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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکو: یادونه

            

 ۱۹۳۱حمل  ۱۱یکشنبه         گزارشگر: اکبر رستمی

 شوندصبح:معادنافغانستانتاراجمی۸هاییافته

 صبحویژهمعادن۸گزارشتحقیقی

کشور، « معادن، نفت و گاز  »دهد که پس از انتخاب وحیدهللا شهرانی به حیث وزیر  صبح نشان می۸های روزنامه  یافته

ها  چنین آقای شهرانی، ده های داخلی و خارجی قرارداد شده است؛ هم شماری از معادن به صورت غیرقانونی با شرکت

 ستخدام کرده است.های هنگفت دالری ا مشاور داخلی و خارجی را با معاش

هزار دالر ۸کنند و از  ها مشاور داخلی و خارجی در وزارت معادن کار می دهد که در حال حاضر ده ها نشان می این یافته

هزار دالر ۸صبح رسیده، حداکثر معاش مشاوران داخلی ۸گیرند. در اسنادی که به  هزار دالر امریکایی معاش می۱۰۱تا 

مشاور خارجی در مجموع در جریان یک ماه، نزدیک ۰۰دالر امریکایی گفته شده است. هزار ۱۰۱از مشاوران خارجی 

 اند. به یک میلیون دالر امریکایی معاش گرفته

مارک نسبیت، شهروند امریکایی، به حیث مشاور حقوقی وزارت معادن، »صبح رسیده، آمده است: ۸در سندی که به 

بیست( دالر امریکایی، برین ادوارد  کانادایی، عضو هیات مشاوریت صد و  هزار و پنج صد و هفت یک)۱۰۱۷۱۰ماهانه

یک  های مشاوران مالی و تجارتی هر دالر، بووین و کارلوس شهروندان امریکا در سمت ۷۷۰۰۰المللی این وزارت،  بین

 «کنند. دالر امریکایی در یک ماه معاش دریافت می۰۳۱۱۸حدود 

گیرند. شماری از  هزار دالر امریکایی ماهانه معاش می۰۳خارجی نیز تا  گونه، شماری دیگر از مشاوران به همین

 گیرند. هزار دالر امریکایی معاش می در وزارت معادن نیز، ماهانه بیشتر از ده  مشاوران دوتابعیته

 

های دالری  گویند مشاوران و مسووالنی که معاش شان افشا شود، می خواهند نام های وزارت معادن که نمی شماری از مقام

 های غیرقانونی آقای شهرانی را بپذیرند. گیرند، مجبورند خواست می

دالر ۱۹۷۰۰هانه هزار دالر و ویس شیردل، بدون پرداخت مالیه، ما۹۰دهد که عتیق صدیقی، حدود  سندها نشان می

گیرند. این دو مشاور وزارت معادن، در کنار تابعیت افغانستان، شهروند ایاالت متحده امریکا نیز  امریکایی معاش می

 گرفت. هزار دالر امریکایی معاش می۱۱صبح، عتیق صدیقی در آغاز، ۸های  هستند. بر اساس یافته

گویند مشاوران و مسووالنی که  شان افشا شود، می خواهند نام یهای وزارت معادن که نم در همین حال، شماری از مقام
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های ارشد این  های غیرقانونی آقای شهرانی را بپذیرند. یکی از مقام گیرند، مجبورند خواست های دالری می معاش

 ۀمیندر جریان چند سال گذشته، آقای شهرانی تالش کرده تا با استخدام مشاوران خارجی، ز»صبح گفت: ۸وزارت به 

 «های خارجی مساعد کند. گری را با کمپنی معامله

هایهنگفتکارمندانوزارتمعادنمعاش

یسان ارشد وزارت معادن، ئدهند که در حال حاضر، شماری از ر صبح رسیده، نشان می۸در همین حال، سندهایی که به 

هم در عین زمان از دو پروژه، معاش خالف قانون  کارکنان خدمات ملکی، ماهانه صدها هزار افغانی، و شماری 

 گیرند. می

گیرد. آقای  افغانی معاش می۹۹۰۰۰۰انکشاف متداوم منابع طبیعی وزارت معادن، ماهانه  ۀپروژ رئیس، وحیدهللاقادری

دالر امریکایی معاش دریافت ۱۱۷۰۰قادری، در عین زمان از سمت مشاوریت وزارت تجارت و صنایع نیز، ماهانه 

 کند. می

الدینافغانی،مهراب۳۲۸۸۳۲محمدهاروننعیم،آمرعملیاتیواحدمدیریتیپروژه،ماهانه»ر این سند آمده است: د

افغانی،احمدزاهدداوودی۸۲۳۲۹۲یسپیشیننشراتئافغانی،احمدتمیمعاصیر۸۳۹۲۲۸سیرج،سکرتروزیر

افغانی،۸۹۲۳۹۹هللاصدیقیافغانی،عزت۸۹۲۲۹۴افغانی،شیراحمدپرویز۸۸۰۹۲۸محمدایمل،سلطان۸۸۲۹۹۹

افغانی،عبدالمبین۸۳۹۹۹۹افغانی،غالمدستگیرخان۸۸۹۹۹۹افغانی،عبدهللامنیب۸۸۹۲۹۲زمانامرخیلخان

الدینصافیافغانی،نجم۸۰۰۸۳۲افغانی،عبدالغفاررسین۸۴۳۲۹۹افغانی،محمدعمراندر۸۲۹۹۹۹شهاب

 «گیرند.افغانیماهانهمعاشمی۸۴۹۹۹۹هللاعلمیارفغانیوعنایتا۸۲۹۹۹۹افغانی،جوادصدیقی۸۲۹۹۹۹
 گیرند. افغانی ماهانه معاش می« هزار۰۰۰»هزار افغانی تا بیش از ۱۰تن از ۱۱۸در مجموع 

هزار افغانی و برای بست اول  قدم  اول ۷نخست قانون خدمات ملکی، برای بست هشت حدود  ۀاما براساس ضمیم

 معاش تعیین شده است. افغانی۹۱۷۰۰حدود

گویند که کارمندان وزارت معادن براساس ُرتُب معاشات اصالحات اداری، معاش  مسووالن وزارت معادن اما می

 کنند. دریافت می

که هیچ کارکن وزارت معادن از مرجع بیرونی   این  ۀبرعالو»صبح گفت: ۸دفتر وزیر معادن به  رئیساسد ضمیر، 

شان از مرجع حکومت  گیرند؛ یگانه معاش کارمندان این وزارت براساس قانون معاش می گیرد، بل تمام معاش نمی

 «است.

 شوند. برخی از اسناد در وزارت معادن استخدام می ۀخاطر تهی صورت مقطعی به  او، مشاوران خارجی به ۀگفت به

ید که بانک جهانی و شماری از گو های وزارت معادن می  یس پالیسی و انکشاف برنامهئاما احمدجلیل جمرانی، ر

 مشاوران این وزارت را می پردازند.  کشورهای خارجی، معاش

ها از کمک کشورهای خارجی است و  توانیم مشاوران را کنترول کنیم؛ این معاش ما، نمی»صبح گفت: ۸آقای جمرانی به 

 «فرستاده است. ما باید حقایق را بگوییم. مشاور۷کنید. بریتانیا نیز برای ما  توانیم که چرا شما کمک می ما گفته نمی

ها و  های معادن بزرگ را با شرکت در حال حاضر، آقای جمرانی، از اشخاص مورد اعتماد وزیر معادن است که مذاکره

که وحیدهللا شهرانی  برد. آقای جمرانی، زمانی های خارجی در شهرهای کابل، لندن، دوبی و نیویارک به پیش می کمپنی

 کرد. های این وزارت وظیفه اجرا می عمومی گمرک رئیسحیث  لی وزارت مالیه بود، بهمعین ما

 کند. های خارجی را، خود تعقیب می های معادن بزرگ با کمپنی خاطر تضمین شفافیت، مذاکره گوید که به جمرانی می

ها  گویند که در وزارت معادن ده ح، میصب۸های  عالی مبارزه با فساد اداری، با تایید یافته ۀاز سویی هم، مسووالن ادار

 اند. های هنگفت دالری، استخدام شده مشاور داخلی و خارجی، با معاش

ها بار به  گیرند. من ده های هنگفتی می مشاوران وزارت معادن، معاش»صبح گفت: ۸این اداره به  رئیسعزیزهللا لودین، 

کنند؛  ری شود. مشاوران این وزارت اصال هیچ کاری نمیام که از استخدام مشاوران جلوگی حکومت پیشنهاد کرده

 «ام. جمهوری فرستاده ای مفصل به ریاست کنند. من در این مورد، نامه  خود کار می  مشاوران به خواست

فساد، مشاوران   ۀخاطر فراهم ساختن زمین اند که وزارت معادن، به شماری از نمایندگان مردم در مجلس نیز مدعی

 است.  خدام کردهمختلف است

گوید که مسووالن وزارت معادن،  می ولسی جرگهزیست  پادشاه مجیدی، از اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط گل

 اند.  گری و فساد اداری مشاوران مختلف را استخدام کرده معامله ۀمنظور فراهم ساختن زمنی به
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ی خوبی داریم که بیش از متخصصان خارجی، در مورد معادن، ما در افغانستان کدرها»صبح گفت: ۸آقای مجیدی به 

اند، اما متاسفانه اکثریت این مسایل)استخدام مشاوران( براساس روابط  آگاهی دارند. متخصصان افغان قبال کار کرده

 «اند. گذاری کرده هایی هستند که باالی معادن کشور سرمایه است و اکثریت مشاوران، نمایندگان کمپنی

گرانی که در صدد استخدام  کاران و چپاول متاسفانه ما ]برای جلوگیری از فعالیت[ چنین جنایت»فزود: او ا

 «ایم هیچ کاری بکنیم. مشاوران]داخلی و خارجی[ هستند، نتوانسته

گوید که آقای شهرانی، در حال حاضر به ارزش بیش از چند  های ارشد وزارت معادن می در همین حال، یکی از مقام

 در وزیر اکبرخان و یک خانه در کارته سه شهر کابل خریده است.  دالر، دو خانه  لیونمی

عالی مبارزه با فساد اداری نوشته  ۀهای خود به ادار در فورم ثبت دارایی ۱۹۸۳/۰/۱۰چنین آقای شهرانی، به تاریخ  هم

 دارد.« نمره زمین۱»است که او در شهر کابل، 

مره زمین هر کدام به مساحت چهاربسوه به نام وحیدهللا شهرانی در شهرک کارته نجات ن۰»در این فورم آمده است: 

 ۀدیگر به نام خدیجه شهرانی در ادار ۀنام شمایل شهرانی و چهار بسو بسوه به۸کابل، دو نمره نیز به مساحت مجموعی 

 «مبارزه با فساد اداری ثبت شده است.

 پردازد. شخصی خود کرایه می ۀخان دالر برای مهمان۹۱۷۰۰در همین حال، آقای شهرانی، ماهانه 

که از ریاست دفتر وزارت معادن، عنوانی ریاست اداری این  ۱۹۸۸/۱۱/۱۱تاریخ  ۷۰۳۰/۷۱۰۱در مکتوب شماره 

جانب)شهرانی(  خانه( این حویلی)مهمان ۀپرداخت کرای خاطر پیش ریاست اداری به»وزارت فرستاده شده، آمده است: 

خانه از تخصیصات ربع اول  ۀدالر امریکایی طور قرضه از تصدی استخراج معادن الی اجرای کرای ۹۱۷۰۰ل معاد

 «تدارک کند. ۱۹۸۳سال 

 وحیدهللا شهرانی، وزیر معادن، در پای این مکتوب امضا کرده است.

امور و داراالنشای  ۀعنوانی ادار ۱۹۸۸/۱۷/۱۱، تاریخ۹۳۳پس از اخذ این قرضه، وزارت معادن در مکتوب شماره 

امور در  ۀاقتصاد ملی و بازسازی ادار ۀاش را بپردازد؛ اما ادار خانه ۀشورای وزیران، از این اداره خواسته است تا کرای

خانه مورد تایید  مهمان ۀپول کرای»عنوانی وزارت معادن تاکید کرده است:  ۱۹۸۸/۱۰/۱۱، تاریخ۷۱۸۱مکتوب شماره 

 «بنا بر این پیشنهاد بدون حکم واپس گرفته شود.قرار نگرفت، 

 امور و داراالنشای شورای وزیران وجود دارد. ۀادار رئیسدر زیر این سند، امضای صادق مدبر، 

شهرانی؛کارمنددواداره

ای اعض  جمهوری، وزیران، رئیسجمهوری، معاونان  رئیس»صد و پنجاه دوم قانون اساسی کشور آمده است:  ۀدر ماد

 «توانند در مدت تصدی وظیفه، به مشاغل دیگری اشتغال ورزند. سارنوال و قضات نمی لوی  شورای ملی، ستره محکمه،
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های مسووالن ارشد دولت تحت نظارت آنان قرار  که دارایی گویند با آن عالی مبارزه با فساد اداری می ۀمسووالن ادار

 ساز است. ای مسووالن برای این اداره مشکله هم، بررسی تمام دارایی دارد، اما با آن

زمان یکی از مشاوران اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا نیز  دهد که آقای شهرانی، هم صبح نشان می۸های  اما، یافته

 است.

 ولسی جرگهکمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون  ۀدر جلس ۱۹۳۱ۀسنبل۷که آقای شهرانی، به تاریخ  با آن

کند؛ اما آقای  های داخلی و خارجی مشغول وظیفه نیست و معاش دریافت نمی گفته است که در هیچ یکی از موسسه

صورت منظم و دوامدار   نوشته است که او ماهانه به ۱۹۸۸عقرب ۱۱های خود به تاریخ ثبت دارایی ۀشهرانی، در فورم

 گیرد. انکشافی ایاالت متحده معاش مییا اداره « USAID»هزار دالر امریکایی از۷حدود

کند. ضمیر  دیگری کار نمی ۀگوید که آقای شهرانی در هیچ ادار کند و می دفتر وزیر معادن، این سند را رد می رئیساما 

کنم، وزیر یگانه کاری که  این معلومات شما کامال غلط است. من فعال از موقف خود صحبت می»صبح گفت: ۸به 

 «وزارت است.کند، برای  می

های مسووالن ارشد دولت تحت نظارت آنان قرار  که دارایی گویند با آن عالی مبارزه با فساد اداری می ۀمسووالن ادار

 ساز است. های مسووالن برای این اداره مشکل هم، بررسی تمام دارایی دارد، اما با آن

ها[ بسیار سخت است، چون  هایی مقام ستان]بررسی داراییمقام زیر تدقیق ما است، اما در افغان۳۰دارایی »لودین گفت: 

ایم و  وزیر نظارت کرده ۀخان ۀکنند. ما در مورد کرای های دختر، پسر و این و آن ثبت می  نام  ها خود را به ها دارایی مقام

 «که غیرقانونی است. کنند؛ در حالی گفته است که متخصصان ما زندگی می

برکناریکارمندان

 است.  غیرقانونی برکنار کرده  ان این وزارت را به شکلرئیسان آغاز کار وحیدهللا شهرانی، او شماری از از زم

پس انتخاب وحیدهللا شهرانی به سمت وزیر معادن، اکنون در وزارت »صبح گفت: ۸های وزارت معادن به  یکی از مقام

تر داشتیم که وظایف این اداره در قانون معادن تسجیل معادن تعهد و ظرفیت وجود ندارد. پیش از این ما یک ریاست کدس

کرد، اما اکنون آقای شهرانی  قراردادهای معادن را از نگاه تخنیکی و اقتصادی ارزیابی می  شده است و این اداره تمام

 «کدستر را ملغی کرده است. ۀهای ادار جویی، تمام صالحیت خاطر اختالس و استفاده به

کدستر این وزارت بود و شهرانی این شخص  رئیسدر آغاز کار آقای شهرانی، انجنیر میراحمد قاسمی »این مقام افزود: 

این اداره نصب کرد. آقای شهریار حدود  رئیسشکل غیرقانونی برکنار کرد. پس از آن، شهیر شهریار را به سمت  را به

 «ر لبیک نگفت، شهیر نیز استعفاد داد.که به اجرای کارهای غیرقانونی وزی ماه وظیفه اجرا کرد و پس از آن۹

خود تاکید کرده که بنا بر نبود شفافیت، استعفا داده است، اما در اثر فشارهای وزیر  ۀاین مقام، شهیر در استعفانام ۀگفت به

 خود را تغییر داد. ۀدوباره محتوای استعفانام

اداری، استعفا  ۀکدستر به دلیل وجود فساد گسترد ۀادار رئیس ۹گوید که در جریان یک سال گذشته،  این منبع موثق می

 اند. کرده

کدستر از سوی وزیر انتخاب شد، اما این شخص  رئیسافزاید که پس از شهیر، انجنیر محمدرحیم صمیم، به حیث  او می

 نیز به زودی برکنار شد.

 کدستر انتخاب کرده است. ۀسرپرست ادار حیث افزاید که در حال حاضر، آقای شهرانی انجنیر محمدنور را به او می

این منبع، روند  بستن  قراردادهای معادن بزرگ توسط احمد جلیل جمرانی و معادن کوچک توسط داکتر عتیق و  ۀگفت به

 هاهزار دالر امریکایی اند و ماهانه بیش از ده شود؛ افرادی که از دوستان نزدیک وزیر معادن نعیم رهین به پیش برده می

ها و قراردادهای  خاطر تضمین شفافیت، مذاکره گوید که او به گیرند. اما آقای جمرانی، با تایید این موضوع، می معاش می

 کند. معادن بزرگ را تعقیب می

ان این رئیس، یک معین و یک مشاور به شمول ده متخصص و ۱۹۸۳چنان با آغاز کار وحیدهللا شهرانی در سال  هم

 اند. کارهای غیرقانونی آقای شهرانی، استعفا داده ۀاماد  وزارت، به دلیل

خاطر بلند  های قانونی خود به صبح، گفته بود که او براساس صالحیت۸ای با  آقای شهرانی سال گذشته، در مصاحبه

 ان این وزارت را برکنار کرده است.رئیسبردن ظرفیت، شماری از 

ها و  کاری دلیل کم ارشد وزارت معادن، به  رئیس۷ی و اداری به شمول گذشته معین مال اما براساس یک خبر دیگر، ماه



  

 

 

 11تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 آنچه فساد در این وزارت خوانده شده است، استعفا دادند.

عنوانی مقام وزارت  ۱۹۳۱حوت ۱۰پیشین مالی و حسابی وزارت معادن، به تاریخ  رئیسمحمدابراهیم ابراهیمی، 

مالی و حسابی سودمند  رئیسام را در سمت  وظیفه ۀونی که دارم، ادامهای گوناگ من نظر به دلیل»معادن نوشته است: 

 «دانم، بنا بر این از مقام وزارت خواهشمندم که استعفای مرا منظور کنند. نمی

، موضوع استعفای آقای ابراهیمی را به ریاست منابع بشری این وزارت ۱۹۳۱حوت سال۱۹وحیدهللا شهرانی، به تاریخ 

 ارجاع کرده است.

جمهور  رئیسهای  های عمومی از صالحیت رئیسکه براساس قانون، صالحیت تعیین و برکناری معینان و  در حالی 

 باشد. می

 

 باشد. جمهور می رئیسهای  های عمومی از صالحیت رئیسبراساس قانون، صالحیت تعیین و برکناری معینان و 

د فساد سرگشاده در مور  ۀبرخی از انجنیران و متخصصان وزارت معادن یک نام ۱۹۸۳/۱/۰چنین، به تاریخ هم

عالی مبارزه با فساد اداری، کمیسیون سمع  ۀجمهوری، ادار اداری در وزارت معادن، عنوانی ریاست ۀگسترد

 و مجلس سنا فرستادند. ولسی جرگههای  شکایت

و های غیرقانونی  از آغاز تقرر شهرانی، به حیث وزیر معادن اجراات و اقدام»در بخشی از این نامه چنین آمده است: 

ستراتژی مبارزه علیه فساد اداری توام با استفاده از وجوه مالی وزارت در دستور کار او قرار گرفته است. مخالف 

تجربه و  کند. شهرانی یک شخص بی طلبی در وزارت معادن بیداد می استبداد، زورگویی، انحصارگرایی و جاه

دهد. شهرانی  حقیر، تعقیب، اذیت و آزار روحی قرار میغیرمسلکی است و شماری از کارمندان را عمال مورد تهدید، ت

جا کره است که این تیم معادن را در  تجربه را به خواست خود در وزارت معادن جابه یک تیم خاص غیرمسلکی و بی

 «اند. حالت چپاول و تاراج قرار داده

ز این که منابع معدنی کشور به تاراج جمهور کشور، خواهش شده است تا پیش ا رئیسدر اخیر این نامه، از حامد کرزی 

 برود، اقدام کند.

گکتاراجوچپاولحاجی

معدنی، مواد معدنی و ذخایر مواد   ۀنشان۱۰۰۰دهد که حدود  مطالعاتی که تاکنون در افغانستان صورت گرفته، نشان می

 معدنی به ارزش بیش از یک تریلیون دالر تثبیت شده است.

میلیارد تُن آهن ذخیره دارد که پس از پروسس، ارزش ۱کم  گک دست که تنها معدن آهن حاجی دهد این مطالعات نشان می

 ناخالص آن بیش از یک تریلیون دالر است.

کرد، تا  گک را با درنظرداشت منافع ملی قرارداد می گویند که اگر وزارت معادن تنها معدن آهن حاجی کارشناسان می

سال گذشته،  آمد؛ در حالی که در جریان یازده دست می دالر از بابت استخراج آن بهمیلیارد ۷قرن دیگر ساالنه حدود ۱
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 میلیارد دالر بیشتر نبوده است.۷عادی و انکشافی کشور ساالنه از ۀبودج

شمار  ترین معدن  آهن  دنیا به  ترین و باکیفیت  درصد آهن خالص دارد، از بزرگ۰۱٫۷گک که به طور اوسط  معدن حاجی

 رود. می

گذاری را در معدن  ای که پروپوزل/پیشنهاد برای سرمایه از جمله شش کمپنی ۱۰۱۱نوامبر ۱۸وزارت معادن، به تاریخ 

 و کمپنی« B.C.D»های  هندی در بالک« Sail.Afisco»اند، کمپنی  گک ارایه کرده آهن حاجی

«Kilo Goldmine » کانادایی در بالک«A »اند. داوطلبی شده ۀبرند 

از تولید سنگ آهن »کانادایی چنین تذکر شده است: « Kilo Goldmine»شده راجع به وضع مالی کمپنی  ارایه در اسناد  

 «تواند وجوه مورد نیاز را تهیه کند. می

میلیارددالررایگان۲۰

گک،  سال آینده از بابت استخراج معدن آهن حاجی۹۰کانادایی و کنسرسیوم هندی قرار است که در جریان   کمپنی

آینده، قرار است  ۀاالمتیاز( به دولت افغانستان بپردازند، در حالی که در جریان سه ده میلیارد دالر رویالیتی/)حق۱۰٫۷

 صوف، زغال استخراج کنند. های زغال سنگ دره میلیارد دالر از یکی از معدن۹۰که دو شرکت یادشده، حدود 

کنند. در حال حاضر بهای هر تُن  لیون تُن زغال استخراج میمی۱۱۰سال آینده بیش از ۹۰های یادشده در جریان  شرکت

دالر حساب شود، به ۷۰دالر است و اگر هر تُن ۳۰صوف و مزارشریف  دالر و در بازار دره۱۰۰زغال در بازار کابل، 

 رسد. میلیارد دالر می۹۰صورت مجموعی به 

های یادشده  تذکر داده نشده است؛ با این وجود، شرکتزغال سنگ و سنگ آهک کدام  ۀاستفاد ۀنامه، از نحو اما در شرط

 شکل رایگان استخراج و مصرف کنند. سنگ را به خاطر ذوب آهن، آهک و زغال  قرار است به

هندی که برنده داوطلبی سه بالک  « SAIL» های یادشده راجع به وضع مالی کمپنی با این حال، در اسناد شرکت

«B.C.D » :گذاری  کند، بنا، این سرمایه فابریکه فوالد، سرمایه گذاری بزرگ را ایجاب می احداث»شده، آمده است

 «منوط به دریافت قرضه )پول تمویل( و منظوری دولت هندوستان است.

خواهد از عواید معدن، یعنی از فروش سنگ  تقریبا با دست خالی وارد داوطلبی شده و می« SAIL» در نتیجه کمپنی 

 را تنظیم کند.معدنی، فعالیت آینده 

خیانت

گویند که در صورت امضای قرارداد معدن  عالی مبارزه با فساد اداری می ۀبان شفافیت و ادار اما مسووالن دیده

 باشد. ای بزرگ به دولت می شکل رایگان، خیانت به ملت و ضربه االمتیاز کم و سپردن یک معدن به گک با حق حاجی

شود، ضرورت به آهک و زغال سنگ  آهن تولید می  وقتی»صبح گفت: ۸ان شفافیت به ب جاوید نورانی، از مسووالن دیده

کنند  ها تالش می و دیگر مواد کیمیاوی دارد. کوشش دولت بر این باشد که تولید آهن در کشور صورت بگیرد، اما کمپنی

 «رساند. که آهن ما را در خارج از کشور ذوب کنند؛ چون به اقتصاد خودشان مفاد می

ترین معدن را رایگان به یک شرکت بدهد. هر چیز باید با قیمت خوب و برابر  او، دولت حق ندارد که حتا کوچک ۀگفت هب

 با بازار و براساس داوطلبی به فروش برسد.

بان شفافیت به دولت افغانستان همین بوده است که در صورت قرارداد یک  یکی از پیشنهادهای دیده»نورانی افزود: 

آید.  شود و به دولت ضرر وارد می نباید یک معدن دیگر ما رایگان استخراج شود. با این کار، منافع ملی زیرپا می معدن،

 «مدنی و پارلمان داخل بحث شوند و از این کار جلوگیری کنند. ۀباید جامع

های این  از سوی مقاماالمتیاز را پیشنهاد کرده بود،  درصد حق۱۰که « ACTCO»که شرکت  در همین حال، پس از آن

 گک را به ضرر مردم و دولت افغانستان خواندند. وزارت رد شد، مسووالن این شرکت روند داوطلبی معدن حاجی

 ۀجمهوری و ادار گک به پارلمان، ریاست نصیر شنسب، از مسووالن این شرکت از نبود شفافیت روند داوطلبی حاجی

 مبارزه با فساد اداری شکایت کرده است.

 



  

 

 

 11تر 7 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

نتیجههایبیشکایت

جمهوری،  رئیسرا به محمد کریم خلیلی معاون دوم    ای ، نامه۱۰۱۱مسووالن این شرکت به تاریخ ششم ماه مارچ

اقتصادی  ۀگک یک فاجع تصمیم وزارت معادن در مورد داوطلبی معدن حاجی»فرستاده که در بخشی از آن آمده است: 

وجود خواهد آورد. ما  نی در جستجوی خودکفایی مالی برای این کشور بهبرای مردم افغانستان و یک ممانعت بحرا

 «ایم که روش ارزیابی متوقف ساخته شود تا یک بازپرسی واقعی در روند داوطلبی صورت بگیرد. اصرار ورزیده

م تی رئیسپالیسی وزارت معادن و  رئیسعنوانی احمد جلیل جمرانی  ۱۰۱۱فبروری ۱۰آقای شنسب نیز، به تاریخ 

الوزارتی )این کمیته متشکل از  بین ۀفبروری همین سال عنوانی کمیت۱۱گک و به تاریخ  ارزیابی معدن آهن حاجی

هایی، ادعا کرده که کنسرسیوم  زیست است( با فرستادن نامه میحط ۀوزیران اقتصاد، مالیه، معادن، تجارت و ادار

 گک را ندارند. گذاری در معدن آهن حاجی ی سرمایههندوستانی و کمپنی کیلو گولدماین کانادایی، توانای

صبح گفته بود که شرکت هندی به صورت قطعی نگفته است که منبع پولش کجاست و از ۸آقای شنسب، پیش از این به 

کاری  ۀکه کل سرمای فروشد؛ در حالی آورد و شرکت کانادایی گفته است که در بازار اسهام، سهم می کجا این پول را می

سنت است؛ پس باید چقدر سهم بفروشد که ۱۸کت کانادایی، چهار میلیون دالر و سهم این کمپنی در بازارهای جهانی شر

 این سرمایه را تدارک کند؟

گک  قرار بود حدود یک میلیارد و دوصد میلیون دالر در معدن آهن حاجی« ACTCO»او، شرکت  ۀبه گفت

 های وزارت معادن، برنده داوطلبی نشد. ها از سوی مقام عاملهکند، اما باز هم براساس م گذاری  سرمایه

گویند که تاکنون تمامی روند داوطلبی و امضای قرارداد معادن، براساس معیارهای این  های وزارت معادن می اما مقام

 وزارت صورت گرفته است.

داوطلبی  ۀرا تکمیل نکنند، برند هایی که معیارهای وزارت معادن کمپنی»دفتر وزیر معادن گفت:  رئیساسد ضمیر، 

 «شوند. نمی

گک خالف قانون  گویند که روند داوطلبی معدن آهن حاجی عالی مبارزه با فساد اداری می ۀاز سویی هم، مسووالن ادار

 بوده است.

 ۀادار عالی مبارزه با فساد اداری، عنوانی ۀریاست دفتر ادار ۱۹۳۱/۱۰/۱۰، تاریخ ۹۰۰۳/۹۰۱۱در مکتوب شماره 

عالی مبارزه با فساد اداری  ۀ، به ادار«(ACTCO»شرکت اکاتکو)»امور و داراالنشای شورای وزیران آمده است: 

گک که داوطلب بوده ولی کنسرسیوم هندی برنده اعالن شده است و در  اعتراضاتی در مورد مذاکرات معدن آهن حاجی

 «انستان است.قرارداد آن مطالبی تذکر داده شده که به ضرر افغ

لطفا با در نظرداشت »امور تاکید شده است:  ۀعالی مبارزه با فساد اداری، خطاب به ادار ۀدر این مکتوب به نقل از ادار

 «قانون که منفعت مردم نجیب عزیزمان افغانستان باشد، به موظفین مربوط هدایت دهید.

داوطلبی معدن  ۀب این اداره، نوشته است که پیش از این برندجمهوری در جواب مکتو گوید که ریاست اما آقای لودین می

 گک، اعالن شده است. حاجی

نفتی آمودریا، دیگر هیچ  ۀهای حوز گوید که تاکنون به غیر از بالک پالیسی وزارت معادن اما می رئیسجلیل جمرانی، 

 معدنی امضا نشده است.

 «ایم. ما در جریان مذاکره هستیم. گپ، نهایی نشده است. داد نکردهما تاکنون هیچ معدنی را قرار»آقای جمرانی گفت: 

هااغفالرسانه

 اند. زغال سنگ، کرومایت و مواد ساختمانی قرارداد شده  اما در حال حاضر چند معدن

 های شماری از داوطلبی ۀگویند که برند می مجلس نمایندگانزیست و منابع طبیعی  شماری از اعضای کمیسیون محیط

گک، طالی  های حاجی معادن، پیش از این اعالن شده و با تصویب قانون جدید معادن، قرار است که قرارداد معدن

 تاجیک امضا شوند.-افغان ۀهای نفتی حوز زرکشان غزنی، مس بلخاب، طالی بدخشان و بالک

خواهند  اند و می ها دروغ گفته انههای وزارت معادن، بارها به رس مقام»قربان کوهستانی، عضو کمیسیون یادشده گفت: 

 «ها را نیز اغفال کنند. های دورغین رسانه که با موضوع

های زیادی به  هایی که واجد شرایط نیستند، شکایت شدن کمپنی گوید که در مورد برنده با این حال، آقای لودین نیز می
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 مبارزه با فساد اداری مواصلت کرده است. ۀادار

های  در مورد معادن از سوی مقام  دوسیه۱۱ایم، برایم  ها و قراردادها، شرکت کرده روند داوطلبی ما در»لودین گفت: 

 «باال آمده است.

ما شکایت کرد و گفت که با ضمانت یک  ۀگک به ادار ها در مورد داوطلبی معدن آهن حاجی یکی از افغان»او افزود: 

ها را بررسی کردم،  های شرکت ل که من پروپوز گیرد. زمانی را میدالر قرارداد این معدن   میلیارد و دوصد میلیون

 «جمهوری این موضوعات را نیز در جریان گذاشتم. رئیسقرارداد به این افغان، به خیر و صالح مردم بود. من به 

طرف  ها و قراردادهای معادن، الزم است که باید متخصصان و مشاوران بی گوید در هنگام داوطبی چنین می او هم

 استخدام شوند و یک معدن نظر به قانون معادن قرارداد شود.

المللیهایبیندررسانه«گکحاجی»

 ۀشد های برنده هایی، از روشن نبودن منابع مالی شرکت المللی نیز با نشر گزارش های بین با این حال، شماری از رسانه

 اند. گک خبر داده معدن آهن حاجی

های بزرگ شرکت هندی گفته است که به  یکی از شریک»نوشته است:  ۱۱/۹۰/۱۰۱۱به تاریخ استریت ژورنال،   وال

 «ایم. گذاری آن فکر نکرده سرمایه ۀکار انداختن پروژه هنوز خیلی دور است و ما تاکنون روی پروژ

ت کمپنی فوالد شرک رئیساس ورما،  سی »نوشته است:  ۹/۱۱/۱۰۱۱های هندوستان به تاریخ  از رسانه« گروپ ستیل»

های هند قرار دارد، لهذا کنسرسیوم در موقفی نیست که پول  گذاری هند گفته که چون افغانستان در فهرست سیاه سرمایه

 «را تدارک کند.

اند تا از ما پول  هندی، نزد ما آمده ۀاعضای کنسرسیوم برند»هندی گفته است:  ۀچنین، وزیر فوالد هند به یک روزنام هم

های هند حرف بزنیم که تا چه حد  ایم و باید با وزارت خارجه و دیگر مقام . ما تاکنون در این مورد تصمیم نگرفتهبگیرند

های دیگر خارجی نیز، از عدم شفافیت روند داوطلبی معدن آهن  شماری از نشریه« ها پول بدهیم. توانیم به آن می

 اند. گک خبر داده حاجی

عالی  ۀو مسووالن ادار ای پیشین و کنونی وزارت معادن، اعضای مجلس نمایندگانه از سویی هم، شماری از مقام

 کنند. مبارزه با فساد اداری، وحیدهللا شهرانی را متهم به فساد، کارشکنی و تاراج معادن کشور می

، اجراات غیرقانونی ها دلیل کارشکنی خودش پیش از این به ۀگفت انجنیر محمداکرم غیاثی، معین پیشین این وزارت که به

احداث فابریکه فوالد را به « SAIL»گوید که کمپنی  اداری در قراردادهای معادن استعفا داده است، می ۀو فساد گسترد

هم در صورت منظوری دولت هندوستان وابسته ساخته است که ممکن دولت هندوستان با نظرداشت  دریافت قرضه، آن

 ها موافقه نکند. رضهچو ق وضع کنونی کشور خود، به هم

گکاالمتیازبرایحاجیترینحقپایین

 ۀکنند االمتیاز)رویالیتی( که از فاکتورهای اساسی و تعیین گک، حق گوید در معدن آهن حاجی چنین می هم آقای غیاثی، 

اند،  متیاز را پیشنهاد کردهاال ترین حق هایی که کم رود، نادیده گرفته شده و کمپنی شمار می نتایج داوطلبی در قراردادها به

 اند. برنده اعالن شده

درصد بوده که چهار برابر  ۱۱درصد و از سه کمپنی ناکام حدود  ۷،۷االمتیاز دو کمپنی برنده  اوسط حق»او افزود: 

ها در تمام ذخایر معدن در صورت فروش سنگ معدنی  باشد و تفاوت آن های برنده می االمتیاز کمپنی بلندتر از حق

 «شود. میلیون دالر می۱۸۰میلیارد دالر و تولید فوالد ۳۰میلیارد دالر، فروش آهن ۰۷

میلیارد ۱۱۰فروش برسد، عواید ناخالص آن حدود  که تمام ذخایر آهن به شکل خام به در صورتی»آقای غیاثی افزود: 

االمتیاز آن به  ت خواهد آمد که حقدس میلیارد دالر به۱۰۸۰میلیارد دالر و از بابت فروش فوالد ۷۰۰دالر، از فروش آهن

 «شود. میلیارد دالر می۰۰میلیارد دالر و ۹۰میلیارد دالر، ۱۷درصد به ترتیب  ۷،۷های برنده از قرار  حساب کمپنی

میلیارد دالر ۱۰۰و  ۱۱۰، ۰۰درصد، به ترتیب حدود  ۱۱های ناکام، از قرار  االمتیاز کمپنی او، نظر به حق ۀگفت به

 شود. می

گذاری مشترک را با  برای احداث زیربناها )تمدید خط آهن، احداث سرک، تمدید لین برق( سرمایه« SAIL»ی کمپن
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میلیون دالر پیشنهاد کرده که در شرایط کنونی دولت توانایی این ۹۷۰دولت افغانستان به ارزش یک میلیارد 

 گذاری را ندارد. سرمایه

درصد از قیمت فروش آهن، منفی ۰االمتیاز  حق»آمده است: « SAIL»پنی االمتیاز کم در اسناد، به ارتباط پرداخت حق

 «شود[. گیری خریدار]به دولت افغانستان پرداخت می مصرف انتقال، از دهنه معدن الی محل تحویل

االمتیاز به معنای تاراج و چپاول معادن کشور  درصد حق۰-۷گویند که  های پیشین وزارت معادن می از سویی هم، مقام

 ست.ا

درصد ۰-۷اگر بخواهیم یک کشور را چور کنیم، همین »صبح گفت: ۸انجنیر ابراهیم عادل، وزیر پیشین معادن به 

درصد عواید ناخالص از معدن ۷۰-۰۰رویالیتی است و ما نباید این کار را بکنیم. ما باید درصدی خوبی را بگیریم که 

 «دست بیاید. به

های برنده، تولیدات خویش را از مسیر آسیای میانه به چین  گک، کمپنی حاجی قرار است با امضای قرارداد معدن آهن

 صادر کنند.

های  های برنده در سال باشد، اما با در نظرداشت اسناد، کمپنی االمتیاز از عواید ناخالص قابل پرداخت می که حق با آن

یر فوق محاسبه شود، کرایه بیشتر از کنند و اگر کرایه انتقال سنگ معدنی از مس نخست سنگ معدنی را صادر می

 االمتیاز خواهد شد. حق

که  شود در صورتی به وزارت معادن صالحیت تفویض »با این حال، در اسناد وزارت معادن چنین آمده است: 

صورت مطابق به پروسیجرهای موجوده،  از لحاظ تمویل پروژه متذکره به مشکل مواجه شود، در آن« KILO»کمپنی

 «صورت گیرد. Aباالی بالک « SAIL»ا داوطلب دومی یعنی کمپنی هندی مذاکرات ب

را برنده اعالن کرده، تطبیق « KILO»که کمپنی گوید این وزارت با آن اما غیاثی، معین پیشین وزارت معادن، می

رزیابی الزم و های برنده، ا دهد، در انتخاب کمپنی بیند که نشان می پروژه را از طریق این کمپنی به شک و تردید می

 ای در کار بوده است. که معامله دقت کامل صورت نگرفته و یا این

االمتیازمیلیارددالرتفاوتدرپرداختحق۸۲

« KILO»میلیارد دالر، کمپنی ۸سال مجموعا حدود  ۱۱در طول مدت« SAIL»دهد که کمپنی  که اسناد نشان می طوری

 ۱۱،۳۱سال مجموعا  ۱۱، در جریان «ACATCO»اما کمپنی ناکام  میلیارد دالر، ۰،۹سال مجموعا  ۱۱در جریان 

 االمتیاز را به دولت افغانستان پیشنهاد کرده است. میلیارد دالر حق

برداری از شبکه  که مصادف است با آغاز بهره ۱۰۱۰را از سال   شان براساس اسناد، این دو کمپنی قرار است تولیدات

تا میعاد فوق تحقق نیابد، کمپنی « MCC»که احداث خط آهن کمپنی  ر صورتیآغاز کنند؛ د« MCC»خط ریل کمپنی 

 در تحقق پروژه به ناکامی مواجه خواهد شد.

مردم افغانستان وابسته به معادن است و اگر از  ۀگویند که آیند در همین حال، شماری از نمایندگان مردم در مجلس می

 بزرگ اقتصادی مواجه خواهند شد. ۀفاجع معادن کشور درست استفاده نشود، مردم با یک

افغانستان به  ۀآیند»صبح گفت: ۸به  زیست مجلس نمایندگان قربان کوهستانی، از اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط

های  موجودیت معادن استوار است و اگر از معادن کشور به صورت درست استفاده نشود، به صورت مطلق دارایی

تاراج و چپاول  ۀزودی از ادام ترین چپاول در معادن کشور جریان دارد و باید به اکنون بزرگ رود. هم مردم از بین می

 «معادن جلوگیری شود.

گوید در حال حاضر بازی بسیار خطرناکی در معادن کشور جریان دارد و موضوع به قرارداد سپردن  کوهستانی می

 ارزش دارد.  ها پروژه ب نیست؛ یک معدن بیشتر از میلیونهای سرک، دانشگاه و مکت یک معدن مانند پروژه

االمتیاز پیشنهاد کرده و گفته بود که ساالنه  درصد حق۱۰گک، شرکت اکاتکو  در هنگام قراداد معدن حاجی»او افزود: 

یلیون م۱۰۰های هندی و کانادایی ساالنه  پردازد، در حالی که شرکت حدود یک میلیارد دالر به دولت افغانستان می

االمتیاز را کرده بود، از سوی وزارت رد شد. این شرکت براساس  درصد حق۱۰پردازند. شرکت اکاتکو که تعهد  می

 «درصد را پیشنهاد کرده بود.۱۰یک ارزیابی دقیق 

ف شکل سریع و خال که شماری از نمایندگان آگاهی یافتند که برخی از معادن کشور به گوید زمانی چنین می کوهستانی، هم

نفس قراردادها خالف منافع ملی است و با »شوند، تصمیم گرفتند از امضای قراردادها جلوگیری کنند:  قانون قرارداد می

 «شود. وبود مردم افغانستان تمام می شوند و در ضمن تمام هست گونه قرارداد واقعا که مردم تباه می این



  

 

 

 11تر 11 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

زده قرارداد نشده  گوید که تاکنون هیچ معدنی شتاب ین ادعاها، میپالیسی وزارت معادن، با رد ا رئیساما جلیل جمرانی، 

 است.

 

گونه ادامه یابد، افغانستان به وضعیت کشورهای کانگو،  اگر وضعیت به همین»در بخشی از این مکتوب آمده است: 

اند، مواجه  صورت مدبرانه مدیریت نکرده کاری را به کمبوجیا، لیبیا، عراق و سرلیون که روند انکشاف سکتور معدن

 «خواهد شد.

شویم. ما تاکنون هیچ معدن را عجوالنه و  رو می ود، ما به گدایی روبهاگر معادن ما خوب استخراج نش»جمرانی گفت: 

 «ایم. غیرقانونی قرارداد نکرده

بان عواید،  مدنی، گلوبل ویتنیس، انستیوت دیده  بان شفافیت، جامعه باز، نهادهای مجتمع جامعه اما مسووالن نهادهای دیده

های غیردولتی  سازمان ۀگروپ نهادهای بریتانوی و آیرلندی، شبکخراسان،  ۀیک نهاد غیردولتی آلمانی، سازمان خیری

، طی یک مکتوب عنوانی وحیدهللا شهرانی وزیر معادن، هشدار ۱۰۱۱جون ۱۱ناروی در افغانستان به تاریخ  ۀو کمیت

اشتغال و فقر  زیست، عدم اند که قرارداد معادن به شکل سریعی که جریان دارد، سبب نزاع، فساد، برهم زدن محیط داده

 شود. می

گونه ادامه یابد، افغانستان به وضعیت کشورهای کانگو،  اگر وضعیت به همین»در بخشی از این مکتوب آمده است: 

اند، مواجه  صورت مدبرانه مدیریت نکرده کاری را به کمبوجیا، لیبیا، عراق و سرلیون که روند انکشاف سکتور معدن

 «خواهد شد.

گویند که معادن کشور  ( نیز میAEITIابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان ) ۀن اداراز سویی هم، مسووال

 شوند. زده داوطلبی و قرارداد می ب شکل شتا به

صورت سالم  وزارت معادن، ظرفیت آن را ندارد که معادن را به»صبح گفت: ۸این اداره به  رئیسبشیرخان صالحی، 

کردن در  جای عجله سازی در این وزارت نیاز داریم. به سالم ما به زمان و ظرفیتخاطر مدیریت  مدیریت کند و به

صورت خوب از قراردادها  خواهیم به قراردادهای معادن، بهتر است که بر شفافیت از عواید معادن تاکید شود. اگر ما می

 «نظارت کنیم، باید ظرفیت در وزارت معادن را باال ببریم.

 ۀگوید که در روند داوطلبی و امضای قراردادهای معادن جامع های وزارت معادن، می د از مقامآقای صالحی، با انتقا

 تر دارند. ها و پارلمان نقش کم مدنی، نهادهای مدنی، رسانه

مدنی،  ۀخاطر شفافیت از قراردادهای معادن، نمایندگانی از جامع ایم که به ما بارها به وزارت معادن گفته»او افزود: 

خاطر مدیریت سالم از عواید  باشند. در ضمن به  ها و پارلمان در جریان روند داوطلبی معادن حضور داشته انهرس

 «المللی باشد. دهی، برابر با معیارهای بین معادن، سیستم حساب

مورد شفافیت  ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان، در جریان چهارسال گذشته، دو گزارش در ۀاو، ادار ۀگفت به

 از عواید معادن کشور نشر کرده است.

http://8am.af/wp-content/uploads/2013/03/100925101610_afghan_mine_512.jpg
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میلیون افغانی و در گزارش دوم ۱۸۷ابتکار شفافیت صنایع استخراجی،  ۀدر گزارش نخست ادار»او ادامه داد: 

 «میلیون افغانی عواید معادن، مفقود است.۰۸

جمهوررئیسمعادنبادرخواستجلسه

ها عنوانی ریاست جمهوری،  بارها با فرستادن مکتوب ست، مجلس نمایندگانزی اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط

گویند که تاکنون موفق به  اند که با آنان یک جلسه در مورد معادن برگزار کند، اما نمایندگان می از آقای کرزی خواسته

 اند. این کار نشده

کمیسیون منابع طبیعی و  ۱۹۳۱/۱۰/۱۱و  ۱۹۳۱/۱/۹۰های  ، تاریخ۰۱۱/۱۰۱و  ۹۰۰های  در دو مکتوب با شماره

زیست یک  اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط»جمهوری آمده است:  عنوانی ریاست زیست مجلس نمایندگان محیط

استفاده و به قرارداد سپردن معادن با حضور  ۀبار دیگر خواستار برگزاری جلسه پیرامون معادن کشور، نحو

 «م تا هرچه زودتر به تقاضای کمیسیون جواب ارایه شود.جمهوری هستند. امید داری رئیس

اند  که آنان بارها به وزارت معادن مکتوب فرستاده گویند با آن زیست می چنین، اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط هم

ن مورد که از نظر قانونی پیش از عقد قراداد یک معدن، پارلمان در جریان قرارداده شود، اما آقای شهرانی در ای

 سکوت اختیار کرده است.

، کمیسیون ۱۹۳۱/۳/۷و  ۱۹۳۱/۱۱/۱۸، ۱۹۳۱/۷/۰های  تاریخ ۹۸۳و  ۹۱۱، ۱۷۰های   در سه مکتوب باشماره

زیست  کمیسیون منابع طبیعی و محیط»عنوانی وزارت معادن آمده است:  زیست و منابع طبیعی مجلس نمایندگان محیط

عقد  ۀهای اعضای کمیسیون، از پروس معادن پیش از پاسخگویی به پرسش بار دیگر فیصله کرده است که وزارت یک

 «قرارداد معادن بزرگ جلوگیری کند.

زیست، عنوانی وزارت معادن تاکید  کمیسیون منابع طبیعی و محیط ۱۹۳۱/۱۰/۱۹، تاریخ ۰۱۸چنین، در مکتوب  هم

چنین  ادن بزرگ بحث و بررسی داشته است. همهای گوناگون خود روی مع کمیسیون منابع طبیعی در جلسه»شده است: 

اقتصادی حکومت  ۀرا در مورد معادن کشور تحت ریاست محمد کریم خلیلی، اعضای کمیت  اعضای کمیسیون، جلسه

 «باشد. گیرد، به نفع افغانستان نمی ها، قرارداد معادن به شکلی که صورت می اند که در مجموع جلسه برگزار کرده

 این کمیسیون وجود دارد. رئیسند امضای عبیدهللا رامین، در پایان این س

گک فیصله کرده  در مورد معدن آهن حاجی ۱۹۳۱/۱۰/۱۱زیست به تاریخ  با این حال، کمیسیون منابع طبیعی و میحط

در جریان طی مراحل قراردادهای معادن بزرگ ظرفیت در وزارت معادن وجود ندارد، معادن بزرگ به »است: 

 «ها وجود دارد، باید حل شود. های که در قانون هایدروکاربن شوند و نارسایی زده قرارداد می صورت شتاب

درست  ۀخاطر استفاد ذوب آهن بهترین راهکار به ۀگویند که ایجاد یک کارخان از سویی هم، نمایندگان و کارشناسان می

 از معادن کشور است.

خواند؛  د و نبود متخصصان و بودجه را دال بر این موضوع میکن وزیر معادن بسیار غلو می»کوهستانی گفت: 

گونه کارخانه ایجاد  دهد. اگر این ها را قرضه می های فوالد و ذوب آهن دولت که بانک جهانی برای ایجاد کارخانه درحالی

 «کنند. شود، به تدریج متخصصان خارجی، افغانان را تربیه می

 های ذوب آهن تشویق کند. المللی را در راستای ایجاد کارخانه های ملی و بین کتاو، وزارت معادن، باید شر ۀگفت به

ویژه کمیسیون منابع طبیعی و  به گوید که مجلس نمایندگان پادشاه مجیدی، از اعضای دیگر این کمیسیون می اما گل

 اند. دهزیست در مورد جلوگیری از کارهای غیرقانونی وزیر معادن، هیچ کاری را انجام ندا محیط

کمیسیونفرمایشی

تواند؛ چون وزارت  جرگه هیچ کاری کرده نمی گویم که متاسفانه ولسی من به صورت واضح می»آقای مجیدی گفت 

زیست مداخله کرده است و مسووالن این وزارت افراد  معادن در انتخاب هیات اداری کمیسیون منابع طبیعی و محیط

دلخواه و غیرقانونی خود را انجام دهند. کمیسیون را به خواهش و فرمایش خود اند تا کارهای  دلخواه خود را آورده

 «وار نیستم که ما از آدرس این کمیسیون از قراردادهای وزارت معادن نظارت کنیم. اند. من چندان امید ساخته

میسیون کسانی هستند که نتیجه مانده است و در آینده نیز چنین خواهد شد. در ک های ما بی تاکنون برنامه»او افزود: 
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کنند و روابط نزدیک به وزیر معادن دارند و یک انتخابات غیرقانونی را برای انتخاب هیات  کارهای معادن را می

اند. وزارت  اند که متاسفانه اکثریت اعضای کمیسیون از این انتخابات آگاهی نداشته اداری این کمیسیون به راه انداخته

زیست از کارکردهای این وزارت نظارت کرده نتوانند، در  ی کمیسیون منابع طبیعی و محیطخاطری که اعضا معادن به

 «انتخابات هیات اداری ما دخالت کرده است.

است و هیچ امیدواری « وزارتی»زیست،  او، در حال حاضر ساختار هیات اداری کمیسیون منابع طبیعی و محیط ۀگفت به

 د ندارد.برای اصالح قراردادهای معادن وجو

اند. کمیسیون سال گذشته،  ه ها معدن دیگر غیرقانونی قرارداد شد گک، بل ده نه تنها در مساله حاجی»او با لحنی تند گفت: 

 «حکومت باعث شد که از این کار جلوگیری شود. ۀتصمیم گرفت که باید وزیر معادن را به استیضاح بخواهد، اما مداخل

ایجادنهادمتخصصانمعادن

درست از معادن کشور، باید یک نهاد  ۀگویند که برای استفاد بان شفافیت افغانستان می همین حال، مسووالن دیده در

 متخصصان معادن تشکیل شود.

ها و پارلمان حضور داشته باشند تا مبادا  مدنی، رسانه ۀباید در جریان لیالم)داوطلبی( معادن، جامع»جاوید نورانی گفت: 

ها است که جنگ جریان دارد و شاید حالت ما هم به  کانگوی افریقا تبدیل شود. در ممالک افریقایی سال افغانستان به

 «گونه برسد. همین

مدنی و پارلمان باید  ۀجامع»بان شفافیت، خواهان یک فکر ملی در مورد معادن کشور است:  گوید که دیده چنین می او هم

های وزیر معادن نیز جلوگیری کنیم. نقش  د و ما با همکاری پارلمان از صالحیتاز قراردادهای زیر  بحث، جلوگیری کنن

 «مدنی در بخش معادن بیشتر شود. ۀپارلمان و جامع

گویند که برای جلوگیری از چپاول معادن، باید  نیز می زیست و منابع طبیعی مجلس نمایندگان اعضای کمیسیون محیط

 وجود بیاید. از معادن به  هیک اجماع و فکر ملی در مورد استفاد

مدنی  ۀها و جامع ، رسانه های مقننه، قضاییه، اجراییه یک مجلس تخصصی متشکل از نمایندگان قوه»کوهستانی گفت: 

نفتی  ۀگک، مس عینک لوگر، حوز های حاجی کشور ایجاد شود و این مجلس تمام قراردادهای معادن را به شمول معدن

 «ز قراردادهای دیگر را لغو اعالم کند تا این قراردادها دوباره به داوطلبی گذاشته شود.نفت آمودریا و شماری ا

نفتیآمودریاحوزه

اند،  های نفتی قشقری، بازار کمی و زمردسای پروپوزل ارایه کرده وزارت معادن، از جمله چهار کمپنی که در بالک

به امضا رسانیده و کار پروژه به تاریخ « وطن گروپ»م چین و قرارداد اکتشاف و تقسیم تولید را با کمپنی ملی پترولی

 سرطان سال گذشته، شروع شده است.۰

ها، مواد قانون و منافع ملی در نظر گرفته نشده، بل  های این شرکت گویند که در ارزیابی پرپوزل کارشناسان می

 شد. که نباید چنین می آفری)درخواستی( که در میان چند آفر بر جسته بود، برنده اعالن شده است

که آفرها نتوانند منافع ملی را تامین کنند، و در تضاد با مواد قانون قرار گیرند، نباید  براساس قانون معادن، در صورتی

نفتی آمودریا به کمپنی پترولیم چین و وطن گروپ، چنین شده  ۀهای حوز برنده داوطلبی تثبیت شوند که در سپردن بالک

 است.

 ۀداوطلبی و ارزیابی سه بالک نفتی در حوز ۀپروس ۀدهم معادن، خالص شماره ۀین وزارت معادن، در مجلپیش از ا

های خود را مطابق  ای آن، از میان چهار کمپنی، سه کمپنی پروپوزل آمودریا را به نشر سپرده بود که در جدول مقایسه

های این سه شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته است، در  پروپوزل اند. اما نامه ارایه نکرده و تضمین هم نپرداخته شرط

 ها ارایه تضمین، یکی از شرایط اساسی اشتراک در داوطلبی است. که مطابق قانون تدارکات، در داوطلبی حالی

ون میلی۱۰،۱۳میلیون تُن ذخایر جیولوجیکی نفت و مقدار ۰۱،۳شده در این سه بالک، مقدار  های انجام براساس پژوهش

شده در این سه،  تُن ذخایر قابل استخراج نفت، به کتگوری صنعتی محاسبه شده است. ارزش ذخایر قابل استخراج تثبیت

توان آ  شود که با مصارف اندک می میلیارد دالر تخمین می۱۰،۷های کنونی نفت در جهان، بالغ بر  بالک به تناسب قیمت

 را استخراج کرد. ن 
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قراردادیخالفقانون

خاطری که در این ساحات،  اساس قانون معادن، در چنین ساحات باید قرارداد  انجام خدمت و تقسیم تولید عقد شود، بهبر

مسووالن پیشین و کنونی  ۀگفت اکتشاف تکمیل شده، اما به ۀکشف تجارتی صورت گرفته، ذخایر محاسبه شده و مرحل

در چنین مناطقی، قرارداد اکتشاف و تقسیم تولید مفهومی ندارد،  ،وزارت معادن، کارشناسان و اعضای مجلس نمایندگان

 اما وزارت معادن چنین کاری را خالف قانون انجام داده است.

دریا ، قشقری، بازارکمی  دار نفتی )انگوت، آق در این سه بالک پنج ساحه معدن»غیاثی، معین پیشین این وزارت، گفت: 

های نفت توسط متخصصان کشف  ها دالر محاسبه شده و اکثریت چاه میلیون و زمردسای( کشف و ذخایر آن با ارزش

 «ها دالر مصرف کرده است. شده و دولت پیشین افغانستان از این بابت میلیون

نفتی آمودریا، از  ۀگوید که حوز های ارشد وزارت معادن که نخواست نامش افشا شود، می چنین، یکی از مقام هم

های چینایی  اکتشاف آن تکمیل شده، اما کمپنی ۀرود که پیش از این، مرحل ی افغانستان به شمار میترین ذخایر نفت بزرگ

ها که پیش از این صورت گرفته،  گروپ در مقابل این همه مصارفات و کشف تجارتی در پنج معدن این بالک و وطن

 اند. دهپرداختی به دولت افغانستان متعهد نش گونه امتیاز و یا پیش اکنون هیچ

های شخصی و سیاسی  گروپ، معامله وزارت معادن، با شرکت ملی چین و وطن ۀتجرب چند مسوول بی»این مقام افزود: 

 «اند. های ملی را در حالت تاراج و چپاول قرار داده اند و به این صورت ثروت کرده

معادن ،چند فرد غیرمسلکی قراردادهای معادن گویند که در وزارت  عالی مبارزه با فساد اداری نیز، می ۀمسووالن ادار

 کنند. را بررسی و ارزیابی می

هایی را  اند که سروی نفتی آمودریا قبال اکتشاف شده، اکنون مسووالن، یک چل)فریب( را یاد گرفته ۀحوز»لودین گفت: 

کنند ]و آن را در  ی ترجمه میاندازند و دوباره به انگلیس سال پیش صورت گرفته، در یک کمپیوتر می۷۰-۰۰که تقریبا 

دو تن در کابل و -شود که فالنه معدن به این و آن فرد داده شود. یکی کنند[. پافشاری می جمله اکتشاف جدید حساب می

 «کنند. لندن با سرنوشت مردم بازی می

گروپ، به نفع  یم چین و وطنهای پترول نفتی آمودریا با شرکت ۀهای حوز گوید که قرارداد بالک بان شفافیت نیز، می دیده

 باشد. مردم و دولت نمی

برند و برخالف  ]قولی[  در قرارداد آمودریا نیز، مشکالتی وجود دارد که نفت خام را به ترکمنستان می»نورانی گفت: 

دگی از کنند. مشکل این است که شفافیت نیست. چند نفر، در یک اتاق سیاه، به نماین که اول داده بودند، اکنون عمل می

کنند؛ این برای ما مهم نیست؛  شان را[ از طریق سایت وزارت معادن نشر می ۀکنند و سپس ]فیصل تمام مردم فیصله می

کنیم، قوماندانان و افراد مسلحی که از طرفداران  که ما از معادن نظارت می برای ما چگونگی قرارداد مهم است. زمانی

 «شوند. اند، مانع کار ما می مسووالن وزارت

گوید که تنها معدن مس عینک، از سه دیدگاه، تحلیل و ارزیابی دقیق شده است، دیگر معادن حدسی  آقای نورانی، می

 اند. تحلیل شده

گوید که از زمان تصدی شهرانی به سمت وزیر معادن، نبود ظرفیت و مدیریت  اما یک مقام ارشد وزارت معادن می

 به تعویق بیندازد. ۱۰۱۸جارتی در معدن مس عینک را به سال باعث شده که شرکت چینایی، تولید ت

رسما تولید خود را آغاز کند، اما اکنون این شرکت  ۱۰۱۹مطابق قرارداد، قرار بود شرکت چینایی در سال »او افزود: 

 «به تعویق انداخته است. ۱۰۱۸بنابر نبود ظرفیت و تعهد در وزارت معدن، تولید تجارتی را به سال 

نفتی آمودریا بسیار ضرر  ۀهای حوز گوید که دولت از بابت بالک ین حال، ابراهیم عادل، وزیر پیشین معادن، میدر هم

 کرده است.

  های نفت و گازی که قبال اکتشاف شده معدن»گوید که در قسمت معادن نفت و گاز دو مرحله وجود دارد:  آقای عادل می

درصد سهم به کمپنی داده شود و معادنی که اکتشاف نشده باشند، با در ۱۰درصد رویالیتی به دولت و ۸۰باشند، باید

 «درصد باشد.۰۰-۷۰نظرداشت حجم معادن، سهم دولت میان 

نفتی  ۀهای حوز شمول بالک گوید اکثریت معادن کشور به می پادشاه مجیدی از اعضای مجلس نمایندگان از سویی هم، گل

 .اند آمودریا غیرقانونی قرارداد شده

گیرد و امضای قرارداد  نسل آینده به معادن وابسته است؛ اما این حکومت  فاسد، این آرزوی مردم را می»مجیدی گفت: 

گیرد. ما قرار بود موضوع معادن  المللی به همکاری حکومت فاسد صورت می المللی، مافیای بین معادن توسط دزدان بین
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باید اصالح شوند؛ اما متاسفانه در شروع سال، یک کودتا با همکاری را به مجلس عمومی گزارش بدهیم که قراردادها 

 «زیست صورت گرفت. وزارت معادن در کمیسیون منابع طبیعی و محیط

کاهشمالیه

درصد مالیه را متقبل شده، اما پس از برنده شدن، اکنون متعهد به ۹۰های یادشده در آفر خود،  از سوی دیگر، کمپنی

 اند. شده درصد مالیه۱۰پرداخت 

دسامبرسال ۹۱های برنده توافق کرده که هرگاه چهار دستگاه برمه را الی  وزارت معادن، با کمپنی ۀکنند تیم مذاکره

که چنین توافق، خالف قانون  درصد مالیه بپردازند. در حالی ۱۰توانند  دار انتقال دهند، آنان می به ساحات معدن ۱۰۱۱

 لیه باعث برنده شدن کمپنی شده باشد.درصد ما۹۰بوده، ممکن است تادیه 

  االوزراتی و کابینه بین ۀدهد که مسووالن وزارت معادن در هنگام قراداد یک معدن، به کمیت صبح، نشان می۸های  یافته

 اند. هایی متفاوت ارایه کرده گزارش

کابینه، آمده است که قرار است  به ۱۹۳۰اسد سال ۹۱نفتی آمودریا به تاریخ  ۀدر گزارش وزارت معادن، در مورد حوز

ها  که اکنون این شرکت درصد مالیه به دولت افغانستان بپردازند، در حالی۹۰گروپ  های ملی پترولیم چین و وطن شرکت

 درصد مالیه به دولت بپردازند.۱۰اند که پذیرفته

 رسانند. های یادشده، نفت خام را در خارج از کشور به فروش می در حال حاضر شرکت

فروش برسد، به هیچ وجه اقتصادی  که نفت خام در خارج از کشور تصفیه شود و به  گویند در صورتی کارشناسان، می

 کند. نیست و به منافع ملی ضرر وارد می

گیرد  های استخراجی صورت می های موجود اکتشافی بدون حفر چاه در حال حاضر استخراج نفت از چاه»غیاثی گفت: 

های آبی، تخریب معدن و باالخره ضایع شدن نفت در طبقه  می و تخنیکی بوده و سبب تشکیل زبانهکه خالف اساسات عل

 «شود. می

دار انگوت واقع بالک قشقری را با یک شرکت داخلی جهت استخراج  با این حال، وزارت معادن سال گذشته، ساحه نفت

و عواید ناشی از تولید و فروش نفت را ساالنه حدود  قرارداد کرد« نفت و گاز»و تولید نفت در مغایرت کامل با قانون 

میلیون دالر رقم زد، اما دیری نگذشت که این قرارداد بدون نتیجه به طور مرموز به ناکامی گرایید و تا امروز  ده

 مسووالن از آن یاد نکردند.

این  ۀهای برند در حال حاضر شرکت نفتی آمودریا به ارزش میلیاردها دالر نفت ذخیره دارد و ۀبرآساس برآوردها، حوز

 دهند. کشند و به خارج از کشور انتقال می معدن، نفت را از چاه می

، از بستگان «عاطف»و « راشد»درصد سهم به ۱۷االمتیاز به دولت افغانستان،  درصد حق۱۷ها، حدود  این شرکت

 رسد. به خود شرکت می درصد سهم۰۰پردزاند که به این حساب،  های بلندپایه حکومتی، می مقام

نفتی  ۀگویند که در زمان داوطلبی حوز می زیست و منابع طبیعی مجلس نمایندگان با این حال، اعضای کمیسیون محیط

 اشتراک داشتند و دو شرکت دیگر کامال ساختگی بود. چینایی و وطن  آمودریا، چهار شرکت به شمول کمپنی

شدن شرکت چینایی، جلیل جمرانی و برادرش دو کمپنی ساختگی را نیز شامل  ندهخاطر بر اند که به این نمایندگان مدعی

 داوطلبی کرده بودند.

ها تضمین بانکی نداشته باشند،  که شرکت این دو شرکت تضمین بانکی نداشتند و براساس قانون، زمانی»کوهستانی گفت: 

 «ود و شخص وزیر، دست به این کار زده است.خاطر منافع شخصی خ شوند. جلیل جمرانی به شامل روند داوطلبی نمی

پردازد و پس از  درصد رویالیتی به دولت افغانستان می۱۷براساس متن قرارداد، شرکت چینایی تا چهارسال آینده حدود 

 درصد خواهد رسید.۷۰آن، سهم کشورمان از مفاد آن به 

دهند. بنابر  کشند و سپس سهم دولت را می ها در آغاز مصارف خود را می شرکت»اما یک مقام وزارت معادن گفت: 

گذاری و  نبود مدیریت سالم و فساد اداری در وزارت معادن وجود دارد، این وزارت در موقفی نیست که حجم سرمایه

 «ها را تثبیت و کنترول کند. های حقیقی این شرکت مصرف

که مصارف هنگفت مورد تایید وزیر نیز قرار دهند  ها مصارف خود را بیشتر جلوه می از سوی دیگر کمپنی»او افزود: 

 «گیرد. می

میلیون دالر ۱٫۷۱نفتی آمودریا، حدود  ۀچینایی در حوز  امنیتی شرکت ۀروز۱۷دهد که تنها یک سروی  سندها نشان می

 هزینه برداشته و آقای شهرانی نیز، سند پرداخت این مقدار پول را امضا کرده است.
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گذاری  میلیون دالر امریکایی در این معدن سرمایه۱۰-۰۰نفتی آمودریا حدود  ۀرنده حوزهای ب در حال حاضر شرکت

 میلیون تن نفت را به خارج از کشور انتقال دهند.۱اند و قرار است تا چهارسال آینده حدود   کرده

کنند و در آینده،  فت تولید میهزار بیرل ن۷، روزانه  های برنده ها گفته بود که کمپنی پیش از این آقای شهرانی، به رسانه

 هزار بیرل در روز خواهد رسید، اما تاکنون این امر تحقق نیافته است.۰۷این مقدار به

خودداریازایجادپاالیشگاه

منظور استخراج نفت آمودریا،  به»اند که آنان بر مبنای قرارداد  ها گفته مسووالن شرکت چینایی، پیش از این به رسانه

 سازند، اما در متن قرارداد اصال به موضوع پاالیشگاه اشاره نشده است. نفت نیز می یک پاالیشگاه

های یادشده و آقای شهرانی، در  رود، اما شرکت ترین موارد استخراج معادن نفت و گاز به شمار می پاالیشگاه، از مهم

 اند. ها معلومات نداده این مورد به رسانه

دسامبر سال ۱۰گروپ با وزیر معادن به تاریخ  های ملی پترولیم چین و وطن تنها در سند همکاری مسووالن شرکت

 ، بر ایجاد یک پاالیشگاه نفت تاکید شده است.۱۰۱۹

های ملی پترولیم  طرفین تمایل دارند تا یک دستگاه تصفیه )پاالیشگاه( توسط شرکت»در این سند همکاری آمده است: 

 «های مایع در داخل افغانستان به کار انداخته شود. کاربنهایدرو ۀچین و وطن، جهت پروسس و تصفی

 ای نشده است. در این سند در مورد ظرفیت پاالیشگاه اشاره

 های یادشده وجود دارد. در پایان این سند امضاهای وحیدهللا شهرانی و مسووالن شرکت

امریکایی در نظر « کو ام اف«  ا اکنون کمپنیباشد، ام ها برنده می شرکت ۀکه مسوولیت احداث پاالیشگاه به عهد در حالی

 دارد تا یک پاالیشگاه نفت را در والیت جوزجان بسازد.

عنوانی کمیسیون منابع طبیعی و  ۱۹۳۱/۸/۹۰، تاریخ ۰۸۹/۹۱۷چنین وزارت معادن، در مکتوب شماره  هم

های  نفتی آمودریا، با شرکت ۀوززمان با امضای قرارداد ح گفته است که این وزارت هم زیست مجلس نمایندگان محیط

 پترولیم چین و وطن سند همکاری پیرامون دستگاه پاالیشگاه را نیز امضا کرده است.

زیست  های یادشده از ایجاد پاالیشگاه خودداری کردند، اعضای کمیسیون منابع طبیعی و محیط که شرکت پس از آن

 نفتی آمودریا شدند. ۀخواهان توقف استخراج حوز

زیست عنوانی وزارت معادن آمده  کمیسیون منابع طبیعی و محیط ۱۹۳۱/۱۰/۱۹، تاریخ ۰۱۳/۱۰۰مکتوب شماره  در

درصد ۱۷های برنده  نفتی آمودریا را که شرکت ۀهای خود موضوع قرارداد حوز اعضای کمیسیون در جلسه»است: 

اند. بنا کمیسیون  ین موضوع را به نفع کشور ندانستهپردازند، اکثریت اعضای این کمیسیون ا االمتیاز به افغانستان می حق

درصد، که به نفع کشور ما ۸۷است که الی حل معضل    خویش به اتفاق آرا تصویب کرده ۱۹۳۱/۱۰/۱۱تاریخ  ۀدر جلس

 «نیست، از استخراج و صادر کردن نفت جلوگیری شود.

معلومات وزارت معادن، پس از تحلیل قرارداد چنین انجنیر دولت نادرخیل، مسوول پیشین ریاست جیولوجیکی  هم

نفتی آمودریا معامله صورت گرفته و  ۀدر قرارداد حوز»کند:  گیری می نفتی آمودریا چنین نتیجه ۀهای حوز هایدروکاربن

 «باشد. این یک خیانت به مردم افغانستان می

شمار  ترین بخش قراردادهای معادن نفت به ز مهمهای نفت ا پاالپیشگاه گویند که ایجاد  در همین حال، کارشناسان می

 رود. می

اگر دولت افغانستان از بانک جهانی برای ساخت یک پاالیشگاه »انجنیر نثار احمد وفا، از کارشناسان معادن گفت: 

د، اما ده قرضه بخواهد، این بانک مانند دیگر کشورها، این قرضه را به آسانی در اخیتار دولت افغانستان نیز قرار می

ها باید صددرصد پاالیشگاه  کنند، و این شرکت های خصوصی استخراج می نفتی آمودریا را شرکت ۀاکنون که حوز

 «ساختند. می

خوانند؛  آقای وفا، مسووالن وزارت معادن نبود بودجه و متخصص را از مشکالت اساسی ایجاد یک پاالیشگاه می ۀگفت به

ذوب آهن، در جریان چند سال معدود، متخصصان خارجی  ۀاالیشگاه و کارخاندر حالی که در صورت ایجاد یک پ

 توانند شماری از کارشناسان افغان را نیز آموزش دهند. می

های ذوب آهن و فوالد ایجاد نشود و در وزارت معادن  ها و کارخانه که پاالیشگاه گوید در صورتی چنین، می او هم

 گونه ادامه خواهد یافت. همین راج و چپاول معادن بهسازی واقعی صورت نگیرد، تا ظرفیت
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هایسهامیملیوجلوگیریازتاراجمعادنشرکت

های سهامی  گوید که با ایجاد شرکت الملل اتاق تجارت و صنایع نیز، می روابط بین رئیسبا این حال، آذرخش حافظی 

 د.شو ملی نفت و ذوب آهن از تاراج و چپاول معادن کشور جلوگیری می

رسد. من این موضوع را بارها  هیچ کشوری از طریق فروش مواد خام به خودکفایی نمی»صبح گفت: ۸آقای حافظی به 

ناکام کشورهای افریقایی و امریکای  ۀام. فروش مواد خام تجرب تجارت مطرح کرده  جمهور و اتاق رئیسبا وزیران، 

 «شان فقیراند. در حال حاضر کشور ما نیز چنین است. جنوبی است که از طریق فروش مواد خام، هنوز کشورهای

رود  شود، هم سطح تولید باال می ها در داخل کشور ما آهن را ذوب کنند، هم اشتغال ایجاد می که شرکت زمانی»او افزود: 

 «رسیم. و هم به خودکفایی می

 ۀاز این تاراج جلوگیری نشود، مردم آینداو، در حال حاضر تاراج و چپاول در معادن کشور وجود دارد و اگر  ۀگفت به

 خطرناکی در پیش خواهند داشت.

 گوید تاحدی ممکن باید مواد خام در داخل کشور پروسس شود. چنین، وزیر پیشین معادن، می هم

بهترین راه همین است تاجایی که امکان دارد مواد خام در داخل کشور پروسس شود. با این کار و »آقای عادل گفت: 

که مواد خام در داخل  یابد. درصورتی رود و اقتصاد کشور نیز بهبود می ها باال می ستفاده از تکنالوژی جدید، دانش افغانا

 «کننده است. های استخراج کشور پروسس شود، هم به مفاد کشور و هم به مفاد کمپنی

 رساند. خود زیان میکند، در حقیقت به اقتصاد  عادل، هر کشوری که مواد خام صادر می ۀگفت به

در حال حاضر، در بخش معادن کشور، خارجیان و مشاوران خارجی، کشورهای افریقایی و امریکایی »او افزود: 

ها در حال حاضر  خوب دیگران را بگیریم و بدشان را کنار بگذاریم. شرکت ۀآورند، اما ما باید مشور جنوبی را مثال می

 «نند کشورهای افریقایی تبدیل شویم و در آینده شکم کودکان ما از گرسنگی باد کند.کنند که ما به ما همین کار را می

جمهور کرزی و اعضای شورای ملی  رئیسدر همین حال کارشناسان، مسووالن پیشین و کنونی وزارت معادن از 

 به زودی محاکمه کنند.گران معادن را  های ملی افغانستان، معامله خاطر تضمین شفافیت و حفظ ثروت خواهند که به می

معادنکوچکومعاملهبانمایندگانومسووالن

دهد که شماری از نمایندگان مردم در مجلس نیز، در قراردادهای برخی از معادن کشور سهم  صبح نشان می۸های  یافته

 دارند.

قرارداد کرده   گلیسیمیلیون دالر به یک شرکت ان۰۰ذغن را به ارزش  در حال حاضر وزارت معادن، معدن طالی قره

 نیز، در این معدن سهم دارد. است که سید منصور نادری، از اعضای مجلس نمایندگان

 

دهد که شماری از نمایندگان مردم در مجلس نیز، در قراردادهای برخی از معادن کشور سهم  صبح نشان می۸های  یافته

 دارند.
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گوید که برخی از نمایندگان نیز، با وزیر  که نخواست نامش افشا شود، می ا این حال، یکی از اعضای مجلس نمایندگانب

 اند. معادن معامله کرده

ذغن بدخشان سهم دارد. زلمی مجددی  سیدمنصور نادری در حال حاضر در معدن طالی قره» صبح گفت: ۸این منبع به 

دوست از نمایندگان هرات معدن زغال  دن قرارداد الجورد این والیت و رضا خوشک وطناز نمایندگان مردم بدخشان مع

ویژه در فصل زمستان به مخالفان  های این دو نماینده به اند. شرکت های خود گرفته سنگ سبزک این والیت را به شرکت

استخراج الجورد و زغال  ۀزمین های وزارت معادن از آن نظارت کرده نتوانند و کنند تا هیات مسلح پول پرداخت می

 «سنگ بیش از قرارداد آن مساعد شود.

رود که  های استخراجی به شمار می گوید که شرکت خوشک از بهترین شرکت دوست، با رد این ادعاها می اما آقای وطن

 پردازد. براساس مقدار استخراج زغال، به دولت پول می

 «پردازد. کند، به وزارت معادن پول می ر زغالی که استخراج میشرکت خوشک براساس مقدا»صبح گفت: ۸او به 

میلیون دالر باشد، وزیر معادن صالحیت امضای آن را دارد و ۷گذاری یک معدن تا  براساس قانون معادن، اگر سرمایه

میلیون ۷۰ میلیون توسط شورای وزیران و باالتر از ۷۰الی۱۷الوزرا، از  میلیون دالر توسط کمیسیون بین۱۷الی ۷از 

 دالر توسط پارلمان به تصویب برسد.

خاطر فراهم ساختن  اما آقای شهرانی، در جریان چند سال گذشته، فراتر از قانون عمل کرده و شماری از معادن را به

 و زورمندان قرارداد کرده است. های معامله با شماری از اعضای مجلس نمایندگان زمینه

صوف والیت سمنگان ماه ثور سال گذشته،  در مربوطات ولسوالی دره« شک قوبیرا»از سویی هم، معدن زغال سنگ 

 در روند داوطلبی این معدن اشتراک داشتند.« خورشید میالد»و « کاران معدن»های  به داوطلبی گذاشته شد که شرکت

افغانی ۸۰۰را حدود  های خود هر تن زغال سنگ کاران، با دو ماه تجربه و نداشتن تکنالوژی در پروپوزل معدن  شرکت

 اند. افغانی رویالیتی به وزارت معادن پیشنهاد کرده۱۱۷۷رویالیتی و خورشید میالد 

 این داوطلبی اعالن شده است. ۀکاران که مربوط یکی از نمایندگان است، برند اما اکنون شرکت معدن

میلیون تن زغال ۸۰قوبی حدود سنگ راشک  خورشید میالد، در پروپوزل خود نوشته است که معدن زغال   شرکت

 کند. میلیارد افغانی ضرر می۹۰افغانی رویالیتی تفاوت، دولت در مجموع بیش از ۱۱۷۷الی ۸۰۰ذخیره دارد که از

 این شرکت چندبار به وزارت معادن و سه بار به دادگاه عالی کشور شکایت کرده است.

معدن »، عنوانی مقام وزارت معادن آمده است: شرکت خورشید میالد ۱۹۳۱/۷/۱۱، تاریخ ۷۱۹در مکتوب شماره 

ای که از سوی هیات موظف صورت  به داوطلبی گذاشته شد. ارزیابی ۱۹۳۱راشک قوبی به تاریخ ششم ثور سال 

گذاری، نرخ رویالیتی،  سرمایه ۀکه شرکت خورشید میالد به مراتب در حص گرفته، غیرعادالنه بوده؛ در حالی

، خدمات اجتماعی، ظرفیت تولید ساالنه، تفحص، اکتشاف و غیره نسبت به شرکت معدن کاران کاری  زیست، پالن میحط

 «برتری داشته است، امید است که در مورد تجدید شود.

 شرکت خورشید میالد وجود دارد. رئیسهللا ایماق،  در پایان این سند امضای عتیق

مینه یک هیات متشکل از دو تن از ریاست کدستر و یک تن از در ز»هللا شهرانی، در پایان این عریضه گفته است:  وحید

 «حقوق به ریاست انجنیر نصیراحمد درانی معین امور تنظیم و انسجام معادن موضوع را بررسی کنند. ۀادار

 اند. کاران را واجد شرایط نخوانده این هیات، پس از بررسی، شرکت معدن

اند، آقای شهرانی یک هیات دیگر را نیز به سرپرستی داکتر  اران را رد کردهک که هیات یادشده شرکت معدن اما پس از آن

ها تعیین کرد که اعضای این هیات شرکت  جیولوجیکی این وزارت، جهت بررسی دوباره شرکت رئیسعتیق 

 اند. کاران را برخالف نظر هیات قبلی تایید کرده معدن

کاران را امضا  بار نیز برنده شدن شرکت معدن  نبود شفافیت این خاطر ریاست حقوق وزارت معادن، به ۀاما، نمایند

 نکرده است.

کاران  های خورشید میالد و معدن های شرکت در همین حال حال، در گزارش ریاست کدستر وزارت معادن که پروپوزل

دالر را در بخش هزار ۱۰۰خود حدود  ۀشد  شرکت خورشید میالد در پروپوزل ارایه»را بررسی کرده، آمده است: 

هزار دالر ۷۰زیست، خورشید میالد  هزار افغانی برای محیط۱۰۰زیست و مسایل امنیتی، اما شرکت معدن کاران  میحط

هزار افغانی را در بخش خدمات اجتماعی، خورشید میالد حجم ۰۰۰کاران را در بخش خدمات اجتماعی، اما معدن

برداری استخراج خویش را ساالنه  هزار تن و مدت بهره۸۰اف( نخست )تفحص و اکتش ۀاستخراج خود را در مرحل

میلیون ۱۹گذاری نهایی آن  میلیون دالر و سرمایه۸گذاری ابتدایی خورشید میالد  هزار تن ذکر کرده است. سرمایه۱۰۰
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لیتی آن میلیون دالر و رویا۱کاران  گذاری نهایی معدن افغانی؛ در حالی که سرمایه۱۱۷۷دالر و رویالیتی آن مبلغ 

 «افغانی در هرتن پیشنهاد کرده است.۸۰۰

شرکتناکام

ی » قرونه»کاران، پیش از این مدت دوسال در معدن زغال سنگ  االوزا تاکید شده که شرکت معدن بین ۀدر گزارش کمیت

این شرکت فسخ بامیان فعالیت داشته، اما به دلیلی که به ذخایر اقتصادی زغال سنگ دسترسی پیدا نکرده، بنا قرارداد 

 شده است.

کاران از سوی  کاران در استخراج یک معدن ناکام مانده است، اما در این ارزیابی شرکت معدن که شرکت معدن با آن

 نمره گرفته است.۱۸۳نمره و شرکت خورشید میالد ۱۱۱هیات وزارت معادن

ریاست  ۀانجنیر عبدالطیف نمایند در پایان این گزارش امضاهای انجنیر غالم حضرت امیری، مشاور مقام وزارت،

 تفتیش معادن و انجنیر محمد رحیم صمیم، سرپرست ریاست کدستر این وزارت موجود است.

 گیری به کمیسیون وزرا محول کرده است. آقای شهرانی، در پاپان این گزارش موضوع را جهت تصمیم

دهللا شهرانی وزیر معادن، عبدالهادی ارغندیوال کمیسیون وزرا که وحی ۱۹۳۱/۰/۱۰، تاریخ ۰شماره  ۀاما در فیصل

زیست،  محیط ۀمحمد ملکیار معین مسلکی ادار وزیر اقتصاد، محمد مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه، غالم

گذاری وزارت خارجه و شماری دیگر از مسووالن وزارت معادن اشتراک  هللا صامت مدیر تجارت و سرمایه نجیب

داوطلبی و  ۀاز این که در پروس»ز استماع گزارش ریاست کدستر که در باال ذکر شد، آمده است: اند، پس ا داشته

های کمپنی، متخصصان، تکنالوژی، پالن  ارزیابی تنها رویالیتی مدنظر نبوده و دیگر معیارها از قبیل تجربه

 «کاران عقد قرارداد شده است. نی معدنشود، بنا با کمپ گذاری و غیره معیارها در نظر گرفته می زیست، سرمایه محیط

محمد ملکیار، انجنیر متصل کومکی معین وزارت  در پایان این سند امضای ارغندیوال، شهرانی، مصطفی مستور، غالم

 شود. گذاری وزارت خارجه دیده می هللا صامت مدیر تجارت و سرمایه تجارت و نجیب

داوطلبی معادن و آفرگشایی هر  ۀگویند در پروس نی وزارت معادن میبا این حال، شماری از کارشناسان و مسووالن کنو

زیستی، ظرفیت تولید ساالنه و رویالیتی خوب  محیط ۀگذاری، توانایی مالی و تخنیکی، برنام شرکتی که از نظر سرمایه

 داشته باشد، باید برنده اعالن شود.

زیستی، توانایی  گذاری، پالن محیط هایی از نظر سرمایه در یک قرارداد تفاوت»یک مقام ارشد وزارت معادن گفت: 

کاری، متخصصان، ایجاد شغل، تکنالوژی، تفحص و اکتشاف،  ۀتخنیکی و مالی، رویالیتی، ظرفیت تولید ساالنه، برنام

 «سازد. قرارداد می ۀخدمات اجتماعی، پروسس و بازاریابی، مواردی است که شرکت را برند

شدنیاربرندهروابطومعامله؛مع

ها نه، بلکه براساس روابط و معامله یک معدن قرارداد  گوید که در وزارت معادن، براساس توانایی این مقام اما می

 شود. می

های شرکت خورشید میالد توجهی نکرده، این شرکت به  های وزارت معادن به خواست از سویی هم، پس از آن که مقام

 کرده است. عالی نیز سه بار شکایت دادگاه

در قرارداد معدن راشک قوبی براساس »عالی آمده است:  های شرکت خورشید میالد عنوانی دادگاه در یک کاپی عریضه

کاران  کند. وزارت معادن شرکت ناکام معدن میلیون افغانی زیان می۰۰۰میلیارد و ۹۰آمار واقعی، دولت افغانستان حدود 

معدن راشک قوبی اعالن کرده است و این  ۀان نیز ورشکست شده است، برندهای والیت بامی را که در یکی از معدن

دولت را نپرداخته است. در ضمن به  ۀشرکت از راستای استخراج یک معدن زغال سنگ بامیان بیش از دوسال مالی

ون به تعویق کاران چندبار تضمین بانکی خود را حاضر نکرده بود، مجلس آفرگشایی خالف قان دلیلی که شرکت معدن

 «افتید. می

اند،  گوید که او تمام معیارهایی را که کارشناسان در باال ذکر کرده هللا ایماق، مسوول شرکت خورشید میالد می عتیق

 های وزارت معادن، بنابر دالیل مختلف، رد شده است. تکمیل کرده بود، ولی از سوی مقام

و  ۱۹۳۱/۱۱/۱، تاریخ ۱۰۰۱/۳۳۱های شماره  در مکتوب ریاست دیوان تجارتی استیناف والیت کابل، تاکنون
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عنوانی وزارت معادن از آقای شهرانی خواسته تا به زودترین فرصت مشکل شرکت  ۱۹۳۱/۱۱/۷، تاریخ۱۱۳۰/۱۱۱۰

 خورشید میالد را از نگاه قانونی حل کند.

عالی،  دادگاه رئیسلسالم عظیمی، به نقل از عبدا ۱۳۸۱/۱۰۷۱عالی در مکتوب شماره  چنین ریاست تحریرات دادگاه هم

 از آقای شهرانی خواسته تا مشکل را از طریق ریاست حقوق و دیوان تجارتی حل کند.

خاطر حل  صالح به در صوت عدم موافقه، موضوع جهت انفصال شرعی به دادگاه ذی»در بخشی از این سند آمده است: 

 «شود. آن، ارجاع می

 عالی را نیز حفظ کرده است. های دادگاه وت اختیار کرده، تاکنون سند و مکتوباما آقای شهرانی، در این مورد سک

مربوطه در روشنایی این اسناد اقدام   گاه تا داد  گوید که ریاست تفتیش این وزارت اسنادی را تهیه کرده اما آقای ضمیر می

 کند.

محیطیمعادنارزیابیتاثیراتزیست

هایی که برخی از  گویند که در حال حاضر شماری از شرکت زیست می محیطدر همین حال، شماری از کارشناسان 

 کنند. زیست را تطبیق نمی کنند، استانداردهای جهانی محیط معادن کشور را استخراج می

هایی که تاکنون در بخش معادن افغانستان  متاسفانه شرکت»زیست، گفت:  محمدشفیق فروزان، از کارشناسان محیط

هایی که در  زیستی آشنایی ندارند. تکنالوژی ها، معیارها و استانداردهای محیط اند، اصال به ارزش ردهگذاری ک سرمایه

 «شود. زیستی می های محیط شود، در آینده باعث تشدید آلودگی استخراج معادن استفاده می

استانداردها و معیارهای  کاری، های اکتشاف، استخراج، حفاری و کندن که در مرحله گوید در صورتی آقای فروزان می

 شود. زیست  منطقه، کامال آلوده می زیستی در نظر گرفته نشود، محیط محیط

ها  گویند که آنان در هنگام قرارداد معادن حضور دارند تا شرکت زیست می ملی حفاظت از محیط ۀاما مسووالن ادار

 زیستی را نیز در نظر بگیرند. معیارهای محیط

های عقد قرارداد  زیست در تمام جلسه محیط ۀنمایندگان ادار»صبح گفت: ۸معین مسلکی این اداره به  محمد ملکیار، غالم

 «کنند، اما به صورت کامل تاکنون معیارهای این اداره پذیرفته نشده است. معادن کشور شرکت می

تی در استخراج معادن کشور زیس درصد معیارها و استانداردهای محیط۷۰افزاید که تاکنون حدود  آقای ملکیار، می

 تطبیق شده است.

معدنفلورایدولسوالینیشقندهار

ها معدن دیگر نیز وجود دارد که با قرارداد آن دولت افغانستان  این تنها معدن زغال سنگ راشک قوبی نیست، بلکه ده

 ها دالر خسارت دیده است. میلیون

دهند که در حال  طبیعی و زیرزمینی کشور را تشکیل میترین بخش منابع  براساس آمارها، معادن کوچک، بزرگ

 های مختلف وجود دارد. معدن کوچک در والیت۱۰۰حاضر، بیش از 

 اند. های شماری از نمایندگان و مسووالن دولتی قرارداد شده تعداد زیادی از معادن کوچک تاکنون به شرکت

دهار نیز سه کمپنی در روند داوطلبی شرکت کرده بودند که قن  دهد که در معدن فلوراید  نیش صبح نشان می۸های  یافته

تجربه و بدون داشتن تکنالوژی تثبیت شده بود، اما آقای  از سوی هیات وزارت معادن بی« امانیه مایننگ»کمپنی 

 شهرانی در حال حاضر این شرکت را برنده اعالن کرده است.

قندهار   های امضای قرارداد معدن فلوراید نیش یننیگ، صالحیتشدن شرکت امانیه ما اعالن آقای شهرانی، پس از برنده

 را به نصیر احمد درانی معین امور تنظیم و انسجام معادن داده است.

ریاست دفتر وزارت معادن عنوانی معینیت امور تنظیم و انسجام معادن  ۱۱۳۱/۷/۱۱، تاریخ ۰۱۰۸در مکتوب شماره 

نجانب )شهرانی( به شما )نصیر احمد درانی معین انسجام معادن( صالحیت نسبت مصروفیت ای»این وزارت آمده است: 

 «شود تا قرارداد معدن فلوراید نیش قندهار را با شرکت امانیه ماینینگ امضا کنید. تفویض می

 در پایان این سند امضای وحیدهللا شهرانی وزیر معادن وجود دارد.

رداد معدن فلوراید نیش قندهار، براساس نظر هیات ارزیابی واجد گوید که او پس از بررسی قرا اما آقای درانی می
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 شرایط نبوده و امضای قرارداد این معدن خالف قانون است.

که وزیر معادن به من صالحیت بررسی معدن فلوراید نیش قندهار را سپرد و  پس از آن»صبح گفت: ۸آقای درانی به 

این معدن به شرکت امانیه ماینینگ به صالح و مفاد افغانستان  موضوع را جدی بررسی کردم، دریافتم که قرارداد

 «نیست.

 ۀکاری اصال تجربه ندارد و این کمپنی اکنون برند گوید کمپنی امانیه ماینینگ در بخش معدن چنین می آقای درانی هم

 معدن فلوراید اعالن شده است.

ها در  گونه گپ داریم. ما باید گپ راست را بگوییم، اینصرف ما در جریان مذاکرات قرار »گوید:  اما جلیل جمرانی می

وزارت معادن نیست. در معدن فلوراید فکر نکنم که چنین چیزی شده باشد، من از این موضوع آگاهی ندارم. من قرارداد 

 «کنم. کالن را تعقیب می

تجربه  کمپنی امانیه ماینینگ بیوزرا در بخش قراردادهای معادن نیز،  ۀکمیت ۱۹۳۱سرطان ۰با این حال، در گزارش 

 «کاری تجربه ندارد. شرکت امانیه ماینینگ در بخش معدن»خوانده شده است. در بخشی از این گزارش آمده است: 

اند، اما  تجربه خوانده که کمیته وزرا در بخش معادن و معین انسجام وزارت معادن، شرکت امانیه ماینینگ را بی با آن

 ت را برنده اعالن کرده است.آقای شهرانی این شرک

االمتیاز  ، رسما قرارداد معدن فلوراید  نیش قندهار را به حق۱۹۳۱حوت ۱دهد که آقای شهرانی، به تاریخ  سندها نشان می

 دالر در هر تُن با جانب کمپنی امانیه ماینینگ امضا کرده است.۱۸

قانونمعادنومصوونیتقضاییبهشهرانی

 ۀن سال گذشته، وزیر معادن به مشاوران داخلی و خارجی خود دستور داده است که در مسوددر همین حال، در جریا

 قانون معادن به او مصوونیت قضایی بدهند.

هرگاه وزیر و یا کارکنان »صبح رسیده، آمده است: ۸ ۀقانون معادن که یک کاپی آن به روزنام ۀسیزدهم مسود ۀدر ماد

که ارتکاب چنین خطا به  شوند، مشروط براین وله، مرتکب خطا شوند، مسوول پنداشته نمیدولتی حین اجرای وظایف مح

نیت صورت گرفته باشد و ارتکاب اعمالی جرمی و یا غفلت در اجرای وظایف محوله از این حکم مستثنا  اساس حسن

 «باشد. می

های بیشتر به خود  این که صالحیت  وهقانون معادن برعال ۀآقای شهرانی در مسود»یک مقام ارشد این وزارت گفت: 

های این قانون به خود و مسووالن این وزارت مصوونیت قضایی داده بود، اما این  تفویض کرده بود، در یکی از ماده

 «مسوده از سوی شماری از معاونان و مسووالن این وزارت رد شده است.

توانند براساس درخواستی جواز فعالیت  ووالن این وزارت میقانون معادن آمده است که مس ۀردشد ۀچنین در مسود هم

 یک معدن را بدهند.

درخواستی به وزارت  ۀتمام انواع جوازهای مندرج این قانون با ارای»بیست و چهارم این مسوده آمده است:  ۀدر ماد

شود.  یق درخواستی اعطا میای از طر کاری به مقیاس کوچک و حرفه تواند. جواز تفحص و معدن معادن اعطا شده می

 «گیرد. شده صرف از طریق داوطلبی  رقابتی صورت می اعطای جواز ساحات ریزرف

ای که رقابت نباشد، فساد اداری افزایش و در آمد دولت،  گویند در هر اداره شماری از مسووالن وزارت معادن می

آقای شهرانی یک بار دیگر تالش »زارت گفت: یابد. یک منبع موثق این و زیستی کاهش می خدمات اجتماعی و محیط

رو شد؛  های این وزارت روبه قانون معادن، به خود مصوونیت قضایی بدهد، ولی با واکنش معین ۀکرد که با ترتیب مسود

 «شدند. مانده تاراج می بار معادن باقی  یافت، این های واقعی شهرانی در این مسوده تحقق می چون اگر خواسته

جمهوررئیسقاطعیت

شب ۸ماه رمضان، ساعت ۱۸جمهور کرزی به تاریخ  رئیسگوید که  صبح می۸ ۀاز سویی هم، یک منبع موثق به روزنام

 قانون معادن خواسته بود. ۀهای حکومت را برای بررسی مسود شماری از مقام

تصاد، انکشاف دهات، صحت، در این نشست وزیران مالیه، معادن، خارجه، تجارت و صنایع، اق»این منبع افزود: 

امور و شورای وزیران،  ۀادار رئیسمشاور امنیت ملی، انجنیر ابراهیم عادل وزیر پیشین معادن، صادق مدبر 
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جمهور از آقای عادل،  رئیسجمهوری و سه معین وزارت معادن نیز حضور داشتند.  دفتر ریاست رئیسعبدالکریم خرم 

 «قانون چیست. عادل گفت که بسیار خاینانه است. ۀدر مورد مسود وزیر پشین معادن خواست که نظر شما

ها در پاسخ گفتند   قانون معادن پرسید، معین ۀهای وزارت معادن در مورد مسود که آقای کرزی از معین او، زمانی ۀگفت به

 دومی آگاهی ندارند. ۀاند، اما از مسود ها را رد کرده که آنان تنها یکی از مسوده

شب ادامه یافت و آقای کرزی در مورد قانون معادن قاطعانه برخورد کرد و خواهان ۱۱گوید که جلسه تا  چنین می و هما

 جانبه برای معادن کشور شد. تسوید یک قانون همه

گک رسما  گویند که با تصویب قانون جدید معادن، قرارداد پنج معدن بزرگ به شمول حاجی های وزارت معادن می مقام

 شود. ا میامض

االمتیازومالیهدردنیاحق

روند که با استخراج قانونی و درست  شمار می گویند که کانادا و استرالیا از کشورهایی به با این حال، کارشناسان می

ن نادرست از معاد ۀخاطر استفاد اند، اما کشورهایی افریقایی مثل کانگو به معادن، کشورهای خود را به بهشت تبدیل کرده

 خود، به دوزخ افریقا تبدیل شده است.

 شود. ها شهروند این کشور میشدن ده اند که فساد گسترده در استخراج معادن کانگو، ساالنه باعث کشته کارشناسان مدعی

خاطر ذوب آهن و  صورت قانونی قرارداد نشود و به اگر معادن به»آذرخش حافظی، کارشناس مسایل اقتصادی گفت: 

های مختلف ساخته نشود، افغانستان مانند کشورهای افریقایی، به محل  های سهامی ملی در بخش ، شرکتنفت ۀتصفی

 «منازعه تبدیل خواهد شد.

شود، اما تعدادی از معادن افغانستان  براساس برآوردها، اکثریت معادن کشورهای خارجی از عمق زمین استخراج می

 گذاری بیشتر ندارد. یهزمین قرار دارد و نیاز به سرما ۀدر کاس

ها  ترین رویالیتی و مالیه را از شرکت اکنون افغانستان در سطح جهان کم گویند که هم های پیشین وزارت معادن می مقام

 گیرد. می

درصد است؛ در حالی که در افغانستان بیشترین تکس ۰۷درصد و بیشترین تکس ۱۰ترین تکس  در دنیا کم»غیاثی گفت: 

گذاری بیشتر نیاز  خاطر این که معادن در عمق زمین قرار دارد، به سرمایه کشورهای خارجی بهدرصد است. در ۱۰

 «زمین قرار داند و باید رویالیتی و تکس بیشتر باشد. ۀاست، اما در افغانستان تمام معادن در کاس

، رویالیتی بیشتری را از گوید که افغانستان در سطح جهان پالیسی وزارت معادن، با رد این ادعاها می رئیساما 

 گیرد. ها می شرکت

های طال، مس و آهن برخی از  ما چند روز پیش همراه وکیالن در افریقایی جنوبی رفتیم و معدن»آقای جمرانی گفت: 

درصد است. این یک حقیقت است که ما بیشترین رویالیتی ۷-۰کشورهای افریقایی را دیدیم. رویالیتی این کشورها 

 «گیریم. می

ها در  ها و تکس االمتیاز کم باشد، اما در مقابل با گرفتن مالیه که حق گویند در کشورهای خارجی زمانی ما کارشناسان میا

 آید. دست می روند پروسس و تغییرات بعدی در صنایع مفاد بیشتر به

  های آینده ود، حکومتگویند که اگر قرارداد استخراج معادن بزرگ به چند کمپنی امضا ش می اعضای مجلس نمایندگان

ها از این خال،  ها انتخاب خواهند شد، چون در نبود یک ظرفیت درست در وزارت معادن شرکت توسط این شرکت

 سواستفاده خواهند کرد.

جمهور کرزی و اعضای پارلمان از نواقص در قراردادها و فساد  رئیسشود با وجودی که  اکنون این پرسش مطرح می

 اند؟  ادن آگاهی دارند، چرا در مورد سکوت اختیار کردهموجود در وزارت مع

 
 
 

  


