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 08/10/2016          ولی احمد نوری

 افغانستان
 تلک سنگترافیک 

 گروه داعش و طالبان را تمویل می کند تلکچگونه قاچاق سنگ 

  (Le Monde 15 Octobre 2016) جریدۀ لوموند فرانسه

 و دیگر منابع انترنتی (Jacques Follorou) فولورونوشتۀ ژک 

در بروکسل پایتخت بلجیم گرد آمدند و برای دو  2016اکتوبر  4کنفرانس کشور های کمک کننده به روز سه شنبه 

 روز در بارۀ چگونگی دوام کمک به افغانستان مذاکره نمودند.

و صعود فساد اداری و ارتشا و عدم ثبات و امنیت  افغانستان به طور بی سابقه در برابر یک نوع تمرد و سرکشی

قرار دارد، عواملی که اقتصادش را به سوی تباهی می برد. چیزی که در پهلوی دگر نارسایی ها بیانگر این حقیقت 

 در یورپ به نام )پودر تلکتوسط داعش و طالبان می باشد. پودر  تلکاست، اخذ تکس غیر قانونی از صدور سنگ 

 هور است و در اروپا و همه جاهای جهان خریدار زیاد دارد.سفید( مش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والیت ننگرهار به رنگ سرخ نشانی شده است

 

گروه داعش با همکاری طالبان در شرق افغانستان در والیت ننگرهار جابجا شده و از هر الری ایکه بین افغانستان 

حمل میکند یک تکس گزاف بدست می آوردند. به قرار راپور محرمانۀ یک منبع معتبر، داعش  تلکو پاکستان سنگ 

 ساالنه بیست و دو ملیون دالر بدست می آورند. تلکو طالبان از رهگذر عاید ترافیک و قاچاق سنگ 

 نمایندۀ جریدۀ لوموند در دهلی جدید بعد از تحقیق و جست و جو از خود سؤال میکند:

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Nouri_W/wali_n_groh_daaesh_wa_taalebaan_wa_qaatshaaq_talk.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Nouri_W/wali_n_groh_daaesh_wa_taalebaan_wa_qaatshaaq_talk.pdf
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 یک مغازۀ فروش مواد آرایش و زیبایی در پاریس و والیت ننگرهار در شرق افغانستان چـه می باشد؟  نرابطه بی

 و خودش پاسخ میدهد: 

 «!!تــَاْلـك»

(، این سنگ سفید که افغانستان یکی از منابع بزرگ آنرا دارا می باشد، از جنسیت بهترین آن که دارای talc) تلک

جهان است، در تمام کشور های پیشرفتۀ جهان از آن برای استحصال مواد آرایش و بلندترین پاکی و صفایی در 

قرطاسیه)کاغذ و انواع محصوالت کاغذی(، محصوالت سرامیک )اشیای سفالی از قبیل ظرف، بازیچۀ اطفال، کاشی 

 زمین و دیوار(، محصوالت انواع چینی، انواع رنگ و غیره استعمال میگردد.

که در اروپا و جاهای دیگر  تلکیک حصۀ پودر »تحقیقی که در زمینه اجراء نموده می نویسد: جریدۀ لوموند با یک 

به مصرف می رسد بخشی از احتیاجات مادی آشوب گران طالب و گروه جهادیست های داعش )نظام دولت اسالمی( 

 و قسمتی از فساد اداری را در والیت ننگرهار مهیا می سازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک منبع معتبر بین المللی که در افغانستان فعالیت دارد، و نمی خواهد از هویتش نام برده شود افشاء می نماید که 

میلیون دالر  22ساالنه در حدود  تلکتنها گروه طالبان افغانستان از درک عایدات اخذ تکس صدور غیر مجاز سنگ 

ک ناحیۀ کوچک افغانستان بر نوعیت حکومتداری آن وال امریکایی عاید دارد. وجود چنین یک قاچاق بزرگ از ی

روشنی بیشتر می اندازد و همین است که افغانستان را باز به طرف ممالک کمک دهنده می کشاند که رویداد تشکیل 

کانفرانس بروکسل دلیل روشن آن است که به تاریخ چهارم اکتوبر سال جاری که در آن هفتاد کشور جهان و سی 

 لف اشتراک داشتند.انجمن مخت

( افغانستان کشور چین بود  ولی در سالهای بعدی با باز شدن تلکم تنها مشتری بزرگ سنگ سفید )2000تا سال 

اهمیت جهانی کسب نمود و تعدادی از کشورهای پیشرفته و صنعتی به  تلکبازار افغانستان به روی جهان پودر 

توجه تاجران پاکستانی را هم به خود  تلکر خریداری و ورود آن دلچسپی گرفتند که این حالت و موقف جدید پود
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خاصتاً برای تولید رنگ ضرب شش شد، مخصوصاً  2013و  2010بیشتر جلب کرد و تولید و فروش این ماده تا سال 

و یک شرکت پاکستانی  (IMI Fabi) پس از ایجاد یک شرکت مختلط بین یک مؤسسۀ ایتالوی به نام ای. ام. ای. فابی

پاکستانی توانست فابریکۀ  –که این شرکت مختلط ایتالوی ( IMI Omar Private Limited).ی. عمربه نام ای. ام. ا

در نواحی بندر کراچی پاکستان  تلکرا برای تولید پودر  تلکخورد کردن و سائیدن پارچه ها و سخره های سنگ 

 ایجاد نماید.

پاکستانی ادعا دارد که مبالغ هنگفتی را جهت  -لویمعلوماتی که نمایندۀ لوموند بدست آورده این شرکت مختلط ایتا

به طرف پاکستان به مامورین گمرکی داده اند بلکه برای  تلکسهولت ترانسپورت عراده جات و حمل بسته های 

و صدور آن به پاکستان به مأمورین بزرگ والیت و  تلکبدست آوردن الیسنس و اجازۀ استفاده از معادن سنگ سفید 

شخص والی والیت ننگرهار شاغلی سلیم خان قندزی داده اند. پرداخت هایی که از آغاز مأموریت شان تا از آنجمله 

م( ادامه داشته است.)ام. ای. عمر. لیمیتد( اضافه میکند که این 2016استعفای شان از این پوست )همین دوم اکتوبر 

بعد از توافق شورای امنیت ملی  2016همین سال  و صدور آن به پاکستان،  در آغاز تلکلیسانس استفاده از معادن 

افغانستان  بدست نماینده های این شرکت در والیت ننگرهار سپرده شده است. با دریافت این لیسانس شرکت مختلط 

اجازۀ تولید صرف یک صد هزار تن پودر ( IMI Omar Private Limited) پاکستانی ای. ام. ای. عمر. –ایتالیایی 

را دارا می باشد ولی فراموش نشود که ایشان تا حال یعنی در همین ماه های اخیر بسیار بیشتر از یک  در سال تلک

از پول آنهم به دالر به مأمورین گمرک، شاروالی و  یرا بدست آورده اند و در برابر آن دریای تلکصد هزار تن 

کار ها و مانع شدن ایجاد مشکل برای این پولیس پرداخته اند و نیز به وزارت معادن افغانستان جهت سهولت در 

 قاچاق پر ثمر.

 تلکخودش اعتراف میکند که خریداری و واردات این سنگ سفید  د"ندیم عمر" مدیر شرکت ای. ام. ای. عمر لمیت

را  از طریق سه  چهار نمایندگی افغانی در داخل افغانستان می نماید. ولی تصدیق میکند که با هیچ یک از مأمورین 

 عالی رتبۀ دولتی نه در مرکز و نه در محل مالقات کرده است.

در فابریکۀ کراچی خورد می شوند به ایتالیا ارسال میگردند و در فابریکۀ ایتالوی دوباره با  تلکبعد از اینکه سنگ های سفید 

 از آن به کشور های اروپایی میتود های بسیار مدرن و پیشرفته تر خورد می شوند و به ذرات کوچکتر تبدیل می شوند و بعد

 صادر می شود که زیادترین آن به فرانسه ارسال میگردد چون تقاضا در آنجا زیادترین است.

فکر نمیکنم که برای مسؤولین »مدیر ایتالوی این شرکت مختلط اظهار میدارد:  (Carrado Fabi) "کارادو فابی"

رورت ، مواد طرف ضتلکو تصدیق میکند که کالنترین صادر کنندگان پودر « عالیرتبۀ افغانی پول داده شده باشد

 از نواحی والیت تلکخود را از افغانستان و پاکستان وارد می کنند. معلومدار این مواد یعنی سخره ها و سنگ پودر 

ننگرهار به دست می آید و از همانجا از طریق جالل آباد به پاکستان انتقال داده می شود و چون بخشی از آن نواحی 

 به دست طالبان و داعش است، آنها از عبور آن مواد َعشر خود را اخذ می دارند.

شوروی سخره ها  1970کرین ساخت سالهای های بزرگ  در اطراف شهر جالل آباد مرکز والیت ننگرهار، ماشین

 نند.کریق "تورخم" بطرف  پشاور حرکت میآنجا ازطه الری های بزرگ بار میکنند و ازو پارچه های سنگ سفید را ب

 ممنوع کردن صادرات آن هیچ دردی را دوا نمی کند:

وران الری ها داده می شود که هنگام حرکت الری های بار شده در معادن سنگ سفید، یک پارچه اجازه نامه به دری

به کمک آن از چک پاینت های طالبان و داعش عبور می کنند و به خاطر جمع راه دو نیم ساعته بین جالل آباد و 
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پشاور را می پیمایند. )که در این دو نیم ساعت راه اثری در کنترول دولتی یا وجود ندارد و یا هم آنها هم حق خود 

 های عامۀ مردم و کشور را رها میکنند. ادیتر( را گرفته و دزدان دارای

در داخل پاکستان در شهر پشاور است که نمایندگان طالبان و داعش، منتظر ورود الری های خورد و بزرگ حامل 

اند و هر کدام عراده مکلف است حق العبور و قسمت عشر خویش را در روز روشن در کنار  تلکپارچه سنگ های 

ان پاکست-جمع آوری میکنند. شاغلی "ندیم عمر" مدیر شرکت مختلط ایتالیا« سپین جومات»نۀ مسجد مشهور و شاها

 میگوید هیچگاه از راننده های الری های حامل اموالش نپرسیده است که به طالبان و داعش عشر میدهند و یا خیر.

ز آنست که ملیون ها دالر با تحقیق و جست و جویش بدست آورده حاکی ا« لوموند»معلومات سری و محفوظی که 

بطور حواله فقط با تلفون های محفوظ از کراچی و یا پشاور به جالل آباد به شکلی انتقال داده میشود که اصالً کاغذ 

 و سندی در میان نمی باشد.

کابل با وجود تشویش از عکس العمل شورشی های طالب دو سال قبل هرگونه صادرات مواد معدنی را ممنوع اعالن 

 کرد. ولی در آغاز امسال صادرات آنرا دوباره مجاز اعالن نمود.

از یکصد هزار  2015تأئید می کند که صادرات فابریکه اش در سال  د"ندیم عمر" مدیر شرکت ای. ام. ای. عمر لمیت

به  لکت تن به بیست الی بیست تا پنج هزار تن تقلیل یافته است. او فکر میکند قدغن کردن صادرات سنگ سفید پودر

مفاد افغانستان و مردم نیست. زیرا تنها از کاوش معدن این ماده در ننگرهار پنج هزار خانواده زندگی میکند و در 

صورت ممانعت صدور آن،  این همه مردم انتخاب دگری ندارند به جز رفتن به سوی کشت خاشخاش و ترویج چرس 

نی موقوف شده بود، تولید و صدور آن مانند سابق ادامه داشت. و تریاک. در واقعیت امر در زمانیکه صدور مواد معد

برای اینکه نواحی مورد بحث قسماً تحت ادارۀ شورشیان طالب می باشد و اداره کردن آنجا برای دولت کار ساده ای 

 نیست.

 مسؤولین وزارت منابع معدنی و پترول این مشکل و تلخ کامی را پنهان نمی کنند.
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