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 92/19/9112                  گلزارمحمد رقیب  انجنیر
 

 تاراج شرم آور ذخایر معدنى افغانستان غارت و
 

 .این کشور است بخش، براى زیربناى اقتصادى آیندۀذخایر معدنې یگانه هستى مادى اطمینان 
 جهان غنى ترین کشور ۀفلزات نادره از جمل، تزئینى، وسر زمین افغانستان از نگاه ذخایر احجار قیمتى، نیمه قیمتى

اى ر بنبهره برداري سالم بر وفق منافع ملى، ازین ثروت عظیم طبیعى کشور مارا از نگاه زی گردد.  محسوب مي
ان به ذخایر طبیعى افغانست اثر تحقیقات فنى و مسلکى، ارزشدر تواند.  کفا ساخته مياقتصادى به یقین کامل خود

 ملکیت ى از خاک میهن بوده وئجز ،ارزشمند ۀینذخایر معدنى به حیث گنج الر تخمین گردیده است.دتریلیون ها 
 .باشد ناموس تمام مردم افغانستان ميو

 ،اخیر ۀخاصتاً در جریان دو ده یهاى متماد ثر و شرم است که ذخایر معدنى کشور ما از سالأسف، تأجاى بسیار ت
تحت یورش شرم آور خاک فروشان، غارتگران، تفنگ  ،به اوج فساد در کشور توأمدوران تیکه دارى سیاسى، 

 هاى حرفوى قرار دارد. ساالران، قوماندانان خود سر و دالل
 

 پاولگراز طرف عناصر چ کشور بسیار زیاد احجار قیمتى، نیمه قیمتى، تزئینى و سایر ذخایر معدنى ۀساالنه به پیمان
طرف به ارزش  شود. این عمل ننگین قاچاقبران از یک مي نها مشبوع ساختهآ تاراج و مارکیت هاى بین المللى از

 وفور مواد مذکور کاسته شده است. منفى وارد نموده و از طرف دیگر از اهمیت آن نیز از اثر تأثیراتمواد متذکره 
امور و عالقمندان گرامى را به دو اصل عمده  مسؤولینى کشور توجه در مورد چگونگى غارت و چپاول ذخایر معدن

 طوف میدارم:مع
 داشت روش هاى تخنیکى  نخست اینکه استخراج معادن از طرف غارتگران کامالً بصورت غیر فنى و در نظر

ن گردد. همچنا ميکشور ما افغانستان صدمات جبران ناپذیر به پیکر معادن وارد  ۀ آنکه در نتیج می شود ءاجرا
سنگین و اضافى مواجه ساخته، و حتى  ن به مخارجاین نوع استخراج غارتگرانه بهره بردارى آینده را از معاد

 سازد.  آنرا غیر اقتصادى مي
چنین احتمال هم وجود دارد که این تخریبات در بعضى از معادن به آن پیمانه بزرگ باشد که به کلى در آینده 

نیمه قیمتى،  ن گردد. قابل تذکر است که استخراج غارتگرانه در معادن احجار قیمتى وآ مانع بهره بردارى از
نظرداشت شیوه هاى قبول شدۀ انجنیرى صورت گرفته، که به کتلۀ کرستل ها صدمۀ  دونب ،توسط انفجارات

ات از صف که سالم بودن کتلۀ کرستل گردد. زیرا باعث پائین آمدن ارزش آنها مي تعمیق رسانیده و در مارکی
ستل ربا ارزش ترین ک ،انفجارات و عدم توجه. در اثر در ارزش آن اهمیت بزرگ دارد عمدۀ آن محسوب شده، 

 یا قسماً پودر مبدل شده و ارزش خود را بکلى از دست میدهد. هاى قیمتى به پارچه هاى خورد و
  الر به سرمایۀ ناپاک و دثانیاً، قابل تذکر است که از مدرک غارت و تاراج منابع معدنى کشور به دها میلون

گردد، و  هاى حرفوى سیل آسا افزود مي ان و تفنگ ساالران خودسر و داللقارونى قاچاقبران، دزدان، زورمند
 رسد. ازین ثروت عظیم، کوچکترین منفعت به بیت المال نمي

غارت شدۀ ذخایر معدنى این سر زمین پر حوادث را  بطور مشت نمونۀ خروار برخى از آمار لذا، الزم است که
 خاطر نشان سازم.

 

 دن الجورد بدخشان:امع 
ن از سه  آ گردد، که قدامت استفاده از دن جهان محسوب ميامعدن از حیث بهره بردارى از جملۀ قدیم ترین مع این

این معدن باستانى از نگاه کمیت و کیفیت در جهان بى نظیر است، و  . الى نه هزار سال قبل تخمین گردیده است
 گردیده است.ن تخمین ت( 19111ذخیرۀ آن در حدود بیش از دوازده هزار )
( کیلومتر 61هندوکش در کنار مسیر دریاى کوکچه به طول شصت )کو های موقعیت این معدن در نشیب جناح شمالى 

 از مجاورت مرکز ولسوالى جرم تا قلعه هاى بلند کوه سخى امتداد دارد.
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از نگاه کیفیت تنها به ، الکن دارا اند دن را اریکاى جنوبى نیز ازین نوع معکشور هاى تاجکستان و چیلى در ام
الجورد درجه نهم و دهم الجورد بدخشان مطابقت داشته، و از لحاظ جنسیت نظر به الجورد بدخشان در سطح بسیار 

و با الخصوص در دو نیز از سابق تحت چور و چپاول قرار داشته  پائین قرار دارند. این معدن بزرگ و بى نظیر
حت یورش وسیع چپاولگرانۀ غارتگران، قاچاقبران و تفنگ ساالران محلى به نسبت بى ثباتى در کشور ت دهۀ اخیر

 استخراج، و از طریق چترال به مالگى فنى ن ها الجورد به شکل غیرتده ها ن معدن ساالنه، به آ قرار گرفته و از
ازین  جهانى راهاى  تطوریکه مارکی گردد.  هاى بین المللى صادر مي ترکیوي پشاور انتقال، و از آنجا به مادمن

هاى جهانى قیمت این حجر نایاب بسیار پائین آورده  رو، در بازار سنگ نادر و زیباى الجورد لبریز ساخته اند. ازین
 شده است.

الر دپنج میلون ( ٧،111،111ن ) آ ا دارا اند که ازن الجورد رت( ٥،٧هاى جهانى ساالنه ظرفیت هفت ونیم ) تمارکی
که معدن الجورد در قبضۀ غارتگران و قوماندانان محلى قرار دارد، این همه ثروت ملى  عاید بدست مى آید. اکنون

 رسد. ن به بیت المال نميآ از ه ایریزد، و کوچکترین بهر غارت شده به کیسۀ آنها مي
 

روش هاى غیر فنى به مغاره ها، گودال ها و تونل هاى لمیده مبدل شده  ، واقع در قلب هندوکش هم در اثراین معدن
بسیار صدمات بزرگ تخریبى را در جریان استخراج بر پیکر آن وارد  ،حریص منابع معدنى کشور و چپاولگران

، هبودهمه بى نظمى ها، غارت و تاراج ها به دوش مقامات دولتى مربوط و شخص رئیس جمهور  مسؤولیتکرده اند. 
 باشد. ن وظیفۀ قانونى، ملى و وجدانى آنها ميآ و جلوگیرى از

 

 ینجا بیمورد نخواهد بود که از تجربۀ شخصى خود به خوانندگان محترم بیان کنم:  ا در)
اخل که در دبودم، سردار محمد داؤد خان بنده یکى از اعضاى سه نفرى هیئت دیپوى الجورد شهید در زمان حکومت 

ظهر جۀ بعد از ب عادن براى ما امر کرد که ساعت دو. در یکى از روز ها وزیر مجمهورى موققعیت داشت ارگ
اعضاى هیئت باید نیم ساعت قبل د را معاینه کند. شما هر سه نفر دیپوى الجورخواهد که  رئیس صاحب جمهور مي

 از جملۀ سه ءبود، لذا ما دو نفر از اعضان روز موجود نآ ت درأبروید. تصادفاً یکى از اعضاى هی در پیشروى دیپو
بجه سردار صاحب قدم زده تنها تشریف آوردند. بعد  درست ساعت دو نفر به پیشروى دیپو در داخل ارگ رفتیم. 

در جواب عرض نمودیم که صاحب او امروز به کار  ت کجاست؟ أ، پرسیدند که نفر سوم هیندازینکه سالم مارا پذیرفت
ت موجود نباشد نباید دیپو باز گردد. کدام روز دگر. أهی عضوند که بچیم در حالیکه هر سه فرمود  . بعداً نیامده بود

همین کلمات را گفته واپس تشریف بردند. ما هر دو در حالیکه  از احساس احترام به قانون و مقررات آن مرد بزرگ 
 (روان شدیم.یع س بسوى وزارت معادن و صنابه حیرت رفته بودیم واپ

 

 :معادن زمرد پنجشیر 
موقعیت  ( کیلومتر111هندوکش بطرف جناح جنوب آن بطول یکصد وده )های درۀ زیباى پنجشیر از آبریز کوه 

 حۀ آن داراى معادن متعدد زمرد است، که از جملۀ پر ارزشترین معادن زمرد در جهان محسوب ميدارد و سا
 گردد.

کند و در مارکیت هاى جهانى در پهلوى زمرد  ولمبیا رقابت مياز نگاه کیفیت به زمرد بینظیر ک زمرد پنجشیر،
ر بیش از چهار هزا حیث یک حجر قیمتىه ب استعمال زمرد در جامعۀ بشري تأریخ کولمبیا درخشنده و متجلى است. 

 .قدامت استخراج زمرد پنجشیر بصورت مستند معلوم نیست سال قدامت دارد. 
 

یت در دوران جمهور امحمد ظاهر شاه آوازۀ زمرد پنجشیر قسماً انعکاس نمود، ام حضرتیدر دوران سلطنت اعل
 مقدماتى سروى جیالوجیکى آن توجه دولت معطوف گردید، و حتى یک سلسله کارهاى سردار محمد داؤد خان به امور

 لب گردید.ن زمان توجه یک تعداد کمپنى هاى غربى نیز به آن جآ سروى جیالوجى آن نیز انجام یافت.  در
، زورمندان محلى ودالالن حرفوي قرار برانآغاز کشف آن در اختیار قاچاق این معادن قیمتى و پر ارزش زمرد از

 ن به شدت تام تا حال ادامه دارد.آ گرفت و غارتگرى از
 

 حالدن انکشاف داده شده که ونیم دهۀ اخیر به صد مع دوران یک زمرد بود و در دنقبالً درۀ پنجشیر داراى شش مع
 .باشند ( معادنچى مصروف غارت زمرد مي9111هزار ) ن به تعداد دوآ در
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 به یغما برده مي آمار صحیح مقدار استخراج زمرد در پنجشیر معلوم نیست، که به چه اندازه زمرد ساالنه استخراج و
 ن معلوم الحال افزود گردیده است.غارت آن به سرمایۀ قاچاقبران و چپاولگرا چه مقدار پول از شود، و

 ها چنین وانمود گردیده است: آمار برخى از سال ،اما از طرف یک عده از دالل ها و قاچاقبران
 

  الر،دمبلغ دو میلون  م12٩2در سال 

  الردبه افزایش قابل مالحظه از ده الى دوازده میلون  م1221بعداً در  و، 

  الر برآورد شده استدبیست میلون از پانزده الى  م1229و  1221هاى  و در سال . 
 

نه  قیرات  و شاریه هفتادعبه وزن هشت  یک کرستل زمردم 12٩٥درین مورد از بعضي منابع شنیده شده که در سال 
سیده الر به فروش ردو پنج هزار ر، جمعاً به بیش از یکصد وهفتاد الدبدست آمده که هر قیرات آن به مبلغ بیست هزار 

صد و کو کیفیت عالى به اوزان مختلف تا یدر معادن زمرد پنجشیر کرستل هاى بزرگ و نادر از نگاه کمیت  است. 
 شود.ینود قیرات هم پیدا م

به بیش از پنجصد  ،تخمینى و محاسبات نسبىهای عاید استخراج زمرد پنجشیر به رویت برآورد  در سه دهۀ اخیر
 به سرمایۀ دزدان و غارتگران افزود گردیده است. ین پول غارت گردیده وگردد که تمام ا بالغ مي الردمیلون 

 

 اتدر مورد معادن زمرد پنجشیر، عالوه از غارت و تاراج، روش هاى استخراج کامالً غیر فنى بوده که توسط انفجار
 یکر آنگیرد و باعث تخریب شدید معادن شده و صدمات بزرگ را به پ دون نظرداشت روش هاى فنى صورت ميب

رین ت ها عمیقاً صدمه زده و قیمت آنرا به پائین نفجارات به سالمتي کتله هاى کرستلنماید. همچنان، این ا وارد مي
 رساند. ميآن سطح 

اگر استخراج معادن زمرد پنجشیر به همین طور غارتگرانه و روش هاى غیر فنى دوام نماید، به یقین کامل که این 
هاى کوهى، مغاره ها و تونل هاى مخروبه مبدل خواهد شد. اگر براى جلوگیرى ازین وضع  معادن با ارزش به گودال

یست مرور زمان ن ، این ثروت عظیم میهن بهمطابق به شرایط محیطى آنجا اتخاذ نشودو عاجل فالکتبار تدابیر معقول 
 .و نابود خواهد گردید

 

 لک: معادن یاقوت جگد 
ضیاء  الرحمن خان و امیر عبد خان  دارد که در دوران سلطنت امیر شیرعلي ىتأریخاین معادن کشور قدامت زیاد 

تحویل  لن بهره بردارى صورت گرفته و یاقوت استخراج شدۀ آن به خزانۀ بیت الماآ بصورت دولتى ازالملت والدین، 
ک دیدن کرده از معادن یاقوت جگدل شخصاً  علي خانامیر شیر م1٩٥2ست که در سال نآگردیده است. یک روایت بر

ثر بعداً در ا .گردید ، و دزد یاقوت محکوم به اعدام ميو براى امنیت و مراقبت آن نگهبانان سختگیر را توظیف نمود
 قرار گرفت و تا کنون اینز تحت هجوم غارتگران و قاچاقبران حوادث ویرانگر و بى ثباتى در کشور این معادن نی

هاى  غارتگرانۀ یاقوت آمار مستند وجود ندارد، ولى معلوماتتخراج اسگرى به شدت ادامه دارد. در مورد غارت
 و دو کرستل یکى به وزن یکصد و هفتاد م1229سازد که در سال  پراگنده از طرف دالالن و قاچاقبران وانمود مي

گرام توسط بویر ساکس  کیلو ( قیرات و مقدار بیشتر از یک911آن به وزن دو صد ) و دیگر قیرات (1٥١) چهار
 211111به مبلغ  سه صد  هزار ) یاقوت ( قیرات21111تبعۀ امریکا خریدارى شده است. همچنین، مقدار سى هزار)

 الر نیز فروخته شده است.د( 
 

مبلغ پنج میلون افغانى  م1229( سال فعال بوده که در سال 6٧معدن وارمنکاى یاقوت جگدلک از مدت شصت و پنج )
ن به فروش رسیده است. یاقوت هاى استخراج شده توسط پنج آ مبلغ چهار میلون افغانى یاقوت از م1222 در سال و

یاقوت پاکستانى به مارکیت هاى جهانى صادر ل معلوم الحال غارتگر به شهر پشاور انتقال و از آنجا بنام النفر دال
 در شهر پشاور سکونت دارند. گردد. قاچاقبران حرفوى مذکور مي

 

ها و تونل هاى لمبیده  نیز در اثر استخراج غیر فنى به مغاره ها، و گودال از طرف دیگر، معادن یاقوت جگدلک
تخراج اس ،لک از اثر تخریبات بزرگ و شدیدصور است که برخى معادن یاقوت جگدمبدل گردیده و چنین احتمال هم مت

 ن امکان پذیر نباشد. آ آینده از
گردد.  است که توسط قاچاقبران، غارتگران و زورمندان به معادن یاقوت کشور وارد مي این خساره و ضربۀ دگر

باشد، که نظر به شرایط محیطى  ميو عاجل از غارت و چپاول معادن یاقوت جگدلک ضرورى و الزمى  جلوگیرى
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نفعت ن مآ از و ردآنجا تدابیر عملى گرفته شود که هم از معادن یاقوت بهره بردارى سالم طبق اصول فنى صورت گی
  به بیت المال و هم به ساکنین آن محل برسد.

 

 :ساحات معادن خیز نورستان 
باشد، که از نگاه ذخایر احجار قیمتى و نیمه قیمتى و  مي این ساحات مشتمل  به خود والیت نورستان، کنر و لغمان

 گردد. جملۀ غنى ترین ساحه در جهان محسوب مي از فلزات نادره
وسیع از انواع احجار قیمتى و نیمه قیمتى مانند اکوامرین، تورمالین )بیوریچ( کونزایت، مورگانایت، درین ساحۀ 

از لحاظ  ساحۀ مذکور نیز و و غیره ذخایر زیاد موجود است. ) لعل پیازى (، زرکول، و توپاز  سترین، امیتست
تان به نام باشد. نورس وم داراى ذخایر سرشار مي، تنتالیوم، نیوبیم، سزیوم، روبیدیوموفلزات نادره مثل برلیوم، لیتی

 رورى ميض  م یک مادۀوو بطري و غیره،  لیتی تم نیز شهرت دارد. در صنایع کمپیوتر، راکوعربستان سعودى لیتی
 باشد.

 دو هزار ن جمله تورمالینآ ، که ازى دارندتأریخبه حیث جواهرات بسیار قدامت ، برخى از ین احجار قیمتى در جهان
 ( سال قبل از میالد مورد استفاده قرار گرفته اند. ١٩1  211سال و اکوامرین در حدود ) 

شمند د. افسوس که این ذخایر ارزباش جهانى از مقام بلند برخوردار مي تاحجار قیمتى و نیمه قیمتى افغانستان در مارکی
صدها  ن حرفوى قرار داشته و ساالنه به ده ها وملى درین ساحات نیز مورد یورش غارتگران، قاچاقبران و دالال

 گردد. در کیلوگرام این مواد قیمتى غارت گردیده از طریق پاکستان بنام آن کشور به بازار هاى جهانى صادر مي
 مورد غارت احجار سلسلۀ نورستان آمار درست وجود ندارد. اما بصورت پراگنده قسماً در زمینه ارقام موجود مي

یک شخص بنام محمد داؤد  م(122٥) شمسی هجرى 12٥٧و  م( 1226)شمسی هجرى  12٥١ الهاى باشد. در س
 پشاور خریدارى و به جهان غربیي دکه از باشندگان منطقۀ قبایلى بود به صدها کیلوگرام کونزایت را از مالگى من

یى خریدارى و به غرب دمن ( کیلوگرام کونزایت از مالگى٥11نمود. تنها یک مرتبه به مقدار هفت صد ) صادر مي
 صادر نموده است.

( کیلوگرام اکوامرین 1٥مقدار هفده ) "ساکس گیرى بویر"یک تبعۀ امریکا بنام  م( 9111) شمسی هجرى1221در سال 
شور ککه داراى رنگ طبعى آبى و آسمانى بود از قاچاقبران خریدارى نموده است. این اکوامرین به اکوامرین قیمتى 

 .داشت زامبیا شباهت
معادن احجار قیمتى سلسلۀ نورستان تحت هجوم غارتگران قرار گرفت و به صدها هزار  12٥1همچنان در سال 

قیرات تورمالین و اکوامرین از ناحیۀ کلوم منطقۀ نورستان لغمان استخراج و توسط دالالن به بازار هاى جهانى صادر 
 گردیده است.

 م نورستان یاد آور شوم.وه شکل نمونه از جملۀ فلزات نادره از ذخیرۀ لیتیدانم که بطور مختصر ب ینجا الزم ميا در
 تاسمگل، جامناک، پسکى و م جهان در شش منطقۀ نورستان به نامهاى ) درومگل، پاسگوشا،وبزرگترین ذخیرۀ لیتی

شود. همچنین، ذخایر بزرگ  ن بالغ ميتدر حدود سه میلیون  ،م آنوباشد که ذخیرۀ اکسید لیتی ( واقع ميچاریگول
ها و رقابت هاى قدرت هاى  باشد که باعث کشمکش سایر فلزات نادره و ستراتیژیک نیز در آن ساحات موجود مي

 تواند. محسوس شده مي به وضاحت گردیده که حال جهانى بزرگ و حریص
 

چپاول شدۀ سلسلۀ نورستان در  در اخیر باید تذکر داد، طوریکه از حجم بزرگ احجار قیمتى و نیمه قیمتى غارت و
 گفت به کیسۀ قاچاقبرانگردد که همۀ این مبلغ هن الر بالغ ميدیى پشاور هویداست، ارزش آن به میلون ها دمالگى من
روش هاى غیر فنى معادن مذکور شدیداً تخریب  توسط گردد. از طرف دیگر، در اثر استخراج سرازیر ميو دالالن 

. وهم انفجارات غیر فنى هم گسیخته مبدل شده اندنل هاى ازها و تو به گودال ، آن ساحهگردیده و قسمتى از معادن 
 سبب صدمات به سالمتى کرستل ها شده که ارزش آنها را خیلى کاهش میدهد.

 

 :ذخایر احجار تزئینى 
 162٥است، که در حوالى سال  بل تذکرى قاتأریخو دلچسپ  در مورد احجار تزئینى قبل از همه یک مطلب جالب 

ساخت در عمران آن  را مي (هفتمین عجایب جهانمغل شاجهان قصر مشهور تاج محل ) میالدى، زمانیکه امپراتور
هاى افغانستان در آنست که معادن مرمر بر گواهد از مرمر هاى ساحۀ جگدلک و گندمک استفاده نموده است. این خو

. در کشور ما به دها نوع مرمر مرغوب وجود دارد، که در کشور هاى عرب عالقه مندان دنمنطقه بى نظیر میباش
 زیاد دارد.
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و سنگ رخام هلمند، سنگ شاه مقصود حصارک غلجایى والیت ننگرهار، و سنگ شاه مقصود ولسوالى  معادن مرمر
و سنگ رخام به شکل  مرمر هابه صورت خاص  جرم بدخشان نیز از تجاوز غارتگران و قاچاقبران در امان نبوده و
. این سنگ ها بعد از قطع و تراش واپس به گردد کنده هاى بزرگ توسط الرى هاى قدرت مند به پاکستان انتقال مي

شود. در مورد غارت این سنگ ها  افغانستان وارد گردیده و به نرخ هاى بسیار گزاف باالى ما به فروش رسانیده مي
ده به پاکستان برقدار سرسام آور از والیات مختلف توانیم که به م قدر گفته مي ا ایندر دست نیست، ام یکدام آمار

  گردند. طرف ثروت ملى عبث گردیده و از طرف دگر معادن مربوط طور جبیره ناپذیر تخریب مي از یک شده
 

 :معدن نمک تاقچه خانۀ والیت تخار 
ن ذخیره دارد. در دوران تکشور ماست، که سه صد میلون  جملۀ معادن بزرگ و قدیمى معدن نمک تاقچه خانه از

سلطنت اعلحضرت محمد ظاهر شاه و دورۀ جمهوریت سردار محمد داؤد خان عاید ساالنۀ آن در حدود شصت میلون 
 داد. افغانى بود که قسمت بزرگ خزینۀ آن والیت را تشکیل مي

 

 حالت این معدن از دو جهت قابل تشویش و نگرانى است:

 در براى اینکه استخراج بدون  هاى غیر فنى قابل دقت و تشویش است. نگاه غارت و روش اول، از
گیرد  نظرداشت روش هاى فنى حسب الخواهش از نقاط مختلف آن به شکل غیر سیستماتیک صورت مي

ل هاى بزرگ و هولناک مبد نى معدن در اثر حوادث جوى به گودالعظم بدنۀ فوقاکه به این علت قسمت ا
 گردد. شده و باعث تخریب کتلوى معدن مي

 گذرد و در موسم آب خیزى قسمت بیشتر آب  دوم، اینکه مسیر دریاى نمک آب از پهلوى این معدن مي
ن تدو میلون  در حدود دریاى مذکور داخل معدن نفوذ کرده و آنرا از داخل عمیقاً تخریب نموده و ساالنه

دهد که به مرور زمان زمین هاى  گردد انتقال مي را به زمین هاى زراعتى که ازین دریا آبیارى مي نمک
. این رویداد خطرناک صدمۀ دیگریست که از اثر تخریب معدن ساخت خواهد متذکره را به شوره زار مبدل

 گردد.  مي نمک تاقچه خانه، به ساحۀ وسیع زمین هاى زراعتى وارد
 

شهر کابل اگر سنجش و محاسبه  تن نمک به شکل کنده به قیمت مارکیتساالنۀ مقدار دونیم میلون همچنین خسارۀ  
 شود رقم پول آن به هفت ملیارد افغانى بالغ میگردد.

 

 معدن کرومیت محمد آغۀ لوگر: 
 دارد. مقداراین معدن در ولسوالي محمد آغۀ والیت لوگر موقعیت داشته که اغلب اوقات تحت چپاول غارتگران قرار 

ن در فوالد سازى آن فابریکه و آ و از قابل مالحظۀ کرومیت این معدن به فابریکۀ زوب آهن پاکستان قاچاق گردیده 
 اشد.ب شود. و از همین جهت معدن مذکور اهمیت ستراتیژیکى را نیز دارا مي سایر صنعت هاى فلز کارى استفاده مي

 

از طرف وزیر معادن و صنایع آن وقت تحت  طالبان مقدار قابل مالحظۀ کرومیت محمد آغۀ لوگر در وقت حکومت
یک معاملۀ مخفى به کشور پاکستان قاچاق گردیده و پول آنرا شخص وزیر معادن و صنایع آن وقت حیف و میل نموده 

 که به این ارتباط دوسیۀ نسبتى آن نیز موجود است.
 

افغانستان بالخصوص در صنعت فوالد سازى فابریکۀ آهن حاجیگک بامیان به کرومیت  براى انکشاف صنعتى آیندۀ
باشد. که درین مورد  گیرى از غارت و چپاول آن یک امر الزمى و ضرورى ميباشد. لذا جلو اشد ضرورت مي

 د.ملى و قانونى دار مسؤولیتمقامات مربوط 
 

 و یک ذخیرۀ متوسط محسوب گردیده مي بوده  (1٩1111)ن تذخیرۀ کرومیت محمد آغۀ لوگر یکصد و هشتاد هزار 
 ضرورت جدى و مبرم است. تواند. لذا حفظ و نگهداشت آن براى صنعتى ساختن آیندۀ کشور اهمیت حیاتى و

 

در زمان سلطنت اعلحضرت محمد ظاهر شاه و صدارت محمد موسى شفیق در مورد فروش کرومیت لوگر به پاکستان 
و  ادنشدید متخصصین و انجنیران وزارت معاعتراض  فروش کرومت به عکس العمل تند ومذاکره گردید. مسئلۀ 

 .به خاموشى گرائید فروش کرومیت ساکت وموضوع  صنایع آنوقت روبرو گردید، که در نتیجه
 

 ادن ذغال سنگ کشور:مع 
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از سابق بهره بردارى شده عبارت از معدن هشت پشته،  که معادني داراى معادن متعدد زغال سنگ بوده و کشور ما
د. البته ذخایر باش معدن کرکر و دودکش پلخمرى، معدن درۀ صوف والیت سمنگان و معدن کوتل سبزک هرات مي

ظرفیت مجموعى زغال  12٥٧نمایند. به اساس محاسبۀ سال  د، که از آنها مردم محل استفاده ميدگر نیز وجود دار
ما  کشور گردد. این مقدار ذخیرۀ زغال سنگ براى صنعتى شدن آیندۀ ن بالغ ميتچهار صد میلون سنگ کشور به 

سط تو ونیم دهۀ اخیر و سروى منابع بیشتر زغال سنگ تالش نمود. در یکفى نبوده و باید براى کشف نمودن کا
است. ازین رهگذر، خسارات ن زغال سنگ به غارت برده شده تها گران اجنبى پرست به هزار هجوم بى دریغ چپاول

  و صدمات بزرگ و جبران ناپذیر تخریبى به پیکر معادن زغال سنگ وارد گردیده است.
 

ن در داش هاى خشت پزى استفاده آ مقدار زیاد زغال سنگ به پاکستان انتقال یافته و در آنجا به حیث مواد سوخت از
 شود. مي

از معدن درۀ  ها هاى الري زرگ زغال سنگ توسط کاروانم( مقدار ب 9112) شمسی هجرى1221 در جریان سال
ر کپاکستان انتقال گردیده است. قاچاق و غارت زغال سنگ یک ضربۀ هالکت بار به پی هصوف والیت سمنگان ب

گیرى از چپاولگرى زغال سنگ مثل جلوگیرى از دگر منابع طبعى وظیفۀ ضرورى صنعتى شدن این کشور است و جلو
 باشد. افغانستان مي مقامات دولتى

 

 قرار فوق، بطور اجمال شمۀ از تاراج، و تخریب ذخایر معدنى کشور ذکر و بیان گردید.
به روش  ،: اگر تاراج و تخریبات ذخایر معدنى توسط استخراجاولیاى امور دولتى )تیکه داران سیاسى( باید بدانند که

بنیاد گذارى اقتصادى آیندۀ افغانستان به یک فاجعۀ تمام عیار هاى غیر فنى به همین منوال دو دهۀ گذشته ادامه یابد، 
 .مملکت دراز خواهد ماند مردم افغانستان براى همیشه به جهانیان ویرانگر این  احتیاج و دست ملى منجر خواهد شد. 

 باشد و بس. زیرا ذخایر معدنى یگانه منبع مطمئن براى بنیاد گذارى زیر بناى اقتصادى این کشور مي
 

 ها به کمپنى ى ذخایر معدنى چه از لحاظ تاراج و تخریب و چه از نگاه معامله گرى در قراردادتأریخملى و  مسؤولیت
طومار سیاه در  درین مورد به حیث مسؤولیتهاى اژدها صفت جهان سرمایه دارى به دوش ارکان دولتى است. 

 یختأر مسؤولینامور دولت کنونى کشور خواهد بود. و هیچگاه  اولیاى مسؤولینسیاه در پیشانى گردن و مهر طغرا 
ت حاصل ئمعامله گرى هاى عوام فریبانه برابه ریختاندن اشک تمساح، گریۀ حسرت تریبون، نیرنگ بازى سیاسى و 

 د بود.نجوابگو خواه تأریختوانند، و در برابر  کرده نمي
 

 باشد، که تمام دورۀ ماموریت خودرا در از مامورین سابقه دار وزارت معادن و صنایع مي یکى ،نویسندۀ این سطور
. افغانستان اجراى وظیفه نمودهکشور عزیزش ن وزارت سپرى نموده و در تمام ساحات معدنى و معادن مختلف آ

 .ه استو صنایع بود معادنیت وزارت معیندر کرسی  ین خدمت ویآخر
 

 خاتمه
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