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 گروه طالبان معدن الجورد بدخشان را تصرف کرد
 

 
 

گویند که گروه طالبان معدن الجورد این والیت در ولسوالی  های دولتی والیت بدخشان در شمال شرق افغانستان میمقام

 است.  منجان را تصرف کرده و کران

/سرطان( به ولسوالی تیر 2۴سی گفت که گروه طالبان شب گذشته )بینیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان به بی

 ومنجان حمله کرده و کنترل معدن الجورد این والیت را به دست گرفتند.کران

ول محافظت این معدن بودند، اسیر نفر از نیروهای امنیتی را که مسئ 20آقای نظری افزود که گروه طالبان حدود 

 اند.رفته

 است.  ومنجان خبر دادهگروه طالبان هم از تصرف یک منطقه در ولسوالی کران

 پول کم و امکانات ناچیز؛ وضعیت کارگران معدن در افغانستان 

 رسد'درآمد معدن طالی بدخشان افغانستان 'به شورشیان می 

 پنج معدنچی زغال سنگ در سمنگان کشته شدند 
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المللی گلوبال ویتنس معدن الجورد بدخشان از شهرت جهانی برخوردار است. حدود سه سال قبل یک پژوهش نهاد بین

عدن برابر با کل درآمد افغانستان از بخش معادن این های مسلح، از جمله طالبان از این م داد که درآمد گروه نشان می

 کشور است.

های مسلح بر سر کنترل معادن، پای طالبان را به بدخشان کشانده و این گروه  های این نهاد، رقابت گروه بر اساس یافته

 دار معدن الجورد در این والیت تبدیل شده است. ترین سهام به بزرگ

ن سی گفته بود که حاال پس از تسلط طالبان بر ولسوالی یمگابیین پژوهش در آن زمان به بیاستفن کارتر از نویسندگان ا

 منجان به پنجاه درصد رسیده است. و بدخشان، سهم این گروه از درآمد الجورد کران

ورده د آدر این پژوهش آمده بود که رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترل معادن بدخشان، ائتالفی ناهمگون را به وجو

که در مواردی طالبان، فرماندهان محلی حزب جمعیت اسالمی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار 

 داده است.

 ؛ پیوند جنگ، فساد و غارت معادن افغانستانگزارش گلوبال ویتنس 

 سنگ در افغانستان کشته شدندشانزده کارگر در انفجار معدن زغال 

 پنج کارگر معدن زغال سنگ در شمال افغانستان جان باختند 

غیر نظامیان، قوای پلیس و جوانان بیدریغ حوادث خونین و روز افزون کشتار در پهلوی  مختصر م. نظام:تبصرۀ 

 ایجاد دهشت انیروش های غیر انستعمیل که همین  مردمی در سراسر افغانستان شی افغانستان با گروه های خیزوارد

بصورت وسیع ای ذریعۀ مخالفین  هماز فروش آنان های سوء و استفاده  ملیدن گرانبهای ا، تصرف معو کشتار باشد

 دولت و قوای مسلح آنان صورت میگیرد.

نمایندۀ امریکا با طالبان در دوحه پایتخت قطر پیش می برد، مسئول امور مربوطۀ  برای اعادۀ صلح در مجالسی که

 و روا نمیدارند« ؟!»که آنان هیچ ضرری بر غیر نظامیان  اعالم نمودجریانات کشتار و ایجاد دهشت، در مورد  طالبان

 قوای دولتی است!! همیشه طرف آنان البته

گونه چ ه یک صلح احتمالی با مردم و دولت افغانستان باشد،رسیدن ب «ورمنظ»ی که مهم نین گرد هم آیی هایی در چوقت

 غبیدری میسوزد و دارایی های ملی و معادن آن حمالت ددمنشانۀ پیهم ر در آتش مذابسر کشوامیشود در شرائطی که سر

 به تاراج میرود، از شرائط صلح و سلم پشتیبانی نمود.

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/06/160605_k05_afghanistan_mining_as_direct_source_of_conflict
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/04/140430_k02-samangan-coal-mine-casualities
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/04/140430_k02-samangan-coal-mine-casualities
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/04/140430_k02-samangan-coal-mine-casualities
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/05/150527_k04_five_coal_mine_workers_killed_in_samangan
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بیشترین عاید از منبع مواد مخدره ای  امروز در پهلوی عایدات گروه های مسلح در گیر در افغانستان از منابع خارجی،

 سرشار و ارزشمند وطن ما بدست آنان میرسد. معدنی منابع که در مملکت زرع میگردد و تصرف

خبر باال متأسفانه تصرف معدن بزرگ و بینظیر الجورد بدخشان است که فروشات آن در پهنۀ جهان بازار دارد. اینکه 

ا هم ن معدن رهبانانگطالبان تنها بر قوای نظامی حمله میکنند، حقیقت ندارد، درین خبر المناک، این از خدا بیخبران، 

ور در ساحۀ معدن مذک البته قابل ذکر است که حضور علنی چپاولگران جمیعت ربانی و شورای نظار اسیر گرفته اند.

 دیگریست که انجامی برای آن متصور نیست!هم مصیبت که سرمایۀ ملی مردم افغانستان است، 

 و شدن یک دستگاه تلویزیون در غزنی  مسدود، از آمده استکه در وبسایت آریانا افغانستان آنالین نشردر خبر امروز 

ل . اینکه طالبان ادعا دارند که به زنان در افغانستان باید به اصواطالع میدهدخراج مإمورین اناث آن برای ا تهدید

 نمونه ای از همان حقوق است.یک حق داده شود؛ اینهم « البته به روش آنان» اسالمی

 

 پایان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


