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یاالت متحده امریکا  توام با نشان ظاهراً کنجکاویانه  ای وزارت دفاع  امعلومات براساس  شناسایی و

دادن نقشه ء ازجزیات وشکل استخراج این ثروتهای افسانوی کشور   طی ماه گذشته   موضوع  داغ 

                                                                                                          .وقابل مالحظه ای رسانه های جمعی را تشکیل داده بود 

 

 

 



سود اور قرار  باالی منابع سرشار و ذ خایراپذیر است وآن اینکه  افغانستان این یک واقیعت انکار ن  

زمانی بخود جنبه رسمیت گرفت که  وزیر معادن افغانستان دارد ، این موضوع بصورت غیر مستقیم 

براورد  )!( ین تا یک بیلیون دالرارزش مجموعی این  ذخایر طبعی را طور تخم«  1121»در سال 

مینرالهای  و خایرامریکا  ذنمودونیویارک تایمس به نقل قول ازیک منبع  رسمی  دولت ایاالت متحده 

مشتمل بر مس ، طال، کوبالت  وحتی لیتیوم  که لست  یکطبعی درزیرخاک نهفته ء افغانستان را  در

ودریاداشت پنتاگون به   ته است  توضیح ونشان دادمینرالی که امروز  تمام صنعت جهان  به آن وابس

 ن در مقایسه ارتباط  لیتیوم افغانستان چنین تعریف وتوصیف بعمل آمده است که ذخایر لیتیوم افغانستا

. ت خیره شده  بمراتب  بهتر و بیشتراسذلیتیوم کیفیت وازنظر مقداربا لیتیوم عربستان سعودی  ازنظر

                                    نیان رسانیده شد  انه های جمعی درسراسر جهان  به سمع ومالحظه جهاخبر این مطلب از طریق  رس

ماموریت تروریزم  بخاطر باید داشت  که تجاوزنیروهای ایتالف غرب  باالی افغانستان تحت نام       

ت مورد  استفاده برای حا وسقوط دولت طالبان  بمثابه یک عامل بزرگ وهرچه  وسیعتر مناطق  وسا

اکنون به  میلیونها افغان  مصروف  کشت  وزرع  وقاچاق  مواد  مخدره همین  کشت خشخاش گردید،

وهیرون  اند ، افغانستان  یک سال بعد از تجاوز وظهور نیروهای ایتالف غرب  درصحنه ای جهانی  

رون  جهان  را در هما ن سال  درصد هی« 01»بعنوان انحصار هیروین  وارد شد که تقریباً در حدود 

مطلب مهم اینست که  زمین های تخصیص داده شده برای کشت کوکنار درافغانستان . تولید می نمود

به نسبت زمین های که بصورت مجموع برای کشت کوکاین در کولمبو ،  پیرو ، وبلوی اختاص داده 

ایاالت  متحده   مستاجر ماهران   به اصطالح  میشود بمراتب بیشتر است   ازجانب دیگر توضیحات 

هرکشور عقب مانده   بیدون داشتن  منابع طبعی  برای بقا وزنده ماندن : امریکا وبریتانیا  چنین است 

                                                                                          .خود مجبور است تا به کشت وزرع کوکنار  همچو افغانستان بپردازد

با استفاده  از ادعای فوق  این ایاالت متحده امریکا بود که درسال دوهزارم افغانستان را از لیست       

وریس جمهور  ایاالت متحده  امریکا درین  سیاه مواد مخدره  حذف وتحریم های مربوطه را لغو نمود

 زمینه صریحاً خاطر نشان ساخت  که همچو اقدام بموقع صرف میتواند منا فع  امریکا را  تامین نماید 

درحالیکه در هیچ زمان کشاورزان  افغانستان وکشورهای همجوار افغانستا ن بشمول  روسیه   بطور 

.                                                                                 مواد مخدره مواجهه نشده بودندخاص  با همچو کابوس متداوم درجهاد به 

در خاک  فتند که  قابل تذکراست که در دهه های گذشته  دانشمندان اتحاد جماهیر شوروی  دریا        

الجورد   ز سنک وجود دارد  که میتوان ا ودرسرزمین افغانستان  احجار قیمتی ونمیه قیمتی  فراوان 

این سنگ  یش است   در منطقه سیاه سنگ یاد کرد سنگی که  از نظر صنعتگران   باکیفیت وقابل ستا

امد که  ست  نیز بد  همچنان در حفاری های طوالنی  مقبره های  فراعنه یا خدایان واقع در افغانستان

                                                                                            .            از هر جهت قابل توصبف بود

دروالیت پنجشیر بید ون آنکه با  سنگ حامل  خود بیشتر ( 2991)ذخایر سنگ زمرد در سالهای       

نظر  درجه  از  ملتصق وچسبیده   ویا استر شده  باشد  دریافت گردید که این   سنگ  زمرد پنجشیر 

میگردد برتری وتفوق دارد    استخراج کولمبیا ارزش  وکیفیت  خود  بمراتب   نسبت به زمردیکه  در

مطلع  طوالنی  ت های  از مد  اتحاد شوروی  که دانشمندان اینست  قابل تذکر استچیزی دیگریکه و

 (A.Lyakhovsky)الیکووسکی   جنرال  الف افغانستان وجود دارد دند  که منابع غنی  اورانیوم دربو

درخاطرات تراژیدیک وافتخار امیز سالهای کارکردگی  خود در افغانستان   به ارتباط  اورانیوم چنین  

من بیشتر هراس داشتم  که این ذخیره اورانیوم افغانستان بدست پاکستان و یا  ایران  :  یاد آور میشود 

افتخار  ملحوظ  این  ی بکار نبرند  روی آنرا علیه شورو ی  اتومی نسازند ونه افتد  واز آن  سالحها



بتاریخ هشت د سمبر  سال   «لیوند بریژنف »  ت وتالشم توانستم که با آنرا  دارم که در اثر مجاهد

اکتشافات   دانشمندان  اتحاد .  زم اورا از موضوع مطلع سا و بنمایم   مالقات خصوصی« 2999»

معلوم شد  که  در افغانستان دوام داشت  و از اکتاشافات  چنین « 2901»جماهیر شوروی  تاسالهای 

نخورده دارد   افغانستان  منابع غنی از انواع مختلف سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی ومینرالها ی دست 

عینک  یکی   ذخیره مس .که این مواد حتی درمد ت  زمان تسلط استعمار نیز ازدستبرد درامان ماند 

کابل    ذخیره مس در سطح اسیا واروپا میباشد ، معدن آهن حاجیگک  در جوار نزدیکاز بزرگترین 

یاقوت ،  سیلیکیت ،   رنگه    یکی از باالترین معدن آهن  در جنوب آسیا شمرده میشود  ،  رگه های

ت سنگ کونزی میباشد ،   موجود  ن به کثرت بریلیوم  والمونیوم  نیز در اکثر ساحات ونقاط افغانستا

(kunzite  یک نوع کرستال  نفیس وقشنگ است )ینیت  وهید(hiddenite )     سنگ  نوع یک  نیز

که در شرق کابل  معدن  ، سنگ های اندسف میباشد کمی خاونظر به سنگ زمردروشن وبادرخشش  

ذخیره  استخراج کننده ګان  به اساس قول ) ذخایر سنګ خارا و بریلیوم   عالوتاً  .آن کشف شده است 

تن تخمین  « ۰۰۵۷۷ »بزرګ این سنګ  درافغانستان کشف شده است که طور تخمین مقدار آن را تا

لیتیوم ،تنتالیوم و نیوبلوم  موادی اند  که درصنایع هستوی  .نیز دارفغانستان موجود میباشد ( زده اند 

                                        .     وفضایی بکار میرود  ومقادیر هنگفت  آن درافغانسشتان موجود میباشد 

دانشمندان  شوروی  قبالً     که توسط  پنتاگون  به ارتباط ذخایر  مواد معد نی  موجود درافغانستان     

کوبالت ،  باریت  معد نی ، سلفر ،الجورد   های   مثل  فلزات گرانبها  ، سنگ کشف و یافته شده بود 

دلهره گی   با   واز جانبی  ندپرداخت  درمورد  ی بیشتر  کاوش ها  اشته وبهمهر تاید گذ..سیلیستین  و 

براین   که چسان بتواند اندشده   یک نقشه دست بکار با طرح واس در راه استخراج  این معادن وواس

برخالف   این داستان  سزاوار توجه است  توجه به این معنی   یعنی ند منابع دسترسی تام بدست  آور

ج قطعات محدود نظامی  که  جنګ مجاهیدین مزدور علیه شوروی  با وجود  خرو مفهوم گسترده  آن 

خود  با دیګری را  جنګ علیه شوروی  رنګی دوهزارم افغانستان  قطع نشد  درسال ها آن کشور از

ن  هزارها یعنی جنګ تهاجم مواد مخدره که برای شوروی  بیشتر قیمت تمام شد و  جا ش ګرفت پیدر

سرباز شوروی را ګرفت که اصاْل در جنګ افغانستان  ا نقدر تلفات را متحمل نشده بود   واکنون  از  

از  آن سربازان  مصاب به مواد مخدره  (  ۰۵۷۷۷)آن  وقت به بعد  تاهمین اکنون  ساالنه در حدود  

روزها مواد  جانبی درین  واز محکوم به مرګ میګردند که اکثر این قربانیان را جوانها تشکیل میدهد

که ازافغانستان قاچاق را  نقر روسیی معتاد به ادویه مخدره(  ۰۷۷۷۷)مخدره افغان  هرسال بیش از 

ادعای   یک که  این خود  دیگر اینست  وموضوع قابل یاد اوری سپارد  مرګ  می  نجهپبه   میشود

کشاورزان افغان را اجباراً به کشت وزرع مواد مطلقاً  بدبینانه  مبنی  براینکه  فقر وتنگدستی خود  

د  که  دریک کشور قبالً امریکایی ها وبریتاناویها  گفته بودن  ، انطوریک میباشد مخدره  می کشاند

                                                         .ب مانده مردم ناگذیر اند که  بغرض بقای خود به زرع موادمخدره بپردازند عق

  باتقدیم احترامات   --------------------------------------------------------

 

 


