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 "یبدخشان"ياسر :نويسنده

٢٠١٢ سپتمبر ١٧  

  نابودی و تاراج معدن الجورد بدخشان توسط اخوان
 

نفی ا، نابودی فرھنگ ھ  ھای عامه،ئیش رسيده است، تاراج داراميخ ھرکجا که قدم شواخوان اين موجود زشت تار

ادی بيان ،عقيده ، تشکيل اجتماعات،عقب ماندگی اجتماعی و چيزھای زشترازاين ھا را به دامن باشنده ھای زآو لغو 

که ازميان تاجکان برخاسته  اين از صرف نظر .اين خصوصيت جدانشدنی اخوان است آن سرزمين ريخته است،

که بی شرمانه خود را  اول اخوان  نوع بدخشانی را ازچپیبه عنوان نمونه بخش کوچک .باشد ويا کدام ملت ديگر

مضمون اين نوشته چيزی نو  .کنيم زنند مرورمی  می" ِمدمت"پاکترازاشکال ديگرش دانسته زياد گپ ازخدمت و

ين است که امنتھا تفاوت در .ين جنايت به شکل ديگری نام برده شده استابه اين مفھوم که قبالًنيزاز وتازه نيست ،

 را درحق معادن بدخشان انجام داده اند، یته کوشش شده درکنارنام گرفتن ازمرتکبين جنايت که چنين ستمين نوشادر

  . نيزنام گرفته شود، که درپس اين خيانت ملی دست داشته استیولوژيئاز مکتب وايد

 زمين ۀارسوی اد ی که ازئاساس سروه ب «بدخشان يکی از غنی ترين واليات از جھت داشتن مواد معدنی است، 

افغانستان که قيمت آن به يک تريليون   درصد کل مواد معدنی٢٧ امريکا صورت گرفته است، ۀشناسی اياالت متحد

 بدخشان غنی ازمعادن ومنرال ھای قيمتی می »بدخشان وجود دارد دالر يعنی يک ھزارميليارد دالر می شود، در

 ، سنگ ذغال ،اکومورين  ، بيروج ، زمرد ،معدن يخک  ،ياقوت  ، معدن لعل ، معدن طال ،معدن الجورد  .باشد

 قيمت بھا را و وسايرسنگ ھای زينتی رنگه ،ی حضرت سعيد، سنگ ھا مرمر ،سنگ ھای زينتی تعميراتی چون 

ازميان اين معادن صرف معدن الجورد که يگانه معدن بزرگ درقطارسايرمعادن  .دردل صخره ھايش داشته است

 درگذشته ھا توسط سيد قومندانان ربانی چون زلمی خان و(تا ھنوز توسط حکام منطقه بزرگ الجورد جھان است 

  .شود می شد و استخراج شده به ممالک خارج قاچاق می) نجم الدين واثق

کيلو متر از مرکز اين واليت ١۵٠اين معدن در يک منطقۀ بسيار بلند و دشوارگذر در ولسوالی کران و منجان که  

خصلت .«يد  آحساب میه معدن الجورد بدخشان يکی از معادن انحصاری جھان ب .ع شده استفاصله دارد، واق

آن ی  را کنترول نموده ھريک کيلویآن حق دارد استخراج چنين معادنۀ معادن انحصاری اين است که کشور دارند

آن را دالرھم باشد  آن يک ميليون یند اگريک کيلوانيازمندان  مجبور را مطابق ميل خود قيمت بگذارد وساير

ساير  باال درسطح جھان صرف درافغانستان وجود دارد و در که اين الجورد با کيفيت ويژه و برای اين ،بخرند
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که تاحال  رود شمارمیه  بزرگترين منابع قيمتی افغانستان بءمعدن الجورد بدخشان جز .»شود کشورھا پيدا نمی

 گدام ھای پاکستان مشبوع از الجورد ،رھان الدين ربانی اخوانیتوسط قومندانان ب" غيرعلمی"کاوش ھای  دراثر

الجورد افغانستان که به اساس پژوھش دانشمندان درنوع خود در جھان بی نظير است، با  .افغانستان شده است

والن در طی سه دھه، به انوع مختلف به تاراج برده ؤی از زورمندان محلی وکم توجھی مسبرخۀ برخورد ظالمان

 دست زورمندانی که به شکل *با استقرار نظام جمھوری اسالمی در افغانستان و تصويب قانون اساسی. استشده 

کوتاه گرديد، ولی گفته می شود ھنوز ھم اين افراد به اشکال مختلف  مستقيم معدن الجورد را غارت می کردند نسبتاً 

خواھی اثرات منفی خود را روی استخراج معدن و و طريقه ھای گوناگون منافع خود را حفظ نموده اند، که خواھی ن

   .بھره برداری از آن خواھد گذاشت

گ کشور، که در جھان بی نظير است آھسته آھسته رو به رکود است و گفته رتحقيقات نشان می دھد اين سرمايۀ بز

طبيعی ۀ تن اين سرمايشود با دوام اين حالت و عدم توجه جدی دولت در اين معادن، افغانستان شاھد از بين رف می

معدن الجورد، شش ساحۀ استخراج وجود دارد و ھمۀ آن در کنترول دولت در .در آينده ھای نزديک خواھد بود

ر فعال اند  ي دليل اينکه پاک کارى نشده غهاما پنج معدن الجورد، از دوران حکومت محمد ظاھر شاه تا حال ب.است

رفت  یب آنھا ميد آن به جي محلى بود و عواقومندانھاین معادن قبل از حکومت حامد کرزى در کنترول افراد و يا

  .ابد يشرايط قبلی انجام می از بعدازحکومت کرزی اين چپاول درچوکات قانون بدتر

 دالر ١رجه دھم لو ديک کي دالر و ٥٠٠لو الجورد درجه اول يک کي. الجورد داراى درجه ھاى اول تا دھم است 

ک يت به يفيت و کيص نوعيستم درجه بندى در معدن وجود ندارد و الجورد بدون تشخي که سئیمت دارد ازآن جايق

 .شوديھمۀ انواع الجورد به درجۀ دھم محصول گرفته م، ازاما به علت نبود درجه بندى .شود یمت محصول ميق

 منفلقه جھت استخراج الجورد درطول ۀغيرمحاسبه شد و ازمج  مواد غيرۀمعدن الجورد بدخشان به علت استفاددر

شد باعث شده است که آسيب ھای جدی بربقيه سنگ ھا واردنمايد که اين  ی که توسط قومندانان استخراج میئسالھا

  . درکنارمسايل ديگرباعث کاھش قيمت آن دربازارھای جھانی گرديده استألهمس

 استخراج غيرفنی زورمندان محلی و تالش ھای به سرقت بردن الجورد لين دولت وو گفته می شود کم توجھی مسؤ

 انفجار در معادن صورت گيرد، که اين ١٠٠ تا ٨٠از سوی اين افراد باعث گرديده، که در يک شبانه روز حدود 

گردد و در اکثر موارد، اين انفجارھا سبب زخمی شدن وحتی مرگ افرادی که روز  خود عامل تخريب معادن می

 ٦٠دھد که درحال حاضر نزديک به  آمار نشان می.د از سوی معدن داران استخدام می شوند نيز گرديده استمز

ليون ھا دالرنياز است، تا يولين، تخريب شده و مؤدرصد معادن الجورد به سبب استخراج نادرست وکم توجھی مس

  دوباره معادن مذکور پاک کاری و فعال شود

 موتر سنگ الجورد از معدن ۴٠ک ماهيان ين مطلب گفت که در جرين اظھار اکی از تاجران بدخشانی ضمي«

  ھزار٨٨رد و يگ یت معدن بدخشان مينام تکس دولت آمره موتر سنگ ھزار افغانی ب ری شده است که از ھريبارگ

ن پول يم ا تما تر که بعد رديگ یندان معدن م ضابط اسد هللا قومکی از شرکایيگر را حاجی غالم رسول يافغانی د

اخوانی جھادی متذکر شد که ضابط اسد هللا برادر زلمی مجددی  د ي با.رديگ یار ضابط اسد هللا قرار ميدر اخت

  .باشد ین اصلی حامد کرزی در بدخشان ميکی از متحديل بدخشان در ولسی جرگه و يجمعيتی وک

معدن  داتيلغ ده لک افغانی از مدرک عابمکسال فقط يان يت معدن در جريکی از مقامات دولتی بدخشان گفت آمري 

 معدن را ندانآمر معدن قوم. استربرداشت نموده دفت به عنوان معاشات و مصارف  لک١٣ل داده اما يبه بانک تحو

ک سال قبل کشف يرو که يفرغام روجيھمچنان استخراج معدن ب دات معدن نموده استيل تمام عايف و ميمتھم به ح



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

متی در ياستخراج معادن احجار ق. رنديگ یندانان محلی جمعيت مرا قوم د آنيعوا رد کهان دايشدت جر ز بهين شد

و در يای زرديکی از تونلھای معدن لعل بدخشان که در جوار دري. دارد  ر فنی ادامهيز به شکل غيولسوالی خاش ن

ن ھمان لعل يکشف شد اندانان وابسته به دولت کی از قوميز دوسال قبل توسط يعت دارد ني موقءولسوالی شھدا

تاجران  ».با و شفاف است ودرمعرض چپاول اخوان قراردارديمشھور باالس گرانات است که دارای رنگھای ز

نمايند و احجار قيمتى را در بدل پرداخت محصول   معادن استخراج غير فنى میازکنند و  مردم را استخدام می

  . دھند انتقال می

  

  :يادداشت

 نقاط جھان، ارتجاع ين يار و ياور امپرياليسم در اقصامام کشور ھا به اثبات رسانيده، که بھترتاريخ استعمار در ت

محلی بوده، آنھا در ھمه حالت ھيچ وظيفه ای به جز حفظ منافع خودی و دوام استعمار را در دستور کار خويش 

ان ھيچ انتظاری از ايادی کرزی و ھمين مبنا و با در نظرداشت ماھيت ادارۀ مستعمراتی کرزی نمی تور ندارند؛ ب

  .ساير متعلقان ادارۀ مستعمراتی در جھت حفظ منافع ملی کشور داشت

  AA-AAادارۀ پورتال

 

 


