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 استفاده و مدیریت درست از منابع معدنی افغانستان
 امید برای رسیدن به خود کفایی و پیشرفت اقتصادییگانه 

 
 

افغانستان خوشبختانه دارای منابع سرشار و غنی طبعی بوده و این منابع عمدتاً تا حال محفوظ و دست نخورده باقی مانده 

تریلیون  1,131است. طبق گزارش سروی جیولوژی ایاالت متحدۀ امریکا ارزش مجموعی معادن موجوده افغانستان 

میلیارد دالر بودهۀ اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان ارزش مجموعی آن را سه مرتبه باالتر و بیشتر  1131الر یا د

تخمین می کند. مگر گفته می توانیم که تعیین واقعی ارزش منابع معدنی افغانستان خیلی دشوار بوده که نمی توان به 

 صورت قاطع در زمینه ابراز نظر کرد. 

تریلیون دالر قبول کنیم با مقایسه با  1,131صورت, اگر ارزش مجموعی منابع معدنی افغانستان را حداقل همین به هر 

میلیارد دالر است, تقریباً به چهل برابر آن بالغ می گردد که یک مبلغ نهایت  3۰عاید ملی فعلی کشور که در حدود 

گاه شرایط مناسب ایجاد گردد و اقدامات دلسوزانۀ  خارجی هرهنگفت و امیدوار کننده بوده و در حاالت کاهش کمک های 

الزم به عمل آید, می تواند کشور ما را به خودکفایی دلخواه برساند و با استفاده از عواید ناشی از معادن, بودجۀ انکشافی 

 افغانستان به وجه احسن تمویل گردد.

احجار قیمتی و نیمه قیمتی مرمر و سنگ های ساختمانی  هم اکنون معادن کوچک از قبیل زغال سنگ و سنگ های تزئیتی

مورد استفاده قرار گرفته است اما متأسفانه در این زمینه مدیریت خوب وجود ندارد, البته موضوع امنیت و کنترول 

بعضی از ساحات معادن توسط گروه های مسلح مخالف دولت نیز سبب شده تا مدیریت خوب را در زمینه خدشه دار 

و از همین لحاظ است که از استخراج غیرقانونی و خود سرانه معادن گروه های تروریستی و تبهکار تقویه شده و سازد 

این امر حاکمیت قانون را هر چه بیشتر ضعیف ساخته است. باید اضافه کرد که در پهلوی گروه های تروریستی, شماری 

یرقانونی این معادن دست دخالت دارند. دولت افغانستان از مقام های محلی و دولتی نیز در استخراج خودسرانه و غ

ساالنه میلیون ها دالر را از بابت این استخراج های خودسرانه و غیرمسؤوالنه از دست می دهد. با وجودیکه از قسمت 

 درخیلی کوچک معادن در حال حاضر استفاده می گردد, اما با وجود آنهم آقای )شمن کارتر( مسؤول بخش افغانستان 

نهاد بین المللی عدالت می گوید که سکتور معادن در افغانستان گروه های مسلح مخالف را تمویل کرده و منبع عمدۀ بی 

 ثباتی در سراسر کشور شناخته می شود, لذا معادن هم به نوبۀ خود یکی از علل بی ثباتی تلقی می گردد.

م کشورهای دارای معادن بزرگ چنین وانمود می سازد که موجودیت منابع طبعی هنگفت به سایر کشورهای فقیر و یا ه

این ثروت طبعی می تواند برای مردم کشور یک برکت, چانس خوب و یا هم برعکس نفرین و یا چانس بد و باعث بی 
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ثباتی و بدبختی باشد چنانچه قسمتی از قارۀ افریقا بنابر داشتن منابع سرشار معدنی مدت ها در آتش جنگ های داخلی, 

جنگ با همسایه ها و جنگ با گروه های جنایتکار و تروریست سوخته و در نتیجه معادن آن در معرض تاراج قرار 

گرفته و محیط ذیست آنها را نیز تخریب نموده و منفعت استخراج آن برای مردم محلی خیلی ها ناچیز بوده, یعنی 

 است. خسارات واردۀ ناشی از آن بر مراتب بیشتر از منفعت آن بوده 

خوشبختانه معادن کشور ما که هم اکنون از آن استفاده می گردد, در مقایسه با ذخایر معدنی دست نخورده خیلی ها کم 

بوده و قسمت اعظم معادن مملکت کماکان جا به جا باقی مانده است. جنگ ها همه چیز را ویران و تباه کرده به جز از 

بهره  تند و در طی شانزده سال اخیر بعد از سقوط طالبان نیز از معادنمعادن, زیرا جنگجویان به آن دسترسی نداش

برداری اصولی و مناسب صورت نگرفته و نظام کنونی هم طی مدت بیشتر از شانزده سال حاکمیت خود تا به حال کدام 

است, حتی قادر   گام مؤثر و مهمی را به خاطر استخراج سود آور معادن در جهت تقویۀ اقتصاد مردم کشور نه برداشته

نه بوده تا جلو استخراج غیرقانونی و خودسرانه معادن توسط زورمندان, غارتگران و تروریستان را بگیرد. اما باز هم 

در پهلوی این همه نارسایی ها و نا به سامانی ها بعضی اقدامات مهم و نهایت ارزشمند در قسمت بهره برداری از معادن 

مده ترین آن عبارت از سروی ساحاتی بوده که احتمال می رفت دارای ذخایر معدنی باشد افغانستان صورت گرفته که ع

و موجودیت معادن هم در آن مناطق تا حدودی مشخص شده بود. همچنان قانون معادن مجدداً به تصویب رسیده و نافذ 

نونی به مقایسۀ بی قانون بودن یا می باشد. با وجود همه انتقادات و نارسایی های زیاد باید گفت که موجودیت همچو قا

عدم آن ارجحیت دارد. همچنان قانون سرمایه گزاری های خصوصی که قبالً تصویب شده نافذ است, البته قوانین مذکور 

خواه نخواه دارای نقایص و خالهایی می باشند اما این کمبودی ها را می توان با آوردن تعدیالت, وضع مقرره ها, 

 عمل ها اصالح نمود و از استخراج غیرفنی, غیر معیاری, خود سر و عنعنوی معادن جلوگیری کرد.رهنمود ها و طرزال

همچو مشکالت و کاستی ها نباید باعث رکود و فلج شدن پروسس استخراج معادن گردد و تأخیر و مشکل تراشی درین 

مورد در یک کشوری که عمدتاً بودجۀ آن از طریق کمک های خارجی تمویل می گردد و بنابر موجودیت فضای فعلی 

تا حدودی مجهول, نا معلوم و در پردۀ ابهام قرار دارد  در آن کشورها یعنی کشورهای امداد کننده, آیندۀ این مساعدت ها

که باید پیش بین بوده عالج واقعه را قبل از وقوع آن در نظر داشت. پس یگانه مرجع امید برای تمویل بودجۀ کشور ما 

 گیرد. همین عواید ناشی از استخراج معادن می باشد, لذا از موکول کردن استخراج آن به آینده جداً اجتناب صورت 

هم اکنون شرکت های بزرگ و قابل توجه بین المللی در مورد سرمایه گزاری در معادن افغانستان دچار شک و تردید 

اند, زیرا ساحات معادن از امنیت و مصؤونیت مطمئن برخوردار نیست, در زمینۀ قوانین موضوعه هم از طرف خود 

پیشبرد امور مربوط در اختیار نیست و بیوروکراسی اداری و  افغان ها زیر سوال قرار دارد و ظرفیت های الزم جهت

فساد گسترده در کشور, دخالت های بی مورد نهادهای دولتی هم بیداد می کند که کار را بیشتر مشکل ساخته است. کمپنی 

ت ها ضرورهای متذکره به تأمین امنیت, قانونیت و پابندی به تعهدات سخت دلچسپی دارند یعنی از هر نقطه نظر آن 

 شدید به ثبات و تأمین تعهدات دارند.

طوریکه در آغاز گفته شد, افغانستان از لحاظ داشتن ذخایر معدنی از غنای نهایت در خور توجه برخوردار است, چنانچه 

نوع معادن شناسایی گردیده و مهم ترین معادن کشور  14۰۰نتایج سروی ها نشان می دهد که تا حال در افغانستان 

 ت از معادن آهن, مس, طال, گاز و نفت, لیتیوم, مرمر, یورانیم وغیره می باشند. عبار
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به هر صورت, در این مقاله سعی به عمل آمده تا از معادن عمده و مهم کشور تذکراتی صورت گیرد و طی مثال های 

ده است؛ لهذا در مورد آنها کوتاه و مختصر, آن هایی معرفی گردند که در زمینۀ استخراج شان قرارداد هایی عقد گردی

 اندک روشنی انداخته می شود.

 معدن نفت و گاز: -1

م خویش اندازۀ ذخیرۀ این معادن را بیشتر ۲۰۰6مرکز مطالعات جغرافیایی ایاالت متحدۀ امریکا طی گزارشی در سال 

 است.میلیارد بشکه نفت خام و زیادتر از نیم تریلیون متر مکعب گاز مایع تخمین کرده  1,8از 

تاجک و آمور دریا موقعیت دارند که مقدار ذخایر  -عمدتاً معادن متذکرۀ نفت و گاز در شمال کشور در حوزه های افغان 

میلیارد دالر تخمین شده و قرار داد آن با  1۲3تاجک  –آن ها قابل مالحظه بوده و تنها ارزش نفت و گاز منطقه افغان 

میلیون  4۰۰مبلغ  سال عقد شده است که بر وفق آن نه تنها ساالنه ۲5مدت  دو شرکت خارجی و یک شرکت افغانی برای

 نفر زمینه اشتغال مساعد می گردد. 1۲۰۰۰دالر به حکومت افغانستان عاید صورت می گیرد بلکه برای 

گردید  امضاء ۲۰11دسامبر  ۲6قرارداد ساحۀ نفتی آمور دریا با شرکت ملی پترولیم چین و یک شرکت افغانی به تاریخ 

 و مورد تائید شورای وزیران نیز قرار گرفته است. 

 معادن مس: -۲

افغانستان دارای معادن زیاد مس نیز بوده که مهمترین آن ها معدن مس عینک و بلخاب سرپل می باشد. معدن مس عینک 

والیت لوگر یکی از وسیع ترین معادن مس در جهان و بزرگترین معدن مس افغانستان شناخته شده است. در عین حال 

ساحه یک مجموعه ای از آثار باستانی و میراث فرهنگی در پهلوی اینکه بزرگترین معدن مس در کشور است در این 

م یک قرارداد جهت استخراج این معدن ۲۰۰۷م نیز وجود دارد. در سال  ۷الی  3از معابد بودایی متعلق به قرن های 

 سال 3۰به ارزش سه میلیارد دالر برای مدت   China Metallurgical Group Corporationبا یک کمپنی چینایی به نام 

 عقد گردید که بزرگترین سرمایه گزاری در زمینه تلقی می گردد. 

ارزش مجموعی این معادن را تا یک صد میلیارد دالر تخمین نموده اند. متأسفانه کار عملی و جدی استخراج معدن 

س زش مدر منطقه و مخصوصاً تنزیل ار فاسفورسموجودیت  عدممذکور بنابر دالیل امنیتی و اهمیت آثار تاریخی یا 

در سطح جهانی آغاز نگردیده است, البته در صورت استخراج و بهره برداری از آن برای ده ها هزار نفر زمینه اشتغال 

 مهیا می گردد. همچنان در نظر بود در این ساحه شهرکی برای مردم منطقه و کارگران مربوط به استخراج مس نیز

در عین به وجود آید؛  میگاوات ۴۰۰تی در والیت بامیان به ظرفیت برق حرارااه تولید گدست یک ردد و اعمارگاحداث 

حال به ارتباط این قرارداد احداث خط آهن از معدن مس عینک تا معدن حاجیگک و حیرتان و تورخم بین وزارت معادن 

 غاز نگردید.ملی آن آو پترولیم و کمپنی فوق الذکر چینایی, نیز عقد گردیده بود اما متأسفانه بنابر دالیل ذکر شده کار ع

به نظر اینجانب این قرارداد یکی از قراردادهای نهایت مهم و مؤثر شناخته شود, مشروط براینکه تعهداتی را که در 

زمینه به جانب مقابل متقبل شده اند عملی سازند. اما متأسفانه شرکت چینایی بعد از تقریباً شش سال )پیش نویس( مکان 

 در آن تذکر یافته که بسیار از تعهدات قابل تحقق نیست.سنجی را ارائه نموده و 

 معادن آهن: -3

کشور ما خوشبختانه, از داشتن معادن زیاد آهن برخوردار است که در این جا چند سطر در مورد مهمترین شان نگاشته 

رفته و از آن هیچ  می شود که عبارت اند از معدن آهن حاجی گک بامیان, که بزرگترین معدن آهن افغانستان به شمار
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م  قرارداد های استخراج این معدن با یک کنسرسیوم هندی )سه بالک( و یک شرکت ۲۰11استفاده نشده است. در سال 

کانادایی  )یک بالک( عقد گردید. دولت هند به کنسرسیوم مذکور وعده سپرده بود تا در قسمت سرمایه گزاری آن را 

خود انحراف ورزید, همچنان موضوع امنیت, تنزیل ارزش آهن و خروج قسمی  کمک نماید, بعداً حکومت هند از تعهد

نیروهای خارجی از افغانستان, همه و همه باعث گردید که قرارداد مذکور عملی نشود, و در نتیجه وعدۀ سرمایه گزاری 

یک پروژه فوق العاده ده میلیارد دالری کنسرسیوم جهت استخراج و ساخت ته بناها در معرض اجراء قرار نگیرد و از 

میلیون دالر به حکومت افغانستان  3۰۰مهم و حیاتی کشور انصراف به عمل آید, زیرا پیش بینی شده بود که ساالنه مبلغ 

هزار شغل برای مردم به وجود آید. فکر می شود علت انصراف شرکت متذکره  1۲۰۰۰عاید نصیب گردد و در حدود 

 ن گردید, ولی توانایی مالی برای استخراج را نداشت.نظر به ملحوظات سیاسی برنده اعال

از گفته های باال می توان برداشت کرد که ما از لحاظ داشتن معادن با ارزش, مهم و دست نخورده از غنای الزم مادی 

برخوردار هستیم. مگر آنچه ما را از این نعمت خدا داده محروم ساخته و در شرایط بد زندگی به سر می بریم آنست که 

بیگانه گان بوده و با آگاهی الزم ازین ثروت پیوسته ما را ضربه از یک طرف امنیت کشور ما دستخوش بازی اجانب و 

می زنند تا نتوانیم به پای خود استاده شویم و از جانب دیگر بنابر رقابت های ذات البینی دست اندرکاران و زورمندان, 

وابط یجاد کنیم که در آن ضقادر به آن نیستیم تا یک مدیریت همه جانبه کارا, مؤثر, مثبت, دلسوز, دوراندیش و مفید را ا

بر روابط رجحان داشته, منابع فردی و شخصی در منافع عامه, همه گانی و همه جانبه مضمر باشد, و هر یک از افراد 

 مملکت, کشور و مردم خود را از همه چیز مقدم بشمارند و در آن مسیر جانفشانی کنند. 
 

یت خوب, مناسب و همه جانبۀ معادن با ایجاد یک سیستم شفاف, به همین سلسله قابل یادآوری است که گفته شود مدیر

حسابده و مؤثر و عاری از فساد می تواند کنترول دقیق و مسؤوالنه دولت و تأمین امنیت را در ساحات معادن خیز, 

ه و وسیع تر ساخته و دشمنان سعادت مردم افغانستان اعم از تروریست ها و زورمندان غاصب را از ساحه دور ساخت

زمینه را برای اشتغال مثبت مردم محل و ارائه خدمات عام المنفعه مهیا سازد و این امر می تواند در جهت تأمین صلح 

کمک به سزایی انجام دهد. گرچه گفته می شود که صلح و امنیت پیش شرط انکشاف اقتصادی و توسعۀ پایدار است اما 

ی به ذات خود در جهت ایجاد صلح کمک می کند, مخصوصاً در با این هم ثابت شده که انکشاف و بهبود اقتصاد

افغانستان. زیرا دشمنان آرامش مردم ما به خصوص همسایۀ شرقی کشور که دشمنان و مخالفین افغانستان را تحت حمایه 

د نداشته خویش قرار داده اند و به زعم خود شان در قاموس آنها اعاده صلح و تأمین آن به اساس موافقه و مصالحه وجو

بلکه یگانه راه بیرون رفت از جنگ را تسلیمی بالقید و شرط به خواسته های غیرانسانی, غیر بشری و نظریات افراطی 

خویش می دانند. لهذا پیشرفت اقتصادی و انکشاف عمومی مناطق خارج از شهر های بزرگ می تواند فاصله بین 

روریستان ضیق تر سازد و به این ترتیب می تواند تأثیر مؤثر و حکومت و مردم را نزدیکتر ساخته و ساحه را برای ت

 مثبت در جهت تأمین امنیت مناطق واجد منابع طبعی و معدنی داشته باشد.
 

با توجه به بغرنج بودن استخراج معادن باید گفت که همچو مسایل در قبال انکشاف اقتصادی تأثیرات منفی به جا خواهد 

متوجه باشندگان محل می باشد, طوریکه مفاد و عواید حاصله از معادن به مرکز تعلق   گذاشت, طوریکه این مشکالت

می گیرد و همه خرابی ها و زیان های مربوط به منطقه و محل مورد نظر باقی بماند. در همچو احوال ایجاب می کند 

شود و از اثرات ناگوار و منفی این مسایل و پیامد های منفی اجتماعی و وابسته به محیط زیست جداً در نظر گرفته 

 جلوگیری الزم صورت گیرد چه در بعضی کشور های رو به انکشاف که حایز منابع سرشار معدنی اند و استخراج
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معادن شان عالوه برینکه کدام تأثیر قابل توجه در زمینۀ پیشرفت اقتصادی نداشته بلکه برعکس اثرات منفی فاجعه باری  

ل ایجاد کرده و قسمت اعظم عواید ناشی از استخراج معادن توسط شرکت های چند ملیتی یا را باالی محیط زیست و مح

کورپوریشن ها با دادن رشوه به زمامداران فاسد و استفاده جو حیف و میل گردیده و خسارات جبران ناپذیری را متوجه 

آید تا محیط زیست و مردم محل از محالت متذکره ساخته است. با درنظرداشت همچو معضالت باید جداً سعی به عمل 

چنین اقدامات صدمه و آسیب نه بینند و در عین حال باید پیش بینی به عمل آید تا برای باشندگان محل ماحول مربوط به 

استخراج معادن زمینه های اشتغال در رابطه به استخراج معادن نه تنها به وجود آید بلکه در استخدام و اشتغال هم به 

حق اولیت داده شود و به همین ترتیب با در نظرداشت موقف, محل یا محیط مسکونی جوار معادن تحت مردم محل 

استخراج زیربنا های طرف ضرورت اعمار و یک قسمت عواید ناشی از استخراج معادن با یک فیصدی مناسب و 

 عادالنه به همچو مصارف اختصاص داده شود. 

ت متحدۀ امریکا در بخش معادن افغانستان سرمایه گزاری زیاد نموده است چنانچه قابل یاد آوری است که گفته شود ایاال

که طی گزارش  SIGARمیلیون دالر را تخصیص داده اما به قول سرمفتش خاص ایاالت متحدۀ امریکا  ۴88در زمینه 

راتیژی واحدی نبوده از خود نوشته است: "ایاالت متحدۀ امریکا در مورد استخراج معادن افغانستان دارای هیچ نوع ست

میلیون دالر بودجۀ منظور شدۀ آن  488همین سبب فعالیت های مورد نظر در بین ادارات آن کشور همآهنگ نیست و 

در معرض خطر قرار دارد". باید اضافه نمود که در حکومت افغانستان نیز هم اکنون ظرفیت الزم برای مدیریت سالم 

امر به نوبۀ خود بر میزان مشکل افزوده و نظارت از تطبیق موافقت نامه هایی را  استخراج معادن وجود ندارد که این

که در زمینه عقد گردیده و یا عقد می گردد, نهایت مشکل می سازد چنانچه یک مسؤول وزارت معادن و پترولیم کشور 

انده و هیچ چهارچوب تنظیم کننده م گفته بود: "حکومت افغانستان در ادارۀ بخش معادن ناکام م۲۰15اکتوبر  1۰به تاریخ 

 و اجرای مقررات در عمل وجود ندارد". 

البته از آن زمان تا حال در مورد ظرفیت سازی ها یک سلسله کارهای صورت گرفته است اما با آنهم تا جاییکه فکر 

 می شود آن همه اقدامات کافی و بسنده نبوده بلکه ایجاب سعی و تالش بیشتر را می نماید.

ه اینکه باید تالش شود تا در زمینۀ مدیریت سالم عرض وجود کند و از تجارب کشور های دیگر استفاده مطلوب خالص

به عمل آید, قرارداد فقط و فقط با نظرداشت منافع همه جانبه مردم افغانستان عقد و امضاء گردد, و در عین حال 

و از دادن سهمیۀ بی موجب به شرکای سیاسی خود داری تضمینات یا تأمینات مالی از لحاظ حقوقی در نظر گرفته شود 

گردد چه در غیر آن صورت, زمینه های تاراج ثروت و سرمایه ملی مهیا خواهد شد و منفعت آن به جیب یک عده 

اشخاص معلوم الحال و انگشت شمار منحصر و محدود خواهد شد که زیان آن باعث بیچاره گی بیشتر مردم بیچاره ما 

 د.خواهد گردی

 پایان


