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  سرگشاده به پارلمان و ستره محکمه افغانستان مطالبات

به مقامات عاليه قضايی اَتی  مطالباتو اط�عات ,احترام تقديمبا 
  :تقديم ميگردد رسیوبرغرض غورو قانون گذاری کشور

دريک به قيمت نازلترازارزش اَن استخراج معدن مس عينک 
    معدن به کمپنی چينايی ارتجانب وزازسری و مخفی  قرارداد

رسانه ھای انترنيتی خارجی به در که هشدبه فروش رسانيده 
درالفاظ ازجانب وزارت معدن مذکور ادعای .استرسيده نشر

که قرارداد  ٢٠٠٧درسال . رد گرديد بدون ارائه اسناد و ارقامو
مس عينک با شرکت چينايی امضاء شد سرجمع قيمت مس 

فروخته و دالرتبادله به فی کيلو پنج عينک به قيمت ھمان وقت 
سھم وشده که سھم شرکت چينايی مبلغ يکصد مليارد دالر

تخمين دالرمليون  ۴۵٠ساCنه مبلغ  ,سال ٣٠الی  ٢۵تا افغانستان 
. تعين گرديده استو   
مليون تن تخمين شده  ٢٠حجم خالص مس عينک که جمله  زا

فيصد سنجش و محاسبه شده و سھم  ١١افغانستان  سھم است 
 اين فيصدی ھا با . فيصد تعين گرديده است ٨٩شرکت چينايی 
مقا يسه شود که وزارت معدن مس عينک را ستندارد جھانی 

ديگری اشتباه  !مطابق ستندارد جھانی ارزانتر فروخته است ويا
لص را که وزارت معدن مرتکب شده که سرجمع سھم مس خا

 .پنج افغانی بفروش قطعی رسانيدهافغانستان را به قيمت فی کيلو
قيمت مس درجھان درتا امروزتاريخ عقد قرارداد  ٢٠٠٧ازسال 



 

پنجاه مليارد دالرميشود افزايش بعمل اَمده که  فيصددرحدود پنجاه 
مناصفه بايد  شرکت چينايیوستان بين افغانکه اين مفاد اضافی 

مليارد اَن به ٢۵و  شرکت چينايی ليارد آن بهم ٢۵که  تقسيم شود
 بدين منوال محاسبه صورتدراَينده ھا ھم . افغانستان داده شود

بصورت يکجانبه به مذکورقرارداد  حقيقت اين است که .بگيرد
 ,بکندوزارت معدن ھرقدرانکار .عقد و امضاء شده استنفع چين 

حقايق راپنھان کرده نميتواند قرارداد را پنھان کرده ميتواند اما 
رس و ھراس بخاطر ھمين ت. بری شده نميتواندھم ازمسئوليت و

.يدارندنگه مپنھان مخفی ومردم قرارداد مس عينک را از  
چون محتويات و شرايط قرارداد سری نگه داشته شده نميتوان 

.سنجش کرد بصورت دقيق نفع و ضرراَنرا محاسبه و  
معامله قرارداد مس عينک مليون ھا دالر ادعا شده که درھمچنان 

حق مليون دالر ٣٠تنھا وزيرمعدن سابق مبلغ  .ته و باC شده
پيدا کردن راست . دوبی دريافت کرده استالمضاء قرارداد را در

.دميباشدولت افغانستان ارگانھای  وظايفاز و دروغ اين ادعاھا  
به  دوره دولت فاسدافغانستان با عجله در سايرمعادنکه خداکند 

. نشود و فروخته عين منوال عقد قرارداد  
 تا ھنوزقرارداد مذکورمحتويات و شرايط نچه مسلم است که اَ 

وبه دسترس و اط�ع نمايندگان ملت و  سری نگه داشته شده
. دم وCيت لوگر گذاشته نشده استبخصوص نمايندگان مر

 بصورت سربازمس عينک شنيده ميشود که معدن افواھاتی 
فاجعه اضراروبرباديھای , خسارات, استخراج ميشود که خطرات

Cيت وولسوالی محمداغه برای مردم درطويل المدت رااَميز 
                                          .خواھد داشتقبال درلوگر



 

بيشتر یزيرزميننسبت به استخراج معدن مس استخراج سرباز   
اَبھای جاری و زير زمينی , را مسموم ساخته خاکھای زراعتی 

و ھوا و محيط زيست را اَلوده ميسازد که باعث را ملوث ميسازد 
امراض سرطانی و مرگ ھای بی , توليد امراض صعب الع�ج

, ساير زنده جانان زمينی,صحت و زندگی مردم. وقت ميگردد
ولسوالی محمداغه را به  زمين ھای زراعتی, دريايی و پرندگان

دراثنای استخراج و بخصوص  .مواجه ميسازدجدی خطرات 
پروسس مواد معدنی مقدار وسيع سلفر توليد ميشود که با اکسيجن 
و ھوا تعامل نموده به حيث موادفضله به ھوارفته با بخارات اَب 

و مواد راديو کشنده  ,مواد سمی, تعامل کرده تيزاب سلفرو باران 
اَبھای زيرزمينی ونوشيدنی ولسوالی , ھوا که ليد مينمايدتو اکتيف

  . دناَب دريای لوگر و کابل را اَلوده و مسموم ميساز, محمداغه
سريعترو با مصارف کمتر , استخراج سربازمعدن مس اَسان تر

اما خطرات و .شدبه منفعت کمپنی چينايی ميبا کهانجام ميشود 
به محيط  زيرزمينینسبت به استخراج  استخراج سربازاضرار

زيست ومردمان محل که درنزديکی معدن مس و درامتداد و 
اطراف دريای لوگر و دريای کابل زيست مينمايند بمراتب 

.  بيشتراست که به ضررمردم افغانستان تمام ميشود  
مواد جانبی ديگرکه درمعدن مس وجود دارد و بنام فلزات 

 ه تعداد اَنھا به بيست و پنج عنصروعناصرثقيله ياد ميشود ک
, سرب, جست, لتکوبا, ميرسد که از جمله اَنھا ازارستيک

وفلز عنصر٢۵تعام�ت . نام بردغيره ونقره , ط�, اَھن, سيماب
سلفرواَب به مواد کشنده , جانبی درجريان ذوب مس با اَکسيجن 

اَن در فضله و تفاله ھای  بيشتر ذرات .و سرطانی تبديل ميگردد



 

ساحه و متر ٨٠٠به ارتفاع بيش ازمعدنی که تپه ھای بزرگی را 
دراطراف کيلومتر مربع را احتوا خواھد کرد  ٣٠تا  ٢٠بين 

سال استخراج معدن  ٣٠الی ٢۵بعد از. دميدھمعدن مس تشکيل 
 ١۵٠٠گودال بزرگ وعميقی بجا ميماند که عمق اَن بين  ,مس

تا  ١۶حدود دريش بينی ميشود که وسعت اَن مترپ ٢٠٠٠مترتا 
اين گودال درجيولوجی بنام گودال . خواھد بودمربع کلومتر ٢٠

زمانيکه . بمرور زمان با اَب ُپر ميشود و يشودزھری ياد م
گردد  ارتفاع اَبھای داخل گودال بلند ترازعمق اَبھای زيرزمينی

جيولوجيکی دراَن  تعا م�ت. به اَبھای زيرزمينی سرايت ميکند
اَب عناصرثقيله درمقداربيشتر ريعترشده وبيش از صد مرتبه س
راين فلزات زھری با گذشت زمان مقدا .گودال منحل ميگردد

اَب گودال افزايش يافته و زھريت اَنرا بحدی ميرساندکه نه در
تنھا سبب ايجاد امراض خطرناک به مردم ماحول معدن ميشود 

ايش ميدھد و اَبھای منطقه را افزو ميردربلکه ميزان مرگ 
. را متداوماً مسموم ميسازدزمين ھای زراعتی وزمينی زير  

باعث گسترش اگراين تپه ھا و گودالھا مصئون ساخته نشوند 
, صدمه ھای دماغی, خرابی گرده ھا, قلبی, امراض تنفسی

امراض سرطانی و تولدات ناقص اطفال را برای طويل المدت 
.در مناطق ھمجوارمعدن وسعت ميبخشد  

 کدام مرجع خسارات وارده به مردم را ت�فی وجبران خواھد 
بوجود ميايد که بعد ازختم استخراج معدن گودال عظيمی   ؟کرد

مصئون عاری ووتوسط کی با مصئونيت کامل بسته ميشود 
. شودميمواد مضره و مواد راديو اکتيف ساخته ات ازانتشار

ھمچنان تپه ھای بزرگی که ازتفاله . مصارف اَنرا کی ميپردازد



 

 سايرفلزاتو مواد فضله معدنی ناشی ازاستخراج و ذوب مس و
ذغال سنگ درساحه وسيع زيست مردم تشکيل جانبی وخاکستر

 پوشش و برای. ميشود و دارای مواد مضره گوناگون ميباشند
قرارداد گرفته دردابيری چه تاَن ی ازنشر موادمضره جلوگير

و توسط کی کنترول ميشود که خطرات انتشارمواد  شده است
محيط زيست و به که دراَينده باشد  هديمضره ان رفع و دفع گرد

  .نميرساندسيب صدمه و اَ مردم صحت 
حدث زده ميشود که اَب مورد نياز استخراج و ذوب مس ازاَب 

اَب . ھای زيرزمينی ولسوالی محمداغه وCيت لوگراستفاده ميشود
اشاميدنی و زراعتی ملکيت شخصی باشندگان ولسوالی محمداغه 

اب منبع اصلی و اساسی زندگی است غيرازخود مردم . ميباشد
ندارد که اَب  حق و ص�حيتبشمول دولت ھيچ مرجع ديگری 

. مردم را به شخص سوم به رايگان بدھد و يا بفروش برساند
زمين ھای شان از کمبودی اَب  .مردم لوگرخود اَب کافی ندارند

استفاده پروژه مس عينک  از ابھای زير زمينی . Cمزروع مانده
. شد چشمه ھا و کاريزھا خواھد, موجب خشک شدن اَب دريا

برای جبران خسارات . تآثرميسازدحاص�ت زراعتی را شديدن م
چنين . چنين رويدادھا درقرارداد چه تدابير پيش بينی شده است

و يا . کت چينايیخسارات را دولت افغانستان ميپردازد يا شر
.بسازند و بميرند, اَنرا بايد و شايد متحمل شوندمردم مظلوم لوگر  

ست ی قرارداد مس عينک مردم لوگررا مشتبه ساخته اپنھان کار
که دراَن رازی نھفته باشد که محيط زيست و زندگی مردم را در 
اَينده ھا به تباھی و دربدری بکشاند که وزارت معدن از افشاء اَن 



 

بايد بدانند که مس کارکنان وزارت معدن . دھراس دارترس و 
ملکيت مردم را . عينک ملکيت عامه است نه ملکيت اشخاص

 ارجی به پول نقد و بهدرمعام�ت پنھانی به شرکت ھای خ
فروش قطعی رساندن يک عمل غير قانونی و  ارزش نازلتربه

.    ضد منافع ملی ميباشد  
ارزش پول در سطح جھان روزتاروزنزول ميکند اما ارزش  

خسارات واضراراين معامله و قرارداد . مس صعود کرده ميرود
  ؟مخفی را کی خواھد پرداخت

. اَقای عادل و يا اَقای شھرانی وزرای معدن افغانستان  

استخراج معدن مس عينک به ارزش بيش امتياز دربرابردريافت
مليارد دالر  ٣که شد متعھد ھم شرکت چينايی ,مليارد دالر١٠٠از 

شيرخان بندر ويا , رخموالی بندرتخط اَھن , درايجاد تآسيسات 
 ۴٠٠به ظرفيت ساختمان دستگاه برق حرارتی  ,حيرتان

بايد اين سرمايه گذاری ھا . ميگاوات سرمايه گذاری مينمايد
 ختم سی سالازقرارداد قيد ميشد که بعد ملکيت مشترک در

دستگاه توليد برق و خط ريل به افغانستان رايگان تسليم داده 
عايد افغانستان نسبت به ارزش حقيقی مس عينک زيرا .ميشد

برای , مليارد دالر ٣يه گذاری ع�وه سرمابر. بسيار ناچيزاست
اَغازو ختم استخراج معدن مس عينک و بسته کردن مصئون 
گودال عظيم و پوشش مصئون تپه ھای بزرگ توفاله مس و 

محيط  اراتو جبران خسساير فلزات و خاکستر ذغال سنگ 
مليون  ٨٠٨مبلغ اضرار صحت وملکيت مردم جبران و  زيست

که طورپيشکی و نقد بحيث بود شده اضافی پيش بينی  دالر



 

استخراج معدن  تضمين به حساب دولت افغانستان بايد قبل ازاَغاز
جانب دراوايل بحيث تحفه و جايزه ازمذکور مبلغ. تاديه ميشدمس 

قرارداد ميشد که مردم رادر برابروقلمداد تبليغ شرکت چينايی 
 ٨٠٨يادی ھم از مبلغ  دراين اواخر. غيرشفاف خوش بين بسازند

پول به حساب دولت معلوم نشد که اين  .نميشودون دالرملي
بايد . است شده و يا به حسابات اشخاص تاديه شدهه افغانستان تادي

ی نمايند که جستجو و بررسراموضوع محکمه و ستره پارلمان 
به امانت يا تاديه و بانکی به کدام حساب مليون دالر ٨٠٨مبلغ 

دريای لوگربا مواد واگراَبھای زيرزمينی . گذاشته شده است
تما م که ميشود مس اَلوده شود استخراج و ذوب مضره ناشی از
خواھد کابل الی تورخم اَلوده سيردريای لوگروممح�ت را در

ضرر وزيان اَن نسبت به سرجمع عوايد مس عينک  ساخت که
ايا اين خطرات قبل ازعقد قرارداد . بمراتب بيشتر خواھد بود

کی تضمين ميکند که چنين  .مس عينک ارزيابی شده است
                                 !شدنخواھد واقع و خسارات  اتاتفاق

که متن کامل  يمميخواھ یلی قضايی و پارلماناازمقامات ع ما 
 در قرارداد مس عينک که با کمپنی چينايی امضاء شده است

تا مردم بتوانند شرايط قرارداد . ر گذاشته شودمردم لوگاختيار
 مس عينک را با دقت مطالعه و بررسی نمايند که کدام تدابير

حفاظت , حفاظتی وحمايوی بخاطرحفاظت محيط زيست, امنيتی
وحاص�ت زراعتی و  حفاظت اززمين ھا, ازصحت مردم

حفاظت از اَبھای نوشيدنی و زراعتی درقرارداد پيش بينی شده 
ھر پروژه جديد معدنی وصنعتی که محيط ! است و يا خير

زندگی و اقتصاد مردم را بمخاطره بياندازد برای , زيست



 

 یوقايو جلوگيری وجبران خساره اَن از جانب دولت ھا تدابير
وزارت معدن و کمپنی چينايی  .حمايوی و حفاظتی گرفته ميشود  

زيرا   .اندچه تدابير قانونی را دراين موارد درقرارداد گنجانيده 
موجود و نسلھای اَينده اين موضوع به حيات و ممات نسلھای 

داده به مردم ما بايد اطمينان و تضمين . ارتباط ميگيردمردم لوگر
جبران و يا  گرفته ميشودخسارات اضراروچنين جلوکه شود

. دنميشوخساره   
عصر قديم فلز برنجی اَثاروبا اَثار فرھنگی باستانی کشف شھر

  در طبقه باCيی معدن مس عينک
باستان ,ديده ميشدعينک ارمحدود تاريخی که باCی معدن مس اَث

جھان رفتند که ٍاثارمذکوررا ازخطر استخراج شناسان افغان و
به محل مصئون و يا موزيم انتقال  دادهنجات  معدن مسسرباز
درحين کاوش ھا  باCی محل معدن مس عينک شھر . بدھند

باستان . سال قدامت تاريخی دارد کشف گرديد ٢۶٠٠بزرگی که 
 فرانسوی و امريکايی مدت سه ماه باCی ان کار, شناسان افغانی

. کردند صرف ده فيصد ساحه را کشفيات کردندو حفريات 
 مرکزصنعت, مجسمه ھا, معابد, تأسيسات, اراتمعدريافتند که 

تاريخی درCيه  فراواناثارتجارت وتبادل اموال و ساير, کاری
اثار  تمدن بودايی زيرCيه شھرباستانیدر. وجود دارد اَناول 

وجود دارد که قدامت تاريخی ھم برنجی فلزباستانی قديم ترعصر
اقتصادی اھميت وارزش تاريخی و . سال ميرسد ۵٠٠٠اَن به 

اين مجتمع تاريخی نزد باستان شناسان افغانستان و جھان 
بحيث شھر پيشرفته با  بخاطری برازنده تجسم يافته است که

تسھي�ت Cزم و به حيث مرکز داد وستد و استراحت گاه  



 

 کاروانھای تجارتی بين شرق و غرب و شمال و جنوب
رمنحصر به که ازجمله مجتمع اَثادرمسيرراه ابريشم قرار داشت 
برای انکشاف صنعت توريزم  .فرد درجھان شناخته شده است

اھميت ويژه برخورداراست که عايد اَن کمتر ازطويل المدت در
مفديت اَن بيشتراست وھيچ ونخواھد بودعايد مس عينک از

مردم . ضرری به محيط زيست و صحت مردم نميرساند
محوو  تاريخی شانفرھنگی و نميخواھند که اين ميراث لوگر

درمدت فرانسوی و امريکايی , باستان شناسان افغانی .نابود شود
سه ماه ده فيصد اَنرا حفريا ت کردند و دريافتند که ساحه 

مذکوراَنقدروسيع وغنی است که در حدود ده سال رادر برميگيرد 
با استخراج . حفريات شودبصورت فنی که متبا قی نود فيصد اَن 

 ھای غيرقابل انتقال وسايراثارسربازمعدن مس عينک مجسمه 
ھمه محوو حفريات نشده ثابت ده فيصد کشف شده و نود فيصد 

و تاريخی  باستانی بزرگ فرھنگی ضايعهنابود ميگردند که يک 
يک ژورنالست باستان شناس خارجی تخريب اين  . خواھد بود

بايد . مجتمع باستانی رابد تراز پرتاب بم اتوم مقايسه کرده است
و بربادی اَن گرفته شود ويک راه حل معقول برای اَن  جلو محو

مس  درعوض .نرنجدود که ھم لعل بدست اَيد و ھم يارپيدا ش
عقد ت چينايی شرک بارا کشورمعادن مس ميتوان ساير, عينک

  .عينک را نجات داداَثارباستانی وتاريخی مس وقرارداد کرد
ميشود ونه رداد مس عينک نه مشکل حل مخفی نگه داشتن قرابا 

بلکه .استخراج سربازمعدن رفع و دفع ميشودخطرات واضرار
خصلت دولت ھای ازد که نتاريکی گذاشته ميشومردم درابھام و

  . فاسد است



 

تا زمانيکه قرارداد مس عينک به دسترس مردم لوگر گذاشته 
و خطر بربادی تضمين جبران خسارات داده نشودبه مردم ونشود 

استخراج مس عينک به تعويق انداخته  اَثار تاريخی رفع نشود
عامه تحت مطالعه مجدد و معدنی و باستانی شود وھردو ملکيت 

بعد ازارزيابی . دنفنی واقتصادی قرارداده شو, بررسی علمی
که مجدد با درنظر داشت مفاد و ضرروخطرات مالی و جانی 

درباره اَن تصميم  رددميگ تاريخیاَثارمردم و ارزش ھای متوجه 
Cنه  نهعادCنه سيخ بسوزد و نه کباب که اتخاذ شودومسئو.  

  :مطالبات مردم لوگر
اَثار باستانی مس عينک از تخريب نجات داده شود و درعوض  -

.اَن ساير معادن مس با شرکت چينايی عقد قرارداد شود  
اگر دولت افغانستان در برابر شرکت چينايی دھن اش ُپرازاَب  -

 بايد شرکت چينايی. نميتواند و کرده است و چيزی گفته
استخراج معدن مس عينک را ازطريق که  وادارساخته شود

تا از تخريب اَثار . اَغاز و انجام بدھداستخراج زيرزمينی 
.محيط زيست وصحت مردم تا حدی جلوگيری شده باشد, باستانی  

.نقل قرارداد مس عينک به مردم لوگر داده شود -  
زيست از  تضمين جبران خسارات محيطمليون دالر  ٨٠٨مبلغ  -

نشودويا به کدام مدرکی ديگری  حکومت فاسد حيف و ميل جانب
بمصرف رسانده نشود بلکه دريک حساب بانکی بطورامانت 

ِاينده ھا برای جلوگيری از مصاب شدن محيط گذاشته شود که در
و جبران خساره  شدهمردم استفاده زيست و جبران خسارات 

دريای  دوطرفولسوالی محداغه ووسيع ات زيرا ساح. شوند



 

که برای جبران خسارات  اَسيب پذير ميباشندکابل تا تورخم لوگرو
.مليون دالر کفايت نميکند ٨٠٨اَن مبلغ   

اَب مورد نياز پروژه استخراج . مردم لوگر اَب کافی ندارند -
.معدن مس از ديگر منابع تدارک شود  

باستان شناسان ونماينده مردم لوگر  ,در جريان استخراج معدن -
د تا بقايای اَثارتاريخی را جمع اَوری و ندر ساحه حاضرباش

.ازتخريب نجات بدھند  
سنگھا و تفاله ھايکه تپه ھای مصنوعی در اثر , بايد خاکھا -

کندن کاری معدن ساخته شده به گودال عميق زھری دوباره جا 
جی اَن از روح خابجا و گودال مذکور ُپر و مملو شود و سط

. انتشاروسرايت مواد زھری و راديو اکتيف مصئون ساخته شود  
 

درشرايط حساس کنونی کشورکه رئيس جمھوردرحالت تزلزل  
رشوت و چوروچپاول مصروف , بسرميبرد و حکومت به فساد

 کشور وعدم ثبات رھبری سياسی و اداری برت قدرخ�ء  ھستند
پارلمان و , درچنين اوضاع و احوال. ما مستولی گرديده است

بحيث نمک اجتماع ستره محکمه درموقف واحد و مشترک 
مفاسد اجتماعی را منزه و پاک بوی ميتوانند ھمه فساد اداری و

حقوقی و قانونی  ,قضايی و به حيث مقتدرترين مرجع سازند
حفاظت و ازمنافع ملی و دارايی ھای عظيم معدنی افغانستان 

حراست نمايند و نگذارند که مھره ھای فاسد حکومت درپست 
يه ااعمال قوه اجر. بازی کنند ماھای مختلف برسر نوشت کشور

عقد قراردادھای کنترول و نظارت خود بگيرند و از را تحت
خ�ی قدرت در کشوررا . مخفی معادن افغانستان جلوگيری نمايند



 

ميت کشوررا تحت نظارت داشته ميتوانند کنترول و حاک .ُپرنمايند
و به  باشند ونگذارند که اوضاع کشورازکنترول خارج شود

اروپاگروپ مھاجران لوگردر  ,با احترام .انارشی سقوط نمايد  
 

                                                                      :  مأخذ ھا
عينک مس مضمون تحليلی و علمی تحت عنوان پيامدھای ناميمون استخراج 

 .درسايت خاوران١٣٩١اَبان  ١٢منتشره روز جمعه , ازديدگاه جيولوجی
:            و سايت ھای اَتی انترنيتی .انجينرعبدالصبور فروزاناستاد  :نويسنده  
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