).1 قشۀن(موجوديت اين معادن از قبل معلوم بوده و حتی موقعيت آنها نيز تعيين شده بود  ليتيوم بايد نوشت که
در منطقۀ پسکی، سماکت و درۀ پيچ به حيث  معادن ليتيوم افغانستان را 1980در سال ] 414ص  3[ متخصصان المانی

در تحقيقات  احتماًال که .اشاراتی نموده اند هلمند ارزيابی کرده و به معادن ليتيوم پپروک و تگولر معادن بزرگ
  .باشد نی نيز يادآوری شدهدن ليتيوم در غزائيها عالوه بر اين ذخائر، از معامريک

دن ذغال سنگ يکاولنگ و شب اکه احتمال آنها از قبل ميرفت، مانند مع هيکی دو معدنی تازه کشف شد ،گذشته ازين
باشد، آشنا نا برای عده ای از خوانندگان گرامی شايد از اينکه ليتيوم  .نمی باشند امريکائيها شامل اين اطالعات باشک که
   .ر مورد آن اندکی معلومات ارائه گرددتد تا دالزم می اف

  
المانی ليسيوم  زبان به معنی سنگ ميباشد و در کهاشتقاق يافته  )Lithos( از کلمۀ زبان يونانی در )Lithium(ليتيوم 

در واقع و  استسبکتر از آب مربوط گروپ فلزات القلی بوده که  اين فلز. است) Li(و سمبول آن در کيميا  تلفظ می شود
ليتيوم در مقايسه با بسياری فلزات . )5تصوير ( ط چاقو بريده شده ميتواندتوس بوده ونسبتًا نرم  لز ميباشد کهفترين سبک

دگر قابليت تعامل زياد داشته و جاليش نقره ئی دارد که در مجاورت هوا بدون درنگ با اوکسيجن هوا تعامل کرده 
ن و هوای کافی ليسيوم آتش گرفته به شعلۀ سرخرنگ ميسوزد و در مجاورت اوکسيج .جاليش خود را از دست می دهد

اگر ليتيوم در آب انداخته شود، فوری بدون آن که گرم بيايد به جوش آمده و به . در نتيجه به ليتيوم اوکسيد تبديل ميشود
  .يشودچون قابليت تعامل ليتيوم زياد است، لذا در طبيعت بطور خالص پيدا نم .صورت حباب از هم می پاشد

و بصورت عمده در ) ملی گرام در يک کيلوگرام 20حدود (مقدار اين فلز در ترکيب قشر زمين بسيار نا چيز بوده 
. و دگری ليپيدوليت نام دارد) 7و  6تصاوير (از آن جمله دو منرال مهم يکی سپودومن . منرال دخيل است 150ترکيب 

نتيبرازيت و اويکريپتيت نيز در ترکيب خود ليتيوم داشته و مشهور اند منرالهای پيتاليت، امبليگونيت، مو ،عالوه بر اين



 6

معادن ليتيوم در رگه . در آب قابل حل اند اکثر آنهاو ) مانند آب(ليتيوم به صورت عموم بی رنگ بوده  ترکيبات]. 7[
سيزيوم و روبيديوم  ،با منرال های نادره تشکيل می گردد که به صورت معمول با ترکيبات بريليوم ها های پگماتيت

  ]. 8[آميخته بوده و با عناصری مثل بوريوم، يورانيوم، توريوم و فلزات نادره يکجا پيدا ميشود 
منرال سپودومن بصورت معمولی مکدر بوده الکن انواع شفاف آن به رنگ های بنفش، سبز، آبی مايل به سياه و غيره 

انواع مقبول و خوشرنگ سپودومن زيورات و . د استفاده قرار می گيرندنيز پيدا ميشود که برای توليد نمکهای ليتيوم مور
و يا گالبی ظاهر شوند به ) 7تصوير (، بنفش )6تصوير (ياسمنی  جواهرات ارزشمند را می سازند که اگر به رنگ های

   ].9[ردد و اگر به رنگ سبز زمردی و يا رنگ زرد باشد به نام هيدنيت ياد می گ. نام کونسيت ناميده ميشوند
  

  
 

  ].12[ به شکل فلز ليتيوم :) باال( 5تصوير 
  ].13[ کنرمعدن  کونسيت ازبلور  : )پائين( 6 تصوير

  ].14[ از معدن ماوی لغمانکونسيت  : 7تصوير    

  
طبق اظهارات دوست ارجمندم جناب دپلوم جيالوجست محمد رضا ثبات که سالهای متمادی در کوه و دامان وطن کار 
کرده و زحمت بسيار کشيده اند، راپور های وزارت معادن افغانستان مقدار ليتيوم خالص را در ترکيب ليتيوم اوکسيد در 

: " آقای ثبات چنين اذعان کردند . هزار تن تخمين زده اند 15منطقۀ نيلو، درۀ پيچ، درۀ نور در کوالم نورستان به 
 6تا  2نرالهای سپيدومن را که در ترکيب خود ليتيوم دارند، به بزرگی اينجانب در پگماتيت های منطقۀ تگولر هلمند م

موجوديت رگه . کيلومتر ميباشد 5متر و طول آنها تا  5تا  2ضخامت رگه های معدنی در اين محل از . سانتی متر ديدم
  ".سال قبل معلوم بودند 50های معدنی دارندۀ ليتيوم در نورستان، هلمند و ارغنداب زياد تر از 

زيرا عناصر تشکيل دهندۀ نمکها مانند ليتيوم، بوريوم، کلوريد، . اند ذخائر غنيتر ليتيوم بيشتر در معادن نمک ديده شده
در اثر  در همچو مناطق. قاره ها بوجود می آيند نسبتًا عميق لوريد، آيودين و غيره در آبهای کم عمق و يا در سواحلف

. می کنند نمکها ترسبدر آب افزايش يافته در نتيجه محلول های نمکی  تحرارت مقدار زياد آب تبخير کرده، غلظ
چنانکه در بوليوی و چيلی معادن نمک در اثر تبخير آبهای ايستاده که . همچنان در آبهای ايستاده اين پروسه اتفاق می افتد

 .)8تصوير ( يوم گرديده اندکهای ليتماز نمک مشبوع بوده و در جوار احجار ولکانيکی قرار داشته اند باعث غنای ن
  ).9تصوير ( استکه از نمک مشبوع ميباشد بوجود آمده ] 20[ گتر ليتيوم افغانستان در آب استادۀ غزنیرذخائر بز

وسعت داشته و از سطح بحر  کيلومتر مربع 130آب ايستادۀ غزنی که بعضًا به نام آب ايستادۀ مقر هم ياد ميگردد حدود 
 1969مقدار نمکها در آب ايستادۀ غزنی که در ماه جون . که رودخانۀ غزنی بدان ميريزد] 18[د متر ارتفاع دار 1980

در تجزيۀ آب ايستادۀ غزنی که توسط يکی از اوستادان پوهنتون . گرام در يک ليتر ميرسيد 40اندازه شده بود تا 
ر شبيه ليتيوم مانند سوديوم تثبيت شده ، ليتيوم اندازه نگرديده، ولی عناص]18[صورت گرفته  1969هامبورگ در سال 

ملی گرام در يک ليتر ثابت گرديده که در پهلوی موجوديت کاربوناتها بر موجوديت ليتيوم گواهی  12که مقدار آن تا 
  . ميدهد
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 Salarذخاير ليتيوم بوليوی که در معدن نمک  : 8 تصوير
de Uyuni  تشکيل گرديده و بزرگترين معدن ليتيوم را

  ].16[ ی سازدم

  که در آن نمکها ]17[ آب ايستادۀ غزنی : 9تصوير   
  آب اين 2003 در سال. نمک ليتيوم ترسب کرده منجمله  
  .حوزه بکلی خشک شده بود 

  
ليتيوم در ترکيب سنگها نيز شامل است، مانند سنگ های نوع پيروکسين، امفيبول و مخصوصًا ابرک ها که دارای ليتيوم 

و غيره،  يدوليتليتيوم بيشتر از نمکهای آن صورت ميگيرد تا از منرالهای آن مثل سپودومن، ليپ استخراج. ]10[ميباشند 
  .زيرا مقدار ليتيوم درين منرال ها به مراتب کمتر از مقدار ليتيوم در نمکيات آن ميباشد

م کاربونات دارای اهميت زياد ليتيو از جمله. در صنعت و تخنيک از ترکيبات ليتيوم استفادۀ فراوان صورت می گيرد
ليتيوم کاربونات در صنعت رنگ . است، زيرا ازين ماده انواع نمک های ليتيوم و ليتيوم خالص استحصال می گردد

آميزی شيشه باب و ليتيوم فلوريد در ترکيب شيشه هائی بکار ميرود که برای نور ماورای بنفش اجازۀ عبور داده 
گذشته ازين ليتيوم برای توليد بطريهای . گرفته ميشودای نوری برای مقاصد متعددی بکار همچنين در عدسيه ه. ميتوانند

عالوه . قابل چارچ، تلفونهای سيار، کمپيوتر های سيار و موتر هائيکه توسط بطری حرکت می کنند، بکار برده می شود
و بم های  )ی توليد شعله های رنگهبرا( ليتيوم در تخنيک فضائی منجمله در سفينه ها، تخنيک آتشبازی از بر اين

 اين فلزکه به کمک از ليتيوم استفاده ميشود  يدروجنی بخاطر آنادر بم های ه. استفاده صورت می گيردهايدروجنی 
همچنان از ليتيوم در فزيک اتوم و در طبابت . شده ميتواندايزوتوپ های ثقيل هايدروجن مانند تريسيوم و دويتريوم توليد 

ست، مخصوصًا تفاده از ليتيوم در توليد بطريهاگسترده ترين مورد اس. وارد دگر استفاده صورت می گيردو در بسی م
سال دگر بسياری کشور های اروپائی عراده جاتی را  چندطی  .عراده جاتی که به قوت برق بطری حرکت می کنندبرای 

اهند وابستگی از نفت را تقليل دهند و از جانب که توسط بطری حرکت می کنند، ترويج گسترده داده، از يک جانب ميخو
در حاليکه . برد اين تخنيک نقش کليدی ايفا می کندازين لحاظ ليتيوم در بکار. دارنددگر محيط زيست را ستره نگه 

ذخائر آن پيوسته رو به ، استو بازار آن بسيار گرم  به سرعت باال ميروددر کشور های پيشرفته ضرورت به ليتيوم 
در کشور های پسمانده قرار دارد، از آن منابع مصرف ميشود، در حاليکه در کشور های پيشرفته ليتيوم . ميروندکاهش 

قرار اظهارات متخصصان ضرورت به ليتيوم  .بوليوی، چيلی، ارجنتاين، عربستان سعودی، چين و افغانستانجمله در 
  ."يتيوم در آينده اهميت نفت را حائز ميگرددل" به سرعت باال می رود چنانکه بعض آگاهان بدين نظرند که 

  
  .حاال که با ليتيوم اندکی آشنائی حاصل کرديم بر ميگرديم بدانجائيکه بريده بوديم

. قول مجلۀ نيوزويک استخراج اين منابع افغانستان را به يکی از کشور های مهم صادر کنندۀ مواد خام تبديل می نمايد به
تا  هدر کشف اين منابع زيرزمينی بيشتر وزارت دفاع امريکا نقش داشتت اين مجله قرار معلوماجالب اينست که 

وزرات دفاع امريکا برای مقاصد اقتصادی و نظامی با طيارات مخصوص در فضای . انستيتوت سروی معادن آن کشور
چنانکه  .ستا رداختهز آنجا به عکس برداری پهزار کيلو متر پرواز انجام داده و ا 300افغانستان به طول مجموعی 

جانشين مک کريستل  2010جون  23داويد پيتريوس سر قوماندان اعلی قوای امريکا در شرق ميانه که اينک به تارخ 
کشف اين معادن امکانات توصيف نا پذيری را :"  فغانستان شد، در اين رابطه گفتقوماندان عمومی قوای امريکا در ا
قرار اطالعات نيوزويک که از راپور های وزارت دفاع امريکا منبع گرفته اند، " .برای افغانستان بوجود آورده است

  .گرددبزرگترين معدن ليتيوم را داراء می باشد که شايد مقدار آن معادل ذخاير عربستان سعودی  یويافغانستان بعد از بول
اعداد و نقشه هائی صورت گرفته که  بر اساس ارزيابی راپور ها، آن يادآوری ميکند ی که مجلۀ نيوزويک ازمنابع کشف

دسترس  بنا بر سياست استعماری خود بهو آنرا در افغانستان تهيه کرده  1990تا  1960قبٌال روسها در بين سالهای 
وزارت دفاع امريکا اين اسناد را به قيمت گزاف از دولت روسيه خريداری کرده  .نگذاشته بودنددولت و مردم افغانستان 

در . مذکور رسيده انداغواگرانۀ تحقيقات فضائی و عکس های هوائی که خود شان انجام داده اند، به نتايج و با اضافۀ 
واقع موجوديت اين منابع قبٌال تثبيت گرديده بود ولی جزئيات آن از دسترس و اطالع مردم افغانستان بدور بود، چنانکه تا 

  .ميباشدنهان کنون نيز 
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ارقام و اعداد نا درست و تثبيت ناشده که از جانب دولت امريکا و دولت پوشالی افغانستان در اين رابطه پخش شده اند 
 2008امريکا در سال . ميباشد افغانستان مزدورو سياست مردم فريبی دولت  خود دال بر سياست استعماری امريکا

قرار اطالع مجلۀ نيوزويک  2010در سال . ليارد دالر بالغ کردمجموع ذخائر زير زمينی افغانستان را به پنج هزار م
وزارت  ،در حاليکه سه روز بعد از انتشار اطالعات مجلۀ نيوزويک. اين ذخاير به يک هزار مليارد دالر تخمين زده شد

د نموبرآورد  ارزش منابع زير زمينی افغانستان را به سه هزار مليارد دالر 2010جون  17معادن افغانستان به تاريخ 
]11.[   

 ده و سخريهشمختلف چنان به افراط گرائيده که گمراه کننده و افراد قابل يادآوريست که اين ارقام و اعداد توسط منابع 
ذخائر عظيم مواد معدنی "زير عنوان  در بخش اول مقالۀ مثًال .دآميز ميباشد و از واقعيت فرسنگ ها فاصله دار

ارزش منابع طبيعی افغانستان به حدی بزرگ  " : شدهامريکائی چنين نقل قول  نا معلوم نبعاز يک م] 21[" افغانستان
همچنين . )نگارنده - احتماًال که منظور ماشينهای حساب است ( ]21[ جای نميشود است که در جداول ماشين های متوسط

که ارزش  نوع منرال نهفته دارد 1400در مجموع کشور ما  " :چنين تذکر رفته  درين مورد ]22[ در مضمون دگری
دست ، بلکه منبع اين ارقام را نيز بندآميز غرقانه تنها ها اين گفته " .کمتر نيست بليون و يا تريليون دالرهيچ نوع آن از 

عالوه از معادن غنی، معادن فقير نيز به کثرت  ، مانند سائر کشور های جهان،در افغانستانقابل تذکر است که  .دندهنمي
که ارزش آنها صرف نظر از مصارف استخراج، ذوب، ترانسپورت و غيره از چند ده مليون دالر ] 3[وجود دارد 

گفته ميشود که يکی از معادن بزرگ افغانستان که : " چنين آمده ] 22[در جای دگری در همين مضمون . تجاوز نمی کند
تهای استخراج آنرا اش" دوستان"و بسياری از کشف شده  با معادن بزرگ طالی جهان همسری ميکند، در بدخشان

منظور از درين جمله نيز بيان نميگردد که کدام منبع به اساس کدام تحقيقات اين معلومات را ارائه کرده است؟ ." دارند
  ؟ معدن بزرگ طالی جهان، کدام کشور است

يزند، از جانب دگر رواداری و عالقه مندی بدون منبع اغراق آم تثبيت ناشده و اگر از يک جانب چنين ارقام ،به هر حال
شکست  ليکن نقص کار يکی درينست که در فردای. آنرا به سرشت و سرنوشت مملکت نشان ميدهد افغان نويسندگان

ناقص بودن چنين و تشکيل يک دولت ملی و مردمی ن ناتو و طالبان و استرداد استقالل کشور اشغالگران و متجاوزا
  . از سرزمين واقعيت ها برون نجهيم صورت هيچلذا بهتر است که در . ميگرددنا اميدی أس و يبروز اظهارات باعث 

برای تثبيت و برآورد ثروت های زير زمينی فاکتور های متعددی مانند درجۀ خالصيت، حجم، عمق، موقعيت، امکانات 
شاهراه، بندر، وضعيت بازار و غيره  ، دوری و يا نزديکی معدن از منابع انرژی و منابع آب، برق،فلز استخراج، ذوب

در نظر گرفته می شوند که در تخمين منابع امريکائی و دولت پوشالی افغانستان اثری از اين فاکتور ها در اين ارزيابی 
د، چنانکه نبدون ارزيابی اقتصادی و بهروری اقتصادی موجوديت معادن به تنهائی خود ارزشی ندار. ها ديده نمی شود

، ولی تجريد بالغ ميگردد] 7[ميکروگرام در يک ليتر  0,0002که در حدود  طال می باشد مقدار زياددارای آب ابحار 
  .بر نخواهد خواستآن طال از آب بحر غير اقتصاديست و هيچ عاقلی در پی 

  
  :کافيست يکی دو مثال آورده شود آنهااقصادی بودن و يا نبودن ارزيابی معادن و در رابطه  

دارد از جمله قابليت کوک شدن را داشته، مقدار  کيفيت بسيار عالیاست که ی منابع عظيم ذغال سنگ المان دارا •
 اين معادن زيربنای .انرژی آن زياد، مقدار خاکستر و گازات مضر آن نا چيز بوده و در عمق نسبتًا کم قرار دارد

که در مناطق ذغال خيز رشد را سازی  و ماشين منجمله صنايع فوالد صنايع ثقيل اين کشور را تشکيل می دهد
کفايت بيشتر از  المان ذغال سنگدر حاليکه منابع . را ميسازد ستون فقرات اقتصاد المان و کرده و به قوام رسيده

مينمايند، با آن هم در سالهای اخير اين معادن يکی بعد از دگری  در آينده صد سال صنايع غولپيکر اين مملکت را
از . را که استخراج ذغال سنگ المان به دليل مزد بلند کارگران و کارمندان معدن اقتصادی نيستزي. بسته می شوند

و بعض کشور های دگر ذغال سنگ با کيفيت خوب و قيمت ارزان به المان وارد می  ، برازيلطرف دگر از پولند
لمان از جمله معادن آهن و يورانيم اين حقيقت در مورد سائر معادن ا .لذا اين عمل دولت المان قابل فهم است. گردد

 .نيز مصداق ميابد
تا به با آنهم اين کشور از ترکمنستان گاز می خرد . از غنی ترين کشور های دارندۀ گاز طبيعيست یايران يک •

. مناطق شمال ايران گاز برساند، زيرا رساندن گاز از مناطق دوردست به شمال اين مملکت مصرف زياد کار دارد
. که سود فراوان در قبال دارد باالی سائر کشور ها مانند پاکستان به فروش می رساند مناطق دگر راليکن گاز 

 .ياد می گردد بين ايران و پاکستان اعمار گرديده است" پايپالين صلح"چنانکه پايپالين بزرگ انتقال گاز که به نام 
 وشربه ف ز خود را باالی کشور های اروپائید و گاخرروسيه کما کان گاز افغانستان را می  همچنان فدراسيون •

در هر حال  .بخش عظيم بازار گاز اروپای غربی بدست روسيه ميافتد" بالتيکپايپالين بحيرۀ "با اعمار . درسانمي
 .پنداشته ميشونداز جملۀ فاکتور های مهم درين راستا موجوديت بازار و قيمت جنس 

 
ع زير زمينی ميباشد، با آنهم ديده می شود که اضالع متحدۀ امريکا می خواهد با حفظ آنکه افغانستان کشور غنی از مناب

و  با پخش اين اعداد و ارقام از يک جانب مردم را به آينده اميدوار سازد تا با استعمار دمساز شوند و فکر استقالل
سخن زده و  " ايپالين افغانستانپ پروژۀ"  چنانکه سالهای متمادی از اعمارهم .کشور را از سر بدر کنند حاکميت سياسی

مليون دالر عايد  500تا  400ز و سرخ را نشان دادند که گويا با اعمار اين پروژه ساالنه حدود ببه مردم ما باغهای س
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بعد از آنکه قرارداد های متعددی بين کمپنی هائی نفتی امريکائی و دولت های ترکمنستان، افغانستان . افغانستان می گردد
آغاز می  2008به صورت قطعی در دسمبر  افغانستان ان به امضاء رسيد، فيصله شد که کار پروژۀ پايپالينو پاکست
مردم ولی . ليکن از اين پروژه خبری نيست که نيست و آن همه واويال صرف برای شيرين کردن دهن مردم بود. گردد

  .نخواهند خوردنخورده و  ن راافغانستان هرگز فريب متجاوزا
در مقامات مهم دولت زمينۀ چپاول اين منابع را آماده می و نوکرمنش با گماشتن افراد کمدان  استعمار ب دگراز جان
شهرانی که وزير معادن افغانستان است و در جای پدر خود به وزارت ميراثی رسيده است، وحيداهللا چنانکه آقای . سازد

و . بی بهره استکامًال  منجمله علم المعدن و از علوم طبيعی ، تابيعت انگليس را داشتهدر پاکستان درس شريعت خوانده
اين در حاليست که تعداد زيادی از متخصصان امور معادن که عمری را در ساحه زحمت کشيده اند اينک در کابل از 

  :بيدل  موالنا تکسی رانی و غريبکاری می نمايند به قول بيچارگی
  

  چهارسوی دهر از شور زيانکاران پر است
  نکه با خود مايه ای دارد درين بازار نيستآ

  
در چنين سمتی به ذات خود کار استعمار است تا از طريق همچو اشخاص بی خبر  و نوکرمنش لذا گماشتن افراد نا آگاه

شهرانی به  وحيداهللا بعد از اعالن امريکائيها آقای چنانکه به قول بی بی سی. ما برندثروت های ملی کشور را به يغ
خورده از خوان انگليس را به پاس نمکی که آقای شهرانی  د تا آن کشوريراهی انگلستان گرد 2010جون سال  25 تاريخ

نسبت نادانی آقای شهرانی تا حال دو معاونش از سمت خود استعفا داده  .در حراج منابع زير زمينی افغانستان سهيم سازد
محمد اکرم  " نوشت که ن دوم را پخش کردهيخبر استعفای معبی بی سی  2010چنانکه به تاريخ دوم اگست سال . اند

معاون وزارت معادن و . غياثی معاون وزارت معادن و صنايع به دليل عدم رعايت قانون در اين وزارت استعفا کرده
زارت وزير معادن دوستانی دارد که هرجا وزير شد آنها را با خود می برد و در سمت های کليدی و"  : افغانستان گفت

وزيرعده ای را که قبال با او در وزارت ماليه کار می کردند و بعد وقتی آقای شهرانی وزير تجارت  .منصوب می کند
 افراد را با خود به وزارت معادنشد آنها را با خود به وزارت تجارت برد و حاال که وزير معادن و صنايع شده همان 

اين  .چيزی از امور معادن نمی فهمند و تجربه ای در اين زمينه ندارند افرادی که به ادعای آقای غياثی،. آورده است
حالی باال گرفته است که قرار است اين وزارت تا چند ماه ديگر برای به رقابت گذاشتن قرار دادهای شماری جنجال در 

 .]19" [ از معادن افغانستان از جمله معدن آهن حاجيگگ در باميان، آماده شود
آقای غياثی طی مصاحبۀ تلفونی با آقای شکيب علومی در پروگرام صدای مردم  2010اگست سال  8ريخ همچنين به تا

يازده نفر از انجنيران سابقه دار وزارت معادن  : " تلويزيون آريانا افغانستان گفته های فوق را تائيد کرده عالوه نمود که
آقای شهرانی به يک کمپنی انگليسی مبلغ يک ونيم مليون دالر  .ه رسم اعتراض از کار کنار رفته و مستعفی شده اندبنيز 

عالوه برين آقای شهرانی . در حاليکه اين کار در افغانستان هيچ سابقه ندارد. پرداخته تا تشکيل وزارت معادن را بسازد
ای شهرانی لذا آق. در نظر دارند تا از وزارت معادن که يک وزارت مسلکيت، يک وزارت اقتصادی و تجارتی بسازد

افکار شخص خود را مقدم دانسته و آنرا در قرارداد ها و پروتوکولها می گنجاند و هر که با آن مخالفت کند از سمت خود 
   ."بر کنار ميگردد

  
  :قابل مداقه اند مفردات ذيل در مورد معادن افغانستان امريکا پخش اطالعات در رابطه با  
قبل معلوم بوده و معلومات دقيق آن بدسترس روسها و امريکائيها قرار موجوديت اين معادن تا حدود زيادی از  •

افغانستان برمه کاری و نقشه برداری کرده و نتائج  بسياری نقاطدر طی مدت بيشتر از سی سال در  روسها. داشت
 .نده ايدروسها اخيرًا اين راپور ها را در يک تبانی به امريکائيها به فروش رسان. آنرا برای خود نگهداشتند

و پروسس مانند  ارزيابی اين معادن در رابطه با اقتصادی بودن و بازار فروش آنها و عوامل ذيدخل در امر استخراج •
تنها در مورد  .اصًال مورد مطالعه و سنجش قرار نگرفته اندغيره تراسپورت و و تقال ن، افلز ذوب غنی سازی،

ی صورت گرفته بود که اين ود خان مطالعاتمعدن آهن حاجيگک و معدن مس عينک در زمان رياست جمهوری داو
فابريکه ذوب آهن و يک يک که اعمار بود به اساس همين مطالعات . مطالعات با تحقيقات امريکائيها رابطه ندارد

پالن  146و  145در صفحات که چنان. در نظر گرفته شده بود د خانوفابريکۀ ذوب مس در پالن هفت سالۀ زمان داو
صنعتی شدن کشور  ": چنين آمده است در مورد صناع ذوب آهن و ذوب مس و فلزسازی ) دو( ۀ داوود خانهفت سال

تجربۀ جهانی . جهش اقتصادی محسوب ميگردد به احداث صنايع ذوب فلز نيازمندی خاصی دارد یکه عامل اساس
ر و زيربنا محسوب می گردد بوضاحت بيانگر اين واقعيت است که بدون احداث صنايع فلز که به حيث صنايع ماد

دولت جمهوری احداث صنايع فلزسازی و استفاده از . تحکيم اقتصاد ملی و رفع وابستگی اقتصادی ناممکن است
تصادی قرار داده است و نظر با آن طی اولين پالن هفت سالۀ معادن کشور را يکی از اهداف اساسی انکشاف اق

با ساختمان پروژۀ ذوب آهن حوايج رو  .آهن و مس معطوف خواهد شد کشور توجه جدی در قسمت استفاده از معادن
امور انکشاف معدن و  که ميرودتوقع . صورت ميگيردبه افزايش داخلی رفع گرديده و صادرات آهن به خارج 

حداث مجتمع ذوب آهن با ا. طی ده سال آينده تکميل و مورد بهره برداری قرار گيردآهن ساختمان فابريکۀ ذوب 
در داخل  یی احداث و انکشاف فابريکه های کوچک و بزرگ ماشين سازی و توليد وسايط و وسايل فلزدورنما
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هره برداری از جهت ب .کشور روشنتر خواهد شد و اين ارمان بزرگ در پالن های آينده قدم به قدم تحقق خواهد يافت
 ".داری و کارگر ماهر ممکن خواهد شدهزار نفر پرسونل فنی، ا 15زمينۀ استخدام  آهن ذوب معدن آهن و فابريکه

 
احداث اين  ،معلومات متقدماتی: " چنين آمده ) دو(ود خان ودر مورد پروژۀ ذوب مس در پالن هفت سالۀ زمان دا

فابريکۀ ذوب مس را در افغانستان به ظرفيت ساالنه يک صد هزار تن اقتصادی تلقی می کند که نظر به آن احدث يک 
 1358کار احداث پروژه در سال . هزار تن شامل پالن هفت سالۀ کشور شده است 100 فيتدستگاه ذوب مس به ظر

 " .هزار نفر ميسر ميگردد 8که در آن زمينۀ استخدام  تکميل خواهد شد 1365آغاز و در سال 
ی معادن بدين ترتيب ديده می شود که مطالعات مقدمات. اين پروژه ها گرديدتطبيق ثور مانع  سياه روزکودتای ن يکل

لذا ثابت می گردد که امريکائها . دنسی سال قبل صورت گرفته و کاری با کار امريکائيها ندار بيشتر ازآهن و مس 
که اوضاع امنيتی مملکت اجازۀ چنين مطالعات  خصوصًامرا انجام نداده اند،  مقدماتی مطالعاتدر مورد سائر معادن 

در اين رابطه . و قابل اعتبار نمی باشد نبوده و اعداد آنها ثابت از همين سبب است که ارقام .دنمی ده را در ساحه
 :ذيل قابل يادآوری اند  کاتن
که امريکائيها  تفحص و اکتشاف معادن در عرض بيست سال اخير بيشتر از طريق اقمار مصنوعی صورت می گيرد •

در  ظامی اقمار مصنوعی متعددی راسال گذشته به منظور اهداف ن 9غربيها در طی  .دست باال دارنددر اين رشته 
لذا موجوديت و موقعيت معادن افغانستان از  .فضای افغانستان بکار گرفته اند که به اکتشاف معادن نيز می پردازند

 .سالها قبل معلوم امريکائيها بوده است
خاک افغانستان از  ئیهاخشبشامل  تا حال اطالعاتی را که امريکائيها در رابطه با معادن افغانستان پخش کرده اند، •

و زيرا مناطق مرتفع و کوهستانی مانند هندوکش شرقی از جمله بدخشان . و همۀ مملکت را در بر نميگيرد می شود
تحقيقات  ز جانب امريکائيهاا در اين خصوص سالهای مديد دگر .دنجزء اين تحقيقات نمی باشبعض مناطق دگر 

 .سری صورت خواهد گرفت
ادنی را که احتمال آنها در اعماق می گردد و مع اطالعات در مورد معادن فلزی شامل معادن کم عمق افغانستان •

 .بيشتر می رود در بر نمی گيرد
در راپور امريکائيها ، الکن ميرود جا هادر آنمعادن پيدايش که احتمال قوی  وجود دارند مناطقیدر افغانستان  •

و عميقی است که از هرات آغاز يکی از چنين مناطقی شکستگی بزرگ  .ندا قرار نگرفتهمورد مداقه آگاهانه 
به غوربند مواصلت کرده از طريق پنجشير به بدخشان می  و باميان گرديده بعد از گذر از چغچران و غرجستان

در مسير . درقسمت های چغچران و هرات رودخانۀ هريرود دقيق در مسير همين شکستگی در جريان است. رسد
دن امع ، چنانکه در همين خط السيرميرودنيمه فلزی و غير فلزی ، معادن فلزی يدايشپاين شکستگی بزرگ احتمال 

بيرايت در فرنجل غوربند، معدن معدن  فلزی و دنادر چغچران، مع و شهرک سرب، جست و مس منطقۀ تولک
تمال اعماق بيشتر اح ين مسير دردر. ده استش بيتتکه تا سطح زمين رسيده اند، قبًال و غيره پنجشير  در آهن

ارقام  باشد،مناسب  ی که برای آنهاميرود و امريکائيها از اين منابع مطلع اند که درفرصت دگر ذخائر عظيم فلزی
 .آنرا افشاء خواهند کرد

بگويند که چرا در افغانستان اين همه انسان می کشند و خود خود انجام بايد به مردمان کشور های غربی ها سر •
اين « :  ه بودفتگجنگ عراق در مورد سی آی ای  کنت پولک کارمند قدرتمند سابقآقای که نچنا. کشته می شوند

امريکا  مردم او خطاب به»  .فقط نادان ها اند که نميتوانند درک کنند که چرا بوش و شرکاء در عراق پيشگام شدند
سر منابع اصًال گپ  بايد به مردم امريکا گفته شود که و حاال .]15[» ای احمق ها گپ سر نفـت است « : گفت 

باعث نشده که آنقدر مصارف نظامی را ملت امريکا متحمل  تروريزم، القاعده و غيرهتنها  است و معدنی افغانستان
 .شود

 
  : يا عامل مصائب اجتماعی ی اقتصادیهازيربنا معمار معادنـ  3

از جانب دگر سنگ بنای  موجوديت منابع انرژی چون نفت و گاز و ذغال سنگ از يک جانب و منابع معدنی فلزی
 و تحکيم استقالل اقتصادی تخنيکی و ضامن پيشرفت سريع مهيا کردهبخوبی افغانستان  را در ايعصنامکانات تأسيس 

ستحکام بنيان اقتصادی کشور است، لذا استخراج معادن و پروژه های اچون صنايع عامل تعويض واردات و  .ميباشند
استخراج معدن آهن بگونۀ مثال  .ش اقتصادی ارزش خاصی را دارا ميباشنددر جه به حيث صنايع مادر ذوب فلز

بالخاصه استخراج شده ميتواند، اهميت اين معدن را  و آزاد به صورت سرباز حاجيگک که بر روی زمين قرار دارد و
ست و ن فراوان نيازمندچون افغانستان برای اعمار مجدد به آه .باال تر ميبرددر رابطه با بازسازی و نوسازی افغانستان 

ساالنه مليونها تن آهن از خارج وارد می گردد، لذا استخراج آن ضرور پنداشته می شود، مخصوصًا که موجوديت منابع 
 .برای توليد فوالد بدسترس قرار داردو اينک در يکاولنگ بزرگ گاز در شبرغان و منابع ذغال سنگ در درۀ صوف 

بيشتر از هزار نفر زمينۀ کار را مساعد می سازد، ساالنه برای افغانستان  80برای  پروژۀ استخراج معدن حاجيگک که
 ].14[يک مليارد دالر عايد خواهد آورد 

، ندکشور بسيار مؤثرهمچنين استخراج فلزات رنگه، فلزات نجيبه و فلزات نادره در تأمين منابع مادی و بنيۀ اقتصادی 
ايد و يجهان رو به کاهش بوده و ضرورت به آن روز به روز افزايش مي اين فلزات در سطح خائرذمخصوصًا که 
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در اين رابطه استخراج منابع انرژی مخصوصًا نفت و گاز و توليد گاز مايع برای  .دشافغانستان ازين فلزات غنی ميبا
ری که از قبل در پهلوی ذخائ بالخاصه، اهميت بسزائی دارند نيز ذوب فلز و ايجاد صنايع حيرت انگيز پتروشيمی

مليارد متر مکعب  50ت سر پل که در آن يوال ریقکشف شده از جمله در منطقۀ قشنيز  جديد معادن شناسائی گرديده،
 استوجود محوزۀ نفت و گاز خيز  100تا  80افغانستان بين  در .]14[ تثبيت گرديده است مليون تن نفت 10تا  7گاز و 

از  .ات، هلمند و کتواز را مناطق اميدوار کنندۀ نفت و گاز نشان می دهندمناطق هر ،بررسی های سابق و جديد ].14[
به پيمانۀ کافی و وسيع موجود نيست و بنا بر عدم طرح  معلومات مستند راجع به ذخائر معدنی و حدود ذخائر آناينکه 

صادی و بهره برداری رتباط منطقی پالن شده بين مراحل سروی جيالوجی، مطالعات اقتايک استراتيژی معين انکشاف 
، لذا استفادۀ سريع از منابع معدنی دهشطرح ن نيز تأمين نگرديده و تا کنون يک پالن طويل المدت برای انکشاف معادن

، مخصوصًا که دولت دست نشاندۀ اجنبی در افغانستان توانائی چنين کاری مهيا نميباشد در اوضاع و احوال کنونی کشور
 ی، پسمانی در سکتور انرژی، منابع آب و خدمات صنعتی در يک مقياساز جانب دگر عدم خطوط مواصالت. را ندارد

بزرگ ملی و تسهيالت مشترک چون برق، سيستم آبرسانی، فاصله از بنادر عمدۀ تجارتی، توپوگرافی دشوار، عدم 
فنی در ساحۀ معادن موانع جدی در راه استفادۀ درست از منابع زير زمينی کشور  علمی و موجوديت کدر های وسيع

سط امريکا، انگليس و سائر ن محبوب ما توگستردگی اوضاع جنگی، عدم امنيت و اشغال وط .بوجود آورده اند
به تعويق طوالنی  آنرا اگر اين مأمول را نا ممکن نگرداند، کم از کم ، فساد غليظ در ادارۀ مستعمراتی کرزیمتجاوزان
  .مياندازد

و روشنفکران  در شرايط اشغال کشور و جنگ نيابتی زورآوران جهان و منطقه و خصلت وطنفروشانۀ اسالم سياسیلذا 
استفاده از منابع  ،و بمثابۀ جاده صاف کن استعمار فعاليت ميکنند ل قرار دارندخود فروخته که در خدمت تجاوز و اشغا

دير زمانی در سينۀ وطنخواهان و در جهت تأمين فوز و فالح هم ميهنان زير زمينی افغانستان به حيث يک ارمان ملی 
، کشور ولی ناگفته نمی گذارم که با استرداد استقالل .ماندباقی خواهد يک حرمان به حيث آزادی دوستان جامعۀ افغانی 

اين موانع در برابر زور ايجاد يک دولت مردمی  و ، ديموکراسی و عدالت اجتماعیحاکميت ملیتأمين آزادی سياسی و 
و آن حرمان سوزنده از سينۀ  جامۀ عمل خواهد پوشيدسرعت د و آن ارمان ملی به نمردم چون سد ريگی از هم می پاش

   .دل سوختگان وطن رخت بر خواهد بست
افغانستان مردم که  ات همه جانبه و پالنگذاری سالم و مديريت خوب را می نمايداستفاده معقول از اين منابع ايجاب مطالع

با بکار گماشتن افراد آگاه و دلسوز جامعه افغانی امکانات استفاده از اين منابع می تواند نقش عظيمی  .دنتوانائی آنرا دار
داشته باشد تا افغانستان برای  اقتصادی و اجتماعی در اقتصاد مملکت تا سرحد خودکفائی، شگوفائی و رشد دوامدار

  . نجات يابد ، خواری و گرسنگیهميشه از تگدی و دست درازی اقتصادی
موجوديت منابع عظيم زير زمينی افغانستان مصائب متعدد و ناگوار دگر  ،در صورتيکه اشغال کشور ادامه پيدا کند و اما

 های ، منجمله در کشورعض کشور هاموجوديت معادن در بچنانکه . به ارمغان خواهد آورد اين سرزمين برای مردم
آن در جنگ  و مالکان که صاحبان گرديده ۀ اجتماعیگستردباعث بوجود آمدن مصيبت های و پس مانده  اشغال شده

و عراق، ذخائر فلزی  ، سودانمانند ذخائر نفت در نايجريا ،غارتگرانۀ کشور های متجاوز و ايادی شان قربانی می شوند
از نعمات مادی دولت های متجاوز و وطنفروشان داخلی چنانکه بر همگان واضح است، . و غيره در کانگو، چيلی، پيرو

باشندگان اين سرزمين ها قربانی ثروت های مادی خود گرديده اند،  اکثريت فيض ميبرند، در حاليکهاين کشور های 
و اضافه تر به شهادت رسيده  راقیعن تا حال بيشتر از يک مليو 2003در سال  عراق از زمان تجاوز امريکادر چنانکه 

مردم منطقۀ دافور در سودان قربانی کشمکش های  به همين ترتيب .دگر مهاجر و آواره شده اند راقیعاز سه مليون 
در باقی . به قتل رسيده انددر منطقۀ دافور کمپنی های نفتی امريکائی و چينائی شده و تا حال ده ها هزار نفر سودانی 

  .وضعيت حزن انگيزی حاکم است به همين دليل ه نيزکشور های ذکر شد
در کشور اشغال شده ما که مقدرات آن  متأسفانه که سر و صدای کشف به اصطالح ذخائر جديد زير زمينی افغانستان

لی مصيبت ا بوجود آورده که ثروت های مناتو و در رأس آن امريکا و انگليس افتاده است، احتمال آن ر زانبدست متجاو
نيتی را بد قبل از همه اوضاع ام د کهنشو دگراجتماعی د و باعث بروز بال های عظيم بخشب اين کشور را ابعاد تازه های

 که در مزدوری پاکستان قرار دارند با حزب اسالمی گلبدين و طالبان از يک طرف رقابت بين .تر از پيش خواهد کرد
 حمايت زير چتر به اين طرف از سالها و گرد آمده اند "جبهۀ ملی"و " ائتالف شمال"که در  جنگ ساالران و خائنان ملی

از جانب دگر کشور های قوی جهان و منطقه  .های ملی مصروف اند، شدت می يابد بی ها به غارت و چپاول سرمايهاجن
از قرائن معلوم می گردد که . در رقابت های شديدی روی غارت منابع زير زمينی افغانستان به جان هم خواهند افتيد

احتمال تقابل منافع امريکا و چين ] 6[ل يک روزنامۀ المانی به قو. کشور های متجاوز چنين نيتی را در سر می پرورانند
با سياست تفرقه افگنانۀ جديد اضالع متحدۀ امريکا مبنی بر ايجاد  .روی ذخائر زير زمينی افغانستان عمٌال موجود است

برای  گروپ های مليشه و باربکی در افغانستان سنگ بنای کشمکش های داخلی به طرفداری از کشور های خارجی و
و وطنفروشان خلقی و  چون احزاب خيانتکار و جنايت پيشۀ اسالمی. چاق کردن جنگ های داخلی گذاشته می شود

حضور به هم رسانيده اند، بمثابۀ و دولت دست نشاندۀ کرزی " جبهۀ ملی"و به اصطالح  "ائتالف شمال"پرچمی که در 
افغانستان بيشتر انات بربادی اند، لذا امک تجاوزگران اجنبیوطنفروشان دوره گرد و خاک فروشان دستفروش عامل 

چون نوکران کشور های مقتدر جهان و منطقه مخصوصًا امريکا، روسيه، ايران و . توسط اينها عمًال موجود است
پاکستان در افغانستان در قدرت دولتی سهيم اند، بنا بران اين نوکران اجنبی به فرمان باداران شان به جان ثروتهای زير 
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گسترش  فغانستانارا به خير بادران و شر مردم  های مختلفی ستان خواهند افتيد و مصيبتمردم افغانبه جان زمينی و 
به جان شهر زيبای کابل و مردم آن  جنايتکار احزاب اسالمیو نوکران اجنبی  1990هممانندی که در دهۀ . داد دخواهن
و هستی  هوت های ملی افتادثر در پی غارتبعد از آنکه اين جنايتکاران دست بخون کابليان بيگناه بشستند، آنگاه . افتادند

ن و استعمار نوين الذا بر همه عناصر ملی و آزاديخواهست تا بر ضد پالن های شوم متجاوز .مملکت را به تاراج بردند
  .و ايادی بومی آنها به مبارزۀ گسترده و بی امان دست يازند

  :از مباحث باال به صورت مختصر به اين نتائج ميرسيم 
 .می باشد هسر شار و دست ناخورد زيرزمينی که دارای منابعافغانستان کشوريست  •
بر اساس تقاضای سياست های مغرضانۀ شان ارقام و  ،استعمار غرب مانند استعمار شرق برای فريب مردم •

 .اعدادی را که تثبيت نشده اند، بخورد مردم می دهند
ن و خيانت کاران داخلی در صورت ادامۀ اشغال کشور اين منابع توسط کشور های متجاوز و جنگساالرا •

 .شده مصائب زياد به بار ميآوردغارت گرديده باعث کشمکش های درونی و بيرونی 
تأمين  استرداد استقالل کشور، فقط در صورتافغانستان مردم  ستگاری اقتصادیراستفاده ازين منابع در جهت  •

 .و ضرور است مقدور مردمیزير چتر يک دولت  ملی ی و تثبيت حاکميتآزاد
، فوز و فالح اجتماعی و استقالل اقتصادی رسانيده و ريشه يتواند افغانستان را به خودکفائیاستفاده ازين منابع م •

 .به اميد چنين روزی. از بيخ و بن قطع نمايد در همه عرصه های زندگی راو گرسنگی های وابستگی 
  
  :خذ آمــ  4

 : منابع دری  ـ 1.4
سروی و کارتوگرافی پولند با همکاری رياست  ۀادار. هوری ديموکراتيک افغانستاناتلس جم: جيوکارت  :يک 
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