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 معادن افغانستان 

 استفاده رفیت غیر قابل ظ یک

مشهور افغانستان اند، دیگر منابع ایکه در   قیمتی و ، زمرد و یاقوت از جملۀ سنگ های اگر الجورد 

افغانستان موجود است، کدام ها اند؟ به کدام اندازه از نقطۀ نظر ستراتیژیک قابل اهمیت    زیرزمین

 می باشند؟ 
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با استفاده نمودن از ذخیره های معادن مس، آهن، المونیوم، طال، یورانیوم، تلک و مرمر، افغانستان  

زمین   دیگرتعداد  لیتیوم و  مخصوصاً به دلیل  این منابع،  در بین تمام  یک سرزمین پر برکت است.  

 یک سرزمین بخصوص ستراتیژیک به حساب می رود.  های نادر،

سال   زی  2013در  منابع  توسط  تمام  و  دالر  ملیارد  هزار  به  متحد  ملل  توسط  افغانستان  زمینی  ر 

ملیارد    ۹00به    (Institut d’études géologiquesیک امریکا ) ژ توت مطالعات جیولوی انست

 دالر ارزیابی گردیده بود. 

سی فیصد معادن را به سه هزار   2012موازی به آن وحید هللا شهرانی وزیر پیشین معادن در سال 

رت افغانستان در واشنگتن  اارزیابی نموده بود. )سف  ط و و به فکتور های مختلف ارتباملیارد دالر  

D.C   2012   ) 

د که این منابع معدنی  می گویننوسان نمودن این برآورد ها به عوامل مختلف ارتباط دارد، بعضی ها  

 ، باشد.  افغانستان می تواند مانند پطرول که برای عربستان سعودی بود 

این ک   رزیابیا  قرار المللی انرژی، برای  بین  انتقال انرژیآژانس  کند    ه  توافقات    عمل  بر اساس 

ذخیره نمودن انرژی و    اجازۀخواهد شد:    ۴2  ضرب    20۴0  تا به سال  احتیاج به لیتیوم    ، پاریس

بطری های موتر های برقی و تیلفون    ساخت   خود مختاری وسایل برقی را خواهد داد. لیتیوم برای 

 ها یک جزء ضروری آن می باشد. 

توسط کمیسیون اروپا در لیست معادن ستراتیژیک، برای خود    الرمنطرف دیگر عالوه شدن این    از

 . واقع شد مختاری اروپا مورد انتقاد  

 بود؟   چگونهوضعیت استخراج معادن  ،2021اگست  1۵قبل از گرفتن قدرت توسط طالبان در  

 چگونه بی ثباتی سیاسی باالی سرمایه گذاری معادن تاثیر می اندازد؟  

اقدام  یچ نوع  غرب هاز طرف  ر ریاست جمهوری در کابل باشد،  هر قسمیکه رنگ سیاسی در قص

 برای استخراج معادن به صورت رسمی و به مقیاس بلند وجود ندارد.

به صورت غیر رسمی    را دن سنگ گچ و مرمر اافغان ها برای ضرورت شان از بعضی مناطق مع 

 ونی استخراج می نمایند. تخنیکی یا فنی به صورت بسیار ابتدایی و بدون مجوز قانو بدون وسایل  

  2021الی    201۴بین سال های  ،  با وجود ضعف زیربنا ها، رئیس جمهور اشرف غنی در قدرت 

دایی سکتور، وی با  تآگاه از وضعیت اب   برای غنی سازی کشورش باالی معادن حساب می نمود.

یک سیاسِت فعال و با اراده کوشید تا سرمایه گذاران خارجی را تشویق نماید. با وجود تالش ها ،  

 مساعد باقی ماند. همچنان نا یط استخراج  اشر
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 . است فعالً تنها چین باالی معادن سرمایه گذاری نموده 

های  زمین    از  شصت الی نود و پنج فیصد تولیدات   چین دومین کشور تولید کنندۀ بزرگ مس و بین

 .  نرال های نادر می باشد غنی از م

 توضیح می شود؟ چگونه به مواد معدنی افغانستان القمندی چین ع

 ؟ مطابقت می دهد افغانستان با بی ثباتی سیاسی و امنیتی   خود را چگونه چین 

یتیوم که وابسته به به واردات  لیا تأمین را، مخصوصاً در مقابل  پیکن یک سیاست متنوع تدارک  

غنی  و  جنوبی می باشد، به پیش می برد. در مورد عالقه اش برای زمین های نادر    ی ممالک امریکا

د که این صنعت را در خارج ار  ند که اوالً آرزو دارنتوضیح می نمای آنان  از مواد معدنی افغانستان،  

بسیار کثافت هوا را بلند می برد و دلیل  و همچنان استخراج این مواد  د نسرحدات خود نیز انتقال ده 

 منابع ملی شان را تهدید می کند.   است که  دیگر کمبودی آن 

ی ها با  ئاقدام چینا   اولین ،  la China Metallurgical Group Corporation  200۸از سال  

راج مس  ی حق باالی استخئدولت افغانستان بود. فلهذا شرکت دولتی چینا   با   داد امضأ نمودن یک قرار

پول هنگفت در  کیلومتری در جنوب کابل در والیت لهوگر واقع می باشد، دارد.    3۵عینک که در  

برای یک نتیجۀ مایوس    ،پرداخته شد   2011الی    200۸ملیارد یورو در بین سال های    ۵  ,۶حدود 

 کنند و دلسرد کننده. 

 اطرافش برای طالبان پرداخته شد. یک مقدار پول برای تضمین امنیت منطقه و ثبات مناطق  همچنان  

امریکایی ها افغانستان را ترک کردند، چین فوراً آرزوی انکشاف دادن    2021هنگامیکه در تابستان  

داد های  قراردر  همسایۀ خود اعالم کرد. بدون تعجب،    با را  در تمام موارد    پروژه های اقتصادی 

  ظر نبوده و برای چین و افغانستان امکانات مد ن رای پرنسیپ های دیموکراتیکشرایطی ب اقتصادی

 . ت می باشد سیاس تعقیب نمودن فعالیت های اقتصادی کامالً مجزا از 

یک توافق نامۀ  بطور ُکلی پیکن تعهد نمود که در امور کابل مداخله نکرده و به صورت سمبولیک  

امضاء  به    با حفظ روابط دیپلوماتیک بین جانبین    مداخله در امور داخلی همدیگر عدم تجاوز و عدم  

 رسید.  

را   روابط خوب همسایگی  که  نمودند  تعهد  نیز  خود،  طالبان  از  دادن تصویر خوب  نشان  برای 

 خاک افغانستان نمی دهند.  داخل فعالیت را در  ۀ مراعات نموده و برای اغتشاشگران ویغور اجاز

 ؟  کرد کفایت خواهد  صنعت معدنآیا ظواهر روابط خوب بین طالبان و دولت چین برای انکشاف 
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که قبالَ به مقدار هنگفت باالی مس عینک سرمایه گذاری نموده است حاال می کوشد با استفاده  چین  

حق اولیت به ثبات سیاسی و صلح می    گونه به این  ،  عمل کند منافع خود  نو سیاسی به  از این شکل  

 دهد.  

بسیار بزرگ است: ساختار های اداری مملو    ، یت استخراجف رظبین پوتانسیل افغانستان و فاصله   اما

 مل. کمری ناکافی و شبکه های سرک ها نا شمنابع باز فساد، 

 در مورد اقتصاد و مخصوصاً اقتصاد معادن مراقب باشند. باالخره شرایط اروپا مبتنی براین است تا  

محیط  باید سوال مربوط به احترام گذاشتن به حقوق بشر و    برای صنایع اروپایی   ن زیرا با استخراج آ

 زیست مراعات گردد. 

 ؟ شد خواهد   متحمل با بستن امید به مسیر افغانستان را   ی غرب های   آیا چین خطر باختن بازار 

طوالنی یک ظرفیت غیر قابل استفاده    زمینی افغانستان برای مدت زیرمنابع  چانس زیاد است که  

 باقی بماند. 

 

 

 

 


