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  ٢٠٠٩ جنوری 2المان، 

  

  

 ١٩ مؤرخ ۵٢، در شمارۀ  اين مقاله که در مورد فروش معدن مس عينک لوگر نوشته شده:يادداشت مترجم 

اصل نوشته به زبان المانی تحت لينک ذيل قابل دريافت .  مجلۀ اشپيگل المان انتشار يافته است٢٠٠٩دسمبر 

  :است 
http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,668292,00.html 

 

  . اينک مضمون فوق به دری ترجمه شده و خدمت خوانندگان ارجمند ارائه می گردد

  

  رؤيای مس عينک
  

افغانستان بيچاره؟ اين کشور مقادير عظيم سنگ ھای معدنی را صاحب است که اينک می خواھد آنھا را به 

 اند که در جمع آنھا تا حال حاال مزائيده روان است و مناقصه کنندگان از ھر جانب ھجوم آورده. فروش برساند

  ولی سؤال در اينست که حاصل اين فروش به جيب کی می ريزد؟  . چين برندۀ اين معامله می باشد

  :   منابع معدنی افغانستان يا منابع فساد و پول 

ھای  مليارد دالر ارزش دارد؟ اين کوه مثل ساير کوه ٨٠آيا اين کوه خشک که در برابر چشمان شما قرار دارد، 

اما . افغانستان به نظر می رسد يعنی بدون درخت و بته بوده تنھا از جغله ھای زرد رنگ نصواری ساخته شده است

در دامنۀ . در باالی اين کوه، مانند قله ھای دگر آن خيمه ای زده شده و عساکر با اسلحه از آن مخافظت می نمايند

نند که رنگ سرخ آن مناطق ماين گزاری شده را و رنگ اين کوه ھا بيرقکک ھای سرخ و سفيد جلب توجه می ک

  .سفيد ساحه ھای پاک شده از ماين را نشان می دھند

 سپاھی اردوی افغانستان تأمين می کند که در سه کمر بند امنيتی جا به جا ١۵٠٠امنيت منطقۀ مس عينک لوگر را 

 در طول.  گرديز وصل می کند– قير کابل  کيلو متر به سرک١٧منطقۀ عينک را يک سرک خامه به طول . شده اند
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دليل اين ھمه کنترول واضح است، با آنکه عينک فقط حدود . اين سرک خامه چندين نقطۀ تفتيش ساخته شده است

ًو آن اينکه طالبان قبال اين جا قرارگاه خود را جور کرده و مغاره ھا و صوف .  کيلو متر از کابل فاصله دارد١٠٠

با آنکه طالبان با حملۀ امريکا بر . ون کوه حفر کرده اند که طول آنھا به سه کيلو متر می رسدھائی را در در

در ماه جوالی در بين سرک . افغانستان، اين منطقه را ترک کرده اند، با آنھم اين واليت پشتون نشين نا امن می باشد

در جريان . بين آنھا اطفال نيز وجود داشت نفر شھيد شد که در ٢۵ گرديز بر اثر انفجار يک موتر الری -کابل 

انتخابات در قراء و قصبه ھای منطقه شبنامه ھائی از طرف جنگساالر خوفناک جنگ ھای داخلی يعنی گلبدين 

  .حکمتيار که ھنوز در اين ساحه نفوذ دارد،  پخش گرديد

  

  : عينک يا تجسمی از پيشرفت، خوشبختی و ثروت 

و وضع رئيس جمھور بعد از انتخابات خراب است و طالبان در حال پيشروی با آنکه اوضاع امنيتی مغشوش 

يعنی تجسمی از پيشرفت اقتصادی، خوشبختی . جانب شمال اند، با آنھم عينک، افغانستان دگری را تجسم می دھد

تيق هللا در اين رابطه ع. و ثروت، چيزی که در حال حاضر ھيچ کس آنرا نمی تواند با نام افغانستان پيوند بزند

  :لودين والی لوگر اظھار داشت 

عينک امکانات آنرا فراھم آورده که ما خود را از فقر نجات دھيم و بيشتر از اين به خيرات کشور ھای خير " 

  . "   دھنده وابسته نباشيم

 مليون تن سنگ مس می باشد و ھنوز مورد استخراج ٧٠٠عينک نام بزرگترين معدن مس جھان است که دارای 

 فيصد ۵٧منرال سبز رنگيست که مقدار مس آن تا (مھمترين سنگ مس عينک منرال مالخيت . رار نگرفته استق

. است که مقدار مس آن باال تر از مقدار مس بزرگترين معدن مس در چيلی است) می رسد ويکيپيديا، مترجم

ن کشور با وجود اوضاع عينک نه تنھا بزرگترين پروژۀ استخراج معدن در افغانستان است که حکومت اي
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بزرگترين " مغشوش سياسی و نظامی قصد اجرای آنرا دارد، بلکه به قول محمد ابراھيم عادل وزير معادن 

  ."پروژه ايست که در تاريخ اين کشوراجراء می شود و با تطبيق آن اين کشور از نو تولد می يابد

ان محسوب می گردد که مجموع عوايد ساالنۀ آن قرار احصائيه ھا افغانستان يکی از فقير ترين کشور ھای جھ

 مرتبه بيشتر از ٣١۴به صورت مقايسه ئی المان در ھمان سال .  مليارد دالر بالغ گرديد١٢ به ٢٠٠٨در سال 

جنگ بی سر انجام افغانستان يک واقعيت را  که از ده ھا سال به اين طرف آشکار . افغانستان عوايد داشت

  . افغانستان غنی از منابع معدنيست: سپرد و آن اينکه گرديده به دست فراموشی 

  

  :تا حال حتی خط ريل وجود ندارد 

عالوه بر مس افغانستان دارای معادن ذغال سنگ در باميان، نفت و گاز در شمال در ساحۀ شبرغان، سرب، 

 ١٣٠غانستان که در ھمچنان معدن پر آوازۀ آھن اف. جست، طال، نقره، سنگ ريشه، ابرک، سلفر و بريل می باشد

گذشته از اين مھمترين . کيلو متری غرب کابل در منطقۀ حاجيگگ قرار دارد، بزرگترين معدن آھن آسيا می باشد

  .معدن الجورد جھان در بدخشان قرار دارد

تا حال از منابع مذکور تنھا از معادن ذغال سنگ باميان، گاز شبرغان و الجورد آبی بدخشان استفاده به عمل 

 به کمک جيالوجست ھای اتحاد شوروی کشف ١٩٧٠ و ١٩۶٠ساير منابع که اکثر آنھا در دھۀ . ده استآم

دليل عدم استخراج منابع معدنی نه تنھا در جنگھای دراز مدت داخلی . گرديده اند، دست ناخورده باقی مانده اند

  . می شودنھفته است، بلکه در اوضاع و احوال موقعيت طبيعی اين منابع نيز پنداشته

 مليارد تن تخمين زده شده است که در ارتفاع ١,٨سنگ معدنی آھن حاجيگک که مقدار آھن آن باالست، حدود 

سؤال در اينجاست که چطور و از کدام طريق اين .  متر از سطح بحر در کوتل حاجيگک قرار گرفته است٣٧٠٠

ھای ذوب آھن وجود دارد، نه ھم خط ريل و نه ھم در افغانستان نه کوره . سنگ معدنی را به کجا بايد انتقال داد

 توسط المانھا ساخته شده بود پنج کيلو متر طول داشت که شھر ١٩٢٣يگانۀ خط آھنی که در سال . راه بحری

  .کابل را با مرکز حکومت در داراالمان وصل می کرد و آن ھم در اين ميانه از بين رفته است

  

  : گرفته ًمعدن مس قبال به چينائی ھا تعلق 

افغانستان به قوت خود ھنوز ھم نمی تواند که منابع . حاال بايد اوضاع و احوالی که در باال تذکر يافت تغيير کند

اما از اينکه ولع و عطش ضرورت مواد خام جھان به طور روزافزون . معدنی خود را خودش استخراج نمايد

المللی جذاب تر شده است، با آنکه در اين کشور از صلح ازدياد می يابد، لذا افغانستان برای کانسرن ھای بين 

  .خبری نيست و بسياری مناطق از تسلط حکومت خارج است

پروژۀ استخراج معدن . استخراج کند" که"در آيندۀ نزديک تصميم گرفته می شود که معدن آھن حاجيگک را 

رای افغانستان يک مليارد دالر عايد  ھزار نفر زمينۀ کار را مساعد می سازد، ساالنه ب٨٠حاجيگک که برای 

عالوه بر اين، استخراج دو ساحۀ گاز خيز در واليت جوزجان و يک ساحۀ نفت خيز در واليت سر . خواھد آورد

ًو اما معدن مس در واليت لوگر قبال به چينائيھا تعلق گرفته . پل به سطح بين المللی به مزايده گذاشته می شوند

  .است

ات منطقۀ لم يزرع عينک باال رود، خود را در زمان قديم حفريات در معادن طالی امريکای اگر آدم به ارتفاع

ساحه ايست در منطقۀ ياکون کانادا که در سالھای ( کلونديک ،به عبارت دگر عينک. شمالی احساس می کند
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اينکه در اطراف افغانستان شده است و آن ) ھزاران نفر در ھوای يافتن طال بدانجا ھجوم آوردند 1896-1898

جا شده اند و در بين دره چينائيھا با عجلۀ زياد قرارگاه خود را اعمار می ه کوھستان عينک قوت ھای نظامی جا ب

 نفر از انجنيران چينائی با يونوفورم نارنجی از قبل مواصلت ٧٠کارگران افغانی و از ٣٠٠٠بيشتر از . کنند

اينھا در اطراف کمپ يک ديوار بزرگ از سنگ و کانکريت آباد کرده، دفاتر خود را در بين کانتينر . کرده اند

اکنون در . جا کرده و کوه ھائی از وسايل برمه کاری را روی ھم قرار داده و انبار کرده انده ھائی متعددی جا ب

 ١۵٠٠ھا به صورت آزمايشی تا اعماق حال بسته کردن و ايستاندن برج ھای برمه کاری می باشند که به کمک آن

  . متر برمه کاری صورت می گيرد

تخنيکی که از آن در اينجا استفاده به عمل می آيد از فابريکۀ ماشين سازی ليانيونگانگ از واليت جيانگسو در 

ه می انتقال اين ماشين االت تا عينک يک کار لوژستيکی بسيار دشوار پنداشت. نزديکی ھای بحيرۀ زرد می آيد

زيرا ھر کانتينری که برای دفتر در نظر گرفته شده و ھر لولۀ برمه بايد از طريق زمين از چين به . شود

 ٣۴٠٠ًبعدا از حومۀ مزار شريف گذشتانده شده به ارتفاع . ازبکستان انتقال داده شده از آنجا به واليت بلخ برسد

  .کابل به عينک برسدمتر از سطح بحر از تونل سالنگ بگذرد تا بعد از گذر از 

چينائيھائی که در عينک کار می کنند خموشی اختيار کرده به دری، پشتو و انگليسی بلديت ندارند و دو نفر از 

نيت ومص. ال ھا پاسخ نگفته، پرسش کننده را به مرکز آن ھا در شھر کابل راجع می سازندبه سؤترجمانان آنھا 

ار دارد، با نصب تخته ھای فلزی بر ديوار ھای محوطۀ آن گرفته شده اين مرکز که در جوار شفاخانۀ بيالسوم قر

ال ھا جواب بدھند و می گويند که برای حصول جواب به ای اين مرکز ھم نمی خواھند به سؤمنيجر ھ. است

  .صورت تحريری بايد از مرکز آنھا در پيکنگ پرسان کنيد

ستخراج معدن مس عينک به مزايده گذاشته شده   حق ا٢٠٠٧دليل اين خموشی در آنست که زمانيکه در سال 

حکومت . جمله روسيه، اتازونی و کانادا نيز اشتراک کرده بودند  کشور من١۶بود، در آن مؤسسات مختلفی از 

افغانستان در آن زمان موضع بلند پروازانه ای گرفته و متقاضی شده بود که سنگ مس بايد در داخل افغانستان 

 از جانب روس ھا پالن شده بود که سنگ مس به صورت ١٩٧٠انکه در آغاز دھۀ پروسس شود و نه آنچن

عالوه بر اين مزايده کنندگان بايد . ًابتدائی در داخل افغانستان غنی سازی شده و بعدا به خارج صادر گردد

متضمن گردند که يک فابريکه توليد برق با مصرف ذغال سنگ، سرک، اپارتمان ھای رھايشی، مکاتب و 

 نفر از مزايده کنندگان حاضر به قبول اين شرايط گرديدند که از جمله ٩فقط . لينيک برای مردم اعمار می کنندک

مناسب ارائه نمودند، ولی يک مزايده کننده که چين باشد، نظر به رقباء بيشترين ) عرضه( مزايده کننده آفر ۶

  .عرضه را ارائه کرد

  

  خود استفاده نمايد؟آيا افغانستان می تواند از ثروت ھای 

به قول عبدالعزيز اريب رئيس بخش مواد خام وزارت معادن، حق اسخراج معدن مس را کمپنی چينائی 

Metallurgical Construction Corporation  (MCC) آقای اريب . وردآ مليون دالر بدست ٨٠٨ به ارزش

  :می گويد 

 مليارد دالر سرمايه گزاری نمايند و اين مبلغ به صورت ٢,٩ًچينائيھا در نظر دارند که مجموعا در اين پروژه " 

  ".تقريبی يک مليارد دالر بيشتر از آفر دومی است که بلند ترين عرضه را نموده بود
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و اما سؤال در اينست که وعده ھائی را که .  ساله است از چھره اش خوشی و شعف می بارد۵٠ اريب که 

ه حقيقت نزديک است؟ آيا ھمه امور به سياق درست پيش رفته است؟ و آيا چينائيھا به افغانھا کرده اند چقدر ب

افغانستان می تواند از ثروت ھای خود خودش استفاده نمايد؟ امروز به ھر طفل ھويدا شده که چين در ھمه جای 

 ًظاھرا مس. کرۀ زمين دنبال خريداری مواد خام است و بزرگترين کشور مصرف کنندۀ مس در دنيا می باشد

در جريان امضای قرارداد اين  MCCچنانکه شن ھتينگ رئيس کمپنی . عينک برای چينائيھا ارزش خاص دارد

  :پروژه گفت 

پروژۀ مس عينک نه تنھا يکی از بزرگترين پروژه ھائيست که مؤسسات چينائی در سالھای اخير آنرا طی  " 

  ."ين در سطح جھان نيز می باشدمناقصه برده اند، بلکه سنگ بنای ستراتيژی ما مبنی بر حضور چ

ً می آيد و قبال در ٢٢ از نظر حجم معامالت اقتصادی کمپنی ھای جمھوری خلق چين در رديف MCC کمپنی 

اما تطبيق اھدافی را که اين کمپنی در افغانستان . برازيل و مھمتر از آن در پاکستان سرمايه گزاری کرده است

  .در نظر گرفته به سرحد جنون می رسد

  

  " :يک سرک ابريشم که آسيای ميانه را به جنوب وصل می کند"

 ۴٠٠بر اساس اين پروژه در واليت کوھستانی باميان يک کارخانۀ توليد برق با مصرف ذغال سنگ و ظرفيت 

حيرت . ی با ظرفيت بزرگ به عينک رسانده می شودئميگا وات انرژی آباد می گردد که برق آن توسط لين ھا

اين خط آھن از بندر . ن اعمار خط آھنی است که چينائيھا به افغانھا وعدۀ اعمار آنرا سپرده اندانگيز تر از آ

حيرتان واقع در جوار آمو که با ازبکستان وصل است، آغاز گرديده از بين کوه ھا به طرف کابل کشيده شده و 

آقای اريب . کوتل مشھور خيبر می رسدًمتعاقبا رو به شرق نھاده به سرحد افغانستان و پاکستان به تورخم در پای 

  :رئيس مواد خام وزارت معادن گفت 

  ."ًاز نظر تاريخی اين خط واقعا يک راه ابريشم است که آسيای ميانه را با جنوب اين قاره وصل می کند" 

ً عمال به واقعيت يا کدام وقتیؤآيا اين ر. ً و اين به وقوع پيوستن خوابيست که قبال چندين نسل افغانھا آنرا ديده اند

خواھد پيوست؟ در کابل بسياری مردم بدين باورند که چينائيھا به منظور تصاحب مس عينک برای افغانھا باغ 

. اين مسأله زياد تعجب آور نيست. ھای سبز و سرخ را نشان داده و بر تصميم دولت افغانستان تأثير گذاشته اند

با وجود آنکه از . وری قرار دارد، کان رشوه و فساد استزيرا وزارت معادن که در جوار قصر رياست جمھ

بابت فروش مواد خام پول ھای فراوانی سرازير می شود، با آنھم مأمورين اين وزارت در دفاتر  حقير و بی ھمه 

اين . زيون و صحبت تلفونی از طريق موبايل و يا نوشيدن چای مصروف انديًچيز نشسته و معموال به تماشای تلو

يکی . ين پاسخ سؤالی را که اکنون چه مقدار از سنگ با ارزش الجورد استخراج می گردد، داده نتوانستندمأمور

  :از ارکان بلند پايۀ اين وزارت در اين رابطه چنين گفت 

  ."ًبرای ما معلوم نيست که واقعا چه مقدار الجورد در بدخشان استخراج می گردد" 

  

  : س کرده شاروال کابل پول ھای دولت را اختال

حامد . از اينکه در وزارت معادن به صورت واضح در مورد اختالس صحبت می شود، يک امر تصادفی است

کرزی رئيس جمھور بعد از آنکه در نتيجۀ انتخابات از جانب کشور ھای غربی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، 

کرده که گروپ مخصوصی را جھت مبارزه او اعالن . اينک می خواھد خود را به حيث يک آدم پاک نمايش دھد
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. ًارنوالی تصديق کرده دوسيۀ اختالس پنج وزير قبال آماده گرديده استڅچنانکه . با فساد اداری به وجود می آورد

 دالر را اختالس ١۶٠٠٠ً شاروال کابل قبال به چھار سال زندان محکوم شد، زيرا او ٢٠٠٩ دسمبر ٧به تاريخ 

  .کرده است

بايد افزود که مبلغی را که او اختالس کرده . وزير معادن آقای عادل نيز درج ھمين لست می باشدھمچنان نام 

 مليون دالر از کمپنی چينائی از درک واگذاری حق استخراج معدن مس ٣٠آقای عادل حدود . بسيار کالن است

نيست که آيا او در کابينۀ ھنوز معلوم . اين پول برای وی در دوبی پرداخت شده است. عينک، رشوه اخذ نموده

  ماند و يا نه؟می جديد باقی 

آقای عادل طی يک کنفرانس مطبوعاتی اين ادعا را رد کرده و اسنادی را ارائه کرد که به گفتۀ او گويا ثابت می 

  کنند که 

  ."ًچينائيھا واقعا قويترين آفر را در رابطه با پروژۀ مس عينک ارائه کرده اند"

  . متعھد می باشد" برای خوشبختی مردم خود"رشوه نگرفته، زيرا او  عادل ادعا کرد که 

   .افغانھا می توانند اميدوار باشند که شايد روزی بتوانند از ثروت ھای ھندوکش استفاده نمايند

                                                                                        پايان

  

 

  


