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 ۲۰۱۸/۰۳/۰۴                                      والیکل ری. انجن

 

 توسط احمدشاه مسعود ریقصه تصاحب معادن زمرد پنجش

 
)اولتراز همه، ازتمام دوستان که این نویشته را میخوانند، از خاطر کمی و کاستیهای امالئی و انشائی 

و ترکیب نادرست جمالت، معذرت میخواهم که این شاید اولین مقاله ام باشد که درین پورتال به زبان 

اصول خودرا دارا میباشند، و من مطمئنم که این مقبول دری می نویسم. چون نویشتن به هر زبان 

 قواعد درین نویشته من شاید یا کم ویا هم مراعات نشده باشند. باعرض حرمت. انجنیر کلیوال. (

 
را خواندم. تمام این نویشته با « درجنګ روس و افغان، فقط ملت ما قهرمان » (، تحت عنوان ۲۵/۲/۲۰۱۸مورخ )

 ی،ها نبوقوع پیوسته و هزار واقعیت های تماس ګرفته که در جریان چند سال اخیر دوره جهاد و بعد از پیروزی آن
 بیشترتا اکنو در قید حیاط هستند. درتمام این مقاله زیبا چزیکه برایم بلکه میلیونها شاهدان عینی آن روزګار تلخ 

معادن زمرد پنجشیر و الجور ورد بدخشان توسط قوماندان مسعود و برادران او  دلچسپ واقع شد عبارت از تصاحب
شخصیت و  قهرمان ملی باید دارای چه» رد اینکه وسیستانی صاحب در م ممحتر م تا اکنون میباشد. ۱۹۸۰از سال 

 در شماره دوم می نویسد که:« صفات باشد
  «میراث های فرهنګی نباشد و زمین زیر و زمین روی ملی های ثروت غارت به باید،متهم ملی قهرمان»ـ  ۲

ندارم، ولی به حیث  یتوسط احمدشاه مسعود و باند او معلومات کافمن در مورد غارت نمودن مراث های فرهنګی 
انجنیر معادن و اخرین آمر ګروپ اکتشافی معادن پنجشیر درهمان موقع که معدن را به اثر تهدید و اخطار احمدشاه 
مسعود بعد از کسب اجازه تلګرامی از مقام وزارت  معادن و صنایع آنوقت تخلیه نمودم، چیز های دارم که میخواهم 

بسازم. شاید بعضی او دوستان سوال کنند که  شما دوستان و هم وطنانم شریک همرایمن حیث شاهد عینی در زمینه 
ګفتنش برایم اسان نیست، ولی وضعیت فعلی وطن ما ایجاب دلیل دارد که حاال هم  ،ا نکردمرکار ینچرا تا اکنون ا

  میکند که باید با قبول هر ګونه خطرات واقعیت ها اشکار و برمال ساخته شوند.
شافی معادن از کار باالی معدن الجورد دره سخی والیت بدخشان تدر حالیکه تازه با ګروپ اک ۱۳۵۷سال درماه اسد  

با تشکیل ګروپ  ن والیت، به کابل بازګشتم، بدون رفع خستګی از کار ساحویآمربوط ولسوالی کران و منجان 
معادن زمرد پنجشیر عازم آن غرض پیشبرد امور ساحوی   از طرف ریاست سروی جیالوجی و معادناکتشافی ام 

 ولسوالی ) اکنون والیت ( ګردیدم. 
 
در والیت امروزی پنجشیر در پنج ساحه زیل: )ریوت، دشت ریوت، بزمال، مکینی و خنچ ( به اثر کار تحقیقاتی  

 تازه در سالکه کار آن  (1:500,000)پروژه تکمیل نقشه جیولوجیکی و معدنی تمام ساحه افغانستان به مقیاس  
  به اتمام رسیده بود، نشانی شده بودند. ماهیر شوری آنوقتجم توسط انجنیران افغان و اتحاد   1980

 ګروپ کاری ما که متشکل از دو نفر متخصصین شوروی که نام یکی انها که سرانجنیر ګروپ بود 
اهر و مسلکی، جمله به بود و هفت تن انجنیران افغام با مامورین فنی واداری، کارګرن م باریس پترویچ سخاروف

، تازه وارد شده بودنجشیرپ( نفر مصروف کار شدیم. در همان وقت بود که احمد شاه مسعود از پاکستان به ۳۵تعداد )
هدین است که تازه در مخالفت دولت کار چندی بعد اوازه کشته شدن پهلوان محمد جان که ګفته میشد سر کرده مجا

که احمدشا مسعود  یافتیم اطالعحالت بودند، مکه باشندګان همان ګران روزمزد ما و بعداً توسط کار میکرد پخش
شده است. دربین کارګران روز مزد ما شاغلی امرهللا صالح که در آن وقت متعلم صنف یازداهم  دینسرکرده مجاه

جنیر عبدالواسع نشد و او تازه جوان بود هم قرار داشت. او نسبت به دیګر جوانان روز مزد بچه زیرک معلوم میمکتب 
تحقیقات بعدی از مرحوم که سر انجنیر داخلی ګروپ ما بود اورا نزد خود ګرفت و در انتقال نمونه های که غرض 
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د با انجنیر مزکور کمک میکرد. تا مدت سه سه ونیم ماه کار ساحوی ما درمعدن ننقاط مختلف در ساحه اخذ میګرد
بیس مرکزی ما باعراده جات در قریه خنچ بود و کمپ کاری ما باالی سر  خنچ و مکینی طور نورمال جریان داشت،

 معدن قرار داشت.
 

به سردی میرفت همین امرهللا صالح  با دو نفر نسبتاُ موسن در یک  که هوا هم رو ۱۳۵۷ماه عقرب سال  در اواخر
آنها صحبت نمایم. من هم قبول روزی رخضتی به کمپ ما آمد و ازمن به حیث آمر ګروپ تقاضا کرد که در تنهایی با 

کردم . به خیمه مجلس که کمی دورتر از دیګر خیمه ها قرار داشت رفتیم. یکی از آنها سر صحبت را باز کرد از 
احوال ما پرسیدند اوخیلی مودبانه صحبت میکرد، من از وظیفه اش پرسان کردم ګفت معلم استم، به ګمان اغلب نامش 

د. در البالی صحبت از ما تقاضا کرد که اګر کارګران که بعد از ختم کار ساحوی به خانه های عطا هللا یا عنایت هللا بو
شان برمیګردند تاالشی نشوند، در مقابل یک مقدار پول به من هم به حیث آمر خواهند پرداخت. من که اولین بار 

خارج شوند.  و ګفتم فوراً از خیمهدرطول دو سه سال ماموریتم به چنین حالت روبرو شده بودم کمی احساساتی شدم 
درین وقت کمی صدایم هم بلند شد، دیدم که انجنیر وحید الرحمن کوچی و انجنیر عبدالواسع به خیمه دا خل شدند، 

، انجنیر وحید کوچی خیلی براشفته شد و تالش کرد که باالی شان دست باال کند ولی من و موضوعرا برایش ګفتم
 رفتند.مانع شدیم و آنها  عانجنیر واس

دوروز بعد امرهللا صالح بعد از ختم کار به خیمه ما آمد او از طرف آن دونفر معذرت خواست و از آمدن خود با آنها 
فت ګاظهار پښیمانی کرد.من براحتی برایش ګفتم تشویش نداشته باش این کارها درین ملک از قدیم رواج است. او 

ه آنها با شما چه کار دارد و مارا قسماُ به حیث اینکه با شما بلدیت پیدا کردم با خود اورد. اصالُ من در جریان نبودم ک
من باالی سرش به حیث آمرشان دست کشیدم و ګفتم هیچ ګپی نیست خودرا مال مت مکن. سه چهار روز بعد باز 

ه مسعود برایم داد و از من جدی خواست که این را احمدشا امرهللا صالح به خیمه ام آمد و یک نامه را برایم داد و ګفت
» به شما برسانم، نامه در یک پاکت معمولی بند بود. تشکر ګفته نامه را ګرفتم. نامه را باز کردم در ان خواندم که که 

انجنیر کلیوال اسالم علیکم! ازینکه شمارا از پولیتخنیک میشانسم که ادم خوب هستی و انجنیران تان هم خوب مردم 
جاهدین به معدن ضرورت دارند، اګرمیخواهید که تلف نشوید لطفاً معدن را در ظرف سه الی چهار روز تخلیه است، م

اصل نامه درزمان جنګهای مجاهدین در کابل با تمام با تاسف که نچشیر.) احمدشاه مسعود مسول مجاهدین پ« یدکن
 (است بین رفت از در مکروریون اول چور وام اموال خانه 

 
تم و یک روز بعد از طریق دستګا مخابره آنرا ګذاشرا فوراً با سرانجنیر ګروپ باریس پتروویچ درمیان  من موضوع

د از ععنوانی ریاست سروی معادن و جیولوجی به مرکز اطالع دادم. به همان روز رېیس سروی معادن و جیولوجی ب
زود تر تمام وسایل ثقیله را در دا خل تونلهای هرچه » استذان مقام وزارت معادن و صنایع برایم هیدایت دادند که : 

قال به صوب مرکز نتحفر شده در معدن جابجا و تسلیم پوسته امنیتی معدن نمائید و با تمام پرسونل و سامان های قابل ا
 «. در کار تان محتاط باشید.حرکت کنید

 
 رئیس سروی معادن و جیولوجی. 

 
ریسوها، دستګاهای برمه کاری و پردم وسایل از قبیل) جنراتورها، کمهمه کار هارا سر براه ک ،من هم طبق هیدایت

. در مداشت و از لوګر بود تسلیم کرد مه عبد الرحمان ناکغیره را( داخل تونل ها نمودم و به قوماندان پوسته امنیتی 
) که در آنوقت نامش و مجاهدین  دان پوسته اینرا هم ګفتم که برادر تو در پسته ات دوازده نفر داریدنضمن با قوما

اشرار بود( تعداد شان زیاد است چه خواهی کرد، اوګفت نمی دانم در تشکیل ما به همین تعداد سرباز ها شامل است. 
 ناه به خدا.پګفتم بهتر است با قومادانی باال تر تماس بګرید که یک چاره کند . ګفت می بینم 

بطرف کابل آمدم و بعد از یک هفته اطالع رسید که تمام  ۱۳۵۷/ عقرب سال ۲۸من با تمام اعضای ګروپم بتاریخ 
 نقاط معدنی زمرد پنجشیر بدست اشرار افتید و همه سربازان پوسته امنیتی را هم کشته اند.

نم هره مردانه ظابط عبدالرحمان در چشم و ذهچاګر راست بګویم همین لحظه له این جمالت را مینویسم جوانی و 
فظ دارای های ملی بود با سایررفقایش چګونه بدست چپاولګران داراییهای ملی کشته شده مجسم است که او، که حا

 باشند؟ خدا میداند.
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بعد از همان تاریخ تمام معادن زمرد پنجشیر در دست احمدشاه مسعود، برادران او و دیګر دوستانش تا اکنون قرار 
 دارند و اینکه تا چه وقت قرار خواهند داشت کس نمی داند.

یک داستان دلچسپ دیګر هم به وقوع پیوست که شنیدن آن هم ممکن خالی از دلچسپی برای شما  ۱۹۸۸ر سال د
 دوستان نخواهد بود.

 
، مسؤلین نظامی اتحاد شوروی با احمدشاه مسعود پروتوکول های داکتر نجیب هللا مسیروزیر معادن و صنایع بود

های تسلیمی راپور جیولوجیکی و تخنیکی با نقشه های مربوطه  ګوناګون به امضا رسانده بود. یکی ازین پروتوکول
معادن زمرد پنجشیر برای احمدشاه مسعود بود. دریکی از شب های ماه سرطان ساعت یک بجه شب بود که دروازه 
خانه ام تک تک شد، دیدم که انجنیر محمدشاه یونسی که معاون اداری ریاست ما یعنی ریاست سروی جیولوجی و 

بود و در خانه خود تیلفون داشت، در پیش دروازه استاد است، دررا باز نمودم ګفتم خیریت است یونسی معادن 
رفتم به  ؟پ بوده میتوانده ګچتیلفون است. حیران ماندم که  صاحب؟ ګفت خیر خیریت است برای شما از وزارت

صاحب تشریف بیاورید. خودرا تیار کردم  برایم ګفت : کلیوال صاحب موتر می آید به دفتر وزیر تیلفون، سکرتر وزیر
غالم جان جکړ و بعضی دوستان ډاکټرو واقعیت اینست که باخانم خود هم ګفتم که اګر واپس نیامدم به برادرم مرحوم 

بعد از سالم بدون اینکه با کس  ،به دفتر وزیر صاحب رسیدمبعد دیګر اطالع بده و مراقب اوالد ها باش. چند دقیقه 
شوروی، با عده مشاورین وزارت  نظامی  هار مشاورینچی کنم وزیر نجیب هللا مسیر اشاره نشستن کرد، مانده نباش

ناشناس که معلوم میشد اعضای خدمات اطالعات دولتی هستند و مسؤل خاد ریاست  دوتن افغانمعادن و صنایع، 
ګفت کلیوال تو وتاه وزیر صاحب کبعد از یک مکث . دفتر کار وزیر موجود بودندسروی جیولوجی و معادن هم در 

در معدن زمرد پنجشیر کار کردی بلی؟ ګفتم بلی صاحب. ګفت ساحه معدنی را خوب بلد هستی؟ ګفتم بلی صاحب بلد 
ردا اماده ګی بګیر و تمام را پورهای معادن زمرد پنجشیر را با خود از ارشیف بګیر و برای یک ف ګفت خی هستم.

 روی.باید بنجا هفته و یا کمو زیات وقت په ا
 

تعجب کردم ولی بی جرئت نشدم ګفتم وزیر صاحب ولسوالی پنجشیر خو کا مالً دردست اشرار است رفتن به انجا ، 
خانه ات می آیی. برو دیګه از همین حاال اماده ګی ته بګیر سخنم را بدون ادامه قطع کرد و ګفت تشویش نکن امانت به 

نجشیر که قوه پ عنابهتر تا کوپهالیکوپتر قوای دوست میبرند، در هالیبه میدان موتر قوای دوست  ،بخیر، دیګه سبا ترا
دین که با دولت و با قوه دوست همکار هستند می آیند و برای مدت دوست در انجا بیس دارد میروی و بعد ازان مجاه

درین مورد چیزی نمی س ه هیچکچند در معدن همرایش میمانی، سفریه ات دوچند پرداخت میشود، تشویش نکو و ب
 ګویی.

نرو که پس امدنت امکان ندارد. ګفتم  رګفت بهتر است بګریزی و به پنجشیخانم پس خانه آمدم قصه را با خانم ګفتم، 
، خیر باشد تشویش کجا بروم، ګفت پاکستان برو ما هم به تعقیبت می آیم. به شوخی ګفتم از باران مارا زیر ناوه میبری

م به ارشیف از آمر ارشیف اجازه دریافت بعضی نقشه )کروکی ساحوی( و به دفتر آمدم، رفت به هرصورت سبا مکن.
ورق تسلیمی را به ارشیف با امضای خود تسلیم  ومواد خام ساحات زمرد خیز پنجشیر تقاضا کردم. مواد را ګرفتم 

رفتیم به میدان  ام دست داشتهدادم. فردا ساعت نه بجه یک موتر جیپ نظامی قوای دوست به دفترم آمد و با مواد 
ه در قسمت شمال میدان هوای کابل قرار داشت. بعد از یک ساعت پرواز صورت ک ،هالیکوتر قوای هوای دوست

)عنابه اولین قریه در مسیر دخولی .در عنابه رسیدیم تمرکز قوای دوسچهل دقیقه بعد به  ج یاګرفت و تقریباً سی وپن
 دره پنجشیر است(

 
به صوب بازارک پنجشیر و دونفر دیګر  ط یک موتر پیک اپ یا ډاټسن به دریوری یک مجاهد مسعود از عنابه توس

مرکز مجاهدین پنجشیر به  که ممکن در حدود هشت الی ده کیلومتر از قریه عنابه موقعیت داشته باشد و در آن زمان
ک خانه که در نزدیک بازار قرار داشت سر کردګی احمدشاه مسعود بود، حرکت کردیم. مجاهد رهنما یم مارا به به ی

نمود و یک نفر  یبرد. قصه کوتاه که در آنجا دونفر فرانسوی که خودرا متخصصین معادن سنګهای قیمتی معرف
مالقات نمودم. بعد از معرفی و نوشیدن  بلدیت داشت فرانسویترجمان ازربایجانی شوروی که به لسانهای روسی و 

پیاله چای با بسکیټ های ممکن فرانسوی آنها توسط ترجمان روسی از من پرسان کرد که راپور ها و نقشه های مورد 
د. من هم همه مواد دست داشته ام را پیش رویش ماندم. آنها که مواد نضرورت را اګر برایش نشان د هم خوش میشو

هستی ؟ این چی است که اورده یی؟ این راپور است یا صرف مواد ساحویست  جیالوجست تو انجنیر » را دیدند ګفتند: 
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: این همه چیزیست که در ارشیف ما من به زبان روسی به ترجمان ګفتم « که غرض تهیه راپور استفاده میشود؟
قیقات جارجی ) زروبیژ موجود بود، و راپور نهای معدن زمرد تا اکنون ازطرف موسسه جیولوجیکی برای تح

ګیالوګیا( اتحاد شوروی بما نرسیده است. آنها خیلی متاثر شدند و ګفتند که ما باید به آمر صاحب ) مسعود ( اطالع دهیم 
که افسران شوروی به او دروغ ګفته است و راپور را تا اکنون به افغانستان انتقال نکرده است و از اطاق خارج شد. 

د پس آمد مارا ګفت که این مواد به درد ما نمی خورد شما پس بروید و به وزیر معدن یا هر کسی تقریباً نیم ساعت بع
که آمر صاحب ګفت که هر چه زود تر راپور اصلی و نهای را از شوری بخواهند دیګر که صالحیت دار باشد بګوئید 

 و به زود ترین فرصت ممکنه بما برسانید.
 

نظامی شوروی اورد و درهمان یک روز سفرم به دره زیبا ی پنجشیر که با عالقه  بعد از چند دقیقه مارا پس به بیس
مندی خاص و امید های سعادت مردم با سایر دوستانم در آنجا بخاطر اکتشاف زخایر سنګهای قمیتی صنف زمرد کار 

 خاتمه نیافت. کرده بودم خاتمه یافت و دوباره به کابل آمدم ولی قصه تسلیمی راپور به انجنیران آمر صاحب
صبح روز بعد جناب وزیر صاحب معادن و جیولوجی اقای داکتر نجیب هللا مسیر مارا به دفتر خود اظهار کرد و ګفت 

یولوجی صرف همین مواد جکلیوال تو چرا راپور غلط برده بودی؟ ګفتم وزیر صاحب در ار شیف سروی معادن و » 
 وزیر صاحب حیران ماند ګفت خوب است رفته میتوانی. وجود داشت پس ما دیګر چه را میتوانستم ببروم.

دن بودم و یک سرجیالوج عمومی شوروی داشتم اوی جیولوجی و معراصالً قصه ازین قرار بود که من آمر عمومی س
فرهادویچ از اهل ازربایجان بود و مخالف سر سخت تجاوز شورویها در افغانستان بود. در مدت زمان  که نامش احمد

همکار بود قصه های زیادی از استبداد روسها را در ازربایجان و سایر کشور های اسیای میانه همرایم  که با ما
شریک ساخته بود. من هم با او اعتماد داشتم و قبل ازینکه به پنجشیر بروم جریان را با او در میان ګزاشتم. او برایم 

وروی به کابل آمده تا اکنون در سفارت است و شما ګفت تشویش مکن راپور نهای که از زروبیژ ګیالوګیا اتحاد ش
میتوانید صرف مواد ساحوی را باخود ببرید میشود که اینکار باعث آن ګردد که راپورنهای په اشرار نرسند. من هم 

راپور ) باالی سر میز کارش  سه هفته بعد دوباره وزیر مارا خواست و برایم ګفت اینک وهمین کارا کردم. مدتی د
صله شورای یمانده بود( چه وقت میتوانی بروی که ما به مشاورین بګویم. ګفتم وزیر صاحب شما میدانید که نظر به ف

غرض ماستر پالن شهر کابل باید نهای شوند و  در شش کروهی کابل راپور های تمام معادن مواد ساختمانی ،وزیران
مور ساختمانی، شاروالی کابل، وزارت های مالیه و کمیته دولتی پالن ګزاری تقدیم به کمیسیون مشترک وزارت ا

شوند. بدین لحاظ من مصروف هستم میتوانید کدام انجنیر دیګر را اعزام فرمائید. مثل که این پیشنهاد ما خوشش امد 
ګفتم انجنیر غالم نجم الدین  و باید متوجه باشید که شخص اعتباری باشد.ګفت خوب است، کی را میخواهی روان کنی؟ 

( که هم بودرئیس بخش علوم طبیعی اکادمی علوم افغانستان  هـ ش، ۱۳۹۵تا سال ) دوکتور نجم الدین ترین  ترین
. همرای ما یکجا در معدن زمرد کار کرده است و هم اکنون باالی دوکتورای خود در مورد سنګهای قیمتی کارمیکند

خوبی را انجام دهند. قبول کرد و بعد از یک هفته محترم انجنیر ترین صاحب راپور میتواند نسبت به من کاری  او
مکمل معادن زمرد پنجشیر را به متخصصین استخدام شده فرانسوی توسط شهید ، قهرمان ملی و مجاهد کبیر وطن 

با انها در نقاط ماه از یک غلی احمدشاه مسعود در معادن زمرد پنجشیر  برده شد. شاغلی ترین برای مدت زتادتر شا
خارجی  ، خریدارمختلف معدن خیز کار کرد و وقتیکه واپس تشریف اورد بمن ګفت که برادر پشت ګپ نګرد ده ها 

داکتر ترین هم چنان ګفت که : کاشکی  در پنجشیر تشریف دارند و دارایی ملت افغانستان به تاراج برده میشود.زمرد 
کی آن استخراج میګردید که فیصدی ضایعات کمتر میبود. من به یقین ګفته کرستال های زمرد به شکل فنی و تخنی

از بین میروند و کرستال های  ټیاینامیډحصه کرستال های خیلی شفاف در زمان انفجارات خیلی قوی  دهمیتوانم کی 
ین ګونه ادامه داده شود ر به هماګ کمتر وآن هم با درز داریت به دست آنها میرسند که در ُسرتبندی پاینی قرار میګیرند.

رد با بهترین ُسرت و نوع آن معدن زم صاحبمعدن بصورت کلی تخریب میشود و دیګر نباید اُمید داشت که افغانستان 
 هست.بود ویا

 
این بود قصه زمرد پنجشیر و تصرف این سرمایه زیرزمینی مردم افغانستان توسط قهرمان ملی، مجاهد کبیر و مکتب 

 شهید واال مقام احمد شاه مسعود. ،رستیو ایدیالوژی وطن پ
 

علوم  یسئاوند با محترم دوکتور نجم الدین ترین روت آن میترا باور نمی کند در مورد کذب و صحاګر کسی این قصه 
طبیعی اکادمی علوم افغانستان، انجنیر وحیدهللا کوچی آمر موزیم جیالوجیکی سروی معادن و جیالوجی و یا هم از 
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شخص دوکتور نجیب هللا مسیر که به ګمان اغلب در تاجکستان با همسر تاجیکی خود زندګی دارد تماس بګیرند و 
 جزئییات بیشتر را کسب نمایند.

 
خش راپور های تائید ناشده باالتر از پنجهزار معادن مختلف تحت تصرف زورمندان پاکنون با هم چنان باید ګفت که  

استخراج میګر دند و این ثروت ملی توسط باند های مسلح و مافیه یی  محلی هستند که بصورت غیر قانونی و غیر فنی
 ختمت ادامه خواهند یافت؟ چپاولګران زخایر معدنی به تاراج برده میشوند، و معلوم نیست که تا کدام وق
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