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 ۰۷/۰۳/۲۰۱۸           والیسلطان جان کل ریانجن
 

 !!توسط قوماندن محمد انور یسروب دلکگج اقوتیاشغال معدن 
 

د  یچ ید مخه به بده نه و لیتر پ یسینو د ک دهړیک لید منرال په هکله را پ اقوتویخبره مو د  ی: دا چ ټنو
 .یش کلیول یجمل ید منرال په هکله دوه در اقوتی
در صنعت  عیوس یلیشده است وبه بصورت خ یشناسا میقد یلیخ یکه از زمانه ها یمتیق ستیمنرال اقوتی
 دیاکسا ومیالومون ایو  Corundum  از کمله مرکبات منرال کورندم اقوتی. شودیاز آن استفاده م وراتیز

(Aluminium Oxide)یاویمیفورمول ک یدارا (Al2O3) نیهم رگ. اباشدیم یتا سرخ خون یالبگ گبارن 
 Sapphire ریسفا ینیتزئ گبنام سن افتیدر گرن یو ب ،بنفش،زردیمفالً سبز،آب رگید یها گمنرال بارن

تا  الرډ( 100واز ) ابدی یم ریآن تغ گورن ت،یت،درزداریز،شفافیاینظربه  اقوتی متی. قشودیم ادی
 .تواندیبوده م راطیق ی( ف15,000)
که در  باشدیم رهیزمرد و غ اقوت،یمانند الماس،  یمتیق یهاگوزن سن یریگعبارت از واحد اندازه  راطیق
 .باشندیم(1gr=5Carats)    ایو  ((Carat = 200gr 1وزن آن   کیمتر ستمیس

 

مربوط  یادار اهگدارد واز ن تیآن موقع یشهر کابل در سمت شرق یلومتریک(  ۷۵ یال ۶۵در ) یسروب یولسوال
سطح  ای فیلیر یکه دار دلکگج هیقر ایمنطقه و  یشهرک سروب یلومتریک( ۱۰ یال ۸. در )باشدیکابل م تیوال

 یکیولوجیتا مورف شده دوره جیم یهاگمنطق متشکل از سن نیا یهست قرار دارند. کوه بچه ها یکوهستان
را  عتریانواع احجار انتشار وس رگیدار درآن نسبت به د اقوتی یمرمرها یهاگبوده که اتشار سن کیپروتروزوئ

 .باشندیدارا م
ده  ۍمحل وداند تاج  یک مهیپه س یرگهم د هندوستان د ا وهی خهڅ بویله عجا ړۍد ن ویږپوه یچ هگنڅ: لکه ادونهی]
 ۍده( دا ودان یدلی)ماهم ل یو یدلی. که چا لدهړیک هړد پاره جو یرمنیم یرانگ یوی یپاچا شاه جهان د خپل یمغل یچ
له  دلکگج ید همد یبرډ یولټدا د مرمر   یچ ییوا یافسان ینځ. دهیشو هړجو خهڅ بروډمرمر له  انهښد رو ولهټ

تاج محل ورنه  رڅیپه  ټۍد غو البگد نیاو دا سپ یدلیپه ترانسپورت سره تر هندوستانه رس النوید پ خهڅ یمیس
د معدن الجورد  گد افغانستان د بدخشان د سرسن ید مصر د فرعونانو په قبرونو ک یچ هگنڅ. لکه یدیشو ړجو
 یدي ب ،ی. هللا ج دیشهرت لر والړینن ن یچ یشو هړد افغاني مرمرو نه جو ۍودان ولهټدا  یهمداس ،ید یدلیکار

 [نی. آمړیک دایخاوند پ یقدرت لرونک یاو د لو یسواند هړز ویخاونده ملک ته 
 یروزیروز بعد از پ کیم صرف  ۱۹۹۲سال  لیاپر ۲۹هـ ش مطابق  ۱۳۶۱نهم ماه ثور  خیاز سر: به تار قصه

 کهیفابر نیآن که ب دیجد ریدر تعم یلوجایمعادن و ج یسرو استیر رانیاز انجن یریبود که، با جمع کث نیمجاهد
 نکهیو در مورد ا میران کننده شسته بودگدوم قرار داشت، در حالت ن ونیدر ساحه مکرور یبوت آهو و مسلخ دولت

دفترم که  ادهیبجه بود که پ ازدهیساعت  ی. حوالمیکردیخواهد واقع شد صحبت و تبادل افکار م یچ نیبا آمدن مجاهد
مجاهد دردفترت انتظار ترا  کیبا  ینفر خارج کیآمر صاحب » که :  فتگ وشمگنام داشت آمد و در  یدرعلیح
 .در دفتر منتظر من است یکه به اجازه تان کس فتمگخود  ریانجن یوبه رفقا بلند میاز جا راً فو «م؟یوگچه ب کشد،یم
تا  ۳۵ انهیو تنبان و واسکت( به سن و سال م راهنی)پ یبا لباس افغان یتن خارج کیهم  یدفترم که آمدم راست به

را مالقات کردم، سالم  یشان، بالباس نسبتاً خوب ملک یخارج قیجوانتر از رف یتن هم مجاهد کم کیساله و  ۳۸
 .اریب شیبرا یچا فتمگجان  دری، دست دادم و به ح فتمگ

واسکت خود  بیاست و از ج تیریخ آمر صاحب یبل فتگمجاهد  د؟یداشت یخو است بامن کار تیریکردم خ پرسان
که  سیکنده شده باشد، با دست نو ادداشتیاز کدام کتابچه خط دار  شدیم مداد. کاغذ که معلو میبرا دیکاغذ را کش کی

  :کردیم تیحکا نیچن شدیخوانده م یبه سخت
نفر مجاهد  ی. داخلړیدوه نفرو ته ورک ید حید معدن نقشه او تشر یدلگد ج ړیوک ی، مهربان استید معدنونو ر »

  .یمارک رونالد د ریدوست انجن ږنفر زمون یهللا او خارج بیورور نق
 «.دلکگقوماندان محمد انور ج یاسالم تیجمع د
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. ریملک به خ نیفتم که عاقبت اگکه در همان وقت باخود  میوگیم یمانداریپرزه خط را خواندم بشما به ا نیکه ا نم
. من هم در چرت بودم که حال شدندیوار خطا هم معلوم م یو کم ندعجله داشت یآنها کم یآورد ول یخان چا دریح

حال در  نیرا بکنم. درع نکاریتوانم ا یاست و ما نم یکار خالف تمام اصول ادار نیبفهمانم که ا ونهگبه اونها چه 
 انگباشنده  یتمام، باال یبا  فشار روح یاضطراب عموم کیو  دادیهم رخ م ییهوا یرهایداخل شهر خال خال ف

آمر  فتگ بیمجاهد نق یمارک سر صحبت را اغاز کنم، ول ریشده بود. فکر کردم بهتر است با انجن یشهر مستول
بما  شتهیکه آمرصاحب نو یها زیامو چ رگمنتظر ماهستند ا رگی، برادران د میخوردن وقت ندار یاصاحب ما به چ

 فتگبزنم.  پگکه با دوست شما  دیلحظه بما اجازه ده کی خوب است برادر فتمگ. من به او ریبخ میکه بر دیبده
 شیبرا یسیلگو به زبان ان دمکر قشیجواب نه دادم رو به طرف رف شی. من براخواهدیرا م زیچ نیدوستم هم هم

را در کشور هندوستان به  یکیکه درس پراکت رایز توانمیخوب روان حرف زده م یسیلگمارک من به ان یاقا فتمگ
 یکه اقا رایما اسان شد ز یآمر صاحب کار یعال اریبس فتگخوش شد و  یلیخوانده ام. مارک خ یسیلگزبان ان

است و فعالً  یکایکه امر فتگکرد و  یمعرف میبرا یسیلگرا دوباره به ان داو خو ستیبلد ن یسیلگهم پوره ان بینق
رشته تخصص دارد کار کند. بعد  نیکه او در هم اقوتیدر معدن  دلکگآمر صاحب محمد انور ج یهمرا خواهندیم

 شورک کیو تبعه  یهست ریمارک! شما که انجن یاقا نیبب فتمگ ر؟یخ ای شودیما م یخوب، چطور کار فتگ نیاز
 یآدم ادار یبل فتگ. دیدار تیهم بلد یحتماً با پروسجر ادار ییو درانجا درس خوانده  یهست کایمانند امر گبزر

ً م یلو ستمین عامه است و مالک آن  ییکه معادن دارا یبدان دیهم شا نرایا یدانیخوب که م یلیخ مفتگ دانم،یقسما
به اساس قرار داد به کدام  ایکند و  یخود بهره بردار مردمخودش به نفع  ایکه آنرا  تواندیدولت است، دولت م

معدن  نیکه ا فتگآمر صاحب بما  یدرست است ول نیا یبل فتگد هند.  میتسل ناتیراجستر شده با اخذ تضم یکمپن
 دلکگشخص آمر صاحب ج تیملک کهیدر صور فتمگ شیتعلق ندارد. برا چیو به دولت ه باشدیاو م یشخص تیمکل

 دیکن وشگ: فتمگدانم.  ی: نمفتگمارک  خواهند؟یآنرا چرا از دولت م یاکتشاف یو نقشه ها یسرو اپورباشد پس ر
شود، باز  لیتشک نیمجاهد دیهم صبر کند، که دولت جد رگیچند روز د کیکه  دیوئگب دلکگبه آمر صاحب ج

قرار داد کند ، بعداً  قددر تماس شود، با دولت ع یدولت صالحیکه با مقامات ز تواندیشخص خود آمر صاحب م
 .دیااغاز نم اقوتیاستخراج معدن  یادرس حاصل و با کار قانون نیمعدن را از هم یکیکه تمام اسناد تخن تواندیم

 بی. مجاهد نقمیکه برو ایخود اشاره کرد که ب قیو به رف فتگ یسر خودرا به عالمت قناعت شور داد هوک مارک
ً نا خوش به نظر م و هردو رخصت  رفتگ زمی، دست خودر دراز کرو کاغذ آمر صاحب را از سرم دیرسیقسما

مال  یحرکت اسالم نیکه مجاهد ودندب دهیو معادن نرس یالوجیج یسرو استیر یشدند. انها هنوز به دروازه عموم
که به  کردمیدفتر کارم مشاهده م نیاز کلک دند،یرس یکه تعداد شان ده پانزده نفر بودند به در وازه عموم ینیمحس

بجه بودند که  کیبه  کینزد یرا تصاحب شدند و حوال یتیاشخاص امن یداخل شدند سالح ها یټیکوریاطاق س
دفاتر خودرا  یکه بصورت فور رددگیموسسه اعالن م نیا نیبه تمام مامور» خود اعالن کرد که  کریسپډتوسط لو

که در دفاتر مانده  نیمامور یو عده کم شدینوخته م گاهن نیتکراراً هم« شان بروند یو بطرف خانه ها هیتخل
 .نها بودمشان رفتند، که من هم از جمله آ یبودند دفاتر شانرا ترک کرد و به طرف خانه ها

. میبه سر برد یحال شانیو پر شیدر تشو انگ هیبالک خود با همسا یو در پیشرو میآنروز به دفتر نرفت یفردا
شش و  یو ساعت ها دیردگکوه ها، دره ها و دشتها به شهر کابل انتقال  گو جن افتی انیبالخره پ یحال شانیپر

احمدشاه مسعود و هم  یقهرمان مل نیهدبا مجا اریحکمت نیلبدگمجاهد درجه اول  یحزب اسالم گهفت شام جن
جناب  دیدوستم ) بعداً خالد بن ول دیجنرال عبد الرش کیازب یها شهیمعاهده جبل السراج شان قوماندان مل یمانیپ

و زور خودرا به مردم کابل که  دیردگها اغاز  ونیمکرور یبالک ها نی( در بیحضرت صاحب صبغت هللا مجدد
 نیخلق که در صفوف مجاهد کیشده حزب دموکرات میتسل یهایبجز از حزب شناختندیروس و ملحد مهمه را نوکران 

 .نشان دادند یبودند، بخوب رفتهگجا 
 .است افتین انیپا دلکگتوسط قوماندان محمد انور ج یسروب دلکگج اقوتیقصه اشتغال معدن  یول
 (Reconstruction and Development Association. RDA)   انجو بنام کیم در  ۱۹۹۳سال  در
. کردمیکابل بود، کار م کیس سابق ترفیرئ یدریبرادرزاده امان هللا خان ح یدریح دهللایمتعلق به محترم ز که

عداً و ب یحامد کرز سیجمهور رئ ارد،گ سیئ) بعداً ر لیمحترم رحمت هللا نب یآن در زون مشرق یآمردفتر ساحو
 ثیو من بح.و عبدهللا ( بود یغن یمل حدتو فعالً مخالف سر سخت دولت و یجناب کرز یمل تیامن یعموم سیرئ

از پشاور امد و به من و  یدریح دهللای( که زستین ادمیب قیاسد بود ) دق ای. ماه سنبله و کردمیکار م یساحو ریانجن
تا  دلکگمجدد سرک معدن ج یایواح یغرض سرو یبه سروب دیصاحب امر کرد که شما هردو برو لیرحمت نب

غرض  یدر سروب اریدرتماس به قومادان زرداد، قوماندن حزب اسالم حکمت بعداازآنو  یمرکز ولسوالس سروب
پروپوزل اعمار آن به  یتا بعد از سرو دینمائ لیآنرا تکم یــ ازره ، کار سرو ینمودن سرک سروب یسرو

آن  یظورشود. که البته بعد از من میتقد برندیم شیرا پ ندمگکار در مقابل  رامگه پرملل متحد ک WFPموسسه
 .میهردو سرک را همزمان اغاز کن ییایکار اح میتوانیموسسه ما م
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 دیهم شا یوگاوقات اضافه  یروشن ساختن بهتر بعض یبرا یول دیبه دارازا کش یعرض معذرت که قصه کم با
 .مجاز باشد

و  میکسب اجازه نمود یسروب یاز ولسوال کهیزمان م،یصاحب روانه کار شد لیهر صورت من و محترم نب به
در انجا که بعد از  دلک،گج اقوتیبه طرف معدن  میدونفرمحافظ مسلح هم بما دادند، حرکت کرد یولسوال سروب

با چند نفر  یکایمارک امرر یکه انجن میدید میدیرس سنټموتر دا یخراب با سوار یلیدوساعت درراه خ کی
مصروف کار است. بعد از مصاحفه اورا  یکتله معدن یبخش کی( در یبرمه کار یدست اهگپرفراتورکار) دست
قصه کردم و بعد از او  شیامده ام. برا نجایمن تعجب کرد که چطور در دنیشناخت و از د ار شناختم و او هم ما

نه  کایکه آمده است پس به امر یاز وقت فتگمصروف کاراست؟  ندرمعد طرف نیاز چه وقت به ا یپرسان کردم ک
قبضه کرده بود، باز  رگید مینجا را کدام تنظآ فتگ ؟یرفتگ یالوجیمعدن و ج یرا پور را از سرو فتمگرفته. 

داد و ماهم بدون نقشه و را پور کار  یشفاه یاجازه کار طور دلکگصاحب به آمر صاحب ج یربان ټنیډزیپر
دار را  اقوتی ای زیمعدن خ یها گکه ر توانمیسال، حاال بلد شدم و م کیدر مدت باالتر از  م،یکرد عوخودرا شر

 فتگکار تان ؟  جهیکنم. سوال کردم که چطور است نت بیتا اندازه تعق یتیــ دولوم یتیکلس یمرمرها یهاگدر سن
را  اقوتیحاصله  یاکثراُ دانه ها ټمنانډو  ستیکه در وقت انفجار چون باروت موجود ن رایز ستیموفق ن یلیخ
خود  یها نیبتواند از آنجا ماش رگهمرفته خوب است، اکنون آمر صاحب رفته خارج که ا یرو یول کننیم دهیم

 (کردینماند که مارک حاال کم کم پشتو هم صحبت م فتهگ.) ناشودیاسان م یلیکار ما خ اورندیکارا را بدست ب
که در آن  لیساختم. رحمت نب کیشر لیتمام قصه را به رحمت خان نب شتگدر بازو میکرد لیسرک  را تک یکروک

و قوماندنان آن به شمول احمدشاه مسعود نظر  تیدرمورد جمع کردیوانمود م یرا عضو حزب اسالم وقت خود
 فتنشگموضوع که  کیبه سبب  شاندر موردش بعد آزان که مناسبات  یدریح دهللایز کهیخوب نداشت. اما تا جا

 لیفته بود که رحمت نبگشدم،بما  یدانم خراب شد، و من عوض موصوف آمر موسسه در زون مشرق یالزم نم
دفاع  ریوردک وز میکه با جنرال عبدالرح یشیبه اثر قرابت و خو ینبوده بلک یجهاد میتنظ ای روپگ چیه یعضو
 روپگبه کدام  یکه ک نیر صورت امنسوب ساخته بود. به ه راصاحب خود ریپ میداشت. بعداً به تنظ یکرز

احمدشا مسعود و  یرا قهرمان مل ریزمرد پنجش رگبود ا نیهست موضوع بحث ما نبوده، موضوع ا ایمنسوب بود 
 یجهان وراتیدرز و شفاف آن در بازار ز یسالم، ب یکه کرستال ها  اقوتیبرادران شان قبضه کرده است معدن 

تا امروز  نیمجاهد یروزیاز روز اول پ یربان نیاستاد برهان الد یاسالم تیجمع رگیقوماندن د ستین ماز زمرد ک
 ماند. ختم یم یکه تا کدام زمان در دست قوماندان محترم باق ستیدر تصرف خود دارند و معلوم ن

 

صاحب له خوا د  دلکگقوماندان محمد انور ج یاغلښمعدن د اشتغال په هکله د  ړیوال د نوم نهی: درانه مادونهی)
او  یسیون یکړیا یژوند لر یپه کابل ک یسره چ لیرحمت هللا نب یاغلښد  یچ یش ید معلومولو د پاره کول ایتیښر

 (.یتښو پو ید موضوع په هکله تر
 (ندهیدر آ رمعادنگیدرمورد چورو چپاول کردن د)
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