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 های قیمتی  گچور و چپاول معادن سن
 در زون شرق کشور

 
 زشته(گوسته به ی)پ

 

زشته در مورد چور و به تاراج بردن معدن زمرد و الجورد، معادن یاقوت و معادن سرپنتینت و تلک، گمقاله های در 

ی ملت ریخأان و دشمنان تگانگهای ملی، وابسته به بیی توسط باندهای مسلح و حلقه های مافیاوی به یغما بردن دارای

اختم. سرامی شریک گان گور بود( به شما دوستان و خوانندمقدکه برایم  یافغان، معلومات نیم و نیمکله )تا جای گبزر

 های قیمتی گمورد چور و چپاول معادن سندر را خود ثق ؤخواهم چشم دیدها و معلومات ممی کوتاه  ۀدرین نویشت

 که در ابتدای واکداری پروفیسور صبغت هللا مجددی و پروفیسور برهان الدین ربانی در زون شرق و نیمه قیمتی

رامی گان گبدون کم و کاست با شما خوانند ادامه دارنده بدترین شکل یده و تا اکنون بردگغاز آات شرقی کشور( والی)

 شریک سازم. 

خواهند راجع به دوره های سیاه زمامداران جاسوس و به قدرت می رامی و بادرک که گآنعده از دوستان و محققین 

ار گاین سرزمین چیزی از خود به یاد ۀمردم افغانستان، به نسل های آیندیخی رأان و دشمنان تگانگرسانده شده توسط بی

که به صداقت و ایمانداری و بدون کدام ی وری هایآزین یاد ث یک بخش کوچک کار خود اتوانند به حیمی بمانند، 

 فاده نمایند.ه کنم، استئخواهم ارامی غرض و مدعای شخصی 

راجع به موقعیت جغرافیه وی معادن قیمتی و نیمه قیمتی مانند  فشرده یشکل خیله خواهم که بمی قبل از همه 

کجای ها و غیره که اکثراً با هم به شکل جمعی و ی سرپنتینیت ارنیتها،گتورمالین، کونزیت، بیروج یا بریل، کوارتزها، 

 ه نمایم:ئمعلومات اراشوند می ماتایت دریافت گهای احجار پی گدر ر

 ما در سطح زمین با کرستالگآخری سرد شدن م ۀباشد که در مرحلمی ر ناریه ماتایت عبارت از احجاگپینوت: )

های خاص  ل می یابد. این احجار در ترکیب خود منرالبین احجار سطحی تشک  در ها  گر دانه، به شکلگهای بزر

 شوند.(می باشند که در سایر انواع احجار به ندرت دیده می را دارا 
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سبت ( نرهارگو نن کونر نورستان کاپیسا، لغمان، ل شرق کشور )بدخشان،ماتایت در والیات شرق و شماگاحجار پی

ن تیپ که به ای های قیمتی و نیمه قیمتی گنستر دارند و به همین علت معادن دبه سایر ساحات افغانستان انتشار زیا

  رسند.می مالحظه ه رند در همین والیات زیاد بگمی احجار تعلق 

خبر دارم با شما شریک  هک و آن چیزی رهارگلغمان، کونر، نورستان و ننبردن معادن والیات  خواهم به یغمامیمن 

 سازم.

 باشند:می یل ذمتی متذکره در والیت لغمان قرار های قیمتی و نیمه قی گمعادن سن - 1

  یل وجود دارند:ذکوارتز و غیره در نقاط  ارنیت،گ سپودومین، کونزیت، رمالین،ودرین والیت معادن بریل، ت

، وش و معدن شهیدانگمعدن کوالم، معدن شماکت، معدن کورغال، معدن کالتن، معدن کله  ،و، معدن نیالمعدن مندول

زخایر  آنها دارای ۀوالیت لغمان موقعیت دارند و هم ارگالین ۀدر و کوه   یاین معادن در قسمت نهای ۀهم . غیره و

ده ظیر شان در جهان کمتر دیباشند که نمی های صنعتی بوده و معادن متذکره دارای کیفیت عالی  وریگکت معدنی به

 شده است.

 کور در والیت کونر:ذمعادن مـ  2

 یل تثبیت شده است:ذنقاط معدن خیز در ساحات  در والیت کونر

کانتیوا، معدن  رام، معدن پارون، معدنگورسلک، معدن پچیگمعدن پاپروک، معدن چوکی، معدن  پیچ،  ۀمعادن در

ر گالم و ده ها معادن دیگل، معدن ننگل، معدن الما، معدن پرامگاممعدن پاشکی، معدن ش ل،گل، معدن درومگیاری

 در جغرافیه این والیت.

، معادن دره نور معادن زاوه و معادن اچین و کشموند بونی، مارید و آرانچ نورستامن، معادن همچنان معادن ـ 3

کر ذو مورد استفاده اهالی مناطق  کشف و جیالوجیکی دولتی قبل از اجرای امور اکتشافی رهار کهگنن اسدخیل والیت

 باشند.می وری آشده قرار داشت، قابل یاد 

چپاول این سرمایه ملی کشور توسط  عبارت بود از چور و کهردیم به اصل مطلب گمی بر  ،بعد ازین تذکرات اضافی

قدس زمین مساالران و حلقات مافیه وی تباهی و بربادی افغانستان، که در حقیقت توسط دشمنان این سرگدزدان، جن

ثبات و پایداری دولت مرکزی به منصه  خاطر ادامه عدم استقراره طرح ریزی شده و به دست ابلهان بی خرد افغان، ب

 شود.می داده  تطبیق قرار

های تنظیمی در کابل با فامیلم به شهر جالل آباد مجبور به کوچکشی شدم. بعد از یک  گبه اثر جن 1۹۹2سال در 

سسات ملل ؤکه از طرف م  Reconstruction and Development Association (RDA) به نام مدت در یک انجو 

 غاز نمودم.آویل میشد به کار تم ((UNHCR &WFPمتحد مثل 

زبیح هللا پرماچ که فرزند شخصیت شناخته شده نورستان به نام محمد  روز یکی از دوستان خسربره ام حاجی پیر یک

هده موترهای ، از من خواست که خانه اش که در بود؟ والیت بغالنسابق والی  پرماچ ، مرحوم غالم رسول خان؟ 

  ل بهسود موقعیت داشت، غرض امور دفتری به کدام انجو به کرایه ماهانه بدهم.نزدیکی پ  در کونر 
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ای امور فته بود که برگکرد و قبالً به من می آر( جالل آباد کار  ،سی ایچ، ان، من با انجنیر عتیق هللا که در دفتر )یو،

ناب ج ۀالخره آنها خانارفتم و بگکه در موقعیت مناسب قرار داشته باشد ضرورت دارد، تماس ی دفتری به کدام جای

ار فت که شما با رفقای کگهللا پرماچ آمد و  د از یک مایه زبیحرفت. بعگو انرا به کرایه ماهانه  ندپرماچ را خوش کرد

نته وان ما هستید. به روز معینه به درآر( در باغ بند درونته به فالن روز مهم سی، ایچ، ان، )یو،اعضای دفتر وتان 

ه بود و در دوستم شگدیرفتیم و یک میله کباب شینواری کردیم. بعد از صرف طعام زبیح هللا خان پرماچ صاحب که 

وشه ب رد و گر در یک گدی نفر انکشاف معادن هست، با دو ررا پوره می شناخت که مسلکم سروی جیالوجی د ما

فتم شش صد دالر گ دهند؟ می هانه چقدر معاش برایت اکلیوال صاحب این دفتر م سید کهطور مزاق از من پر

ویم کماهی گخواهی معاش و یا بهتر بمی ت فگفتم بلی بسیار قانع استم. خنده کرد و گفت قانع استی؟ گامریکایی. 

خی بیا بشین  فتگالتر داشته باشند؟ اال است کی نمی خواهد که عاید بؤونه سگه چه گفتم این دیگ؟ بیشتر داشته باشی

 پ بزن. گو با این دونفر که از دوستان خوب و اعتباری من هستند 

که د ش کرد و معلوم میمی ه زبان نیمه پشتو صحبت یکی از آنها که ب ،فتم خوب می شنومگوشه نشستیم و گدر یک 

  :فتگباید از اهل نورستان باشد برایم 

ینه ها گل شما که نثم یو به شخصکنیم می ینه ها در والیت کنر و نورستان کار گر نگما در چندین معادن بریل و دی

کنند ولی یکی خو به آنها می رچه دو سه نفر پنجابی های مسلکی همرای ما کار گرا بشناسد خیلی ضرورت داریم، 

ار واهید به اعتبر شما می خگی کرده نمی توانند اگکار ما وسیع است و آنها رسید ۀر ساحگچندان اعتماد نیست و دی

 .دویم که همرای شما ببیند و کار را شروع کنیگل کالن، کار خود می ومسؤزبیح جان ما به 

ل وفتم خوب است ولی قبل ازینکه با مسؤگیادتر بدست بیاورم برایم خیلی دلچسپ شد که باید در زمینه معلومات ز

 خواهم بپرسم. می کار شما ببینم چند چیزی را از شما 

 « مونږ معلومات در کولی شو ولی نه سمه ده هرڅه چی»فت گ

دست بزیاد ینه ها گوالت ن، مربوط به کار است هر قدر که محصکس نیستیفت معاش فگدهید؟ می فتم چند معاش گ

 شود. می تر دده زیائش و یا فاد به همان اندازه معابیای

 فت تقریباً باالتر از یکنیم هزار دالر امریکایی. گفتم بصورت تقریبی؟ گ

 فت نمی دانم شاید کدام خارجی باشد. گفتم آمر عمومی کار کیست؟ گ

ها  ه کیک فهمید یخواه فت برادر زمانیکه کار را شروع کردی بازگکند؟ می فتم از داخلی ها کی این کار را تنظیم گ

 درین کار شامل است. 

یا آنیت خود باید بفهمم که ورا پرسان نمی کنم، من بخاطر مص ر این چیزهاگمن به خاطر کدام مطلب دی ! فتم برادرگ

را در ود خفت می توانی این تشویش گ؟ ن هستم یا نهومن مص ،که یک کار غیر قانونی استدر پیشبرد چنین وظیفه 

ن ه زبیح جاخواست با ما ببیند بمی هر وقت که آمر تان  فتم خوب استگ آمر کار ما رفع بسازی.  وقت مالفات با

 کند می آیم.می ن یه تعیک یوئید من به هر جایگب

ز یک بعد ا ردید ولی کدام خبری نشد.گسپری  هما نفر از دوستان زبیح هللا پرماچ قریب دو ما و دو ازین بحث بین

نون کنند تا اکمی روبرو شدم، ازو پرسیدم که دوستان شما که در معادن کار زمان یکروز دوباره با زبیح هللا پرماچ 
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شما  هخواهم، ازینکه باید قبالً ب میفت: انجنیر صاحب من معذرت گرفت، تو میدانی چرا؟ جناب پرماچ گبمن تماس ن

ولی نسبت مصروفیت ها شما را نتوانستم در جریان  که خطر ناک شده، کور کار نکنید ذروپ مگدادم که با می اطالع 

 پ شده؟ زبیح هللا پرماچ قصه را چنین بیان کرد:گفتم خیر باشد چه گزارم. گب

روپ مولوی جمیل الرحمان به سر گزیاد مصروف این کار شده است، در معادن والیت کنرها  روپهای خیلیگ» 

خواهند در ان سهم داشته می و با بعضی از قوماندانان حزب اسالمی حکمتیار که برادر زاده اش تسلط دارند  یگکرد

در تمام مناطق معدنی کنر با مخالفت مواجه شده اند و تا اکنون در چندین نقاط بین آنها برخورد مسلحانه هم  باشند،

نور  ۀنان در معادن درپیچ کشته شده است. هم چ ۀشنیدم که یک انجنیر مراکشی در دررفته و همین دیروز گصورت 

 یحرکت اسالم لینا خان قوماندانگن حزب اسالمی یونس خالص و ارهار بین حضرت علی قوماندگو کشموند نن

رفته و یک تعداد گهای شدید صورت  گنور هستند، جن ۀان درگشندادوی شان ب مولوی محمد نبی محمدی که هر

 ار لغمان اختالفات شدید بینگالین ۀصرف معادن دربه همین صورت برای ت مجاهدین شان هم به قتل رسیده است. 

و قای معلم عبدهللا جان والی لغمان، ناصر خان قوماندان امنیه لغمان یک طرف قوماندانان حزب اسالمی حکمتیار 

ان گر بوجود آمده که باشندگطرف دیاز شورای نظار مسعود و فعال وکیل در پارلمان( )از قوماندان محمدعلم قرار 

ن به نظر م ءً به تشویش است. بنا وجود است سختازین ناحیه که هر دقیقه تصور برخورد مسلحانه م ثرأتممحالت 

ت ر معاش زیاد هم برایگ، اندر احیاناً در آینده با شما در تماس شدگرفته و اگشما تماس ن آنها تا اکنون باخوب شد که 

 .«دبه نظر ما نباید قبول کنی ندپیشنهاد کرد

ر آنها برایم ده هزار دالر ماهانه هم بدهند گزبیح جان ا : فتمگغای پرماچ تشکر نمودم و برایش آاطالع دادن  من از

شود  میم ومعلنها برایم خیانت درجه یک ملی آها نبوده و نیستم، زیرا این کار به کار با آنجهه عالقه مند من به هیچ و

من صرف به این عالقه مندی داشتم که با تماس با کدام  یستم. ن ری هم بیمرم حاضر به چنین کاگشنگر از گو من ا

ها درین کار ضد ملی شریک هستند، نه به خاطر کار. اکنون که شما همه باند  ر بدانم که کیگل آنها  اوشخص مسؤ

 نه ضرورت به تماس است و نه به مالقات. رگدی دشکار ساختیآهای شریک درین معامله را برایم 

خان توسط قوماندان علم قرار در والیت لغمان شته بود که قوماندان ناصرذگیری نهللا جان پرماچ داز دیدن ما و زبیح 

خود ط انجنیر قرار رواب ،، و بعد ازین کشتاربه قتل رسیدند ر اعضای برجسته حزب اسالمی حکمتیارگبا چند تن دی

 را با شورای نظار قوماندان مسعود برقرار نمود.

خصوصاً اهل هنود شهر جالل آباد(، دارایی  ر و چپاول دارایی های شخصی مردم فات در چوپیش از آن به اثر اختال

ل ویالنی و مسؤگرهار شمالی خان قوماندان محاذ ملی پیر سید احمد گهای عامه و غصب زمین های دولتی کانال نن

 س آن حاجیأر که در ررهاگاز اعضای شورای جهادی والیت نن یروپگسط رهار توگالیت ننامنیت ملی )خاد( و

 رهار قرار داشت به پیشروی مقر مقام والیت به قتل رسیده بود.گوالی نن عبدالقدیر

 خایرذچپاول  ی مسلح جهادی ادامه داشت، ولی شبکه یی چور واه روپگو خورد ها تا تسلط طالبان بین این  این زد

مثل یک زنجیر به والیت بدخشان تا کوه های چترال ادامه داشت و شاخه  ردیدگمی غاز آپنجشیر  ۀمعدنی که از در

، لغمان، کونر و نورستان تا کوه های چترال و از آنجا به مارکیت های پاکستان رهارگر تا سروبی، ننگلو ر آن ازگدی
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رک تجارتی ازار های جهان غرب تحت ماتا اکنون همین محصوالت معدنی در بو بدتر از همه اینکه  رسیدند،می 

 .رسندمی محصوالت جغرافیه پاکستان به فروش  به نام پاکستان 

یا چور آ، ندهای جهادی متالشی شده بود روپگزمامداری طالبان که  ۀدوردر تا اکنون به شکل درست نمی دانم که 

همزمان با ها؟؟ زیرا  ر ادامه داشت توسط کیگ، و اردیده بودگتوقف مکور همچنان ادامه داشت یا ذو چپاول معادن م

به مشکالت و مصروفیت های  های اول مهاجرت نظر آمدن طالبان من با فامیل خود از وطنم مهاجر شدم، و در سال

 از همه مسایل وطنی به دور و بی معلومات ماندم. انهگدر یک ملک بی فامیلی

معادن مختلف اول چپ که در تمام کشور چور و مدانمی خان کرزی تا اکنون بصورت دقیق  حامد ۀغاز دورآولی از 

النوع در باالتر از ده هزار نقاط معدن خیز، کار های استخراجی از طرف زور واکان داخلی به همکاری شبکه های 

د، که نیمی و یا هم زیادتر از دولت مردان کنونی نه تنها که در ریگمی قاچاقبران خارجی بصورت غیر فنی صورت 

 کنند. می یریت و مراقبت همه امور مربوطه را مد ه، بلکآن سهیم اند

تا به کدام وقت در اسارت د داشت و این ملت ننده تا به کدام زمان ادامه خواهداند که این اعمال تباه کمی هیچ کس ن

 وهللا  اعلم( پای.این خائنین ملی خواهند بود؟ )

 
 

 
 

 
 

 
 


