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  شريف بھاند: ليکوال

١۴/٠١/١١  

  

  طبيعي زيرمې

  د سوکالۍ وسيله او که د جگړې الَمل؟

٣ 
  :د سيال د له پښو غورځولو ستراتيژې

خو تاريخي تجربو . صلي لوبغاړي وو او دي او ھمداسي به ھم پاتي شيد نړيوال سياست په ډگر کې ملي دولتونه ا

دا ھم په ډاکه کړې، چې د دولتونو گټې او ټلوالې او ھمدارنگه د دوي ترمنځ کړکيچ، تر پخوا څخه اوس په 

د دا په دې مانا، چې سياست . زياتيدونکي توگه د جيو ستراتيژيک او جيواکونوميک فکتورونو تر اغيز الندې دي

تاريخي تجربو دا ھم په . ټولو پيښو ټاکونکی نه، بلکې د ھغه تر څنگه اقتصادي اړيکې ھم ټاکونکی رول لوبوي

ډاکه کړې، چې بشريت د خپلې ټولنيزې او اقتصادي ودې په ترڅ کې د وخت د تخنيکي شونتياوو په پام کې نيولو 

د بيلگې .  توکو ستراتيژيک ارزښت خپل کړی دیسره له بيالبيلو اومه توکو څخه گټه ترالسه کړې او دغو اومه

په توگه د صنعتي انقالب له پيل بيا د نولسمې پيړۍ تر نيمايي پورې د انرژۍ په ډگر کې د ډبرو سکارو 

خو د نولسمې پيړۍ له نيمايي وروسته، د صنعتي پراختياوو سره سم دغه رول تيلو . ستراتيژيک ارزښت درلود

د درملنې ترڅنگ ھغه ان په . )١( کاله مخکي ھم خلکو پيژاند ٣٠٠٠ی له ميالد څخه دغه طبيعي توک. ترالسه کړ

د :" کې په دې باب داسي ليکلیIlias په خپلې حماسې، ايلياد Homerھومر . جگړو کې ټاکونکي رول درلود

وې، چې د ترويا خلکو سترو او چټکو بيړيو ته اورونه ورواچول او له ھغو څخه داسي لمبې او لوخړې پورته ش

 د بابل په نيولو کې ھم له ھمدې مادې  Cyrusد فارس د ھغه وخت واکمن، کوروش. )٢("ھغو وژل گران کار و

کله چې نوموړي خپل پوځ د بابل د نيولو لپاره چمتو کاوه، ده ته د گريوان په گريوان . څخه ګټه ترالسه کړی وه

ک رامنځته او وغوښتل د اور په مرسته پر خپلو جگړو خبر ورکړ شو، خو کوروش يو ځانگړی جگړه ييز تکتي

لرو، چې د ھغو په مرسته به ھر چيرې ) الياف(موږ په پوره اندازه تور نفت او سنۍ ."غليمانو بری ترالسه کړي
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اور ته پراختيا ورکړو، ھغو کسانو چې په لوړو ځايونو کې مورچل نيولي، يا به ھغوي په چټگه توگه خپل 

  . )٣(" يا به دوي د اور په لمبو کې سوځيمورچلونه خوښي کړي، 

د تيلو . تاريخ لري) متنوع(له پورتنيو ارزونو څخه دا روښانه کٻږي، چې تيل په نړۍ کې يو اوږد او گڼ خيلوي 

د . په بھير کې په څرگند ډول تثبيت شو نړيوالې جگړې  دوھمېدغه ستراتيژيک ارزښت په تيره د لومړۍ او

کله .  د ھغو پر زيرمو کنترول او له ھغو څخه ساتنه د پوځ ټاکونکی دنده وگرځيدهسړې جگړې په بھير کې ھم

چې شوروي پوځ پر افغانستان يرغل وکړ، نو لويديزې نړۍ په ځانگړې توگه امريکايانو ھغه د فارس په خليج او 

  :     فاظو ورياده کړهځکه يې روسانو ته په روښانه ال. منځني ختيځ کې خپلو انرژيکې گټو ته يو ستر گواښ وباله

د فارس د خليج د سيمې د کنترول لپاره د ھر بھرنی ځواک ھر ډول ھڅه و ھاند د امريکا د متحدو ايالتونو پر "

حياتي گټو يرغل ګڼل کٻږي او دا ډول يرغل به د ھر ډول اړينو وسايلو، ان د پوځي ځواک په مرسته په شا 

  .)۴(" وتمبول شي

کرښو کې يادونه وشوه، له سړې جگړې مخکې او وروسته د انرژۍ سمبالښت او د لکه څنگه چې په پورتنيو 

نورو طبيعي اومه توکو د زيرمو کنترول د لويديزې نړۍ په ځانگړې توگه د متحدو ايالتونو د بھرني سياست 

ر څنگ اوسمھال د ھغې سره په سيالۍ کې نوي رامنځته شوي صنعتي ھيوادونه، د نورو ت. بنسټيز ټکی گڼل کٻده

چين او ھند ھم غواړي، چې د خپل مخ په ودې اقتصاد د تندې د ماتولو لپاره، د فسيلې انرژۍ او نورو اومه توکو 

د بيلگې په توگه چين د تيلو او گازو د ترالسه کولو او د ھغو پر زيرمو د کنترول  لپاره په . زيرمو ته الر ومومي

 ميلياردو ډالرو ته، کال ۴٨ ،٠، څخه ١٩٩۵ياردو ډالرو، کال  ميل٣ ،۵بھر کې د خپلې پانگې اچونې ونډه له 

د دغې پانگې بنسټيزه موخه د طبيعي اومه توکو او د تيلو زيرمو ته د الرې پرانيستل . )۵( کې، لوړه کړه ٢٠٠٩

ځکه .  کې زياتو دا ډول زيرمو ته الر ومومي٢٠٠٩ ــ ٢٠٠٨دي، چې چين وکولي شول د مالي کړکيچ په کلونو 

الي کړکيچ په ترڅ کې نه يوازې د اومه توکو او تيلو بيه ډيره راټيټه، بلکې د دې څانگو ځينې نړيوالې او د م

: د چين د ملی انرژۍ د ادارې د مشر په وينا.  ھمدارنگه دولتي کنسرنې ھم له مالي ستونزو سره مخامخ شوې

د چين د تيلو او کانونو د "گټې اخيستنې سره له ھمدې چانس څخه په . )۶(" بيې راټيتې او شريکٻدل ساده شوي دي"

 ميليارد ډالر د کنسرنو د رانيولو او په نورو ھغو کې د ٣٢ کې په ټوليزه توگه ٢٠٠٩راايستلو کنسرنې په کال 

 ميليارد ډالره په بھر کې د تيلو د زيرمو د ١٧شريکٻدلو لپاره مصرف کړي دي، چې له دې شمٻره څخه يوازې 

چين د مالي کړکيچ په بھير کې د نورو ترڅنگ امريکايي کمپنې، . )٧(" لکولي شوي ديخوندې کولو لپاره

 Awilco Offshore، د ناروی د تيلو او گازو کمپنې آوٻلکو اوفشور ConocoPhillipsکونکوفٻلٻپ 

  نومېRumailaھمدارنگه د چين د تيلو ملی کمپنې د يوې مزايدې په ترڅ کې د عراق د روماٻال . واخيستلې

: ھمدې موضوع ته په نغوتې سره، نيويارک تايمز ليکي. سيمې د تيلو د زيرمو د راايستلو حقوق ترالسه کړ

  .)٨("موږ خپلې ويني قربانوو او چينايان امتياز ترالسه کوي] چې[متحده ايالتونه په قھر دي، "

کو د انرژۍ ھغو په څير د انرژۍ تر څنگ د ځينو اوسنيو صنعتي څانگو له پرمختياوو سره، نورو طبيعي تو

دغه ستراتيژيک توکي، په طبيعت کې لږپيداکٻدونکي فلزات لکه سکانديوم . ستراتيژيک ارزښت ترالسه کړی دی

Scandiumايتريوم ،Yttrium  او النتان Lanthan او ھمدارنگه د النتانيد Lanthanide ،څلورلس ډوله 

 ، اروپٻومSamarium ، زاماريمPromethium پرويتويم ،Neodym ، نيوديمPraseodymپرازيوديم 
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uropiumE گادولٻنٻوم ،Gadolinium  تربٻوم ،Terbiumديسپروسٻوم ، Dysprosium ھولمٻوم ،

Holmium ايربٻيوم ،Erbiumتولٻيوم  ، Thulium او لوتيتيوم Lutetium٩(، دي(  .  

. له دغو لږپيداکٻدونکو فلزاتو څخه په تيره د الکتروتخنيک او د وسلو په صنايعو کې زياته گټه اخيستل کٻږي

 لرونکي، توليدونکي او لگښت کونکي ھيوادونه په ښه توگه الندنی جدول د دغو طبيعي اومه توکو زيرمه

  .روښانوي

   

  ) په ټن(د نړۍ په کچه د لږپيداکٻدونکو فلزاتو د زيرمو ويش او د ھغو توليد 

  د ھغو راايستل شوې ونډه  د ھغو زيرمې

شمٻرنې د سلمې   شمٻرنې په زر ټن  

   له مخې
شمٻرنې په    کال٢٠٠٩

  ټن
شمٻرنې د 

  سلمې له مخې

  ٠ ،۵  ۶۵٠  برازيل   ١٣ ،٢  ١٣ .٠٠٠  تحده ايالتونهم

  ٩٧ ،٠  ١٢٠ .٠٠٠  چين  ۵ ،۵  ۵ .۴٠٠  استراليا

  ٢ ،٢  ٢ .٧٠٠  ھند  ٠ ،٠  ۴٨  برازيل

  ٠ ،٣   ٣٨٠  ماليزيا  ٣۶ ،۵  ٣۶ .٠٠٠  چين

  ١٠٠ ،٠  ١٢٣ .٧٣٠  ټوليز  ١٩ ،٣  ١٩ .٠٠٠  ھم گټي ھيوادونه

  ٣ ،١  ٣ .١٠٠  ھند

  ٠ ،٠   ٣٠  ماليزيا

   ٢٢ ،٣   ٢٢ .٠٠٠  نور ھيوادونه

  ١٠٠ ،٠   ٩٨ .۵٧٨  ټوليز

نو، استراليا او د ھم گټو ھيوادونو، متحدو ايالتو

نورو ھيوادونو د توليداتو په باب شمٻريې نه دي 

  .وړاندې شوي

  :اخځ

Fred Schmid: China, Krise als Chance? Aufstieg zur ökonomischen Weltmacht, 

isw - Report, Nr. 83/84, 2010, S.48  

  

 ٣۶ ،۵پورتنې شمٻرنې د دې ښکارندوي دي، چې چين د لږپيداکٻدونکي فلزاتو تر ټولو زياتې زيرمې يانې د نړۍ 

خو د چين .  ٪ ، ھم د دوي په الس کې دی٩٧ ،٠په سلو کې لري او په نړيواله کچه  د ھغو د صادراتو انحصار، 

د دی، خو د نسبی مزيت د قاعدې له مخې له خپلو دغو زيرمو سيال ھيواد، متحده ايالتونه ھم د دا ډول زيرمو خاون

د لږپيداکٻدونکو . ځکه ھغه د چين د کانونو سره د سيالۍ وړتيا نه لري. څخه يې گټه اخيستل په ټپه بند کړي دي

طبيعي سربيره پر دغو ھيوادونو، د دا ډول . فلزاتو نور توليدونکي ھيوادونه برازيل، استراليا، ھند او ماليزيا دي
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جاپان د خپلو الکترو .  ميليون ټن او کانادا کې ھم کشف شوې دي٢ ،۶ په ټاپو Grönlandتوکو زيرمې د گرونلند

  .)١٠(تخنيک صنايعو د اړتيا وړ لږپيداکٻدونکي فلزات له ويتنام څخه واردوي 

، لږپيداکٻدونکو اومه توکو د الکتروتخنيک د صنايعو د څانگو په پراختيا او د مدرن تخنيک د توليداتو په ودې سره

له دغو اومه طبيعي توکو څخه، په تيره نرۍ پرده . ته په تيره لسيزه کې غوښتنه په بيساري توگه زياته شوې ده

 کمپيوترونو، د بريښنا د زيرمې او د ھغې د ليږدولو په کيبلونو، Laptops، لپ تاب LCDلرونکي تلويزيونونو

) Hybridبريښنايي ــ بنزيني (مخابراتي او تفريحي وسايلو، الکترونکي ) سيار(موبايل تيليفون او نورو خوځنده 

، د لمر د انرژۍ په )بادي جنريتورونو(موترو، د بريښنا سپما کونکو گروپونو، بريښنا توليدونکو بادي ژرندو 

ړې توگه د  او تر ټولو دمخه د وسلو جوړولو، په ځانگKatalysatorenتوليدونکو وسايلو، کاتاليزاتورونو 

له پورتنې ارزونې دا پايله ترالسه کٻږي، چې . )١١(رھبري شوو توغنديو په صنايعو کې، گټه ترالسه کٻږي

منځنی ختيځ تيل لري، چين د : " نو د چين د سياستوالو په اند. لږپيداکٻدونکي فلزات ھم ستراتيژيک ارزښت لري

د اوپک سازمان د خپلو تيلو د راايستلو ونډه او د خرڅولو لکه څنگه چې .  )١٢(" لږپيداکٻدونکو فلزاتو خاوند دی

بيه کنترول او نه غواړي خپل تور زر په ټيټه بيه خرڅ کړي، چين ھم غواړي د کنترول شوو صادراتو له الرې 

 Wenوين جياو باو د چين د لومړی وزير، . خپل لږپيداکٻدونکي فلزات په لوړه بيه نړيوال بازار ته وړاندې کړي

Jiabaoلږپيداکٻدونکي فلزات د مالکې په بيه  خپل ،د تيرې پيړۍ د اتمې لسيزې په پيل کې موږ: " په اند

چينايي سياستوال په خپله اعتراف کوي، چې دوي .  )١٣("خرڅول، خو په حقيقت کې ھغه د سرو زرو ارزښت لري

 ارزښت او ستراتيژيک مفھوم درک ډولونو لږپيداکٻدونکو فلزاتو ريښتني١٧د تيرې پيړۍ په وروستۍ لسيزه کې د 

موږ د لږپيداکٻدونکي فلزاتو د صادراتو په وړاندې خنډ نه رامنځته کوو، خو د ھغو بيه او د "اوس ھم . کړل

صادراتو ونډه بايد عادالنه او په تيره د چين د اړوندو صنعتي څانگو راتلونکې وده ھم په اغيزمنه توگه خوندي 

و په اند، که د لږپيداکٻدونکو فلزاتو صادرات لکه ھمدا اوس دوام ومومي، يانې د نړۍ د چين د سياستوال. )١۴(" وي

 کلونو پورې خالصې او بيا بايد دوي ٢٠ ــ ١۵ ٪ کې د دوي له خوا سمبال شي، نو ښايي زيرمې يې له ٩٧د اړتيا 

نو د ھغو د صادراتو په وړاندې ھمدا الَمل دی، چې چينايا. خپل د اړتيا وړ دا ډول اومه توکي له بھره راوارد کړي

  .تنکسياوې رامنځته کړي دي

د تيلو او نورو طبيعي توکو پر زيرمو د کنترول، د ھغو د کنسرنو اخيستلو او د لږپيداکٻدونکو فلزاتو د صادراتو 

  :په وړاندې د تنکسياوو له رامنځته کٻدو څخه، د چين د ولسي جمھوريت موخه

  و ريزرفونو ډکول؛ــ د خپلو زيرمو او ستراتيژيک  

  ــ د خپلې با دوامې اقتصادي ودې لپاره د اومه توکو تضمين؛  

  .   ــ او ترټولو مھم په نړيواله کچه د خپل سياسي ــ اقتصادي او په تيره ستراتيژيک اغيز پراختيا ده

پل نړيوال دريځ د چين د ستراتيژيک اغيز پراختيا، لويديزه نړۍ، په ځانگړې توگه د متحدو ايالتونو دولت، د خ

داسي بريښي، چې د دغې سيالۍ ډگر د اوراسيا سيمه او په ھغې کې بيا منځنې اسيا او د . لپاره يو ستر گواښ بولي

د ناتو پوځي سازمان او متحده ايالتونه په دې ھڅه کې دي، چې د خپلو . ھغې ستراتيژيک ور، افغانستان دی

ځکه دلته ھم سيالې د تيلو، گازو، . ه لوبه کې بري ترالسه کړيسياالنو، چين او روسيې په وړاندې په دغې ستر

نورو طبيعي توکو او په تيره د جيوستراتيژې پر سر دی، چې په افغانستان کې روانه جگړه د دغې سيالۍ لومړی 
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او خپلو طبيعي زيرمو له پلوه دواړو خواوو ته ) موقعيت(ځکه افغانستان د خپل ستراتيژيک پريوت . پړاو دی

  .نگړی ارزښت لريځا

  نور بيا
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