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شکارچیان سنگهای قیمتی همه خطرات را درافغانستان
بخاطربدست آوردن مینرالها می پذیرند

سنگ های زمرد در والیت پنجشیر افغا نستا ن
دره پنجشیر افغانستان یکی از ثروتمندترین وادی دارای منابع جوهرات درجهان است.
اما چا لش ویا د ست بندی بزرگ این ا ست که بد ست آوردن ا ین جواهرات پرارزش در
روند وادامه جنگ بد ست میآ ید.
سیا ن کالیبس ( )Sean Callebsژورنا لست ونویسنده امریکایی  ،یک معد نچی بلند
پرواز زمرد را مالقات میکند واز ابتدا متوجه میشود که تالش آ ن معد نچی جاه طلب
برای رفاه از بروز خطر ا ست آنچه که سیما وچشمان اش را مالحظه میکند.

در ا فغا نستا ن مردم همه چیز را می فهمند ؛ که هر چیزی درخشنده وبراق طال نیست .
مسعود سلطا نی معد نچی حرفوی زمرد ،با افتخا راز سنگ های قیمتی ازقبیل ساپاریس
( یاقوت کبود) ویا قوت یادمیکند وآن سنگها رانشان میدهد ؛ اما بیش از هرچیزی میگوید
که ا فغا نستا ن مخزن ویا خانه ای ازگنجینهای غنی زمرد ا ست .

زمرد

سا پا ریس (یاقوت کبود)
سلطانی گفت  :این سنگ ها با قیمت های باال دربازارهای بین المللی فروخته میشوند.
اما متا سفا نه در ا فغا نستا ن این سنگ های گرانبها به قیمت های بسیا ر پا یین بفروش
میرسند.
باید گفت که این سنگ های قیمتی ونیمه قیمتی به شکل قانونی وآزاددرکوچه مرغها واقع
درشهرنوکا بل فروخته میشوند.یک کوه کوچک از سنگ آبی که الجورد نامیده میشود
سنگهای ازآن کوه ویا معدن بعد از استخراج در گدام ها ویا در پسخا نه های دوکان ها جا
بجا شده بروی آن پالش زده میشود ومد ت ها طول میکشد تا ا ین سنگها درخشش خودرا
نشا ن دهند وبرای فروش آماده شوند .با ید گفت که درمنطقه جنگی کسب وکا رزیادی
وجود ندارد واکثرمردم بیکا روبی شغل هستند.
یا قوت

الجورد
بنابراین سلطا نی میگوید:که استخراج معدن اینجا درا فغا نستا ن غیر قانونی وغیرمجا ز
است ودولت ازاینکه به مقادیر بیشتر سنگ های قیمتی از افغا نستا ن به بیرون برده ویا
قاچاق میشود کام ً
ال اگاه ومطلع ا ست .من مطمین هستم که اگر دولت دراین راستا یعنی
درمورد استخراج این سنگ های قیمتی سرمایه گذاری کند در طول دوسه سا ل میتواند
مبا لغ در حدود از ( )033تا ( )033میلیون دالر بد ست آورد.

این اظهارات ممکن است که اغراق آمیز به نظرآید لذا سلطانی به حرف اول خود با ز
میگردد وهدایت مید هد ویا که تصمیم میگیرد که ما را به درون ویا به قلب معد ن
زمرد در کوه های دره پنجشیر با خود ببرد – ما ازنزدیک چندین معدن قدیمی وجدید را
دیدم که معدن چیان ازآن معادن سنگها ی قیمتی رابعد از استخراج با مهارت های دردست
داشته تراش میکردند واز درون سنگها زمرد پنهان شده را بیرون می آوردند.
این معا دن درطول سا لهای بگونه متفا وت توسط جنگجویان مجا هید ین بشکل غیر
فنی سوراخ سوراخ شده معلوم میشد.وطالبان هرگزدراین معادن ویادراین منطقه نتوانستند
که د سترسی پیداکنند اما جنگ ساالران بشکل غیر قانونی کنترول ؛استخراج وقاچاق
همچو جواهرات ویا سنگ های قیمتی را دردست داشتند.
من میخواهم بگویم که دولت تنها درحدود دو تا سه درصد از معادن درا فغا نستا ن
بصورت رسمی کنترول بعمل می آورد  )59(.درصد معا دن افغا نستا ن بصورت غیر
قا نونی توسط اشخا ص وگروپ ها بگونه غیر فنی استخراج صورت میگیرد که دولت
درآنجا تسلط و دسترسی ندارد .
ما بعد ا ز گذ شت چند سا عت به محوطه ویا به کمپ معد ن مربوط به سلطا نی
میرسیم واو درمورد بما میگوید که کا رمن دراین بخش قانونی ا ست واین کاریا این حرفه
از چندین نسل بمن به ارث رسیده ا ست و چیزی را که شما اکنون در داخل این کمپ می
بینید چیزی ا ست که شما انتظا ر دیدن آ نرا داشتید .اجرای این کار یعنی استخراج زمرد
مانند هر کار دیگری درافغانستان باید توام با تامین امنیت با شد یعنی که ا ستخراج بدون
تلفات وضایعات بشری صورت گیرد  .لذا ابتدا درمعدن درساحه مورد نظر چند سوراخ
حفاری میشود بعد ًا دراین سوراخ ها مواد منفجره جا بجا شده منفجرمیگردد وشما از محل
که انفجار صورت میگیرد به فاصله ها دور میشوید  .باید بعرض رسانید که برای دولت
غیرممکن به نظر می آید که صادرات زمرد را قانونی سازد چونکه زمرد نسبت به الماس
بیشتر شکنن ا ست وزودتر تخریب میشود.
این مشکل ویا چالشی است که ما درپنجشیر هنگام استخراج زمرد به آن مواجه هستیم ،
ما از مواد منفجره برای بدست آوردن سنگ ها ی قیمتی استفاده میکنیم ومالحظه می
نمایم که درهنگا م انفجا ر بیشتر ازاین سنگ های قیمتی ازبین میروند وتخریب میشوند .
حکومت ا فغا نستا ن میخواهد که استخراج غیرقا نونی وغیرفنی وحرفوی را تا برقراری
صلح دراین کشور متوقف سا زد ودولت میخواهد که مقا دیر محدود سنگ های قیمتی را
با وسا یل وتجهیزات مد رن در د ست دا شته اش بدون آ نکه این سنگ ها تخریب شوند
استخراج نما ید.
بهرصورت سلطانی ما را به اینجا آورد زبرا اومیخواهد که پتانسیل منطقه را بما نشان
دهد وبرای این کار او خواست تا بما از نزدیک نشان دهد که او چسان سنگهای قیمتی
واز جمله زمرد را همین امروز از معدن استخراج می نماید  .او با دادن انفجار ویا در

حین انفجار درمعدن ما رابا سا یرمعد ن چیا ن به فاصله های حد اقل (چهار هزار متر )
دورتر از محل انفجا ر جا بجا سا خت  ،آنروز روزگرم تا بستان بود تا جا یکه از اثر
گرما وتابش آفتاب برف ها در قله های بلند کوه های پنجشیر ذوب میگردید ؛ دراین
هنگام بود که این انفجار قدرتمند منطقه را به لرزه وتکانه درمی اورید تا جایکه مردم
محل گفتند که ما خوش چا نس هستیم که زنده ماندیم – لذا دراین معدن همیشه همچو
ا نفجا را ت بدون فرصت آ نکه به چرخه ای خطرات نقطه پا یا نی گذاشته شود صورت
میگیرد وا نتظا ر ازاحتما ل وقوع خطر نا شی از انفجا ر را میتوان داشت.
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