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 ۰۶/۰۷/۲۰۱۸                                       ع واحد حیدرىارسالی 

 
 آن نشسته یکه داعش رو یمعادن تالک افغانستان؛ گنج

 
پودر اطفال  هیو صادرنمودن "تالک"، ماده اول یرقانونیاستخراج غ قیداعش در افغانستان از طر یستیترور گروه

 .آورد یساالنه صدها هزار دالر بدست م
. باشد یم یقابل گردآور یاست که به آسان نیشناخته شده در زم یمادهٔ معدن نیتالک نرم تر ک،یگزارش اسپوتن به
در  توان یدارد که آنرا م یگوناگون یشده و کاربردها لیتشک کاتیلیس درتیها میزیدر اصل از مگن یماده معدن نیا

و همچنان ساختن مواد  یو دامدار یکشاورز ،یاجنس ،یساختمان ساز ،ییایمیک عیصنا ،یو صح یشیآرا عیصنا
 منفجره، استفاده کرد.

 
 شی. پاکستان بشود یصادر م گرید یمعادن در ابتدا به پاکستان صادر شده و از آنجا دوباره به کشورها نیا شتریب

 را به خود اختصاص داده است. کایسوم از واردات تالک امر کیاز 
 
  گفت: کیاسپوتن یکارشناس امور معادن در مصاحبه با آژانس خبر ،یزمان هاشم دیس
 

قرارداد تالک وجود دارد.  ۳۵تا  ۳۰در آنجا  بایمختلف ننگرهار واقع است که تقر یها ی"معادن تالک در ولسوال
 یصنعت یها کهیوجود دارد که فابر یمصر خیبه نام ش یا در ننگرهار در منطقه یبزرگ صنعت اریشهرک بس کی

 و به شود یشود، پروسس م یاست که استخراج م یسنگ صنعت کیسنگ  نیپروسس سنگ تالک را دارند. ا
 ."شود یپاکستان فرستاده م

 
منرال  نیکرد که پس از صادر نمودن ا نییتع دیجد یسیپال کی شیسال پ میحکومت دو و ن ،یهاشم یگفته آقا به

 افغانستان را به شکل پروسس ناشده، ممنوع اعالم شد.
 
مخالف مسلح دولت در استخراج تالک گفت:  یها کارشناس امور معادن افغانستان با اشاره به نقش گروه نیا

انتقاالت  ریها و مس راه تیامن نیمسلح و تام نیبا مخالف یپروسس با کمبود مواد روبرو بودند و در تبان یها کهیفابر
 .پردازند یمعادن تالک استخراج م نیبا جواز و بدون جواز از هم

 
لح دولت است و نشان ضعف دولت است. چون مردم مخالفان مس یمنبع بزرگ درآمد کیمعادن  نیافزود: ا یو

 افغانستان است. یمنابع منرال یها از بحران یکی نیبکنند. ا یکار ندارند و مجبور استند که کار ۀنیزم
 
 یدر مصاحبه با آژانس خبر باشد یم زین یشرکت ترانسپورت کیننگرهار که مالک  تیتن از باشندگان وال کی

 یدر ولسوال لیخ مانیتوره بوره و سل رزاد،یش یدر ولسوال لیالک در مناطق ماماخگفت که معادن ت کیاسپوتن
 وجود دارند. نواریش یو همچنان در ولسوال راگامیپچ
 
 کنترول مخالفان دولت است". ریصدها معدن است که همه آنها ز ها یولسوال نی"در ا  باشنده ننگرهار گفت: نیا

 
کارخانه ساخته شده است که در آنجا  ۱۵۰ — ۱۰۰آباد  همچنان خاطر نشان ساخت که در حال حاضر در جالل یو

 .شود یو بعد از آن صادر م شود یپروسس م یمواد معدن
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  گفت: دهد یشده را انتقال م که مواد استخراج یمالک شرکت ترانسپورت نیا
 

بعد از آن  رند،یگ یها م از آن یکنند، مخالفان مبلغ یبه موترها بار مکنند،  یهمان منطقه مواد را استخراج م ی"اهال
 شود یو پروسس م رود یاول به کارخانه م شوند، یآنجا در گمرک معطل م روند، یآباد م موترها به طرف جالل نیا

 ".شود یم صادرجاها  گریو سپس به پاکستان و د دیآ یو به گمرک م
 
 .شوند یمواد بار شده، محصول م نیاز ا یموتر الر ۱۵۰تا  ۸۰روزانه از  ،یگفته و به
 
ننگرهار در رابطه با استخراج معادن  تیمعادن وال استیر سیرئ ،یهللا اکرم نصرت رینیکه انج ستیدر حال نیا

 تالک و صادرات آن به خارج از کشور گفت:
 

. میدار کهیفابر 22 یمربوط تالک است. در شهرک صنعت ۱۶که از آن جمله  م،یقرارداد فعال دار ۱۷"در ننگرهار 
که شرکت دارد  ییها تیمکلف نکهیشود. بعد از ا یشود در آنجا پروسس م یاز معدن خارج م یکه مواد معدن یزمان

 شود". یپرداخت شود، به خارج صادر م
 
هر روز  ،یتیامن تیگفت که آمار براساس وضع یماده معدن نیدرمورد اندازه استخراج و صادرات ا یاکرم یآقا

 .باشد یکم م اریروزها بس یو بعض اریروزها بس یمتفاوت است که بعض
 
 میتوان یروزها ترانسپورت است و ما م یترانسپورت است؛ بعض گریننگرهار گفت: "مشکل د تیمعادن وال سیرئ

خاطر نوسان  نیبه هم م؛یخور یبه مشکل بر م نهیزم نیروزها در ا یاما بعض م،یرا به خارج انتقال بده یمواد معدن
 است". زیناچ اریوقت ها بس یبعضو  ادیز اریوقت ها بس یبعض ست؛یسان ن کیو صادرات  دیدر تول

 
 افزود: یو
 

به  یهم متوقف بود و به تازگ یمعدن کار تیپروسه معطل بود و فعال ،ی"در ماه رمضان، به خاطر رمضان و گرم
 سییبه حساب آمدن ر کیهفته قبل اظهارت درجه  کیدو سه روز هم که از  نیا انیدند، در جرکار آغاز کر

(، یتی)امن کین اظهارات درجه یهم لیها هم به دل وقت یاست و بعض یجمهور آغاز شده، باز هم همان کند
 که مواد را انتقال بدهند". شوند ینم یراض یباربر یموترها

 
 گفت: یدر روند استخراج و صادرنمودن مواد معدن یتیبه مشکالت امن وندیدر پ یاکرم یآقا
 

انکار کرد که نبود  توان یرا نم نی. و اردیگ یمعادن صورت نم ینباشد، قراردادها تیاست که اگر امن یعی"طب
گر است ا یعیها استند و طب یمانع در برابر معادن است، معادن در ساحات دوردست و در ولسوال گانهی تیامن

 کار است". نیعمده در قبال ا یها از چالش یکی تیکه امن مییبگو
 

گزارش، نوشته است که داعش با استخراج  ماده  کیبا نشر  یجهان دبانید ای" تنسیقبل سازمان "گلوبل و یچند
از  یگزارش گفته شده که بخش نی. در اکند یم نیرا تام اش یجنگ یها نهیاز هز ی"تالک" در افغانستان، بخش یمعدن

 .شود یو اروپا برده م کایبه امر شتریب یماده معدن نیا
 
مصرف کننده شده  یکشورها یاز سو یماده معدن نیمنابع واردات ا تر یو قو تر قیدق یسازمان خواستار بررس نیا

 است.
 
و سهواً  خبرانه یب ها ییو اروپا ها ییکایرابطه گفته است: "امر نیدر ا یجهان دبانیکارزار د ریدونووان، مد کین

 ".کنند یافراط گرا در افغانستان کمک م یها گروه یهستند که به صندوق مال یانیمشتر
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از  یکیافغانستان مثل الجورد  یو مواد معدن یمتیق یها سنگ یرقانونیکه استخراج غ دیافزا یمذکور م گزارش

گزارش،  نیداعش است. به نقل از ا ای" ی"دولت اسالم یستیطالبان و گروه ترو انیشورش یمنابع بزرگ درآمد برا
گروه  نیا یاصل یها از پناهگاه یکیکه  ییجا جنگد، یننگرهار م تیکنترول معادن افغانستان در وال یداعش برا

 .باشد یم
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