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 ۲۰/۲۰/۰۲1۲           والیسلطان جان کل ریانجن
 

 توسط احمدشاه مسعود ریتصاحب معادن زمرد پنجش قصه
 

 نادرست بیو ترک یو انشائ یامالئ یهایو کاست یبه خاطر کم خوانند،یرا م شتهینو نیاولتراز همه، ازتمام دوستان که ا
. چون نوشتن به سمینو یم یپورتال به زبان مقبول در نیمقاله ام باشد که در نیاول دیشا نیکه ا خواهمیجمالت، معذرت م

هم مراعات نشده باشند.  ایکم و ای دیمن شا شتهینو نیقواعد در نیکه ا مطمئنمو من  باشند،یهر زبان اصول خود را دارا م
 باعرض حرمت. 

 .والیکل ریانجن
 

رخ ، موآنالینجرمن افغان  نیصاحب، منتشره پورتال وز یستانیجناب س سنیاکادم دیو دلچسپ کاند بایز مقاله
 تیبا واقع شتهنو نیرا خواندم. تمام ا« روس و افغان، فقط ملت ما قهرمان  گدرجن» ، تحت عنوان (۰۲/۰/۰۲1۲)

بلکه  ،یو هزارها ن وستهیآن بوقوع پ یروزیدوره جهاد و بعد از پ ریچند سال اخ انیکه در جر رفتهگتماس  یها
دلچسپ  شتریب میبرا کهیچز بایمقاله ز نیهستند. درتمام ا اطیح دیدر ق نتلخ تا اکنو ارگآن روز ینیشاهدان ع ونهایلیم

ورد بدخشان توسط قوماندان مسعود و برادران او از سال و الجور ریواقع شد عبارت از تصاحب معادن زمرد پنجش
 و صفات تیچه شخص یدارا دیبا یقهرمان مل» نکهیصاحب در مورد ا یستانی. محترم سباشدیم اکنونم تا  1۸۲۲

 :که سدینو یدر شماره دوم م« باشد
  «نباشد یگفرهن یها راثیو م نیزم ریو ز نیزم یرو یمل یبه غارت ثروت ها د،متهمیبا یقهرمان مل»ـ  ۰

 ثیبه ح یندارم، ول یتوسط احمدشاه مسعود و باند او معلومات کاف یگفرهن یدر مورد غارت نمودن مراث ها من
و اخطار احمدشاه  دیدرهمان موقع که معدن را به اثر تهد ریمعادن پنجش یاکتشاف روپگآمر  نیمعادن و اخر ریانجن

 خواهمیدارم که م یها زینمودم، چ هیآنوقت تخل عینااز مقام وزارت  معادن و ص یرامگمسعود بعد از کسب اجازه تل
او دوستان سوال کنند که  یبعض دیبسازم. شا کیشما دوستان و هم وطنانم شر یهمرا نهیدر زم ینیشاهد ع ثیمن ح

 جابیوطن ما ا یفعل تیوضع یول ست،یاسان ن میبرا فتنشگدارد که حاال هم  لیکاررا نکردم، دل نیچرا تا اکنون ا
  .ها اشکار و برمال ساخته شوند تیخطرات واقع ونهگبا قبول هر  دیبا که کندیم

 بدخشان تیوال یمعدن الجورد دره سخ یمعادن از کار باال یاکتشاف روپگتازه با  کهیدر حال 1۰۲۱ال درماه اسد س
 روپگ لیبا تشک یاز کار ساحو یگبدون رفع خست شتم،گبه کابل باز ت،یکران و منجان آن وال یمربوط ولسوال

عازم آن  ریمعادن زمرد پنجش یساحو امور شبردیو معادن  غرض پ یالوجیج یسرو استیام از طرف ر یاکتشاف
  .دمیردگ(  تی) اکنون وال یولسوال
 یاتقیو خنچ ( به اثر کار تحق ینیبزمال، مک وت،یدشت ر وت،ی: )رلیذدر پنج ساحه  ریپنجش یامروز تیدر وال

ل ( که کار آن تازه در سا1:0۲۲0۲۲۲)  اسیتمام ساحه افغانستان به مق یو معدن یکیولوجینقشه ج لیپروژه تکم
  .شده بودند یبود، نشان دهیرس تمامآنوقت به ا یشور ریافغان و اتحاد جماه رانیم توسط انجن 1۸۲۲

 چیپترو سیبار بود روپگ ریانها که سرانجن یکیکه نام  یشورو نیما که متشکل از دو نفر متخصص یکار روپگ
نفر ( ۰۲جمله به تعداد ) ،یماهر و مسلک رنگکار ،یوادار یفن نیبا مامور نافغا رانیسخاروف بود و هفت تن انجن

وازه بعد ا یوارد شده بود، چند رتازهی. در همان وقت بود که احمد شاه مسعود از پاکستان به پنجشمیمصروف کار شد
بعداً  پخش و کردیاست که تازه در مخالفت دولت کار م نیسر کرده مجاهد شدیم فتهگکشته شدن پهلوان محمد جان که 

ده ش نیکه احمدشا مسعود سرکرده مجاهد میافتیهمان محالت بودند، اطالع  انگروزمزد ما که باشند نراگتوسط کار
 جوان بود زهمکتب و تا ازداهمیامرالله صالح که در آن وقت متعلم صنف  یروز مزد ما شاغل رانگکار نیاست. درب

 ریعبدالواسع مرحوم که سر انجن ریو انجن شدیمعلوم م رکیجوانان روز مزد بچه ز رگیهم قرار داشت. او نسبت به د
از نقاط مختلف در ساحه  یبعد قاتیکه غرض تحق یو در انتقال نمونه ها رفتگما بود اورا نزد خود  روپگ یداخل

طور  ینیما درمعدن خنچ و مک یماه کار ساحو می. تا مدت سه سه ونکردیمزکور کمک م ریبا انجن ردندگیاخذ م
 .سر معدن قرار داشت یما باال یخنچ بود و کمپ کار هیما باعراده جات در قر یمرکز سیداشت، ب انینورمال جر

 کیبا دو نفر نسبتاُ موسن در  امرالله صالح نیهم رفتیم یکه هوا هم رو به سرد 1۰۲۱اواخر ماه عقرب سال  در
. من هم میبا آنها صحبت نما ییتقاضا کرد که در تنها روپگآمر  ثیبه کمپ ما آمد و ازمن به ح یتصرخ یروز
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از آنها سر صحبت را باز کرد  یکی. میها قرار داشت رفت مهیخ رگیدورتر از د یمجلس که کم مهیقبول کردم . به خ
غلب ا مانگمعلم استم، به  فتگاش پرسان کردم  فهیمن از وظ کرد،یمودبانه صحبت م یلیاوخ دندیاز احوال ما پرس
به  یکه بعد از ختم کار ساحو رانگکار رگصحبت از ما تقاضا کرد که ا یه بود. در البالالل تیعنا اینامش عطا الله 

آمر خواهند پرداخت. من که  ثیمقدار پول به من هم به ح کینشوند، در مقابل  یتاالش ردندگیشان برم یهاخانه 
 مهیفوراً از خ فتمگشدم و  یاحساسات یحالت روبرو شده بودم کم نیبه چن تمیبار درطول دو سه سال مامور نیاول

دا  مهیعبدالواسع به خ ریو انجن ید الرحمن کوچیوح ریکه انجن دمیهم بلند شد، د میصدا یوقت کم نیخارج شوند. در
اال کند شان دست ب یبراشفته شد و تالش کرد که باال یلیخ یکوچ دیوح ریانجن فتم،گ شیخل شدند، موضوعرا برا

 .و آنها رفتند میواسع مانع شد ریمن و انجن یول
ما آمد او از طرف آن دونفر معذرت خواست و از آمدن خود با  مهیبعد امرالله صالح بعد از ختم کار به خ روز دو

. او رواج است میملک از قد نیکارها در نینداشته باش ا شیتشو فتمگ شیبرا یکرد.من براحت یمانښیآنها اظهار پ
ا خود کردم ب دایپ تیبا شما بلد نکهیا ثیا شما چه کار دارد و مارا قسماُ به حنبودم که آنها ب انیاصالُ من در جر فتگ

خودرا مال مت مکن. سه چهار روز بعد  ستین یپگ چیه فتمگو  دمیآمرشان دست کش ثیسرش به ح یاورد. من باال
 یداد و از من جد میرا احمدشاه مسعود برا نیکه ا فتگداد و  مینامه را برا کیام آمد و  مهیباز امرالله صالح به خ

ن . نامه را باز کردم در ارفتمگنامه را  فتهگبند بود. تشکر  یپاکت معمول کیخواست که به شما برسانم، نامه در 
تان هم  رانیو انجن یکه ادم خوب هست سمانشیم کیتخنیشمارا از پول نکهی! ازکمیاسالم عل والیکل ریانجن» خواندم که 

 یلطفاً معدن را در ظرف سه ال دیکه تلف نشو دیخواهیرمگا د،به معدن ضرورت دارن نیردم است، مجاهدخوب م
 نیمجاهد یهاگ.) با تاسف که اصل نامه درزمان جنریپنچش نیاحمدشاه مسعود مسول مجاهد «دیکن هیچهار روز تخل

 است( هرفت نیاول چور و از ب ونیدر کابل با تمام اموال خانه ام در مکرور
ره آنرا مخاب اگدست قیروز بعد از طر کیو  ذاشتمگ انیدرم چیپتروو سیبار روپگ ریموضوع را فوراً با سرانجن من

بعد  یولوجیمعادن و ج یسرو سیئبه مرکز اطالع دادم. به همان روز ر یولوجیمعادن و ج یسرو استیر یعنوان
را در دا خل  لهیثق لیهرچه زود تر تمام وسا» دادند که :  تیدایه میبرا عیاز استذان مقام وزارت معادن و صنا

قال به قابل انت یو با تمام پرسونل و سامان ها دیمعدن نمائ یتیپوسته امن میحفر شده در معدن جابجا و تسل یتونلها
 «.دی. در کار تان محتاط باشدیصوب مرکز حرکت کن

  .یولوجیمعادن و ج یسرو سیرئ
و  یبرمه کار یاهاگدست سوها،ی) جنراتورها، کمپرلیاز قب لیهمه کار هارا سر براه کردم وسا ت،یداهم طبق ه من
م. در کرد میبود تسل رگکه عبد الرحمان نام داشت و از لو یتیرا( داخل تونل ها نمودم و به قوماندان پوسته امن رهیغ

) که در آنوقت نامش  نیو مجاهد دیده نفر داردر پسته ات دواز وکه برادر ت فتمگهم  نرایضمن با قوماندان پوسته ا
تعداد سرباز ها شامل است.  نیما به هم لیدانم در تشک ینم فتگکرد، او یاست چه خواه ادیاشرار بود( تعداد شان ز

 .پناه به خدا نمیب یم فتگچاره کند .  کیکه  دیرگباال تر تماس ب یداننبهتر است با قوم فتمگ
که تمام  دیهفته اطالع رس کیبطرف کابل آمدم و بعد از  1۰۲۱عقرب سال / ۰۲ خیبتار روپمگ یبا تمام اعضا من

 .را هم کشته اند یتیو همه سربازان پوسته امن دیبدست اشرار افت ریزمرد پنجش نقاط معدن
نم و چهره مردانه ظابط عبدالرحمان در چشم و ذه یجوان سمینویجمالت را م نیا کهلحظه  نیهم میوگراست ب رگا

شده  کشته یمل یها یئدارا رانگبدست چپاول ونهگچ شیررفقایبود با سا یمل یها یمجسم است که او، که حافظ دارا
 .داندیباشند؟ خدا م

دوستانش تا اکنون قرار  رگیدر دست احمدشاه مسعود، برادران او و د ریتمام معادن زمرد پنجش خیاز همان تار بعد
 .داند یتا چه وقت قرار خواهند داشت کس نم نکهیدارند و ا

شما  یبرا یاز دلچسپ یآن هم ممکن خال دنیکه شن وستیهم به وقوع پ رگیداستان دلچسپ د کی 1۸۲۲سال  در
 .دوستان نخواهد بود

 یبا احمدشاه مسعود پروتوکول ها یاتحاد شورو ینظام نیبود، مسؤل عیمعادن و صنا ریوز ریالله مس بینج داکتر
مربوطه  یابا نقشه ه یکیو تخن یکیولوجیراپور ج یمیتسل یپروتوکول ها نیاز یکیرسانده بود.  ءبه امضا ونگوناگ

بجه شب بود که دروازه  کیماه سرطان ساعت  یاز شب ها یکیاحمدشاه مسعود بود. در یبرا ریمعادن زمرد پنجش
 و یولوجیج یسرو استیر یعنیما  استیر یکه معاون ادار یونسیمحمدشاه  ریکه انجن دمیخانه ام تک تک شد، د

 یونسیاست  تیریخ فتمگدروازه استاد است، دررا باز نمودم  شیداشت، در پ لفونیمعادن بود و در خانه خود ت
به  رفتم تواند؟یبوده م پگماندم که چه  رانیاست. ح لفونیشما از وزارت ت یبرا است تیریخ ریخ فتگصاحب؟ 

 اری. خودرا تدیاوریب فیصاحب تشر ریبه دفتر وز دیآ یصاحب موتر م والی: کل فتگ میبرا ریرتر وزسک لفون،یت
 یضو بع ړجان جک رغالمټاکډبه برادرم مرحوم  امدمیواپس ن رگکه ا فتمگکه باخانم خود هم  نستیا تیکردم و واقع

 نکهیبعد از سالم بدون ا دم،یصاحب رس ریبعد به دفتر وز قهیاطالع بده و مراقب اوالد ها باش. چند دق رگیدوستان د
 نیبا عده مشاور ،یشورو  ینظام نیاشاره نشستن کرد، چهار مشاور ریالله مس بینج ریکنم وز یبا کس مانده نباش

هستند و مسؤل خاد  یخدمات اطالعات دولت یاعضا شدیناشناس که معلوم م فغاندوتن ا ع،یوزارت معادن و صنا
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 فتگصاحب  ریمکث کوتاه وز کیموجود بودند. بعد از  ریو معادن هم در دفتر کار وز یولوجیج یسرو استیر
 یبل فتمگ ؟یرا خوب بلد هست یساحه معدن فتگصاحب.  یبل فتمگ ؟یبل یکار کرد ریتو در معدن زمرد پنجش والیکل

و  ریگب فیرا با خود از ارش رید پنجشمعادن زمر یو تمام را پورها ریگب یگفردا اماده  یخ فتگصاحب بلد هستم. 
 .یبرو دیوقت په انجا با اتیکمو ز ایهفته و  کی یبرا

خو کا مالً دردست اشرار است رفتن به انجا ،  ریپنجش یصاحب ولسوال ریوز فتمگجرئت نشدم  یب یکردم ول تعجب
ه ت یگحاال اماده  نیاز هم هگی. برو دییآ ینکن امانت به خانه ات م شیتشو فتگسخنم را بدون ادامه قطع کرد و 

 رینابه پنجشتا ع کوپتریدر هال برند،یدوست م یقوا کوپتریهال دانیدوست به م یسبا ترا، موتر قوا هگید ر،یبخ ریگب
و  ندیآ یکه با دولت و با قوه دوست همکار هستند م نیو بعد ازان مجاهد یرویدارد م سیکه قوه دوست در انجا ب

مورد  نیدر چکسینکو و به ه شیتشو شود،یات دوچند پرداخت م هیسفر ،یمانیم شیدر معدن همرامدت چند  یبرا
 .ییوگ ینم یزیچ

 فتمگنرو که پس امدنت امکان ندارد.  ریو به پنجش یزیرگبهتر است ب فتگخانم  فتم،گخانه آمدم قصه را با خانم  پس
 شیباشد تشو ریخ ،یبریناوه م ریاز باران مارا ز فتمگ ی. به شوخمیآ یم بتیپاکستان برو ما هم به تعق فتگکجا بروم، 

( یحوسا ینقشه )کروک یبعض افتیاجازه در فیاز آمر ارش فیشمکن. به هرصورت سبا به دفتر آمدم، رفتم به ار
 میسلخود ت یبا امضا فیرا به ارش یمیو ورق تسل رفتمگتقاضا کردم. مواد را  ریپنجش زیو مواد خام ساحات زمرد خ
 دانیبه م میدوست به دفترم آمد و با مواد دست داشته ام رفت یقوا ینظام پیموتر ج کیدادم. فردا ساعت نه بجه 

ساعت پرواز صورت  کیکابل قرار داشت. بعد از  یهوا دانیدوست، که در قسمت شمال م یهوا یقوا کوتریلپه
ً یو تقر رفتگ  یدخول ریسدر م هیقر نی.)عنابه اولمیدیدوست در عنابه رس یوابعد به مرکز ق قهیچهل دق ایوپنج  یس با

 است( ریدره پنجش
 ریبه صوب بازارک پنجش رگیمجاهد مسعود  و دونفر د کی یوریبه در سنټاډ ایاپ  کیموتر پ کیعنابه توسط  از

به  ریپنجش نیداشته باشد و در آن زمان مرکز مجاهد تیعنابه موقع هیاز قر لومتریده ک یکه ممکن در حدود هشت ال
بازار قرار داشت  کیخانه که در نزد کیبه به  مارا می. مجاهد رهنما میاحمدشاه مسعود بود، حرکت کرد یگسر کرد

فر ن کینمود و  یمعرف یمتیق یهاگمعادن سن نیکه خودرا متخصص یبرد. قصه کوتاه که در آنجا دونفر فرانسو
 دنیو نوش یداشت مالقات نمودم. بعد از معرف تیبلد یو فرانسو یروس یکه به لسانها یشورو یجانیباترجمان ازر

 یاز من پرسان کرد که راپور ها و نقشه ها یآنها توسط ترجمان روس یممکن فرانسو یها یټبسکبا  یچا الهیپ
ماندم. آنها  شیرو شی. من هم همه مواد دست داشته ام را پشوندینشان د هم خوش م شیبرا رگمورد ضرورت را ا

مواد  صرف ایراپور است  نیا ؟ییاست که اورده  یچ نی؟ ا یهست  الوجستیج ریتو انجن: » فتندگ دندیکه مواد را د
در  که ستیزیهمه چ نی: ا فتمگبه ترجمان  یمن به زبان روس «شود؟یراپور استفاده م هیکه غرض ته ستیساحو
)  یجارج قاتیتحق یبرا یکیولوجیمعدن زمرد تا اکنون ازطرف موسسه ج یما موجود بود، و راپور نها فیارش

سعود ( به آمر صاحب ) م دیکه ما با فتندگمتاثر شدند و  یلیاست. آنها خ دهیبما نرس ی( اتحاد شوروایگالویگ ژیزروب
است و راپور را تا اکنون به افغانستان انتقال نکرده است و از اطاق  فتهگبه او دروغ  یکه افسران شورو میاطالع ده

ً یخارج شد. تقر عدن م ریو به وز دیپس برو ماخورد ش یمواد به درد ما نم نیکه ا فتگساعت بعد پس آمد مارا  مین با
از  را ینهاو  یکه هر چه زود تر راپور اصل فتگکه آمر صاحب  دیوئگدار باشد ب تیکه صالح رگید یهر کس ای

 .دیفرصت ممکنه بما برسان نیبخواهند و به زود تر یشور
القه که با ع ریپنجش ی بایروز سفرم به دره ز کیاورد و درهمان  یشورو ینظام سیمارا پس به ب قهیاز چند دق بعد
صنف زمرد  یتیقم یهاگسن ریدوستانم در آنجا بخاطر اکتشاف زخا ریسعادت مردم با سا یها دیخاص و ام یمند

 .فتایآمر صاحب خاتمه ن رانیراپور به انجن یمیلقصه تس یو دوباره به کابل آمدم ول افتیکار کرده بودم خاتمه 
مارا به دفتر خود اظهار کرد و  ریالله مس بیداکتر نج یاقا یولوجیصاحب معادن و ج ریروز بعد جناب وز صبح

 نیهم صرف یولوجیمعادن و ج یسرو فیصاحب در ار ش ریوز فتمگ ؟یتو چرا راپور غلط برده بود والیکل»  فتگ
 .یتوانیخوب است رفته م فتگماند  رانیصاحب ح ریببروم. وز توانستمیچه را م رگیمواد وجود داشت پس ما د

 یشورو یعموم الوجیسرج کیو معادن بودم و  یولوجیج یسرو یقرار بود که من آمر عموم نیقصه از اصالً 
در افغانستان بود. در مدت  هایبود و مخالف سر سخت تجاوز شورو جانیاز اهل ازربا چیداشتم که نامش احمد فرهادو

 میهمرا انهیم یایاس یکشور ها ریو سا جانیازربااز استبداد روسها را در  یادیز یزمان که با ما همکار بود قصه ها
 میاو برا .زاشتمگ انیرا با او در م انیبروم جر ریبه پنجش نکهیاز ساخته بود. من هم با او اعتماد داشتم و قبل کیشر

به کابل آمده تا اکنون در سفارت است و شما  یاتحاد شورو ایگالویگ ژیکه از زروب یمکن راپور نها شیتشو فتگ
م ه اشرار نرسند. من هب یکه راپورنها رددگباعث آن  نکاریکه ا شودیم دیرا باخود ببر یصرف مواد ساحو دیتوانیم

ارش ک زیسر م یراپور ) باال نکیا فتگ میمارا خواست و برا ریدو سه هفته بعد دوباره وز یکارا کردم. مدت نیهم
 یشورا لهصیکه نظر به ف دیدانیصاحب شما م ریوز فتمگ. میوگب نیکه ما به مشاور یبرو یتوانیمانده بود( چه وقت م

 شوند ینها دیکابل غرض ماستر پالن شهر کابل با یدر شش کروه یتمام معادن مواد ساختمان یراپور ها ران،یوز
 میقدت یزارگپالن  یدولت تهیو کم هیمال یکابل، وزارت ها یشاروال ،یمشترک وزارت امور ساختمان ونیسیو به کم
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 4تر 4 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

 

ش امد ما خوش شنهادیپ نیمثل که ا را اعزام فرمائید. رگید ریکدام انجن دیتوانیلحاظ من مصروف هستم م نیشوند. بد
م نجم غال ریانجن فتمگباشد.  یکه شخص اعتبار دیمتوجه باش دیو با ؟یروان کن یخواهیرا م یخوب است، ک فتگ

علوم افغانستان بود( که  یاکادم یعیعلوم طب بخش سیهـ ش، رئ 1۰۸۲تا سال  نیتر نی) دوکتور نجم الد نیتر نیالد
 یمتیق یهاگخود در مورد سن یدوکتورا یدر معدن زمرد کار کرده است و هم اکنون باال کجایما  یهم همرا

صاحب  نیرت ریهفته محترم انجن کیرا انجام دهند. قبول کرد و بعد از  یخوب ینسبت به من کار تواندی. او مکندیکارم
احمدشاه مسعود در معادن  یشاغلتوسط  یاستخدام شده فرانسو نیرا به متخصص ریزمرد پنجش معادنراپور مکمل 

کار کرد و  زیماه با انها در نقاط مختلف معدن خ کیمدت زتادتر از  یبرا نیتر یبرده شد. شاغل  ریزمرد پنجش
 فیتشر ریزمرد در پنجش یخارج داریده ها ، خر ردگن پگپشت  رادرکه ب فتگاورد بمن  فیواپس تشر کهیوقت

مرد به ز یکرستال ها یکه : کاشک فتگهم چنان  نی. داکتر ترشودیملت افغانستان به تاراج برده م ییدارند و دارا
 حصهده  یک توانمیم فتهگ نیقی. من به بودیکمتر م عاتیضا یصدیکه ف دیردگیآن استخراج م یکیو تخن یشکل فن

درز  کمتر وآن هم با یو کرستال ها روندیم نیاز ب ټیینامیاډ یقو یلیشفاف در زمان انفجارات خ یلیخ یکرستال ها
ادامه داده شود معدن بصورت  ونهگ نیبه هم رگ. ارندیگیقرار م ینیپا یکه در ُسرتبند رسندیبه دست آنها م تیدار
 .اهستیُسرت و نوع آن بود و نیصاحب معدن زمرد با بهتر انستانداشت که افغ دیاُم دینبا رگیو د شودیم بیتخر یکل
و مکتب  ریمجاهد کب ،یمردم افغانستان توسط قهرمان مل ینیرزمیز هیسرما نیو تصرف ا ریبود قصه زمرد پنجش نیا

 .واال مقام احمد شاه مسعود دیشه ،یوطن پرست یالوژیدیو ا
 سیرئ نیتر نیبا محترم دوکتور نجم الد تواوندیکند در مورد کذب و صحت آن م یقصه را باور نم نیا یکس رگا

هم  ایو  یالوجیمعادن و ج یسرو یکیالوجیج میآمر موز یکوچ داللهیوح ریعلوم افغانستان، انجن یاکادم یعیعلوم طب
 رندیگدارد تماس ب یگخود زند یکیبا همسر تاج اناغلب در تاجکست مانگکه به  ریالله مس بیاز شخص دوکتور نج

 .ندیرا کسب نما شتریب اتییو جزئ
ناشده باالتر از پنجهزار معادن مختلف تحت تصرف زورمندان  دیتائ یاکنون با پخش راپور هاکه  فتگ دیهم چنان با

 هیماف مسلح و یتوسط باند ها یثروت مل نیدند و ا رگیاستخراج م یفن ریو غ یقانون ریهستند که بصورت غ یمحل
  افت؟یکه تا کدام وقت ادامه خواهند  ستین ومو معل شوند،یبه تاراج برده م یمعدن ریخاذ رانگچپاول یی

 ختم
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