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 آمده و فهرست منابع بوده و در منت به منبع اشاره شده باشد.

در و تسلسل منطقی موضوعات ستور زبان مقاله باید بدون اغالط تایپی با رعایت متام نکات د -
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 باشد و به شکل هارد و سافت کاپی فرستاده  شود. )  (Singleبین سطر ها واحد

اشت الیحۀ نرشاتی اکادمی د له صالحیت رد، قبول و اصالح مقاالت را با در نظرهیأت تحریر مج  -
 علوم دارد.

تحلیل ها و اندیشۀ های ارائه شده بیانگر نظریات محقق و نویسنده بوده، الزاماً ربطی به موقف  -
 .اداره ندارد

تفاده محفوظ بوده، فقط در صورت ذکر مأخذ از آن اس هحق کاپی مقاالت و مضامین منترش  -
 نرشاتی شده می تواند.

 .گرددوارده دوباره مسرتد منی مقالۀ  -
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 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
 بسم الله الرحمن الرحیم

مي بحث ـنیوي په اړه علـد مخراج ـاستخ یرقانوينـد کانونو د غ
 یغامپ رئیسغونډې ته د جاللتآمب جمهور 

وين ای دی، چې د افغانستان د علومو اکاډمي د کانونو د غیرقانـد خوشحالۍ ځ
ه کې د نړیوالې ټولنې د ـو او په دې برخـل الرو موندلـراج د مخنیوي لپاره د حـاستخ

 همکاریو جلبولو د څرنګوايل په باب علمي غونډه رابللې ده.
انون او ـږ کانونه د ميل ثروت ډېره مهمه او حیايت برخه جوړوي، چې که له قوـزم

ېواد د پرمختیا او له بېوزلۍ رسه د د ه ،ارونو رسه سمه استفاده ورڅخه ويشفني معی
 مبارزې په چارو کې پوره تکیه پرې کوالی شو.

وم چې په یوې خورا رضوري موضوع یې د ـومو اکاډمۍ مننه کـد افغانستان د عل
 علمي بحث زمینه برابره کړې ده. امید دی چې په دې سمینار کې د کانونو د ال مناسب

یزونه ويش او له دغسې وړاندیزونو اړوندې ادارې راج لپاره علمي او عميل وړاندـاستخ
 استفاده وکړي.

 محمد ارشف غنی
 رئیسد افغانستان د اسالمي جمهوریت 
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یس اکادمی به مناسبت سمینار " چالش ها، راه های ئر  ۀمنت بیانی
جهانی در جلوگیری از  ۀحل و چگونگی جلب همکاری جامع

 " ناستخراج غیرقانونی معادن افغانستا
 به نام خدای بخشاینده و مهربان

 دانشمندان عزیز، اساتید عالیقدر، مهامنان خبیر!
 الله و برکاته؛ ةالسالم علیکم و رحم

طبیعت و کوه های رس به فلک کشیدۀ افغانستان برای مردم  از قرن ها به اینسو
درخشان و به فردای  نابع طبیعی و معادن را نوید دادهاین کشور، اقتصاد مبتنی بر م

 امیدوار می سازد.
وی ادارۀ زمین شناسی و وزارت ـبه اساس تحقیقاتی که به شکل مشرتک از س

دفاع امریکا به درخواست افغانستان صورت گرفته، ارزش مجموعی معادن افغانستان 
نرتنتی بی بی سی به نقل از منابع لر تخمین گردیده است. سایت اسه هزار میلیارد دا
  005غانستان، ارزش معادن این کشور را چنین نگاشته است: طال اطالعاتی دولت اف

 .میلیارد دالر 51میلیارد و کوبالت  81  (niobium)میلیارد، نیوبیوم 007میلیارد، مس 
ۀ لیتیم، اشته است که میزان ذخایر تازه کشف شدگزارشی نگدر  رک تایمزانیوی اخیراً 

 تواند این کشور ه اندازه یی است که میآهن، مس، کوبالت و طال در جنوب افغانستان ب
 م افغانستانـیورانی ،زارشـان تبدیل کند. در این گـرا به یکی از کشورهای غنی در جه

دو میلیارد تن،  دن حاجیگکـنفت عربستان، ذخیرۀ مع بینظیر و ارزش لیتیم برابر با



      

8 

 

نستان از زمرد و املاس افغا یبا بزرگرتین ذخیرۀ مس چیلی و حت ذخایر مس برابر
 زمرد کلمبیا و املاس افریقا با کیفیت بلندتر گفته شده است.

 ارقام و نتایج رسوی های ذکر شده به یقین که کامل و دقیق نیست، ولی حقیقت
این است که اگر روند استخراج معادن در افغانستان قانونی گردد، ارزش آن به حدی 

 د، بلکه کشور را به سمت یک اقتصادخواهد بود که نه تنها بودجۀ داخلی تأمین می گرد
 مطلوب سوق می دهد.

در استخراج غیرقانونی معادن، نه تنها موضوع سوء استفاده های مالی افراد 
مطرح است و سبب می شود که منافع عمومی در نظر گرفته نشود، بلکه استخراج 

          ه و ی شدـرمایۀ ملـدر رفنت سـدن و به هاـیرحرفوی سبب آسیب معـخودرسانه و غ
د داشت؛ چنانچه ـواری را در قبال خواهـعالوه، پیامدهای امنیتی و سیاسی ناگبر 

هراس افکنان و زورمندان از استخراج غیرقانونی معادن و عواید آن، حاکمیت قانون را 
د افغانستان از آن ـردم و بر ضـۀ جنگ علیه مـود برای ادامـتضعیف و با بیشرتین س

استخراج معادن کشور باید به شکل قانونی و  ،تا دیر نشده ،بناءً  ند.استفاده می منای
مطابق به معیارهای بین املللی صورت گیرد، برای اینکار الزم است نخست موانع 

 امنی است،ناامنی یا بد ۀای عمدـع گردد. یکی از چالش هـا رفـبرداشته شده و چالش ه
دولت باالی معادن، فساد گسرتده در ولی در کنار آن بی ثباتی سیاسی، عدم کنرتول 

 اند که در این راستا وجود دارند. ۀو نحوۀ قراردادها نیز مشکالت عمدچوکات حکومت 
بدون تردید، اصالحات جدی در زمینۀ تأمین امنیت و ثبات، نهایی شدن قانون 

ای الزم و ـدیالت الزم و رضوری که باید مطابق توقعات مردم ضامنت هـمعادن با تع
باشد، در  ای شخصی در آن تسجیل یافتهـفاده هوگیری از سوء استـفی برای جلکا

ع ـایی که مانـیکانیزم هـنظر گرفنت معیارها و پروتوکول های مصئون بین املللی با م
رای ــرتاتیژی دولت بـردد، سـا گـروه هـراد و گـای شخصی افـودجویی هـدستربد و س

ربه و ــم با تجـویت تیـــزیرزمینی، گامشنت و تقع ـوی منابـادن، مدیریت قـسکتور مع
ادن، حاکمیت قانون، تقویت نیروهای امنیتی و در کل ایجاد ـمسلکی در وزارت مع

یک بسرت مناسب جهت استخراج قانونی معادن، امکان رسیدن به اقتصاد مطلوب را 
 از ناممکن به ممکن و از بعید به نزدیک تبدیل خواهد منود.
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کننده و همکاران بین املللی ما نه تنها در زمینۀ تحقیقات و کشورهای کمک 
 توانند افغانستان را همکاری منایند، بلکه در رابطه به استخراج رسوی دقیق معادن می

توانند زمینه را برای  و سازنده داشته و می انونی و قاچاق آنها نیز نقش فعالغیرق
ع ـــن املللی که تضمین کنندۀ منافقراردادهای قانونی با در نظرداشت معیارهای بی

تجربۀ تلخ کشور  ،افغانستان و جانب مقابل باشد، هموار منایند. در چنین وضعیت
کانگو که انگیزۀ اصلی جنگ داخلی آن را هامنا ثروت طبیعی اش خوانده اند و ارزش 

ر تریلیون دالر تخمین گردیده است، اما تا هنوز دومین کشور فقی 00منابع معدنی آن 
 جهان است، تکرار نخواهد شد. 
وم زمین در سمینار امروز در رابطه به استخراج ـز علـامیدوارم دانشمندان مرک

ا، میکانیزم چگونگی جلوگیری از استخراج غیرقانونی و ـادن، رفع چالش هـانونی معـق
ۀ جهانی در جلوگیری ـدنی و چگونگی جلب همکاری جامعـغیرعلمی، قاچاق مواد مع

 ه و با پیشنهاداتئتحقیقی ارا -راج غیرقانونی معادن افغانستان، مقاالت علمی ـخاز است
علمی و عملی رسالت و مسئولیت خود در مقابل وطن و مردم ادا منوده و به اینگونه از 

 هدر رفنت رسمایۀ ملی جلوگیری و مسئولین امور مربوط را همکاری منایند. 
 با سپاس فراوان

 رسمحقق ثریا پوپل
 رست ریاست اکادمی علومرسپ

 ش  . هـ 5196اسد  18 -کابل 
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چالش ها، راه » پیام مرشانو جرگه در مورد سمینار تحت عنوان 
های حل و چگونگی جلب همکاری جامعۀ جهانی در جلوگیری از 

 «استخراج غیرقانونی معادن افغانستان 
ی سیدنا محمد ـالة و السالم علــد لله رب العاملین و الصـالحم

 سید املرسلین و خاتم النبیین. 
 و بعد:

افغانستان رسزمینی است دارای تاریخ کهن و از نگاه جغرافیایی در قلب آسیا 
حیثیت چهارراه تجارت در بین مناطق بزرگ این قاره منجمله راه تاریخی ابریشم 

ین حال آمیزش، همکاری و همزیستی و در ع ۀاین حلقه عمدرار داشته و بنابر ـق
 میدان جنگ سلطه جویان نیز بوده است. افغانستان امروز که می باید مرکز همکاری

های مشرتک اقتصادی، ترانزیتی و همچنان مرکز هامهنگی و تفاهم جهان متمدن 
م ــع اختصاصی، متضاد و در هـفابت و جنگ مناـمی بود، متأسفانه به میدان رق

 مبدل شده است.  کشورهای همسایه، منطقه و جهان ۀپیچید
زمین از نگاه تکتونیکی واقع شده  ۀان در یکی از فعال ترین مناطق کر افغانست

شده که به سختی میتوان در  است. این مسأله منجر به بروز پدیده های مختلفی
 یک کشور این همه تنوع را یکجا مشاهده کرد. افغانستان از نگاه توپوگرافی ۀمحدود

از نگاه آب و هوا  و به فلک کشیده و دشت های پهناور شکل است از کوه های رستم
 مشاهده می شود.  این کشور ۀوع بسیار زیادی در محدودنیز تن

 از لحاظ منابع معدنی نیز افغانستان با توجه به تنوع پدیده های زمین شناسی
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فعال در شکل گیری زمین های آن قاعدتاً از تنوع باالیی برخوردار می باشد. منابع 
مستقیم  ۀبه گوندنی از لحاظ منشا یا سنگی که آنها را در خود جای داده است، ـمع

ای مختلف وابستگی دارند که ارزش ـیا غیرمستقیم به فرآیندهای تشکیل سنگ ه
 زار میلیارد دالر تخمین گردیده است.ـذخایر معدنی کشف شده در افغانستان سه ه

         ا تقسیم بندی کرد:ــن دسته هــایور کلی میتوان به ــی را به طــع معدنــمناب
سنگ های  - 1منابع انرژی  - 0عنارص کمیاب  - 1بها زات گرانـفل – 0زات پایه ـفل - 5

های  مرنال - 0ح ساختامنی ـالمص - 7ای نیمه قیمتی و تزیینی ـسنگ ه - 6قیمتی 
 .صنعتی

  ګرفتهرت تنها هشت فیصد استخراج معادن در افغانستان به طور قانونی صو 
تنها مخالفین مسلح  .به شکل غیرقانونی استخراج می شودفیصد آن  90متباقی 

ی آورند. ـادن پول بدست مـیرقانونی معـد استخراج غـومت نیستند که از عوایـحک
زورمندان محلی و برخی از مقامات حکومتی نیز در آن دست دارند، وضعیت معادن 

 آن خیلی نگران کننده است، اکرثاً در معادن در افغانستان و چگونگی محیط کار در
چون تنها کودکان می توانند از راه  ؛افغانستان کودکان به کار گامشته می شوند

یرقانونی و ـراج غـاستخ .ر کنندا کاـدن شوند و در آنجـای تنگ و باریک وارد معـه
های ادبروز روید غیرفنی معادن در افغانستان چندین بار سبب فروریخنت معدن و

دن ذغال سنگ در سمنگان بود ـمرگبار شده است. تازه ترین مورد آن انفجار در مع
 . گردیدنفر  57ته شدن که منجر به کش

جرمی، موجودیت مافیای اقتصادی بخصوص مافیای زمین، موجودیت اقتصاد 
اشد که دی می بــای جـه بود امنیت از جمله مشکالت و چالشن و اد اداریـفس

کمبود منابع مالی، کمبود انرژی، برق و  ،عالوه بر آن .استبا آن روبرو افغانستان 
ع رشد اقتصادی کشور گردیده و می گردد. مهمرت ـآب مشکالت دیگری اند که مان

از همه موجودیت گروپ های مسلح غیرقانونی، تربیه، تجهیز، متویل و ارسال گروه 
موانع  ،سامل ۀموجودیت ادار دم ـورهای همسایه و عهای افراطی و تروریست از کش

اجتامعی و  - د اقتصادیـاصلی اند که در راه رسیدن به صلح، ثبات، امنیت و رش
 خصوصاً استخراج معادن کشور قرار دارند. 



      

12 

 

الوه بر ـع ،ادنـطبیعی و معجهانی، برای رشد سکتور منابع  ۀر به تجربـنظ
 اری زیاد به زمان بیشرت نیز رضورت است. ذرسمایه گ
 ؛ین وزیر توانا و مورد اعتامد در کرسی وزارت معادنتعی 
  فراهم منودن امکانات بنیادی مانند رسک، برق و آب در ساحات معادن و

 ؛سایر منابع طبیعی رشد رسیع این سکتور در مدت کوتاه
 ؛دیا در منطقه و جهانیجلب توجه رسمایه گذاران از طرق ِم 
 دیل قوانین به منظور جلب منجمله تع ،طرح پالیسی جدید در بخش معادن

رسمایه گذاری خارجی، ایجاد مراکز و انستیتوت های مسلکی و جلوگیری از استخراج 
بلند بردن ظرفیت نظارتی حکومت و ایجاد  ۀغیرقانونی و غیرمعیاری معادن در نتیجه

 ؛سهولت های بیمه غرض مصؤنیت و اطمینان کارگران معادن
 بانه مالیات منی پردازند.ملغا کردن جواز رشکت های که داوطل 

مؤثر از منابع طبیعی جهت رشد  ۀخیر باید گفت که به منظور استفاددر ا
اجتامعی باید نظام اقتصاد بازار در افغانستان از نو تعریف شود. لغو  -اقتصادی 

شت وضعیت کنونی بانک رهنی و تعمیراتی و سایر بانک ها، تصدی ها با در نظر دا
ن صلح و ثبات و رشد اقتصادی افغانستان مردم و حکومت میأ در منطقه بخاطر ت

خصوص سازمان ناتو و امریکا ب ،جهانی ۀد نیاز جدی به کمک و همکاری جامعجدی
دارد. سازمان ناتو و امریکا باید با حکومت جدید در جمع آوری سالح از گروه های 

صلح در  ۀـروسو همکاری در پ درـواد مخـیای مماف ۀانونی، مبارزه علیـقمسلح غیر 
دی سیاسی ـافغانستان همکاری صادقانه و همه جانبه مناید، زیرا بدون همکاری ج

 نظامی و اقتصادی و اقدامات جدی ناتو و امریکا بخاطر ثبات سیاسی، رشد اقتصادی -
 رسد.  و اجتامعی افغانستان بعید به نظر می

 و من الله التوفیق
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 -به مناسبت تدویر سمینار علمی  پیام پوهنتون پولی تخنیک کابل
) چالش ها، راه های حل و چگونگی جلب  پژوهشی زیر عنوان

 همکاری جامعۀ جهانی در جلوگیری از استخراج
 ( قانونی معادن کشورغیر 

های ملی مهم و خیلی ارزشمند هر کشور به  معادن یکی از ثروت ،بدون شک
ثیر فراوان داشته و أ ختلف تزیرا سهم معادن در تولید صنایع م ،حساب می آید

 ۀوضوع از اهمیت ویژ صنایع وابسته به آن است. در کشور عزیز ما این م از بسیاری
زیرا رشد و توسعۀ معادن می تواند اقتصاد کشور را از حالت رکود و  ،برخوردار بوده

ملی کشور از طریق  یۀ بنیۀ اقتصادتوجه به تقو ،بی ثباتی خارج سازد. به این اساس
خراج ذخایر معدنی یکی از وظایف تأخیر ناپذیر همۀ دانشمندان و آگاهان امور است

بوده تا باشد که نه تنها در بازار اقتصادی جهانی که از رقابت آزاد برخوردار است، از 
 ۀقتصادی و ارزیابی مالی یک پروژ ی برخوردار بوده؛ بل جهت بررسی اـموقف عال

ل علمی و عملی را ـی انتخاب چندین راه حـمعدنی تصامیم رسیع اتخاذ و توانای
الزم است تا کلیه طراحان معادن با دانش کافی  ،همزمان دارا باشیم. روی این اصل

ل مسایل مختلف امور معادن ـاز علوم اقتصادی و معدنی برخوردار بوده و از آن در ح
 استفادۀ گسرتده به عمل آورند. 

   ردن اهمیت آن در ــم شمــصنعت و که به این ــدم توجــگفته پیداست که عنا
        ی کشور وارد ـر اقتصاد ملـر پیکـربان ناپذیری را بــربۀ سنگین و جــدت ضــمدراز 

چالش ها، راه " تحقیقی زیر عنوان  -تدویر سمینار علمی  ،می مناید. به این اساس
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یرقانونی گیری از استخراج غهانی در جلو های حل و چگونگی جلب همکاری جامعۀ ج
وم جمهوری اسالمی افغانستان به راه انداخته ـمعادن کشور که به ابتکار اکادمی عل

زیرا استخراج غیرقانونی  ،در رشایط کنونی از اهمیت خارق العاده برخوردار است ،شد
معادن توسط افراد غیرمسلکی و زورگو می تواند در استخراج معادن با ضایعات و رقیق 

همراه بوده و در هدر رفنت این رسمایۀ ملی خداداد نقش کلیدی شدن جسم معدنی به 
 را ایفا مناید.

ولی تخنیک کابل تدویر هیات رهربی، استادان، محصالن و منسوبان پوهنتون پ
ادمی را به هیات رهربی، دانشمندان، محققان گرانقدر اک تحقیقی - علمی این سمینار

 -رصه های حیات علمی ـن را در کلیۀ عای بی پایان شاـموفقیت ه ،علوم تربیک گفته
حالیکه ما در  م استدعا می منایند.ـپژوهشی، صنعتی و اقتصادی از بارگاه آفریدگار قل

ارزش واریم که از نتایج این سمینار با در می نگریم، امیدـتدویر این سمینار را به دیدۀ ق
جامعۀ جهانی در امر استخراج معادن کشور و همچنان جلب همکاری های همه جانبۀ 

 استفادۀ عملی و گسرتده به عمل آید.
 بااحرتام

 ړپوهنوال دیپلوم انجنیر محمد سعید کاک
 یس پوهنتون پولی تخنیک کابلئر 
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 - پیام پوهنتون کابل برای اشرتاک کننده گان کنفرانس علمی
 و چگونگی جلب توجه راه های حل  ،ها چالش ) تحقیقی

 ( گیری از استخراج غیرقانونی معادنلو در ج جهانی ۀجامع
و  ایدروسفیرـ، هرده ) امتوسفیــه بخش عمـیاره از سـک سـزمین به صفت ی

زمین را مورد  ۀدر کر  طبیعی ۀکه هر سه بخش منابع عمد تشکیل گردیده لیتوسفیر (
 دهد. مطالعه قرار می

اد با رسعت هر مو با افزایش نفوس و نیاز روز افزون برش به مواد خام معدنی، این 
طبیعت به شامر  پذیرمواد معدنی از منابع برگشت نا می رسند. چه بیشرتی به مرصف

. رشد تقاضا و کاهش می روند و از هم اکنون کمبود برخی از آنها احساس می شود
این مواد  ۀو مرصف کنند مواد معدنی، میدان رقابت را برای کشورهای صنعتی ۀعرضه

همه روزه با اشتیاق بیشرتی خریدار مواد معدنی کشورهای  این کشورها ،تنگ کرده
 دیگر هستند.

های فعالیت به این دلیل نباید مانند دیگر  ،ام معادن دارای عمر محدود بودهمت
به  کشوراین عامل در ساختار مالیاتی یک  به پرداخنتزیر مالیات قرار گیرند.  تجارتی

 دنکاری آن کشور در خواهد آمد.مهم برای رسمایه گذاری در مع ۀصورت انگیز 
دولت های حریص ممکن است خواستار چنان مالیات سنگین باشند که کسب 

برخی دولت سود منطقی را برای رشکت های معدنی غیرممکن سازد. از طرف دیگر، 
های مانند چشم پوشی از مالیات در سال های نخست عملیات معدنکاری، ها با کار 

 برای رشکت های معدنی ،زیاد ۀاند. این امر موجب جاذب هانکشاف معدن را تشویق کرد
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های اقتصادی قابل مالحظه را آوردشد و دست .م 5968 ۀند در دهیدر جمهوری آیرل
 نصیب این کشور منود.

 پایدار، رسمایههای با سیاست نااکنون، اکرث رشکت های معدنی بزرگ، در کشور 
عامل اصلی باشد. به طور عموم، گذاری منی کنند. شاید ترس از ملی شدن معادن 

ملی شدن معادن، صنایع معدنکاری کمرت انکشاف منوده است.  ۀسابقدر کشورهای با 
خطر  ،دست به دست هم داده آشوب محتمل سیاسی، برخوردهای داخلی ممکن است

 مالی رسمایه گذاری در کشورهای معین را به شدت افزایش دهد.
غنی است و بسیاری از  خام معدنی بسیارکشور ما افغانستان از لحاظ مواد 

 د.د دار  در افغانستان وجو انواع معادن
صنعت، الزم است تا معادن خود  با توجه به نقش مهم مواد معدنی در اقتصاد و

را به خوبی بشناسیم و به درستی از آنها بهره برداری کنیم. تفحص و اکتشاف این 
فراگیر از جنبه های جیولوجی، موقعیت  معادن، قبل از همه نیازمند آگاهی و شناخت

 تکتونیکی و توزیع آنها در قرش زمین کشور ما افغانستان است.
افغانستان معادن بیشامری دارد که بعضی از آنها کشف و دوره های  رسزمین

 استخراج هستند و برخی عمدتاً استخراج ۀآماد رسوی و اکتشافی را پشت رس گذاشته و
توان گفت که معادن افغانستان به حالت دست  به قاطعیت میولی باز هم  ،می شوند

ستان مبین امید و آرزو برای نخورده باقی مانده است. ذخایر غنی منابع طبیعی افغان
دن یکی از گزینه های محدود برای ـاقتصاد کشور است. اقتصاد مبتنی بر مع ۀآیند

سی، ناامنی، نبود تی سیابی ثبا ،اینبنابر به شامر می رود.  عامر یک اقتصاد بومیا
چوب واضح قانونی، اداره و مدیریت پالیسی ها، فقدان زیربنای اساسی و یک چهار 

همسایه، مانع انکشاف و پیرشفت سکتور  هایای حمل و نقل با کشور ـتوافقنامه ه
معادن در کشور شده است. اما سکتور معدن و ذخایر طبیعی افغانستان هنوز به 

کشور محسوب می شود. افغانستان راه  ۀیل برای اقتصاد وابستامتیاز و بدعنوان یک 
ز اینکه برای توسعه و انکشاف سکتور معادن آن رسیعرت گام بر ـدیگری ندارد، به ج

ادن نیازمند ـتور معـه منظور پیرشفت در بخش سکـای بـه دارد. البته برداشنت گام
 اشد که در حال حارض درذخایر طبیعی کشور می ب ۀبار معلومات کامل جیولوجیکی در 
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 رۀل کردن معلومات جیولوجیکی در باو، موفقیت در تکمییرن ا دسرتس قرار ندارد. از
ام دادن چنین ـش باقی می ماند. انجـذخایر طبیعی افغانستان به عنوان یک چال

رمایه گذاری های رشکت ـبزرگ نیاز دارد، این کار تنها از طریق س ۀرسوی به هزین
ن همه، حکومت ـیرد. با ایــدی می تواند صورت گــو اصالحات جی ــای خارجــه

سکتور معدن  ۀعلومات جیولوجیکی دقیق را در بار لیت دارد تا متام مو افغانستان مسو 
به رسمایه گذاران و رشکت های که قصد رسمایه گذاری دارند، فراهم مناید. در حال 

رسوی های پرهزینه را به  مسئولیت چنین انستان به تنهایی قادر نیستافغ ،حارض
ن بخش نقش ـافغانستان می توانند در ای ۀده گیرد. لذا، کشورهای کمک کنندعه

متخصصین داخلی و رسوی جیولوجی امریکا، حجم و  را بازی کنند. ۀفعال و سازنده
تثبیت منایند که این عمل زمینه را  ۀفغانستان را توانستند تا انداز ارزش دقیق معادن ا

بخاطر انکشاف معادن مورد نظر  یـی و خارجـای داخلـرسمایه گذاری هبرای جلب 
بر اساس این معلومات انکشاف معادن به شکل تدریجی  ،مساعد می سازد. قرار است

ریان بازارهای منطقوی و ـدنی در جـای مواد معـو متداوم با در نظر داشت قیمت ه
دن با شفاف توسط وزارت معا ۀی مواد معدنی عمده از طریق پروسجهانی، تقاضا برا

فاد بزرگ جهانی و تأمین م ۀکشور، روش های پسندید ۀنافذدر نظر داشت قوانین 
عملی گردد. افغانستان باید سیاست های معدنی خود را  ۀاقتصادی کشور وارد مرحل

 طوری تنظیم مناید تا اقتصاد خود را حفظ منوده و آن را هر چه بیشرت تقویه مناید.
ادی و تالش برای تصاحب معادن کوچک، قسامً  بخشی از جنگ ها جرایم اقتص

وب زده در والیات ـای آشـوده است. اکنون، بخش هـویل منـور متـل کشـرا در داخ
لی روی ـ، برای رقیبان محکر و میدان ورد ـنستان، والیات لوگشاملی و رشقی افغا

 ،ال حارضـست. در حادن کوچک در این مناطق بدل شده اـامله بر رس درآمد معـمع
ح استخراج ـای مسلـروپ هـادن کوچک به صورت غیرقانونی توسط زور مندان و گـمع

ای امنیتی و حاکمیت ـدت، دولت می تواند با تقویت نیروهـوتاه مـمی شوند و در ک
 قانون به این مشکل فایق آید.

ه گذاری ایــرای رسمـود، بـای موجـش هـام چالـادن افغانستان با متـسکتور مع
ذاب است. افغانستان نیازمند معرفی یک ـای داخلی و خارجی، هنوز یک سکتور جـه
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ود می باشد. ـخ ۀوردـادن دست نخـسکتور مع ۀعـو سرتاتیژی برای توسارچوب ـچه
ی و خارجی را جذب ـای داخلـاری هذرمایه گـریق می تواند، سـاز این ط افغانستان
ری خارجی ذاصالحات وارد کند. برای رسمایه گز االوه، در بخش قانونی نیـکند. برع

 پالیسی را مهیا کند که آنها بتوانند سکتور معادن را انکشاف دهند.
و  ءدی به ارتقاـوسیع باقی است، با آنهم رضورت ج ۀونـظرفیت به گ ،ر چندـه

از دارد ـود داشته و دولت افغانستان نیـانکشاف ظرفیت در بخش معادن کشور وج
دنی را اولویت بندی مناید تا از این طریق آنرا به رسمایه گذاری ملی و بین ذخایر مع

د راه را نیق و اجرای موفقانه آنها، می توااملللی تسلیم دهد. قراردادهای موفق، تطب
ای پیشگام، باعث ـای بیشرت هموار کند و به عنوان پروژه هـبرای رسمایه گذاری ه

 سکتور معادن افغانستان گردد. ۀاف و توسعنکشجذب رسمایه گذاری های بزرگ برای ا
پوهنتون کابل صمیامنه ترین تربیکات خویش را به مناسبت  ۀادار  ،وسیلهبدین

اکادمی علوم جمهوری اسالمی افغانستان  ۀتحقیقی برای ادار  -نفرانس علمی این ک
عی ع طبیــمناب مـاین بخش مه ۀو تحقیق همه جانب ــهان مطالعـخواهتقدیم منوده، 

 کشور می باشد.
 با احرتام

 پوهنیار حمیدالله فاروقی
 ا و رئیس پوهنتون کابل . ا . وزیر مشاور در امور تحصیالت عالی ج
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انجنیر رحمت گل احمدیدیپلوم رسمحقق   

 قانونی معادن، پیامدهایاج غیر استخر 
 ناگوار سیاسی و اقتصادی آن

 خالصه
مناسب از این  ۀی می باشد. استفادـــع مرنالـــغنی از مناب افغانستان کشور

را در انکشاف اقتصادی کشور داشته باشد. به تأسی  ۀتواند سهم ارزند پوتنسیال می
منابع معدنی موجود  ،ماده های قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان از از یکی

ادن مع معیاریشد، اما استخراج غیرقانونی و غیر در کشور ملکیت خاص دولت می با
ادامه دارد که در این اواخر افزایش یافته بدینسو دهه  در کشور تقریباً بیشرت از سه

است. در این مقاله پیامدهای ناگوار سیاسی و اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفته، 
 چالش ها مشخص گردیده و راه های حل مناسب پیشنهاد شده است.

 مقدمه
یل این از مسزم ۀی تداوم حیات برشیت در کر ادی برابهره برداری از منابع اقتص

که انسانها در دوره های مختلف تاریخ برای استمرار حیات  بسا مهم و حیاتی است
ست که ا بوده اند. تاریخ برشیت منایانگر آن  شان در تالش بهره برداری از این منابع

ی ـنی که یککشورها همواره برای دست یافنت به منابع اقتصادی، از جمله منابع معد
 رتین بخش های اقتصاد محسوب می شود، تالش منوده اند.از مهم

دی بوده که درـاد و جـدی حـع تا حــها برای دست یابی به این منابپیکار انسان
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 بروز جنگ های بزرگ به سطح جهانی شده است.  ملعوا بعضی مواقع یکی از 
ناهای ، یکی از زیرباقتصادی برخوردار بوده ۀمعادن از اهمیت قابل مالحظ

 کشورهای محسوب هجمل تشکیل می دهد. افغانستان نیز ازرا  انجه مستحکم اقتصادی
 نظیر است. این کشور ذخایر و منابع معدنی در منطقه بیاظ داشنت ـمی شود که از لح

ادن را ـبا ارزش ترین مع بزرگرتین و ،ای پر خم و پیچـای بلند و دره هـهه با داشنت کو 
 .تدارا اس

 

 تحقیق اهمیت و مربمیت
معادن از سالیان متامدی  غیرمعیاری ا استخراج غیرقانونی وـکه در کشور م ییاز آنجا

اقتصادی آن در  و پیامدهای سیاسیًء ین اواخر افزایش یافته است، بناا وجود داشته و در
 کشور رضورت به تحقیق دارد.

 تحقیق هدف
 

والت ـادن در تحـیرقانونی معـاج غبررسی چگونگی استخر  ،ن تحقیقـدف ایـه
 باشد. و سیاسی کشور می اقتصادی

 ال تحقیقو س
 

والت معادن در تح ن است که چگونه استخراج غیرقانونیـوال اساسی تحقیق ایـس
 باشد. ار میذگاقتصادی و سیاسی کشور تأثیر 

 روش تحقیق
 

 باشد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی می
رافیایی ــن و از نگاه موقعیت جغــخ کهــدارای تاریافغانستان رسزمینی است 

له راه تاریخی ابریشم حیثیت چهار راه تجارتی در بین مناطق بزرگ این قاره منجم
آمیزش، همکاری، همزیستی و در عین حال میدان  ۀعمد ۀقرار دارد. بنابراین، حلق

ای ـکاری هـباید مرکز هم یز بوده است. افغانستان امروز کهجنگ سلطه جویان ن
 م جهان متمدن ــاهـز هامهنگی و تفـمشرتک اقتصادی، ترانزیتی و همچنان مرک
ع اختصاصی، متضاد و درهم ـای منافـمی بود، متأسفانه به میدان رقابت و جنگ ه

ده است.ـان مبدل شـای مقتدر جهـقدرته ای همسایه، منطقه و ابرـپیچیده کشوره

 طبیعت
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ابل متجاوزین با طی ــا در مقـام هـدات و قیـمجاه مردم افغانستان بعد از مبارزات،
جدیدی از  ۀوارد مرحل هـ . ش 5105د از سال ـل دشوار و پیچیده بعـمنودن مراح

تا از  نه شدهادر ـا تا هنوز قـ، اماستصادی، اجتامعی و سیاسی گردیده ل اقتـتکام
 ار کار بگیرند. و پایداقتصادی مطمنئ ۀادن کشور به خاطر توسعـمنابع طبیعی و مع

 که کشور ما محاط به خشکه و در عین حال دارای هوای نسبتاً خشک ییاز آنجا
 مدت اقتصاد ضعیف افغانستانکه بتواند در دراز ع عایداتی ـیکی از مناب ،است، بنابراین
آنکه . با می باشددنی ـع معـمناب ،وی سکتور زراعتـد، در پهلـات دهـرا از رکود نج

ره برداری مناسب ـهم بهبا آن ،ایر معدنی کشور غنی استـاظ ذخـاز لحافغانستان 
گی مرفه را از این منابع نداشته ایم؛ دلیل این ه جهت رسیدن به یک زند اقتصادی

الزم و تجهیزات، کمبود  ۀرمایـــی، نبود ســای داخلـبسامانی هامی توان ن ر راـام
هنوز در افغانستان  رد.ـادن و جنگهای تحمیلی عنوان کـــمتخصصین در بخش مع

گی می کنند، بحران بیکاری از جمله ه صد مردم تحت خط فقر زندفی 19در حدود 
برشی از  ۀل اصلی فرار قو ــود عامـهای دامن گیر مردم بوده است که خ چالش

 ان در بیرون ازـافغدود پنج میلیون ـــدر ح ،م اکنونـافغانستان تلقی می شود. ه
ا در ــامنی هل نا ــدم اشتغال جوانان، یکی دیگر از عوامـع می برند. به رس کشور

معیشت مجبور می شوند  برخی از والیات بوده که این جوانان به خاطر نبود کار و
 مترکز باالی معادن و بهره برداری ،در چنین حالت (.9به صفوف مخالفان بپیوندند )

در افغانستان و ایجاد مناسب از ذخایر طبیعی به خاطر تأمین دورمنای اقتصادی 
درخشان را برای مردم  ۀای است که می تواند آیندـاز راه های شغلی یکی ـفرصت ه
 رقم بزند.

الوه بر رسمایه ـع ،ادنـسکتور مع برای رشد ،بر اساس تجربۀ کشورهای جهان
ان بیشرت نیز رضورت است. با در نظرداشت رشایط افغانستان و ـبه زم ،اری زیادز ـگ

 نات زیربناهای مورد رضورت، رشد رسیع این سکتور در کوتاه مدت بعید بوده،نبود امکا
چون به  م توجه جدی صورت نگیرد.ـبه این سکتور مه ولی این بدین معنی نیست که

منابع معدنی موجود  ،نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ۀتأسی از ماد
 های اکتشافی و ی فعالیتدر کشور ملکیت خاص دولت بوده و صالحیت جوازده

 ... امدهایاستخراج غیرقانونی معادن، پی
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باشد که در مطابقت  بهره برداری و تجدید آن از وظایف وزارت معادن و پرتولیم می
 (.5) معدنکاری و طرزالعمل های مربوطه صادر شده می تواند ۀبا قانون معادن، مقرر 

 که پوتنسیال منابع معدنی افغانستان توجه رسمایه گذاران زیادی متوانی گفته می
ول و ـمعق ۀا با استفادـکرده است. حکومت تنه ود جلبـان به خـنطقه و جهرا در م

ر نتیجه رسمایه گذاری و استخراج آن را فراهم منوده، د ۀزمینتواند  مدیریت سامل می
 .صاحب اقتصاد پایدار گردد

 از اینکه در کشور ما بنابر عواملی، استخراج غیرقانونی و غیرمعیاری معادن انجام
وار آن ـای ناگـاله پیرامون آن بحث صورت گرفته و پیامدهـاًء در این مقمی شود، بن

 برجسته خواهد شد.
 پیامدهای سیاسی

  

خودرس و  ۀادن موضوع تازه یی نیست، زیرا استفادـخراج غیرقانونی معـاست
وجود داشته و  بدینسو سالیان متامدیاز ادن در افغانستان تقریباً ـغیرقانونی از مع

رمتند های مسلح و قد کارهای عمدۀ گروه ءنگ تشدید شده و فعالً جز دوران ج طی
  است. محلی با ارتباطات قوی بوده

ل و وو روه های مسلح غیرمسـندان محلی، گدر غارت معادن افغانستان، قدرمت
ها با یکدیگر در بعضی مواقع این گروه  یحت ،مخالفین دولت، منافع مشرتکی دارند

ی گزاف و نامرشوع به دست آمده از این ناحیه را در فعالیت ها همکاری کرده، پول
امنی، فساد سیاسی و مالی گسرتده در والیات قانونی و تخریبی که باعث نا غیر های

 .شوند، استفاده می منایندو مرکز می 
ور، ـادن کشـیرقانونی از معـغ ۀورد استفادـای متعددی در مـه زارشـبا وجود گ

کم گرفته  قف آن نشده و در بعضی موارد آنرا به این خاطر دستحکومت قادر به تو 
است. این در حالی است که  است که گویا مشکلی هامنند سایر مشکالت افغانستان

 ۀاستفادوء اد خطرناکی دارد. دیگر تنها موضوع ســادن، ابعـانونی از معــقغیر ۀاستفاد
ه و کنندسی این کار نیز کامالً نگران های امنیتی و سیامالی مطرح نبوده، بلکه پیامد

نیز به  ای تصنعیـامنی هدر بعضی ساحات معادن، نا  یطور جدی مطرح است. حتبه 
 میان آمده می تواند.

 طبیعت
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ها، اشخاص و  گیری از رشکت خاطر ضعف حکومت مرکزی با باجمخالفین به 
ع عایداتی خود را ـبد که مناادن کشور به خوبی توانسته انـتاراج منودن برخی از مع

 یی مخالفین دولت،  جنگکار ادامه یابد، حامیان منطقه بیشرت منایند. اگر این ۀتقوی
نباید از  ،از جانب دیگر .ان ها ادامه خواهند دادـهای مالی و انسانی افغ را با هزینه

ل ـمرشوع به عنرص اصلی جنگ مخالفین تبدیایداتی غیر ـع عـاد برد که اگر منابی
از مصالحه اند جنگ شدیداً متنوع و پیچیده خواهد شد و چشم ۀهای ادام انگیزه شود،

لکه بر ب ژیک منطقه،یتنها به خاطر منافع سرتاتدیگر جنگ نه  ،را تیره تر خواهد ساخت
قایی منابع معدنی چنانچه در بعضی از کشورهای افری ؛رس منابع معدنی خواهد بود

بلکه  ،ازعات فراوان شده و منابع طبیعی نه موجب خیرها و من جنگ ۀتبدیل به انگیز 
 های صاحب معادن شده است.های فراوان برای کشور  سبب مصیبت

اشخاص قدرمتند نگران  ۀدر کشور ما حکومت همیشه از ناحی واضح است که
کنند و از طریق است که از این قوماندانان حامیت کرده و از آنان حق دریافت می 

ومت اند. اگر حک مرشوع بزرگی دست یافتههای نا گرفت طرفین به ثروتو د همین دا
ران معادن افغانستان توجه جدی نکند، بدون تردید گ به اعامل قاچاقچیان و تاراج

استخراج غیرقانونی معادن ساالنه را از دست خواهد داد.  ( ادنـمع ) یمل ۀرمایـاین س
این روند باعث  ۀدولت به بار آورده و ادام را برایدر حدود صدها میلیون دالر خساره 

 (. 0امنی های بیشرت در کشور می گردد )گسرتش نا 
و ـر جلـاگ " وید:ـود می گـزارش خـع طبیعی در یک گـنظارت از مناب ۀشبک

ور از رهگذر اقتصادی با استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان گرفته نشود، کش
د. حکومت افغانستان طوریکه الزم است، تا هنوز رو خواهد شوببسیار جدی ر  بحران

نیاز است تا سیستم معافیت  ،اینبر ابن .توانایی نظارت و کنرتل را در این راستا ندارد
از مجازات از میان برداشته شود و کسانی که در استخراج غیرقانونی معادن دخیل 

ند. از اثر استخراج کشور تعقیب و مجازات شو  ۀدر مطابقت با قانون نافذباید  ،هستند
    پنهانی افغانستان به هدر ۀها دالر رسمایاینکه میلیون غیرقانونی معادن در پهلوی

 می رود، در بخش های از کشور پول بدست آمده از این منابع ماشین جنگی مخالفان
 (.6مسلح دولت را نیز به گردش می آورد )

 ... استخراج غیرقانونی معادن، پیامدهای
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راج ـاستخ ۀـارت، پروسـو نظ د کنرتولوارد در نبو ـا در بسیاری از مـدر کشور م
ی را بخود گرفته است، انونـاستخراج غیرق ۀرارداد ( نیز صبغـانونی ) دارای قظاهراً ق

 از طرف دیگر ،طرف مطابق به قرارداد عقد شده استخراج صورت نگرفتهزیرا از یک
غیراقتصادی استخراج شده  معادن ،قیق صورت منی گیرد. بناءً بنابر عواملی نظارت د

 رود. منابع معدنی به هدر میو 
در حال حارض بنابر تعهدات برخی از کشورهای جهان و منطقه در این مورد 
همکاری های با وزارت معادن و پرتولیم وجود دارد مانند: ادارۀ انکشاف بین املللی 

ای ـرتلیا، کشورهـسآ رانسه، روسیه، ـند، انگلستان، فـکا، چین، هـامری ۀایاالت متحد
زمینه های بلند بردن ظرفیت، رسوی، اکتشاف،  ... . این همکاری ها در همسایه و

ن ـای ۀعـره برداری بوده، دولت افغانستان در تالش توسـراج و بهـانکشاف، استخ
وزارت ، های بین امللی نیز می باشد. همچنانا با سایر کشورها و سازمانـکاری ههم

فیت در سکتور معادن توانسته است معادن و پرتولیم کشور تا کنون برای آوردن شفا
عضویت سازمان جهانی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را حاصل مناید. این 

 ث یک ائتالف عامالن حکومتی، رشکتهای استخراجی،حیه ب .م 0880سازمان در سال 
ی لای بین امللـمدنی، رسمایه گذاران سکتور انرژی و سازمان ه ۀای جامعـگروه ه

ا می خواهد تا واضح سازند که چقدر ـاین سازمان از رشکت هاست. ایجاد گردیده 
پول تادیه می منایند و از حکومت ها می خواهد که عواید بدست آمده از مدارک 
استخراج و صادرات منابع طبیعی را اعالم منایند. کشورهای عضو این سازمان تعهد 

بال و نافذ منوده، از طریق می ورزند که ضوابط افشای قرارداد و شفافیت عواید را دن
اعتبار را کسب کنند. بخشی از روند اعتبار سنجی از کشورهای عضو  ۀاجابت، درج

اطالعات مالکیت انتفاعی ) چون هویت،  .م 0808می خواهد که تا اول جنوری سال 
(. 1سطح مالکیت و جزئیات در مورد چگونگی و کنرتول مالکیت ( را اشکار منایند )

ع استخراجی ــافیت در صنایـــکار شفـــاد ابتـــا نهـــب .م 0889ال ــس افغانستان در
Extractive Industries Transparency Initiative  یا(EITI)  گردید که این ملحق

جهانی به منظور حصول اطمینان از وجود شفافیت در پرداخت  ۀیک ستندرد داوطلبان
کشور جهان تطبیق  10این سازمان در ستندردهای های مربوط به منابع طبیعی است. 
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در کشور ما این سازمان بنام ابتکار می باشد.  می گردد و مرکز آن در اوسلو کشور ناروی
 Extractive Industries Transparencyشفافیت در صنایع استخراجی افغانستان

Initiative Afghanistan (AEITIیاد می شود. سازمان تطبیق کننده ) گروپ رشکای 
             اـــــی Group Multi Stakeholderام ــــــکار شفافیت افغانستان بنــــــه ابتــــچندگان

(AEITI MSG) ( قرار گزارشات منابع داخلی و خارجی50:0یاد می گردد .)،  باوجود
 ها تاراج معادن کشور افزایش یافته است.این همکاری ها و تالش

 پیامدهای اقتصادی
اير زيرزمينی يکی از اسايس ترين پايه های اقتصاد هر کشور بوده معادن و ذخ

ۀ کشورهای ی دارد. افغانستان از جملکه برای رشد و خودکفایی اقتصادی نقش حيات
سفانه تا اکنون نتوانسته از أ فراوان است، اما مت یاست که دارای معادن و منابع طبيع

 (.0ی اقتصادی استفاده کند )دکفايمعادن و منابع طبيعی خود برای توسعه و خو 
غانستان، دولت برای جهانی با اف ۀش و یا ختم کمک های اقتصادی جامعبا کاه

وانۀ اقتصادی داشته باشد و معادن گزینۀ خوب در این زمینه ها بايد پشترفع نیازمندی
ملی  ۀاز بودج بخشیمعقول از معادن می توان  ۀکه در صورت استفادتواند ی بوده م

 ساخت.  را فراهم
جهانی و همچنان برخی از دولت مردان کشور به این عقیده اند که  ۀجامع

تریلیونها دالر دارد و با به کارگیری آن  به افغانستان ذخایر معدنی هنگفتی معادل
تواند به خودکفایی برسد و از احتیاج بیگانه گان در متویل بودجه رهایی حاصل  می

ت عقول و تخصصی استخراج، بهره برداری و مدیریمناید، اما اگر این معادن بطور م
 را در قبال خواهد داشت. یو جربان ناپذیر  سامل نگردد، عواقب ناگوار

 که استخراج غیرقانونی معادن مطابق به معیارهای علمی و تخصصی ییاز آنجا
  ل ــادن کاهش بعمـر صنعتی معـدر کنار پیامدهای دیگر در عم ،استوار منی باشد

     کیفیت معادن نیز پائینکند و  ایه گذاری وارد میــثیرات منفی باالی رسمأ ت ،هدــمآ 
بر تحلیل اقتصادی، حتا در تعدادی از معادن ارزش عنارص باقی مانده  بنا می آید.

صورت باید معادن با در نظر رود که در این از ارزش اصل عنرص سنگ معدنی باال می
استخراج اقتصادی پنداشته  ،در غیر آن .رددعنارص پاراجنیتیکی استخراج گ داشت

 ... استخراج غیرقانونی معادن، پیامدهای
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بزرگ در استخراج  معادن می باشد که این امر هم ناشی از ۀ صدممنی شود و یک 
 استخراج غیرقانونی و غیرمعیاری بوده می تواند.

جلب رسمایه گذاران  ،انکشاف و استخراج معادن در کشور ،راه های دیگر ۀاز جمل
ره ـع اساسی در استخراج و بهـاست. یکی از موان یـی و سکتور خصوصی داخلـخارج

می باشد. فعالیت  ود تکنالوژی مدرنـبرداری از معادن کشور، کمبود رسمایه و عدم وج
دی اقتصا ۀیک عامل مثبت در جهت رشد و توسع رسمایه گذاران خارجی در افغانستان

کمک شایانی خود می توانند به رفع این موانع  ۀاست. رشکت های خصوصی با رسمای
در انتقال  انجام داده و رسمایه گذاران خارجی نیز با فعالیت های خویش سهم بارزی

 داشته باشند. می توانند صنعتی در کشورو  شیوه های نوین مدیریت
بهره برداری از معادن افغانستان که تا به حال تقریباً دست نخورده باقی مانده، 

ر یکی از این ـدون هـب که و ثبات سیاسی است ا، کادر فنیـازمند امنیت، زیربناهنی
اقتصادی مشکل خواهد  ۀاز معادن و رسیدن به رشد و توسعگزینه ها، بهره برداری 

 بود. 
با آنکه رسمایه گذاری خارجی یکی از راه های مؤثر در بهره برداری از معادن 

است، اما  افغانستان و در عین حال کم هزینه ترین راه انتقال تکنالوژی به کشور
با آمدن  نباید از برخی اثرات سوء رشکت های خارجی غافل ماند؛ به این معنی که

ت ضعیف و دور از امکان نیست که در موجودیت دول رشکت های خارجی، این هم
دم فعالیت ـی صورت گیرد، زیرا عــای ملـه ظرفیت پائین، احتامل برباد رفنت ثروت

به دم استخدام و ـهد به منافع ملی و یا عی و متعـداخل ینمنابع برشی متخصص
ارت رفنت منابع ـای تخصصی باعث به غـی در پست هـداخل کارگیری متخصصین

  معادنی کشور خواهد گردید.
اقتصادی کشور  ۀکه رسمایه گذاران خارجی در توسع از سوی دیگر، با وجود این

ا دارد. وقتی که در می توانند نقش بسزایی داشته باشند، مسایل حقوقی نقش خود ر 
یک نظام سیاسی قوانین، میکانیزم شفاف و مشخصی مطابق معیارهای بین املللی 

آنها  ۀیت های استخراجی معادن توسط حقوق دانان و متخصصین اهل رشتبرای فعال
مطابق آنها قرارداد صورت نگیرد، فعالیت  ،وانین موجود باشدـو یا اگر ق تدوین نگردیده

 طبیعت



      

27 

 

اقتصاد کشور  ۀفی را در چرخی اثر و عواقب منــای خارجـو رشکت هرسمایه گذاران 
مانده گی و وابسته گی خواهند داشت. این رشکت ها می توانند عاملی برای عقب 

      ع معدنی کشور ــربد به منابدر صورت ضعف دولت و با دست ا گردد.ـــهکشور به آن
 اقتصادی را تحت کنرتول خود در ۀروند توسع ،انند این منابع را به یغام بردهمی تو 

رت سوق دهند. اگر چنین حالت کشور را به سمت وابسته گی بیش ،آورند. همچنان
آن فیصدی نامناسب، ناچیز و غیرمعیاری از بهره  یواقع شود و در اثر قراردادها

برداری به جانب دولت داده شود، در این صورت بهرت خواهد بود که اصالً  قراردادی 
        تهــادن مناسب پنداشــراج معـرایط به استخـرا چنین حالت و شـنشود، زیا ـامض

 منی شود و باعث ضایعات منابع معدنی می گردد. 
برخی از آگاهان امور اقتصادی و سیاسی به این عقیده اند که رقابت کشورهای 

 ده افزایشطبیعی افغانستان در سالهای آین ۀقدرمتند جهان بر رس معادن و منابع نادر 
خواهد یافت. منابع رسشار طبیعی و موجودیت عنارص نادره در افغانستان همواره 

وزارت  ،(. بناءً 1های بزرگ بوده است )بحث در میان قدرت یکی از موضوعات داغ و پر
 اری و بازاریابیز ؤلیت حراست از مالکیت، طرح پالنگمحرتم معادن و پرتولیم چون مس

مکلف است  ،انون مرنالها و هایدروکاربن ها به عهده داردمنابع معدنی را مطابق ق
 متوجه موضوع بوده، مطابق منافع ملی عمل مناید.

 نتیجه گیری 
ادن ـاستخراج غیرقانونی مع ،هــطی تقریباً اضافه از سه ده ،میدانیم چهچنان

ادن در نقاط مختلف کشور تاراج و ـکشور ادامه دارد. اکرث منابع طبیعی منجمله مع
جنگ با  ۀجهیز و ادامجنگی، ت ۀمخالفین مسلح برای تأمین بودجچپاول می گردد. 

 ۀدولت و کشتار مردم بی گناه و مافیای اقتصاد غیرقانونی جهت بدست آوردن رسمای
 می کنند. وع از عواید معادن کشور استفادهنامرش 

عدم تسلط ادارات محلی بر ساحات معدنی، مسلط بودن  ،عدم امنیت مطمنئ
زورمندان زمینه های تاراج  قاچاق مواد معدنی توسط و ات معدنیورمندان در ساحز 

 ذخایر و منابع معدنی کشور را فراهم می مناید. 
زش واقعی معادن استخراج غیرقانونی و غیرمعیاری معادن از ار  ،از طرف دیگر
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بزرگ به ارزش ساختامن معادن، عمر صنعتی معادن، کیفیت  ۀمی کاهد و یک رضب
 معادن، محیط زیست، اقتصاد و عواید دولت می شود.

 نه تنها به نسل امروزی، ،دید ناپذیری هستندـع تجـاصل منابادن در ـمعچون 
با دقت  بلکه به نسل های بعدی نیز تعلق دارد، بناًء دولت وظیفه دارد امور معادن را

 را روی دست گیرد. معقول آن ۀاستفاد ،کامل برنامه ریزی منوده
 نهادهاپیش
  به حکومت پیشنهاد می گردد که حاکمیت دولتی را در ساحات معادن مهم

 و استخدام گردد. ه، نیروی خاص امنیتی بخاطر حفاظت معادن تشکیلتوسعه داد
  ادارات محلی بخاطر حفاظت معادن تدابیر پالن شده را در مشوره با وزارت

امنیت سکتور معادن صورت  معادن اتخاذ منایند و در کل تجدید نظر جامع پیرامون
مین و تحت کنرتول قانونی وزارت أ ن امنیت ساحات معادن تبه اساس تحقق آ  گیرد تا

 آید. معادن و پرتولیم در
  ی معادن کشور را قراردادها ادارات ذیربط ،بخاطر بلند بردن عواید دولت

بق یک نظارت جدی از قراردادها و استخراج ط اده،شفاف انجام د ۀباید در یک پروس
 میکانیزم روشن در مطابقت با قانون وضع شده صورت گیرد.

  یی و دارایی های قاچاقچیان مواد معدنی افغانستان در داخل و خارج شناسا
و قاچاق مواد معدنی کشور در بازارهای داخل  تجارت غیرقانونی ،آنها منجمد گردد

 برخورد قانونی صورت گیرد. اممنوع و با متخلفین بدون استثن
 اهم همکاری با ـکشور پیشنهاد می گردد تا در تف ـۀرتم خارجـبه وزارت مح
بین  ۀـریق جامعـاز ط ،رتاتیژیک با افغانستان دارندـرتک سـع مشـای که منافـکشوره

های ی افغانستان را در بازارهای کشور دنـاق مواد معـاملللی تجارت غیرقانونی و قاچ
     الم دارد تا از ــقانونی اعان ممنوع و غیر ـجه یز تجارتـمراک رــهمسایه، منطقه و سای

ادن در کشور گردد و از طرف ـطرف این عمل باعث کاهش استخراج غیرقانونی معیک
 چپاول نجات یابد. ودیگر از این طریق منابع معدنی افغانستان از تاراج 

 ای ـراردادی هــاطالعات مالکیت انتفاعی ق ـۀی در تبادلـبین امللل ۀجامع
وزارت معادن  ه،خنت شفافیت در قراردادهای عقد شداستخراج معادن جهت بهرت سا
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 و پرتولیم را همکاری مناید.
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انجنیر احمد امید افضلی دیپلوم محقق  

بررسی برخی از چالش های اساسی ناشی از استخراج 
 سوء مدیریت معادن افغانستان غیرقانونی و

  خالصه
 

های بزرگ اقتصادی قدرت ی، حتاکرث کشورها را دگرگون ساخته اقتصاد معادن،
شامر می روند که با استخراج سرتالیا از جملۀ کشورهای به آ جهان؛ مانند: کانادا و 

کشورهای افریقایی مثل کانگو  ،اما .رست معادن، به بهشت مبدل شده اندقانونی و د
 .خاطر استفادۀ نادرست از معادن، به دوزخ افریقا تبدیل شده است به

امً با دولت ـای که رسـیرمعیاری توسط کمپنی هـراج غـ استخارضـال حـدر ح
رانه و ـو استخراج خودس یک جانبد، از ـام داده انـادن را انجـرارداد معـافغانستان ق

 های اساسی در این سکتور محسوب چالش ،دیگر جانب ازغیرقانونی معادن افغانستان 
ع معدنی اثر گذاشته و ـفیت منابور مستقیم و یا غیرمستقیم بر کیـکه به ط ی گرددم

باعث ایجاد ضایعات در ذخایر معدنی می گردد. اگر وضعیت به همین گونه دوام یابد، 
عمر صنعتی ر باعث استفاده غیرمؤثر از معادن افغانستان گردیده، بلکه ــنه تنها این ام

گذاری  له منجر به آن می شود تا رسمایهأ فغانستان را کاهش داده که این مسمعادن ا
 باالی معادن در آینده به دلیل کم کیفیت بودن منابع معدنی کاهش یابد.

 مقدمه
 

توجه به نقش معادن در اقتصاد، انکشاف صنعت، رضورت به مواد خام مرنالی با
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خورده منابع معدنی افغانستان میتوان گفت که در جهان و ظرفیت بالقوه و دست نا
برعالوۀ رای افغانستان مبدل گردیده است، زیرا این منابع به یک امتیاز مقایسوی ب

 01فیصد در جهان حد اعظمی  08پایین بودن مالیات ) در افغانستان حد اعظمی 
واد ـال سنگ، آب و مـواد مرنالی، نزدیکی زغـفیصد می باشد (، فیصدی بلند م

انرژیتیک جهت ذوب و پروسس مرنال ها، دسرتسی آسان به معادن نسبت به سایر 
(. مثالً ما برای استخراج 1:7رها از امتیازات دیگر معادن افغانستان می باشد )کشو 

معادن زغال سنگ تقریباً این معادن را از سطح زمین برداشت می کنیم، در حالی 
که در اکرث کشورهای پیرشفته و صنعتی جهان در حال حارض معادن بنابر استخراج 

تکنالوژی های پیرشفته نیازمند می باشد  بیش از حد در عمق زیاد قرار گرفته که به
ادن ـزایش می یابد؛ به طور مثال، در برخی از معـدنی افـواد معـد مـو قیمت متام ش

 (.1:5مرت استخراج می گردد ) 0888کشور آملان زغال سنگ از عمق 
 تحقیق اهمیت

و غیرمعیاری  راج غیرقانونیـای اساسی ناشی از استخـتحقیق و بررسی چالش ه
گیری و انکشاف د، زیرا با به کار ـوردار می باشـرخادن کشور از اهمیت زیاد بـعم

ر دامن گیر و تاریخی ـصنایع مرنالی و معدنی افغانستان می توان از یک سو به فق
انکشاف اقتصادی این کشور را به وجود  ۀدیگر زمین خویش پایان بخشید و از جانب

 آورد. 
 تحقیق مربمیت

الً اینکه صدها نقطۀ ه دو مشکل اساسی دچار می باشیم؛ او ما در حال حارض ب
معادنی که به طور رس معادن در قلمرو افغانستان وجود دارد و ثانیاَ در استخراج خود

راج مشکل دیگر است که ـرارداد گردیده اند، غیرمعیاری بودن پروسۀ استخـقانونی ق
معادن افغانستان تنها  قانونیدامنگیر معدنکاری در افغانستان می باشد. استخراج غیر 

ن وارد نه منوده، بلکه اثرات منفی و صدمۀ اقتصادی را بر پیکر اقتصاد افغانستا
 تأثیرات به مراتب بیشرت از آن است که تصور می گردد. گسرتش،  افزایش و دامنۀ این

 ربه شدن باندهای جنایتکار و استفاده جو از یک طرف و تأثیر منفی باالی کیفیتـف
مشکلی است که ر، ـی از جانب دیگـود آمدن ضایعات مرنالـابع معدنی و به وجـمن
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 . از ایرنو، تحقیق این موضوعسیستم معدنکاری را در افغانستان به چالش کشیده است
 از مربمیت خاصی برخوردار می باشد.

 

 هدف
 

 راجـود و تأثیرات استخــای موجــبررسی چالش ه را الهـن مقـدف اساسی ایــه
 .تشکیل میدهدغیرقانونی و غیرمعیاری باالی کیفیت و ضایعات ذخایر معدنی در کشور 

 سوال تحقیق
 

چگونه معدنکاری  این تحقیق دو پرسش اساسی را مطرح می سازد و آن اینکه
ع معدنی اثر گذار است و از ـقانونی باالی کیفیت و ضایعات منابغیرمعیاری و غیر 

 می باشد.جانب دیگر پیامدهای آنها چی 
 روش تحقیق

 

ده است. برخی از ـتوصیفی به پیش برده ش -با کاربرد روش تحلیلی  این اثر
میتادیتا به طور مستقیم از ساحه برداشت گردیده است؛ مانند ارقام مربوط به مواد 

توصیفی صورت  -ام دیگر با میتودهای جمع آوری روش تحلیلی ـساختامنی، اما ارق
 گرفته است.

 

ل های اخیر نه تنها اینکه معادن خود را به طور مناسب مدیریت نه کرده ما در سا
ایم، بلکه معدنکاری غیرقانونی رشد بی سابقه را در تاریخ معارص افغانستان نشان 

هزار ذخیرۀ معدنی خارج از کنرتول دولت قرار دارد.  58میدهد. همین اکنون در حدود 
 غیرقانونی استخراج 758 به نزدیک یدهد کهم نشان م 0851ت آمده در سال ارقام به دس

 در دیگر ساحه 588 از بیشرت و پنجشیر در زمرد استخراج غیرقانونی ساحۀ 100، کابل در
 در ساحه 18 از بیشرت ننگرهار، در دنیـعم ساحۀ 088 از دارد، بیشرت وجود بدخشان

 و پکتیا ست،خو  لوگر، در ساحه صدها همینطور نورستان، در ساحه 08 از بیشرت کرن،
 .گیرند می صورت قانونی غیر استفادۀ مورد پکتیکا

 

 است افغانستان در معادن استخراج قانونی یرغ فعالیت های از بخشی البته این 
گونه ادامه یابد،  خورد. اگر وضعیت به همین می چشم به کشور نیز والیات سایر در که

لیون که روند انکشاف ار یلیبیا و سو، کمبوجیا، ـای کانگــافغانستان به وضعیت کشوره
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 .(0:1اند، مواجه خواهد شد ) صورت مدبرانه مدیریت نکردهسکتور معدنکاری را به 
یکی از مهمرتین اثرات استخراج غیرقانونی و غیرمعیاری معادن در افغانستان 

که مواد معدنی  تأثیر آن باالی کیفیت و ضایعات ذخایر معدنی می باشد، در صورتی
چنان به می یابد و هم قیمت آن در بازار کاهش ر نباشد،کیفیت مناسب برخوردااز 

دنی بیشرت ضایع گردد، به ـام معـواد خـادن مـکه در هنگام استخراج مع ۀهر انداز 
وار محیط زیستی را نیز به ـناگهامن پیامنه تأثیرات اقتصادی آن می تواند اثرات 

گی اثرات استخراج غیرقانونی و غیرمعیاری دنبال داشته باشد. بررسی وضعیت و چگون
دنی نظر به انواع مواد معدنی در قلمرو افغانستان به ـع معـبر کیفیت و ضایعات مناب

 اساس صنف بندی ذیل بررسی می گردد:
 افغانستان: ای قیمتی، نیمه قیمتی و تزئینیـادن سنگ هـ: معالف

       تزئینی را در جهان دارا ای قیمتی، نیمه قیمتی و ـه ذخایر بزرگ سنگیکی از 
ه ـار ساحـای قیمتی در افغانستان را می توان به چهـمی باشد. موجودیت سنگ ه

 جگدلک ) یاقوت خیز (، یز (،پنجشیر ) زمرد خ ارتباط داد که عبارتند از:اساسی 
صوصاً الجورد در سطح با ظرفیت باالی تولید سنگ های قیمتی مخ )بدخشان 

 ن ) دارای ذخایر سنگ های نیمه قیمتی مانند: تورمالین، کونسیت،نورستا ان (،ـجه
 (.70:0اکوامارین، سپودومین، بیریل و غیره ( )

لکه هر چند قاچاق سنگ های قیمتی در افغانستان یک پدیدۀ جدید نبوده، ب
، اما طی سال های اخیر به طور چشمگیر رشد منوده است. داردتاریخ طوالنی 

های  ارامرتهای اساسی تعیین ارزش سنگ های قیمتی در مارکیتپ ،طوریکه می دانیم
و  ، صیقلیت، تناسبعـال، قطـجهان عبارت از: طبیعی بودن، شفاف بودن، رنگ، ج

قیمتی را در  ایـسنگ هپارامرتهای اساسی تعیین ارزش می باشد. اگر  تناظر آن
پارامرتها را قرار  بازارهای جهانی مورد بررسی قرار دهیم، می توانیم نقش هر یک از

                  :(5ه مناییم، جدول )ئبه فیصد ارا ذیل به طور تقریبی
 (.67:7آن ) ۀقیمتی به پارامرتهای مربوط سنگ هایتثبیت ارزش  :5جدول 

 پارامرت ها رنگ صیقلیت جال قطع تناظر تناسب
 ارزش به فیصد     18- 08 18-08 01-11 08-18 58-08 1-58

 طبیعت



      

34 

 

  ور ـکل کرستال به خصوص تبلـهر سنگ قیمتی هنگام تشکیل به ش ،همچنان
می کنند، به هر اندازۀ که این کرستال به صورت درست و بدون تخریب به دست آمده 
باشد، ارزش سنگ قیمتی بلندتر می باشد. بررسی از بازارهای سنگ های قیمتی در 

غیرقانونی بودن استخراج  مشکل ۀفغانستان نشان میدهد که بر عالو کابل و خارج از ا
سنگ های قیمتی افغانستان در اکرث نقاط کشور، استخراج این سنگ ها بدون در نظر 

ورت کلند و غیره ص ،داشت معیارهای انجنیری، با وسایل دستی معمولی مانند بیل
فیصد  98تا  78ا در حدود ـآنکه ارزش این سنگ ه ۀالو ـگرفته که میتوان گفت برع

فیصد  18قسمت اعظم از معادن نیز آسیب دیده و عمر صنعتی معدن  ؛می یابد کاهش
اگر ما یک کرستال سامل یاقوت را در بازار عرضه کنیم  ،کاهش می یابد. به طور مثال

      روش ـده آن را به فـا سنگ تخریب شــا مرتبه نسبت به اینکه مــقیمت آن تقریباً ده ه
 می رسانیم، افزایش می یابد.

 اکرث معادن فلزی :فلزی، عنارص نادره و مرنال های صنعتی معادن ب:
پولی میتالی ) چندین فلزی ( می باشد. در برخی از موارد  قلمرو افغانستان معادن

( عنارص 0قیمت فلز اساسی کمرت از برخی از فلزی های فرعی می باشد. در جدول )
است. استخراج  اساسی و فرعی برخی از معادن فلزی افغانستان نشان داده شده

غیرمعیاری و غیرقانونی برخی از معادن فلزی قلمرو افغانستان بدون در نظر داشت 
این فلزات می گردد؛ به  قانومنندی پاراجنیتیکی انتشار سایر عنارص باعث ضایع شدن

های  و مرنال احتامل موجودیت طال و کوبالت عینک همراه با معدن مس ،طور مثال
و مرمر همراه معدن طال بدخشان نقره مس، یورانیم و همراه با ، اسبست، کرومیت تالک

ایریدیم و پالتین (  معادن کروم عنارص گروپ پالتین ) روتنیم، رودیم، پالدیم، اوسمیم،
اگر به قیمت عنارص گروپ پالتین توجه  ،انبی یافت می گردد. به طور منونهبه طور ج

دالر  18بازارهای فعلی جهان در حدود گرام این عنارص در  فیگردد، دیده می شود که 
 ،دالر می باشد. حاال قرار معلومات 088بوده، در حالیکه قیمت یک تُن کرومیت رصف 

 روزانه چندین تن کرومیت از منطقۀ لوگر افغانستان چاقاق می گردد که بدون شک هدف
ای ــه سنگ ۀضمیم ۀوی عنارص نادر ــحتامل قویان کرومیت نه، بلکه به اــاستفاده ج

 (.                                  0الرتابازیتی حاوی کرومیت می باشد، جدول )
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 (.99:0پاراجنیز عنرصی و مرنالی برخی از معادن افغانستان ) :0جدول 
 ( احتاملی ) مواد معدنی (اصلی  ) مواد معدنی نام معادن

 کرومیت، اسبست، تالک و مرمر نقره و کوبالت ،مس مس عینک
 ورانیم نقره، مس و  طال و آهن ( بدخشان طال )

 جست، رسب، نقره، انتیمونی و باریم. فلوریت فلوریت باخود

کاربناتیت های 
 خانشین ) هلمند (

عنارص نادرۀ زمینی، 
 یورانیم و فاسفورس

 توریم، باریم و سرتانسیم

 

ت ادن انرژتیک کشور عبار ـاساسی ترین مع :ادن مواد انرژیتیکیـ: معج
(. معادن انرژیتیک در کشور با 500:0ال سنگ، نفت و گاز طبیعی می باشد )ـاز زغ

توجه به رضورت فعلی جهان یکی از معادن بسیار مهم محسوب می گردد. هرچند 
 این معادن تا اندازۀ نسبت به معادن سنگ های قیمتی به دلیل دشوار بودن استخراج

اد معدنی کشور قرار ندارد، ولی با آن هم آنها مورد توجه بیشرت گروپ های قاچاق مو 
 در برخی از موارد دیده شده است که این معادن نیز به طور غیرقانونی استخراج 

ع و ـادن انرژیتیک کشور عبارت از ضایــگردد. اساسی ترین چالش در سکتور معمی 
 باالی کیفیت این معادن در اثر استخراج غیرمعیاری توسط رشکت های قرار اثرات

داد کننده و یا هم قاچاقربان می باشد. استخراج قسمت های با کالوری باال یکی از 
ا می باشد، زیرا در اکرث موارد دیده شده است که قرار داد کننده رصف ــچالش ه

طبقاتی را که مواد انرژیتیک با کیفیت و کالوری بلند تجمع دارد، استخراج منوده و 
ت در معادن می پردازد که این قات دیگر با کیفیبعداً با رها کردن آن دنبال طب

ادن انرژیتیک گردیده، بلکه صدمه ـله نه تنها باعث پایین آمدن ارزش ذاتی معأ مس
بزرگ به طبقات باقی وارد می گردد. از جانب دیگر ترسیع در روند استخراج معادن 

ا به اصطالح نفت در شامل افغانستان باعث آن گردیده تا چاه نفت آبدار گردیده و ی
های  استخراج نفت از چاه دیگر آب زبانه کشیده و مانع استخراج نفت از چاه گردد.

 گیرد که خالف اساسات های استخراجی صورت می چاه موجود اکتشافی بدون حفر
های آبی، تخریب معدن و باالخره ضایع علمی و تخنیکی بوده و سبب تشکیل زبانه 

 شود. شدن نفت در طبقه می
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ل انواع سنگ ـادن مواد ساختامنی شامـمع :ادن مواد ساختامنیـد: مع
تهدابی  سنگ هایساختامنی و تزئینی؛ مانند: مرمرها و اراگونیت، ریگ، جغل، های 

ازی در ـردد. انکشاف صنعت ساختامن سـا جهت تولید خشت می گـخاکه واعـو ان
عث استخراج بیش از ای اخیر باـافغانستان به خصوص در شهر کابل طی سال ه

حد از معادن مواد ساختامنی در کشور گردیده است. افغانستان برخی از با کیفیت 
(. در حال 0:1ای ساختامنی تزئینی و رویه کاری را دارا می باشد )ــترین سنگ ه

بر نداشنت وسایل طور قانونی استخراج می گردد، بناادن که به ـحارض برخی از مع
ناسب در هنگام استخراج سنگ مرمر ضایعات سنگ معدنی از تخنیکی و تکنالوژی م

 د. تثبیت طبقات اساسی و شکل بالک دهی در هنگام استخراجـرس فیصد می 08 - 08
واد ـزایش ضایعات مـله نه تنها باعث افأ ه که این مسعه نه گردیدـبه طور دقیق مطال

در برخی از  موارد سطح معدنی می گردد، بلکه تأثیر مستقیم بر کیفیت آن دارد، زیرا 
سنگ مرمر در اثر استخراج نادرست باعث کاهش مقاومت فزیکی و میخانیکی آن نیز 

  می گردد.
 

 اثرات نا گوار ناشی از  ضایعات مواد معدنی و معدنکاری با کیفیت پایین
معدنکاری غیرمعیاری و غیرقانونی برعالوه رضبۀ اقتصادی، ضایع شدن مواد 

دنی و کاهش عمر صنعتی معدن، ـایین آمدن کیفیت مواد معمعدنی در طبقات، پ
راوانی را ایجاد می کند، از این رو ما باید انکشاف ساحات ـمشکالت محیط زیستی ف

استخراج شده معادن را در نظر داشته باشیم، ایجاد گودالهای عمیق اولین محصول 
ممکن است ناشی از استخراج معادن بوده که در صورت عدم مدیریت درست آن 

مشکالت محیط زیستی زیادی ناشی از تجمع آبها و غیره در ایجاد حوادث طبیعی 
 ایـسنگ هکاری ـای برجستۀ آن کندنـمثال ه(. از 500:6د )ـته باشـهم داشـز سـنی

ل در حومۀ شهر کابل ـا توسط معدنکاران ریگ و جغـود آمدن گودال هـو به وجتهدابی 
 می باشد.

ا آب زیرزمینی به مثابۀ طبقات تجمع کننده و محافظت ارتباط ریگ و جغل ب
           ای زیرزمینیـــوده گی آبهـــا اساسی در قسمت آلــش هــی از چالــا یکــکننده این آبه

آلوده گی آبهای زیرزمینی در شهرهای بزرگ  ،می باشد. طوریکه مشاهده می گردد
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پوشهای محافظوی و طبقات تجمعی از بین رفنت  ،فغانستان عوامل گوناگون داشتها
ل به خصوص در حومۀ شهر ـد ریگ و جغـای زیرزمینی در اثر استخراج بیش از حـآبه

 کابل باعث تغییرات منفی در کیفیت و کمیت آبهای زیرزمینی گردیده است.
 گاز هنگام استخراج معادن زغال و یا تصفیه نفت و متصاعد شدن گازات مرضه

 ،تواند رضبۀ مهلک به اکوسیستم وارد کند. بر عالوه ده و میـباعث آلوده گی هوا ش
در برخی از مناطق عبور آب برف و باران از بین مواد تخریب شدۀ معدنی باعث 

یر باالی ـثأ ا، تـریب زمین، فرونشست هـوده گی آن می گردد. تخـدن و آلـدر شـمک
ر استخراج ـثرات دیگا از اــه ودالـدن گـود آمـوژیکی، ایروژن، به وجـمحیط بیول

 غیرقانونی و غیرمعیاری معادن است که در اکرث مناطق به مشاهده می رسد.
ر کیفیت و ـب ادن افغانستانـمع گی تأثیر مدیریت غیرمناسبـچگون 

 ضایعات ذخایر معدنی
افغانستان طی یک و نیم دهۀ اخیر تجربه های جدید سیستم اقتصاد بازار را 

در برخی از موارد سیستم اقتصادی  ،منود. بدون شک در سکتورهای مختلف تجربه
ا؛ مانند: سکتور ــتورها در برخی از سکــبازار آزاد نتایج خوبی را به دنبال داشت، ام

ای ورزیده و ــعدم موجودیت زیربناهای مساعد، کمبود کادره ۀاستخراجی برعالو 
اشد که حکومت مسلکی، نبود پالیسی ها و طرزالعمل ها از چالش های دیگر می ب

ا ـای گذشته نتواسته به طور همه جانبه از رسمایه گذاری هـافغانستان طی سال ه
 موفق به در آید.

که به ارزش  ی شدۀ اینکه افغانستان کشوری استبازتاب مفکورۀ تقریباً سیاس
میلیاردها دالر ذخایر مرنالی دارد، طوری بین عوام ذهنیتی را ایجاد منوده است که 

د آن ـشاه مامی توانیم به خود کفایی برسیم.  ،ادنـرچه عاجلرت این معـه روشـا فب
سازان و مدیران حکومت افغانستان نیز  میان پالیسی این نظریه در یحت ،هستیم

انعکاس مشابه داشته است. بدون شک ما ذخایر مرنالی عظیمی را در کشور داریم، 
بها را داخل چرخ اقتصاد مملکت اما اینکه چگونه می توانیم این ثروت طبیعی گران

که  بسازیم، باید در چارچوب منظم طی یک برنامه اسرتاتیژیک اقدام کرد. در صورتی
ا را ایجاد کرده باشیم باز هم حد ـوقی و پالیسی هـا متام  مسایل تخنیکی، حقـم
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ا ملی ر  ۀثیرگذار باالی بودجأ ید حد اقل تسال نیاز داریم که بتوانیم عا 51 - 58اقل 
 م.کتور استخراج معادن به دست آوریاز س

را  ت معادن کوچکیم یک سیستم درست مدیریه ااینکه تا اکنون نتوانست ۀعالو بر 
واد ـمدار واقعی استخراج ـدم ارایۀ مقـتا مشکالتی؛ مانند: ع سازیمرح و عملی ـط

ادن مع معدنی توسط قرارداد کننده، موجودیت فساد، جلوگیری از استخراج غیرقانونی
کوچک راحل کرده باشیم، قراردادهای استخراج معادن بزرگی؛ مانند: معدن مس 

بود ال ـن حاجیگگ و نفت و گاز شامل افغانستان آغاز کردیم. این در حـعینک، آه
الزم  می کردیم و از جانب دیگر نبود زیربناهایربه ــبازار آزاد را جدیداً تجکه ما سیستم 

 التی وـای مواصــانرژی و راه ه :دنی؛ مانندـعجهت استخراج و پروسس سنگ م
تکنالوژیکی نه تنها باعث آن شد  -نبود چارچوب های حقوقی، مالیاتی و تخنیکی 

تا ما نتوانیم عایدی از قراردادهای معادن بزرگ به دست آوریم، بلکه در حال حارض 
 ما به چالش های زیاد حقوقی و تخنیکی مواجه ساخته است.

ه در بخش نظارت و عملی اینک ۀا برعالو ــدهد که م ک نشان میناد و مدار اس
ادن به ــه می باشیم، در سپردن این معــادن به مشکل مواجـــدادهای معسازی قرار 

 قراردادیها نیز چالش های زیاد وجود داشته است.  
 برخی از چالش های اساسی در  قراردادهای معادن عبارت اند از:

  ی قبالً انجام شده در معادن، زیرا اکرث این معادن در نظر نگرفنت کارها
ای زیادی برای ــتفحص، اکتشاف و استخراج گردیده اند. در این صورت سهولت ه

ا بدون پرداخت کدام امتیاز فراهم می باشد. باید به معادنی که قباًل ـقراردادی ه
، رویالیتی ادن که جدیداً کشف می گرددــاستخراج شده اند رویالیتی بیشرت و مع

 پرداخت می کردند.  کمرت
  ادن ــبه جای مع ادن بزرگ قلمرو کشورــدادهای معرار ـعجله در سپردن ق

 .متوسط و کوچک
  مپنی های قرار دادی جهت انتقال مواد خام معدنی و پروسس آن تالش ک

به خارج کشور؛ به طور منونه: نفت شامل افغانستان توسط رشکت های خصوصی 
رکت ـد و همچنان شــرستاده می شـف ور ترکمنستانـاز کشارج ـر خراردادی دــق
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ن حاجیگگ را برنده شده است، از ابتدا ــدن آهــکانادایی که داوطلبی مع -هندی 
ر و ـرمـوارد سنگ های مـن در خارج از کشور دارد. در بیشرتین مــمتایل به ذوب آه

زود ـفرستاده شده و بعداً با افاراگونیت افغانستان جهت پروسس به خارج از کشور  
 ارزش به بازارهای کابل فروخته می شود.

  ادن، ـدادهای معر راـر نه گرفنت رویالیتی ) حق االمتیاز ( در هنگام قـدر نظ
دن حاجیگک، رشکت اکاتکو ـمع د درـطوریکه برخی از اسناد و مدارک نشان میده

ساالنه حدود یک میلیارد دالر به االمتیاز پیشنهاد کرده و گفته بود که حق فیصد 20
 ) رشکت برنده ( که رشکت های هندی و کاناداییحالیپردازد، در  دولت افغانستان می

 (.0:5) پردازند میلیون می 200ساالنه 
  ق مطاب ور مثال:ـ؛ به طادنــراردادهای معـق تطبیق دم نظارت دقیق ازــع

 .م 2013د رشکت چینایی در سال دریا، قرار بو  -آمو  قرارداد حوزۀ نفت و گاز خیز
ت بنابر نبود ظرفیت در وزارت ا اکنون این رشکـاز کند، امـود را آغـرسامً تولید خ

 (.9:1به تعویق انداخته است ) .م 2018، تولید تجارتی را به سال پرتولیمادن و مع
   از ثیر پذیری آنها أ پنهان سیاسی بین قراردادی ها و تموجودیت رقابت های
 .همچنان نبود تصمیم قاطع در استخراج معادن افغانستان های بزرگ جهانی،قدرت 
  ( 1:0عدم دقت در ارایۀ اسناد قراردادی ها.) 

ناشی از سیستم مدیریت نامناسب معادن افغانستان به  مسایل دیگری ،همچنان
طور مستقیم هم ردیف استخراج غیرقانونی آن منجر به افزایش ضایعات مواد معدنی و 

 ش عمر صنعتی و ارزش ذاتی معادن افغانستان می گردد.کاه
 نتایج و پیشنهادات ذیل ارائه می گردد: ،در اخیر با در نظرداشت مسایل مطروحه

  نتیجه گیری
وارد ـر داشت عنارص پاراجنیتیکی که در برخی از مـادن بدون در نظـاکرث مع 

که یک  اج می گرددقیمت این عنارص از اصل سنگ معدنی بیشرت می باشد، استخر 
 ینداشته می شود. در برخی از موارد حتثر از معادن پؤ ضایعۀ بزرگ در استفادۀ م

، مشاهده می گردد که برخی منابع ندرارداد گردیده اـق یقانونبطور دن که اـدر مع
 استخراج معادن ۀورد استفاده پروسدیگر معدنی و یا آبهای افغانستان به طور رایگان م
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اینکه از  ۀدر نتیجه می توان گفت که برعالو  ءً و یا هم آلوده می شوند، بنارفته قرار گ
 درت های بزرگـیک کشور حایل بین ق ۀسی جیوپولیتیک افغانستان به مثابنظر سیا

 راه استخراجای اساسی را فراـش هـی چالـای داخلـهانی و همچنان جنگ و ستیز ـجه
می باشد، از جانب دیگر از لحاظ و بهره برداری مناسب و معیاری منابع معدنی 

و همچنان ثر و کارا ؤ ت حکومتداری و موجودیت نهادهای مدم ظرفیــمدیریتی ع
غیرمعیاری و  نبود سیستم واضح حسابدهی از استخراج و بهره برداری معادن، استخراج

 صحی وزامات ـراج غیرقانونی، نبود الـغیرستندرد، تولید نامناسب و پایین، استخ
محیط  راتـا و خطـکمبود نظارت و تفتیش، کمبود انرژی و نبود زیرساخت هایمنی، 

 زیستی از چالش های دیگری در این بخش می باشد.
 در حال حارض به استثنای موجودیت منابع کوچک معدن کاری در کشور که سهم

خربی ناچیز در اقتصاد ملی دارد، از انکشاف و بهره برداری معادن متوسط و بزرگ 
معادن  استخراج ،و در کوتاه مدت منی توان به آن خوشبین بود. در بیشرت مواردنیست 

اینکه در برخی از نقاط به شکل غیررسمی صورت می گیرد، در  ۀکوچک بر عالو 
دار دقیق ــان مقـی شـدم موجودیت نظارت در محاسبات مالـاکرث موارد نسبت ع

به طور درست محاسبه منی گردد.  ه منی دارند که در نتیجه رویالتیئاستخراج را ارا
ادن کوچک با ارزش به منظور فروش آنها به طور ـدر حال حارض بهره برداری از مع

قاچاق توسط گروه های جنایت کار و یا هم زورمندان محلی صورت می گیرد، به 
وجود آمدن نزاع های اجتامعی، ایجاد اشتغال بی کیفیت، مشکالت محیط زیستی، 

 .جتامعی پیامدهای این گونه بهره برداری غیررسمی از معادن می باشدبرهم زدن نظم ا
  هاپیشنهاد

آور از منابع  معدنی لش ها و بهره برداری مناسب و سود برای فایق آمدن به چا
سرتاتیژی که ی و دیدگاه واقعبینانه داریم تا در قدم اول رضورت به اجامع کل ،کشور

ای ـع معدنی با ارزش هــبخشی را از مناب ره برداری مناسب و منفعتــچارچوب به
سرتاتیژی با در نظر رشایط عینی این  .تدوین مناییم وین پذیرفته شده جهانی تأم

سرتاتیژی ل املدت مطرح گردد. در این ـمدت و طوی میاندت، ـوتاه مـشور در کــک
و  محورهای اساسی انکشاف و بهره برداری از منابع معدنی اعم از چگونگی مدیریت
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ا جهت بهره برداری از ـاد پالیسی هـای تخنیکی و تکنالوژیکی و ایجـاد زیربناهـایج
 منابع معدنی افغانستان در نظر گرفته شود.

ه انکشاف سیستامتیک تشبثات مدرن ــای آنکـا به جـم ،ای اخیرـال هـدر س
د قرار دا .را در قدم دوم به وجود می آوردیمکوچک معدنکاری را در قدم اول و متوسط 

( در  ... زۀ  نفت و گاز خیز آمو دریا ومانند: حاجیگگ، مس عینک، حو  معادن بزرگ
پیش گرفتیم که این امر بیشرت اهداف کوتاه مدت سیاسی و اقتصادی را در بر 
داشت. بنابر کمبود و یا نبود مقرره و طرز العمل های مناسب ) حقوقی، مالیاتی و 

ت افغانستان در سپردن قرارداد معادن بزرگ باعث تخنیکی ( و بی تجربه گی حکوم
واری ـآن گردید تا ما نه تنها چیزی از این قرادادها به دست آورده نتوانیم، بلکه با دش

 و آهسته معادن سکتور انکشاف اگرای بزرگ تخنیکی و حقوقی مواجه گردیم. ــه
گران  های ژهپرو چارچوب در رسیع استخراج برای عجله تا باشد مرحله به مرحله

 جیوپولتیکی مالحظات و محصوالت جهانی نرخ نوسانات برابر در که پرارزش قیمت و
 به کمک برای زیادتری چانس دستورکاری چنین صورت آن در است، پذیر آسیب
 و شده ریزی برنامه محلی لحاظ به اجندایی چنین دارد. کشور اقتصادی توسعۀ

 شکنی، سنگ: مانند معادن، کوچک و تیدس استخراج کردن مند قاعده روی مترکزش
 از مذکور فعالیت های اقتصادی افزایش ارزش قیمتی، سنگ های و سنگ غالز 

  می باشد. منونه، یک عنوان به کشور، در آن کاری صاف و مرمر سنگ به آن تبدیل طریق
ا به کندی عمل ــا، طرز العمل هـحکومت افغانستان در تدوین قوانین، پالیسی ه

، ترسیع روند پالیسی اعم از حقوقی، مالیاتی و تخنیکی باعث ایجاد چارچوب می کند
 استفادۀ مؤثر و جلوگیری از ضایع شدن منابع معدنی افغانستان کمک می کند. 

 ،ورت گیردـاس کیفیت سنگ صـع رویالیتی به اسـکوشش در جهت اینکه وض
 زیرا قیمت آن نیز به اساس کیفیت آن تعیین می گردد.

ل مهم به ـر گرفنت توامنندی رشکت ها در زمان داوطلبی یکی از مسایدر نظ
های شناخته  خصوص در بخش معادن بزرگ می باشد که همیشه به اساس روش

 جهانی ارزیابی گردد. ۀشد
پیشنهاد می گردد تا دولت برنامه های؛ مانند: ایجاد بیمه معدنکاری، ایجاد 
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ای طویل املدت برای رسمایه گذاری های صنعتی جهت فراهم سازی قرضه ه بانک
در بخش معادن و تدویر برنامه های آموزشی به صورت مداوم توسط ادارات ذیربط 

 عملی سازد.
ای ـل متخصصان سکتورهـادن که شامـکمیسیون با صالحیت و متخصصان مع

تا به کمک این  اد گرددـدان و دانشمندان باشد ایجادن، استاـل در بخش معـذیدخ
ادن به قراردادی و نظارت به شکل علمی و مسلکی انجام ـپروسۀ سپردن مع کمیسیون

 پذیرد.
ای داخلی و ـاد سیستم پاسخگو جهت بازاریابی و جلب رسمایه گذاری هـایج

خارجی در بخش معادن افغانستان و ارائۀ معلومات کافی برای رسمایه گذاران از 
 داخل و خارج از کشور. طریق کنفرانس ها، سمینارها، بروشورها و غیره در

جلوگیری از فروش مواد خام معدنی افغانستان و ایجاد زیربنا جهت پروسس و 
 بهره برداری از سنگ معدنی در داخل کشور. 

 مآخذ
 محیطیای زیست ـعلی زاده، وحید. درزی، فخر الدین. بررسی آلوده گی ه -5
هـ .  5191 ، سال 71 ن آوری سیامن، شامرهـتخصصی ف -علمی  ادن، ماهنامۀـدر مع

 .7، تعداد صفحات ش
دبروکر، لین. نورانی، جاوید، مرتجم خالد خرسو، عملکرد متوازن در ادارۀ  -0

ی افغانستان، سلسله نرشات نحلیلی، سال ـادن، واحد تحقیق و ارزیابـبخش مع
 .68، تعداد صفحات هـ . ش 5191

ستان، های تزئینی ساختامنی، دولت جمهوری اسالمی افغان پالیسی سنگ -1
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 پوهاند دوکتور نقیب الله سهاک
 پوهیالی فیروز منگل
 دیپلوم انجنیر عزت الله صدیقی

 تأثیرات ناگوار استخراج غیرقانونی معادن
 باالی محیط زیست

 خالصه
از اثر مداخلۀ انسان در محیط زیست و طبیعت بیشرت پروسه ها و  پدیده های 

اخالت انسان در محیط طبیعی متأثر، تخریب، مختل و یا تغییر منوده است. مد
مانند: توسعۀ شهرها، اعامر شاهراه ها و  ،دارد زیست ابعاد و اشکال وسیع را در بر

رسک ها، انکشاف سکتور زراعت، آبیاری و مالداری، ترانسپورت ) هوایی، زمینی و 
 بحری (، تأسیسات و فابریکات صنعتی گوناگون، تکنالوژی های فضایی و مخابراتی،

م تر از همه که موضوع بحث ـرق حرارتی، آبی و هستوی و مهـلید بدستگاه های تو 
وه های ـادن ( است که یکی از قـاستخراج منابع طبیعی ) مع ،اله می باشدـاین مق

 .محرکۀ بسیار جدی و فشار آورنده باالی محیط زیست و ایکوسیستم  محسوب می شود
أثیرات محیط زیستی در صورتیکه معدنکاری به طور غیرقانونی صورت گیرد، ت 

 آن بیشرت می باشد. متأسفانه، در افغانستان در جاهای مختلف، مواد مرنالی گوناگون
جۀ ـه در نتیـان داده است کـارب نشـراج می گردد. تجـی استخـیرقانونـشکل غبه 

د، ــجام -ه ــید زبالـتول از قبیل:ای غیرقانونی تأثیرات محیط زیستی؛ ـمعدنکاری ه
رد و ـریب عملکــزش زمین، اختالل و تخــانرژی و یا حرارتی، تخریب و لغ مایع، گاز،
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 منازعات داخلی به وجود می آید. پروسه های ایکولوژیکی و
 مقدمه

افغانستان کشوری است که تحقیقات جیولوجیکی در آن نسبت به کشورهای 
کی یوریشیا که اولین نقشۀ جیولوجی .م 5910دیگر جهان سابقۀ کمرت دارد. تا سال 

 چاپ برآمد، در آن رساغ از کارهای جیولوجیکی در کشور ما وجود نداشت. در سالاز 
، دانشمندان Feoronرانسوی مانند ـی از جیولوجستان فـبرخ .م 5915 - 5906های 

ی و ـدر افغانستان شامل Hydenدن ـو های Grees bakhانگلیسی مانند گریزباخ 
 مد که افغانستان کشورم در آن زمان این نظر به میان آ مرکزی کار منوده اند. با آن ه

 غنی از منابع مواد خام مرنالی است. 
در زمان های بسیار قدیم در بدخشان الجورد و منک طعام استخراج می گردید. 
در قرون وسطی در کندهار و کابل مس، در مناطق فیض آباد و مقر طال، در درۀ 

به دست می آمد. به تعقیب آن موجودیت آهن،  پنجشیر نقره، در فرنجل رسب و جست
زغال سنگ، منک ها، مرمر و غیره تثبیت گردید. کارهای سیستامتیک جیولوجیکی 
بعد از قرارداد همکاری بین افغانستان و اتحاد شوروی سابق آغاز شد و در نتیجۀ آن 

        رنالی ام مـواد خـار مـع رسشـم تثبیت گردید که افغانستان حاوی منابـدت کـدر م
غال سنگ، سالنس های ز واد محروقاتی ) نفت، گاز، تورف، که میتوان از م می باشد

محرتقه (، مواد خام فلزی ) آهن، منگان، کروم، مس، رسب، جست، املونیم، مولبدن، 
(، مواد خام  ولفرام، قلعی، بسموت، ارسینیک، انتیمون (، فلزات نجیبه ) طال، نقره

ک، مگنیزیت، ـنگ ریشه ابرک، تالـفوریت، اپاتیت، سـستین، فاسصنعتی ) باریت، سل
زینتی ) زمرد، یاقوت، کونسیت، تورمالین،  ای قیمتی وـا (، سنگ هـگرافیت، گچ، منک ه

واد ساختامنی بلند ـور کوهی ( مـالجورد، مرمر اراگونیت، شپات آیسلندی، رسپنتین، بل
 کیفیت، آبهای مرنالی و غیره می باشد.

 تحقیق اهمیت
ای اخیر معدنکاری غیرمعیاری و غیرقانونی در کشور رشد بی سابقۀ ـدر سال ه

می باشد، بناًء تحقیق های ناگوار محیط زیستی پیامدمنوده است که اکرثاً دارای 
 باالی موضوع مذکور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

 طبیعت
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 تحقیق مربمیت
 

محیط  الـد نورمـشدن رون ادن سبب مختلـبدون شک استخراج غیرقانونی مع
تأثیر قرار زیستی گردیده و عنارص مهم زیست محیطی را چون خاک، هوا و آب تحت 
ست بوده می دهد. با توجه به اینکه زنده گی متام حیوانات و نباتات وابسته به محیط زی

آن از ولیت های مهم انسان می باشد، بناًء تحقیق پیرامون و و حفاظت از آن یکی از مس
 میت خاصی برخوردار است.مرب 

 تحقیق هدف
 

ن باالی محیط هدف این مقاله بررسی تأثیرات ناگوار استخراج غیرقانونی معاد
 زیست در کشور است. 

 سوال تحقیق 
 

و بررسی  نکاری غیرقانونی باالی محیط زیستاشکال مختلف تأثیرات منفی معد
 آنها پرسش اساسی مورد تحقیق ما را تشکیل می دهد. 

 تحقیق روش
 

 توصیفی می باشد. -روش تحقیق در این مقاله تحلیلی 
وه ـوا، خاک، کـآب، ه :مانند ؛مجموعۀ فکتورهای زنده و غیرزنده محیط زیست

ها، جنگالت، ابحار، دشت ها و حیوانات و نباتات است که زنده گی یک جسم زنده 
اد بزرگرت ـت در ابعان رابطۀ متقابل دارد. محیط زیسـرا متأثر می سازد و یا با انس

   متشکل از یک سیستم مغلق و مکمل است که اجزای آن عبارتند از: هایدروسفیر 
      ین ( و ـر گازی زمـفیر ) قشـین (، امتوسـامد زمـر جـ) طبقه آب (، لیتوسفیر ) قش

د و ر ـکه در عملک یـزای این سیستم در صورتـده (. اجـام زنـاجس ۀبایوسفیر ) طبق
ی ـال و بدون تغییر طـور نورمـصورت نگیرد؛ به ط ای طبیعی آنها مداخلهـپروسه ه

میلیون ها سال فعالیت منوده و می مناید. اما در دهه های اخیر از اثر فعالیت های 
انسان و پیرشفت صنعت در این پروسه ها تغییرات متعدد به وجود آمده است. مثال  

ش زمین و ان پیدایـون است که از زمتخریب الیۀ اوز  ،بارز آن در سال های اخیر
در آن به شکل تعادلی تخریب و احیاء گردیده است. اثر  امتوسفیر فعالیت داشته،

... نیتأثیرات ناگوار استخراج غیرقانو   
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گلخانه یی که باعث نگهداشت و تبادلۀ انرژی آفتاب به سطح زمین و دوباره نرش آن 
ادل خویش را حفظ ــه داشته و تعـا سال ادامـبه امتوسفیر می گردد، طی میلیون ه

ادل مختل گردیده است. به همین ترتیب، سیستم ها ـمنوده است، ولی حاال این تع
 ای آبی وجود دارند، سیر تکاملیـو پروسه های ایکولوژیکی که در خشکه و یا محیط ه

    رـوارد دیگـای طبیعی آن حفظ گردیده است و مـان را به پیش برده و عملکردهـش
(5 :01.) 

بیشرت پروسه ها و پدیده  ،در محیط زیست و طبیعتاما از اثر مداخلۀ انسان 
های طبیعی تخریب، متأثر، مختل و یا تغییر منوده است. چون انسان به خاطر رفاه 
و آسایش زنده گی خویش و رشد اقتصادی از همه امکانات تکنالوژیکی بالخصوص 

و از سال گذشته و یا از آغاز انقالب صنعتی، استفادۀ اعظمی منوده  50در حدود 
 (. 05:  0) طبیعت و محیط زیست به شکل بی رحامنه و بی رویه سود جسته است

 توسعۀ :مانند ؛دارد ابعاد و اشکال وسیع را در بر ،انسان در محیط زیست لۀمداخ
داری، ـا، انکشاف سکتور زراعت، آبیاری و مالـا و رسک هـا، اعامر شاهراه هـشهره

ون، ـوناگـکات صنعتی گـ(، تأسیسات و فابری ریـوایی، زمینی و بحـترانسپورت ) ه
رارتی، آبی و هستوی و ـتکنالوژی های فضایی و مخابراتی، دستگاه های تولید برق ح

 ( معادن مهم تر از همه که موضوع بحث این مقاله می باشد، استخراج منابع طبیعی )
ط زیست و دی و فشار آورنده باالی محیـای محرکه بسیار جـوه هـاست که یکی از ق

 ایکوسیستم  محسوب می شود، می توان یاد آوری کرد.
 غیرقانونی معادن زیستی استخراجاثرات ناگوار محیط 

سکتور صنایع استخراجی در متام کشور های جهان امروز باعث بروز مشکالت 
و تأثیرات عدیدۀ محیط زیستی نظر به رشایط خاص هر منطقه شده است. بنابراین، 

ریباً با تنوع مختلف ـای است که محیط زیست تقـیکی از کشورهم ـافغانستان ه
حیوانات و نباتات داشته و حفاظت آن از گزند فعالیت انسان و بالخصوص استخراج 

ای ـرمایه هـد. سـدی می باشــرانی جـور نگـم به شکل غیرقانونی درخـمعادن، آن ه
رار دارد، ـلی قـل فعـود دارد و در دسرتس نسـمحیط زیستی که در افغانستان وج

 مشتمل است بر حیات وحش کمیاب در مناطق رشقی، شامل رشقی و مرکزی کشور،

 طبیعت
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یخچال ها و برف های دایمی در ساحات مرکزی و شامل رشقی، نباتات کمیاب و 
طبی در مناطق مرکزی، منابع تغذیۀ آبهای شیرین در اکرث مناطق کشور ) سطحی 

مناطق جنوبی، رشقی و مرکزی، مناظر طبیعی و زیرزمینی (، جنگالت مختلف در 
آب ایستادۀ غزنی، هامون پوزک و  :مانند ؛دیدنی در بامیان و سایر والیات کشور

صابری در نیمروز، کول حشمت خان در کابل، خاک های زراعتی مساعد، هوای پاک 
  و غیره.

ستان به همین ترتیب، از لحاظ داشنت منابع طبیعی زیرزمینی ) معادن ( افغان
ای ـزی، سنگ هـزی، غیرفلـغنی بوده که تقریباً اکرث انواع مواد معدنی فل یک کشور

قیمتی، فلزات نادره، مواد صنعتی و نفت و گاز به پیامنه وسیع طبق رسوی ها و نقشه 
 برداری ها، در آن موجود است.

ی بیشرت از سی سال گذشته از اثر جنگ ها به ـمحیط زیست افغانستان در ط
ادن ـالوه بر آن، استخراج غیرقانونی معـ(. ع1ل مختلف متأثر گردیده است )اشکا

زات در طی چند سال گذشته در افغانستان ـای قیمتی و بعضی فلـمشخصاً سنگ ه
این روند با افزایش ثروت پولی، فراهم شدن  سال گذشته 15صورت گرفته و در جریان 

نیتی ترسیع شده است. به هر ای معارص و رشایط حاکم سیاسی و امـتکنالوژی ه
حال، استخراج معادن اگر به شکل قانونی باشد و یا غیرقانونی، تأثیرات ناگوار محیط 

            دم اولـابل نگرانی می باشد. در قـاده قـوق العـزیستی و اجتامعی این سکتور ف
مدیریت  توانند تدابیر حفاظتی و ول میو دولت و یا ادارات مس ،) استخراج قانونی (

محیط زیست را در توافق با کمپنی های استخراجی روی دست گیرند و برای مردم 
دوم ) استخراج غیرقانونی ( هیچگونه مکلفیت را در  دمـا در قـپاسخ گو باشند. ام

ود منی گیرند و باعث ـقبال حفاظت محیط زیست اشخاص حقوقی و حکمی به خ
ی و آینده در محیط برای نسل های فعلوارد آوردن خسارات هنگفت مالی و فزیکی  

که مثال های بسیار واضح آن در بیشرت کشورهای جهان عمدتاً در  زیست خواهد شد
 کشورهای افریقایی تجربه شده و افغانستان هم ممکن با عین رسنوشت مواجه گردد.

 تأثیرات عمدۀ محیط زیست استخراج معادن
 عادن یکی از جدی ترین سکتورهاطوریکه در فوق تذکر یافت، سکتور استخراج م

... نیتأثیرات ناگوار استخراج غیرقانو   
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تواند باعث بروز مشکالت، تهدیدها و  رصۀ محیط زیست به شامر رفته و میـدر ع
که این سکتور به  ا در صورتیـردد. امـای جربان ناپذیر در محیط زیست گـچالش ه

    طبیعی ۀتوان با انکشاف پایدار و متوازن رسمایه طور همه جانبه مدیریت گردد، می
مالی و فزیکی تبدیل منود و همچنان محیط زیست را نیز  ۀادن ( را به رسمای) مع

 سامل نگهداشت. 
ور ـادن به طـاستخراج مع ؛وده استـمتفاوت ب الًـدر افغانستان این قضیه کام

قانونی آن طوریکه الزم است تا الحال صورت نگرفته و در بیشرت نقاط کشور معادن 
. بنابراین، در (9) یرقانونی و محلی استخراج می گرددفلزات و غیرفلزات به  شکل غ

ه ــراد حکمی یا حقیقی ادامـور غیرقانونی توسط افـادن به طـصورتیکه استخراج مع
های الزم حفاظتی و مصؤنیتی پیروی ننموده و آنها از هیچگونه روش ها و معیار  یابد،

  ل ـد که در ذیـورنود می آ ـدی را به وجـدیدهای جـکالت و تهـدر محیط زیست مش
 می توان برخی از موارد را  یاد آوری منود:

 آلوده گی آب .5
عمده ترین جزء و فکتوری که در حین استخراج معادن مورد استفاده و تهدید 
قرار می گیرد منابع آب های شیرین می باشد که آب های سطحی و زیرزمینی را در 

بی  ۀی قرار می گیرد، از آن استفادهبر دارد. این منبع نه تنها مورد تهدید آلوده گ
رویه صورت می گیرد. چون سکتور استخراج معادن پر مرصف ترین سکتور صنعتی 

 ۀود آن به کاهش مواجه شده که تغذیآب می باشد و در مدت زمان کم ذخایر موج
 دوباره آن در مدت زمان کوتاه از نقطه نظر اصول جیولوجیکی ناممکن می باشد. 

بع آب از اثر فعالیت استخراج غیرقانونی معادن یکی از موارد با آلوده گی منا
زیکی و ـوده می گردد؛ بیولوژیکی، فـر به سه مشخصه آلـاهمیت می باشد که نظ

می باشد که از اثر فعالیت های  ۀآلوده گی کیمیاوی آب یک مورد عمدکیمیاوی. 
     زات سمی ـنند فلری مختلف وارد آن می گردد، ماــواد کیمیاوی زهـاستخراجی م

آن،  از قبیل سیامب، کدمیم، رسب، ارسینیک، مس، آهن وغیره. عالوه بر ؛) ثقیله (
واد کیمیاوی مختلف برای انفجار، پروسس و ـا نوع مـدر طی این پروسه از ده ه

ع آبی می شود. از لحاظ ـتصفیه استفاده می گردد که به اشکال مختلف وارد مناب
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 ورمال آب های شیرین تغییراتی در شکل ظاهری، درجۀ حرارت،فزیکی در مشخصات ن
 (.0آید ) رنگ، بو، هدایت برقی و غیره به وجود می
مانند  ۀلوژیکی آب تغییرات قابل مالحظبه همین ترتیب، در مشخصات بیو 

، مقدار اکسیجن مورد نیاز کیمیاوی (BOD)مقدار اکسیجن مورد نیاز بیولوژیکی 
(COD)  عضوی مختلف از اثر فعالیت های استخراجی مانند مقدار و افزایش مواد

 (.55نایرتیت، فاسفیت و غیره به میان می آید )
 آلوده گی هوا .2

تنفس می گردد و نباتات با آن هوای محیط که توسط انسان ها و حیوانات 
ای اولیه به ــود دارند، یکی از نیازمندی هـوی خـد و منـناگسستنی برای رش طۀراب

رود. هوای محیط در رشایط نارمل ترکیب معین دارد که نیازمندی فوق را شامر می 
 ه می گردد:ئطور ذیل ارا و این ترکیب عموماً  بر آورده می سازد

o % 07نایرتوجن 
o % 05اکسیجن 
o % 8.9ارگون 
o % 8.81کاربن دای اکساید 
o 5% سایر گازات 

مدتاً گازاتی که کمرت از یک فیصد ترکیب هوای محیط را تشکیل می دهد، ع
در آن مواد آلوده کننده هوا وجود دارند که از اثر فعالیت های صنعتی بالخصوص 

         رهــواد متذکـ(. م550: 6ردد )ـر می گـادن به امتوسفیر نشـاستخراج غیرقانونی مع
 ) آلوده کننده های هوا ( عبارتند از:

o اکسایدهای سلفر 
o اکسایدهای نایرتوجن 
o کاربن مونواکساید 
o میخانیکی  علق/ذرات م(PM-2.5 -10) 
o ذرات رسب 
o اوزون 
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o سایر مواد عضوی و غیرعضوی 
فعالیت های استخراجی که باعث نرش این مواد به امتوسفیر می گردد، عمدتا 
مشتمل است بر مواد انفالقیه، گرد و خاک انفجار، ترانسپورت مواد، کندنکاری ها، 

شینگ، پروسس ) ذوب، خشک راج، تولید برق، کر ـوسایط نقلیه و ماشیرنی استخ
ور ــادن به طـکه استخراج مع ابل یاد آوری است، در صورتیـیره. قـکاری... ( و غ

ور ـکه به ط واد به امتوسفیر نرش می گردد، ولی در صورتیـم باشد، این مـقانونی ه
      دـدید کننده می باشـرناکرت و تهـد، این وضعیت بیشرت از آن خطـیرقانونی باشـغ
(7: 14.) 
 کثافات جامد، احجار باطله و آلوده گی خاک .6

ادن به وجود آمدن ـراج غیرقانونی معـدۀ استخـرب و عمـی از تأثیرات مخـیک
انبارهای بسیار وسیع و بزرگ احجار بیکاره تولید انفجار و پروسۀ استخراج می باشد 

ار تن که مقدار آن در استخراج مقیاس های کوچک غیرقانونی معادن به صدها هز 
می رسد که در طی چند سال می تواند تپه های از این احجار در نزدیکی معدن به 

د. از این انبارها مواد و عنارص مختلف می توانند وارد منابع آب، هوا و خاک یوجود آ
گردد و به مرور زمان باعث آلوده گی این منابع و اجزای محیط زیست گردد. عالوه بر 

از بین  ، باعث تخریب زمین، مهاجرت حیوانات بومی ساحه،آلوده گی آب، هوا و خاک
رفنت پوشش نباتی و حاصل خیزی خاک می گردد که از لحاظ منای ظاهری این 

 مناطق زیبایی طبیعی خود را از دست می دهد.
 ا زباله و کثافات در نتیجۀ پروسه استخراجـبه تن ه ،ار باطلهـزون بر تولید احجـاف

هیچگونه تدابیر مدیریتی وارد محیط زیست شده و باالخره  تولید گردیده و بدون
باعث آلوده گی های آب، هوا و خاک می گردد، چون در ترکیب این کثافات مواد مختلف 
عضوی و غیرعضوی؛ از قبیل: تیزاب ها، محلول ها، شوینده ها، رنگ، روغنیات، فلزات، 

 شیشه، پالستیک، تیکه، مواد غذایی و غیره وجود دارند.
 تخریب و لغزش زمین .3

به شکل غیرقانونی، تخریب و لغزش  تیجۀ عملیات استخراج معادن خاصتاً در ن
ا و انفجارات ـزمین یکی از پیامدهای منفی دیگری بوده که در اثر کندنکاری، تونل ه
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به وجود می آید، به ده ها و صدها هکتار زمین های اطراف آن تخریب می گردد. 
دۀ تخریب و لغزش زمین؛ عبارت اند: از عملیات معدنکاری منابع و فکتور های عم

دنی و ـواد معـای انتقال مـار بیکاره، ساخنت راه هـا و احجـروباز، انبار کردن زباله ه
 (.66: 1مواصالتی، ساحات بسته بندی، پروسس و ترمیم وسایل و کمپ معدن )

 اختالل پروسه های ایکولوژیکی و حیات وحش .0
 لیت و عملیات استخراج معادن بنابر موقعیت منابع معدنیمربهن است که فعا

  در ساحات دور از شهرها در مناطق دهاتی و محیط های طبیعی صورت  معموالً
می گیرد و در آنجا حیات وحش معموالً زنده گی دارند که این هم یکی از رسمایه 

یات معدن رود. تجارب نشان داده است که در نتیجۀ عمل های طبیعی به شامر می
کاری، زنده گی حیات وحش موجود در اطراف معادن از دو بُعد مورد تهدید و تأثیر 
قرار می گیرد، اول حیات وحش موجود در منطقه از اثر عبور و مرور وسایط، پرسونل، 

ردد و محل زنده گی طبیعی ـان می گـالت شـماشیرنی و غیره مجبور به ترک مح
ای طبیعی این ـدر نتیجۀ این عملیات زیستگاه ه ،خویش را از دست می دهند. دوم

 (.509: 0بین رفته و منتج به از بین رفنت نسل آن می گردد ) حیوانات از 
           ای ایکولوژیکیــه هــن عنوان اختالل پروســم دیگری که تحت ایــموضوع مه

ی معدنکاری اــاین است که از اثر فعالیت ه ،دــا ( می باشــ) خدمات ایکوسیستم ه
غیرقانونی متأثر شده و این پروسه ها تعادل، عملکرد و مؤثریت طبیعی خویش را از 

 دست می دهد. خدمات ایکوسیستم عبارتند از:
o :اک، تولید ـتشکیل خ ۀواد در طبیعت، پروسـدوران م خدمات حامیوی

 ... اکسیجن و
o :د آب، تولینظیم اقلیم، سیالب، امراض، تصفیهت خدمات تنظیم کننده  

 ... و
o :دوا  مواد غذایی، آب پاک، چوب، مواد سوخت، ۀعرض خدمات عرضه کننده

 ... و
o :مناظر دیدنی، تعلیمی، تفریحی و خدمات فرهنگی ... . 

به طور غیرقانونی صورت گیرد، پروسه های  زمانیکه عملیات معدنکاری مشخصاً 
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مختل  ،و نبات استزنده گی انسان، حیوان  ۀالذکر که حامیت و تقویت کنند قوـف
 (.9گردیده و خدمات طبیعی آن به شکل مؤثر عرضه شده منی تواند )

 اثرات اجتامعی .3
 

کتگوری مهم دیگر استخراج غیرقانونی معادن، تضعیف و از بین بردن بافت ها و 
روابط اجتامعی در محل موقعیت مادۀ معدنی می باشد. در اکرث مواردی که معادن به 

مناید؛ اول  راج می گردد، از دو جهت اثرات اجتامعی آن بروز میشکل غیرقانونی استخ
در تقسیم عواید و مشارکت مردم محل در پروسه های استخراج و دوم طوریکه قباًل 
گفته شد، مردم محل وسایل معیشت شان را از دست می دهد که وابسته به پروسه ها و 

ل و مسو راد غیر ـل و افـحردم مـلت میان مر دو حاـخدمات ایکوسیستمی است. در ه
ردم ـات گوناگون به وجود می آید که باالی زنده گی مـدن منازعـمع ۀاستخراج کنند

داد  اندک مردم محل در این پروسه ـل یاد آوری است که تعـتأثیرات منفی میگذارد. قاب
 د که عالوه بر از دست دادن وسایلـی اکرثیت مطلق از آن محروم می باشـسهیم بوده، ول

 عیشت، تأثیرات منفی در عنعنات و روش زنده گی مردم به بار می آورد.م
 یجه گیرینت

 

 افغانستان کشوری است که در آن گونه های مختلف معادن فلزی، غیرفلزی، -5
سنگ های قیمتی و مواد صنعتی و ساختامنی به مقادیر فراوان وجود داشته و 

 د حفظ گردد.محیط زیست این کشور نیز تا الحال سامل بوده و بای
سکتور استخراج معادن یکی از سکتورهای تهدید کنندۀ جدی برای  -0

محیط زیست می باشد، به هر صورت اگر قانونی باشد یا غیرقانونی، ولی استخراج 
 غیرقانونی تأثیرات ناگوار زیادی  به جا می گذارد.

تأثیرات عمده و بالقوه استخراج غیرقانونی معادن در محیط زیست بیشرت  -1
و همه باالی منابع آب، کیفیت هوا، خاک، اختالل پروسه های ایکولوژیکی، تخریب  زا

  لغزش زمین و تأثیرات اجتامعی می باشد.
 هاپیشنهاد

 

انون ـطبق ق پرتولیمادن و ـی حفاظت محیط زیست و وزارت معـادارۀ مل -5
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ه های تنظیم منوده و متام جنب ندنومنا بطور قامکلفیت دارند تا استخراج معادن ر 
محیط زیستی آن را طبق قانون تنظیم منایند و محیط زیست طبیعی سامل کشور را 

 حفاظت منایند.
ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست با همکاری متام ادارات ذیربط مکلف اند  -0

تا زمینۀ تطبیق و رعایت مقررۀ ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتامعی پروژه های 
 خراج معادن را تنظیم و مدیریت منایند.انکشافی مشخصاْ پروژه های است

مکلف اند تا روند  پرتولیمادن و ـادارات امنیتی در هامهنگی با وزارت مع -1
 ،آناستخراج غیرقانونی معادن را در نقاط و والیات مختلف کشور متوقف منایند، در غیر 

 داد. م کشور را از دست خواهیمـم محیط زیست سالـادن ( و هـع طبیعی ) معـم منابـه

 مآخذ
مرتجم احمد جواهریان، محیط زیست دانش روز برای  .الرکین و دیگران .1

 . 000 ، تعداد صفحاتهـ . ش 5100ه، تهران، سال هم
گاه ـان، دانشـجه ۀانی و آیندـریب محیط زیست جهـتخ .دـدق، احمـمص .2

 . 195 ، تعداد صفحاتهـ .ش 5100تهران، سال 
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 رسمحقق انجنیرحیات الله امینی 

 راه چگونگی استخراجش ها فراـبررسی چال
 معادن نفت شامل کشور و راه های حل آن

 خالصه
 

کشور صورت  ادن نفت درـاستخراج معراه ار ـالش ها فـاله بررسی چـدر این مق
 در شامل افغانستان ز چگونگی سیر تاریخی استخراج نفتدم اول اـگرفته است. در ق

راج نفت در جهان ـای متداول و معیاری استخـروش ه متعاقب آن ،یدهگرد بحث
 ادن نفتـاله وضعیت فعلی و چگونگی استخراج معـارزیابی گردیده و در اخیر مق

 ناشی های قراردادی به بررسی گرفته شده و همچنان چالش های یکشور توسط کمپن
  داد معادن ذکر شده بر شمرده شده است. از نحوۀ قرار 

 مقدمه
 

نظر به ظهور طبیعی آن در سطح زمین در  .م 5918نفت در افغانستان در سال 
اه در بالک قشقری توسط ـاولین چ .م 5917رسپل کشف گردید. در سال  ۀمنطق

ی و  ـکی گراویمیرتیکی، مقناطیســزیـد. تحقیقات جیوفـه شـی برمـانجنیران سویس
حلقه چاه برمه توسط متخصصین  100دریا صورت گرفت.  آمو ۀسیسمیکی در حوز 

شوروی سابق اوالً در ساحۀ نفت دار انگوت و بعداً در ساحات نفت دار قشقری و آق 
حلقه چاه بعد از  05(. 01: 6مربوط حوزۀ آمو دریا حفر گردید ) .م 5919دریا در سال 

 تاجک برمه شد.  -افغان  ۀز تحقیقات جیوفزیکی در حو 
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شاد بیگم، رسپل و احمد آباد گوهر  ۀقمنط رات درپتانشیلی ه ۀحوز  سه چاه در
ماندۀ آن به علت تداوم جنگ های داخلی و رشایط ناگوار  برمه شده که کار باقی

دریا، افغان  -و ـ) آمخیز ت و گاز نف ۀپنج حوز  در افغانستانتا فعالً متوقف شده است. 
کشف و تثبیت شده  .رات (ـیلی هسپتان ۀوز ـاحتاملی کتواز هلمند و ح ۀتاجک، حوز  -

 .است
ساختامن مساعد نفت و گاز  188 ،ام شده در کشورـبه اثر تحقیقات قبلی انج

ساختامن آن برمه کاری های عمیق صورت گرفته، در نتیجه  67تثبیت شده که در 
 شش ساحۀ نفت دار و هشت ساحۀ گاز دار و یک ساحۀ ،دریا -تا اکنون در حوزه آمو 

 (.509:0ه است )نفت و گاز دار کشف گردید
 تحقیق هدف

 

کشور،  راه چگونگی استخراج نفت شاملهدف این مقاله بررسی چالش ها فرا
 راه های حل و استفاده مؤثر از آن تشکیل می دهد.

 تحقیق اهمیت
 

رتین و با ـی انرژی، مهمـاصلنفت و محصوالت جانبی آن به حیث یک منبع 
      دارای اهمیت زیادی ان و افغانستانــهی در جــبین امللل ارتیـرتین کاالی تجـارزش

 می باشد.
 تحقیق مربمیت

 

 ،آنبنابر  .دارد ۀه اقتصادی کشور نقش ارزندبنی ۀتقوی چون نفت و محصوالت در
 بررسی چگونگی استخراج آن از مربمیت خاصی برخوردار است.

 روش تحقیق
 

م ـعمسایل اده و شامل بررسی و تحقیق اله تحلیلی بو ـروش تحقیق در این مق
ن با یققیقی  محقتح -نتایج کارهای علمی ، کسب معلومات از اله، تجزیه و تحلیلـمق

ا برای استفاده از مآخذ داخلی و خارجی، اندوخته ها و تجارب شخصی است که زمینه ر 
راه چگونگی استخراج معادن نفت شامل کشور و راه های بررسی چالش های موجود فرا

مؤثر از نفت کشور و پیشنهادات  ۀو با  ابراز نظر در مورد استفاد راهم منودهـحل آن، ف
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 مشخص خامته می یابد.
 تحقیق سوال

راه چگونگی موجود فرا حلهای ه را چالش ها و راه مسایل تحقیق در این مقال
داد استخراج، ه مؤثر از آن، بررسی چگونگی قرار استخراج نفت شامل کشور و استفاد

 ای نفت تشکیل می دهد.ــاه هــی چــم استخراج قانونــرژیدم آن و ــروش یا عـف
 مجموعی جیولوجیکی ۀلیارد مرت مکعب، ذخیر یم 570معدن  10مجموعی گاز در  ۀذخیر 
 (.5میلیون تن می باشد جدول ) 25.51میلیون تن و ذخایر قابل استخراج آن  00.9 نفت
 با استفاده .م 2002از سال  ،(USGSها و گزارشات رسوی جیولوجی امریکا )در راپور اما 

رات طیاساعت پرواز  400 ۀا به وسیلـا و نقشه هـالعات راپورهاز مدارک، اسناد و مط
ایر ـذخ ،ام دادندـ( انج دریا - تاجک و آمو -افغان  ۀحوز  امریکایی در شاملی کشور )

مکعب پیشبینی  مرت لیونب 000میلیون تن و ذخایر گاز را  219جیولوجیکی نفت را 
 (.019: 0) منوده اند

 (.1دریا ) -آمو  ۀقابل استخراج ساحات نفت دار حوز ذخایر  :5جدول 
 

 سال کشف میلیون تن هذخایر قابل استخراج ب ساحات نفت دار شامره

 

 1967 2-2,5 انگوت 1
 1974 1,5-2 آقدریا 2
 1976 6-7 قشقری 3
 1977 1-1,5 علی گل 4
 1978 1,5-2 زمردسای 5
 1971 1,5-2 زارکمیبا 6
  15,25 مجموع 7

 

 رژیم های استخراج نفت به انواع طبیعی، مصنوعی :های استخراج نفترژیم 
 .( تقسیم می گردد5نوی مطابق شکل )و ثا

، ییآب حاشیه  فشار طبیعی مخزن ) ۀیلژیم طبیعی استخراج نفت به وسر در 
نفت موجود در معدن  08-18 %می گیرد که  ( صورت اله گاز و گاز منحل در نفتک

ار طبقه نزول ـوقتی که فش ،دت استخراجـد از یک مـ(. بع09: 1استخراج می گردد )
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م ـاه، استخراج می مناید که به نام رژیـکند، نفت را توسط پمپ تعبیه شده در چ
(. از رژیم ثانوی هنگام کار می گیرند که فشار طبقه 180: 7مصنوعی یاد می شود )

دد چاه به اطراف چاه  ـبا حفر معموالً چهار ع ،افته باشد. در این صورتکامالً  نزول ی
تزریق آب، گاز کاربن دای اکساید، آب و  اجی و استفاده از طریقه های چوناستخر 

 ار آب گرم و موادــای سبک، بخــایدروکاربن هـاید و هـوط گاز کاربن دای اکسـمخل
فیصد  18 - 08دود   ـمی دهند، باز هم در ح زایشـکیمیاوی؛ مقدار استخراج نفت  را اف 

 دارـجا و سایر شیوه ها، مقاحرتاق جابنفت در طبقه باقی می ماند که به طریقۀ سومی 
 (. 056: 0می برند ) استخراج نفت را باال

 

 .(5روش های استخراج نفت ) :5شکل 
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 نشیب اکتشافی و استخراج ساحات نفت و گاز دار کشور فراز و -تفحصاتی  امور
 ۀت و گاز کشور به طور مؤثر استفادال ما نتوانسته ایم از نفـزیادی را پیموده است که تا ح

 معقول مناییم. 
ش از نفت کشور با کامل بی انصافی و تأسف  . هـ 5170در سال های قبل از 

گرمی های مکروریان و دیگر ادارات دولتی  واد سوخت در مرکزـراوان به صفت مـف
 ت می گرفت. استفاده صور 

 شیوۀ استفاده از نفت کشور ،( 78دهۀ  بعد از روی کار آمدن حکومت مجاهدین )
در  لو و لی و افراد با نفوذ و مسلح غیرمسزورمندان مح ؛ه بارتر شدنامناسبرت، بدتر و فاجع

را  خودساز و ابتدایی تصفیه خانۀ 518دار خواجه گوگردک بیشرت از گاز  ۀاطراف ساح
 (. 1د )احداث کرده بودن

نفت خام را از ساحات نفت دار رسپل ) انگوت و قشقری ( رایگان و یا در بدل 
به داخل کیسنگ های بزرگرت  ام راــدار نفت خــچیز به دست می آوردند. مقاپول ن

ه گوگردک آنرا حرارت میدادند و ـخواج ۀوله کشی شدۀ ساحـل توسط گاز ،اختهاند
، فرکشن های پرتول، تیل خاک و دیزل توسط شیردهن های نصب شده به کیسنگ

ارزش به دیوارهای مانند سیاه و با قیر  ۀت می آوردند. قسمت باقیامندۀ مادبه دس
 ای ناصبه ( کیسنگ جدا ــتوسط تراشک و کارگران از جدار ) نله ،کیسنگ چسپیده

 می گردید. 
خل موجودیت گاز سلفر و دیگر گازات مرضه و نبود اکسیجن کافی به دا بربنا

 تعدادی از کارگران تلف می شدند.  ،سنگیک
خت باالی صاحبان به حیث مواد سو  ،تراشیده شده مواد سیاه رنگ زغال مانند

ی و ـساز محلودـای خــانه هـعین تصفیه خ روخته می شد.ــام ها فـها و حمداش
دار جرقدق نیز فعالیت گاز  ۀاز نفت و گاز کشور در اطراف ساح استفاده غیرقانونی

 (.1ی کرد )م
ادن نفت و گاز ـاستفادۀ غیرقانونی، غیرفنی و غیرمعیاری از مع ،اـه الـد از سـبع

 ادن نفت آبدار و کالً یا قسامً عارضه دار شدند. بعد از روی کار آمدنـبسیاری از مع
 ش . ـه 5198ل سال ـدر اوای ،حکومت انتقالی و انتخابی و استقرار حاکمیت دولت مرکزی
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تن نفت خام ساحۀ نفت دار انگوت را  98 ،دادیافغان کام طی قرار رشکت خصوص 
آب به  18 %ل داد که بعد از تصفیه هنوز هم فیه خانه انتقاجهت بهره برداری به تص

 ،رشکت مذکور با وجود مجرایی آب اضافی، قرارداد مذکور را فسخ کردهمراه داشت. 
 د. دنزیرا چاه های نفت آبدار شده بو 

 ،(CNPCIW)داد منعقده با کمپنی چینایی نظر به قرار  .م 0855سال دسمرب  06در 
 انگوت قشقری، زمردسای، بازار کمی و آق ) استخراج نفت از بالک قشقری ساحات

بود. این  ها داد اکتشاف و تقسیم تولید هایدروکاربنکه از نوع قرار  ( آغاز شد دریا
داد رار ـمدت ق می باشد کهکشور  ا در تاریخـه استخراج هایدروکاربنداد رار ـاولین ق

رف ـاز طر به عملی نکردن تعهدات منعقده ـبود، ولی نظپیش بینی شده سال  01
 پروسۀنیکی وزارت معادن و پرتولیم بر پیشنهاد و دالیل تخکمپنی قرارداد کننده بنا

 ش متوقف شد. . هـ 7/1/5190 استخراج نفت به تاریخ
اهل رشته قرارداد فروش و استخراج نفت از متخصصین  ۀوعد ،به نظر نویسنده

 . قانون نفت و گاز کشور قرار داشت مذکور در مغایرت با
چهار نوع قرارداد و عملیات نفت و گاز قرار ذیل تسجیل  ،در قانون نفت و گاز کشور

 یافته است:
 ؛داد اکتشاف و تقسیم تولیدقرار  -5
  ؛قرارداد انجام خدمت و تقسیم تولید -0
 ؛کیمیاویکی و جیو ولوجیکی، جیوفزیقرارداد خدمات جی -1
 ؛الین قرارداد عملیات پایپ -0

رارداد عملیات نفت و ـمطابق قانون نفت و گاز، بالک قشقری از مرحلۀ اول ق
رارداد انجام خدمت و تقسیم  ـرار داشت که باید قـگاز گذشته، به مرحلۀ دوم آن ق

اکتشاف  ۀحات مرحلزیرا در این سا ،د می گردید که چنین نه شده بودـعقتولید 
در  ،تکمیل و کشف تجارتی صورت گرفته و ذخایر نفت نیز محاسبه شده بود. پس

   (%70-50)هم ـد بیشرت از سـاین صورت سهم دولت افغانستان به صفت مالک بای
میلیون دالر (  088حالیکه چنین نبود و مقدار پول رسمایه گذاری شده ) در  می بود،

 (.507:1و اکتشاف بعدی کفایت منی کرد )برای تکمیل این قرارداد 
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از  (Topping Refinery)نفت خام از نوع ساده  ۀدر کشور هفت تصفیه خان ،تا حال
های مذکور در صنعتی شدن خانه تصفیه  .طرف سکتور خصوصی احداث شده است

که با اهداف سرتاتیژیک کشور مطابقت داشته، زمینه اشتغال،  اردکشور نقش اساسی د
که باید از طرف دولت مورد ساخته است د ـام را مساعــراج نفت خـف و استخانکشا

نها فراهم گردد تا در تشویق قرار گرفته و تسهیالت الزم جهت رشد و انکشاف آ  و حامیت
 ،مـر رقابت سالـانه های بزرگرت و کاملرت انکشاف منایند و به خاطـآینده به تصفیه خ

 (. 10:0تر نیز احداث گردد ) تصفیه خانه دولتی بزرگرت و مدرن
 نتیجه گیری

ساحۀ  6نفت و گاز خیز تثبیت گردیده که  ۀحوز در شامل افغانستان دو  -5
ا کشف ـدری -و ـوزه آمـۀ نفت و گازدار در حـساح ۀ گاز دار و یکـساح 0نفت دار و 

 گردیده است. 
زی خی حلقه چاه برمه، دورمنای نفت و گاز 05تاجک با حفر  -در حوزۀ افغان -0

معدن  00ها حاوی  ده منود. به دلیل ادامۀ عین ساختامنـخوبی را می توان مشاه
بزرگ داخل خاک ازبکستان و تاجکستان، ذخایر بزرگ نفت و گاز کشف و مورد بهره 

 برداری قرار دارند. 
به این طرف که کشف صنعتی معادن نفت شامل کشور  .م 5967از سال  -1

 ه مؤثر صورت نگرفته است.صورت گرفته، از نفت کدام استفاد
، قراردادهای مقطعی و شتابزده به استقرار حکومت انتقالی و انتخابیبعد از  -0

منظور استخراج و فروش نفت با کمپنی های داخلی و خارجی عقد گردید که به رضر 
 (.5افغانستان متام شد و فعالً استخراج نفت متوقف است. در مغایرت با شکل )

دید است که در رشد ـقابل تج ارزش، حیاتی و غیرا ب ۀادـام یک مـنفت خ -1
 ارزنده و اساسی دارد.  و بلند رفنت عواید ملی کشور نقش اقتصاد
 ،خذآ و مطابق منابع و م افزایش یافتهام در جهان روز تا روز ـمرصف نفت خ -6

 ،ورد تولید انرژیـال در جهان در مـرود و تا الح ان کم شده میـذخایر آن در جه
ارزانی  زین با این سهولت وـای آن بدیل و جایگـراوان آن و فرکشن هـمحصوالت ف

 .خواهد رسید صفرتولید جهانی نفت به  .م 0588دریافت نگردیده است و تا سال 
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 ها و ناامنی، شکننده بودن رشایط امنیتی در مناطقداوم جنگبا گسرتش و ت -7
نفوذ زورمندان مختلف کشور، دست به دست شدن ساحات بین دولت و مخالفین، 

 ، امکان تکرار استخراج و تصفیه غیرقانونیلوو ی و موجودیت افراد مسلح غیرمسمحل
 وجود دارد. 78و نهایت ابتدایی نفت خام مانند سالهای دهۀ 

ایر با اساسات علمی و تخنیکی و بدون ـاستخراج غیرفنی، غیراصولی، مغ -0
اه ـدن چـمنجر به آبدار ش ای نفت باالخرهـاه هـدر نظر داشت رژیم استخراج در چ

 های نفتی و مشکالت عدیدۀ در استخراج نفت می گردد. 
مشخص نساخنت نوع قرارداد،  مد نظر نگرفنت مراحل عملیات نفت و گاز و -9

 فروش و استخراج به رشکت های داخلی و خارجی. 
عدم قرارداد استخراج نفت تا مراحل آخری ) ثانوی ( که مرصف استخراج   -58

 د و یا عمل نکردن قراردادی به تعهدات قبلی.باال می رو 
استخراج نفت خام با نتایج منفی که  ه ییعقد قراردادهای ناقص و مقطع  -55

 عمالً امروز استخراج نفت متوقف و از وضعیت چاه های نفتی خربی نیست.
نبود و یا فراهم نتوانسنت فرصت های مناسب برای جلب رسمایه گذاری   -50

 بخش استخراج قانونی نفت شامل کشور. های داخلی و خارجی در 
 .خصصی و کار آزموده در سطوح مختلفکمبود و یا نبود کادرهای مسلکی، ت  -51
 از دانشمندان اهل رشته در مورد استخراج، ۀابراز شک و تردید و نگرانی عد  -50

ام در رشایط فعلی کشور به دلیل ناامنی و مصارف ـدم استخراج و فروش نفت خـع
 مینتی جهت محافظت اتباع خارجی و ساحات نفت دار  قراردادی.گزاف نیروهای ا

نفتی دولتی نفت خام در کشور و تورید مواد  ۀعدم موجودیت تصفیه خان  -51
 .بی کیفیت از کشورهای همسایه

ور بین دولت و سکتور ــام کشــرید نفت خـروش و خـدم عالقمندی فــع  -56
اد ـور و ایجـد صنایع کشـشه ( جهت انکشاف و ر ـوصی ) صاحبان تصفیه خانـخص

 اشتغالزایی در کشور. 
 هاپیشنهاد

راج ــثبات تا از استخیتی باط امنیتی شکننده به اوضاع امنــتعویض رشای -5
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 غیرقانونی معادن جلوگیری شود.
اصولی در تضاد با اساسات ستخراج غیرقانونی، غیرفنی، غیر جلوگیری از ا -0

انونی ـراج قـدر استخ ۀدیدــن و مشکالت عدـر به آبدار شـره منجـعلمی که باالخ
 معادن نفت می گردد. 

ای داخلی و ــام به کمپنی هــروش نفت خــای استخراج و فـدر قرارداده -1
 .ر گرفته شودــنظرارداد مدـخارجی، مراحل عملیات و اکتشاف نفت و گاز و نوع ق

احاتی که در با س ،ام نشدهـل تفحص و اکتشاف انجـیعنی ساحاتی که در آن مراح
نباید یکسان عمل شود. به این معنی که  ،پروسۀ بهره برداری و استخراج قرار دارند

قراردادها کامال شفاف، مسلکی، منصفانه، بی طرفانه مورد قبول و رضایت جانبین 
 بوده و به منافع ملی کشور رضر نرساند. 

ت خویش عمل قراردادی باید از اولین تا آخرین مرحلۀ استخراج به تعهدا -0
 مانند قرارداد با کمپنی چینایی.  ه ییتخراج و از عقد قراردادهای  مقطعکرده، اس

سنگین مکلف شود، در این رابطه نویسنده و  ۀدر صورت تخلف به پرداخت جریم
  5190طبیعت سال  07-06چاپ شده در مجله  ۀاه قبال در مقالـپوهاند دکتور احمد ش

 از کرده بودند. هـ . ش  نگرانی خویش را ابر 
ملی کشور است، قرارداد استخراج آن با شفافیت  ۀینفت خام که جزء رسما -1

کامل، بدون فساد در مشوره با اهل رشته و متخصصین صورت گیرد تا به منافع ملی 
 کشور صدمه وارد نگردد. 

رارداد شتابزده، ـای خارجی با قـام به کمپنی هـروش و استخراج نفت خـف -6
    نند چند سال قبل با نتایج منفی و مشکالت عدیدۀ تخنیکی منجر خواهد شد.ناقص ما

ایجاد فرصت ها و سهولت های مناسب جهت تشویق رسمایه گذاری های  -7
 داخلی و خارجی در بخش استخراج قانونی معادن نفت شامل کشور.

ارتقای ظرفیت کادرهای مسلکی و تخصصی در بخش معادن نفت و گاز در  -0
خارج کشور جهت کسب مهارت ها، بلند بردن سطح دانش فنی و مسلکی  داخل و

 در مطابقت با تکنالوژی معارص و جدید، بهره گیری از روشهای مدرن و نوین روز.
از دانشمندان اهل رشته، استخراج و فروش نفت خام در رشایط  ۀبه نظر عد -9

... راه چگونگیررسی چالش ها فراب  
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فت خام یک مادۀ غیرقابل فعلی با قراردادهای شتابزده به سود مملکت نبوده، زیرا ن
تجدید و در آینده روز به روز ذخایر آن کم شده می رود. این ماده با اهمیت حیاتی و 
فرکشن های متعددی که دارد، ارزش آن هر روز بیشرت شده می رود و نسلهای آینده 

مؤثر از آن صورت گرفته  ۀدارند که  در رشایط فعلی استفاد نیز در این رسمایه حق
ند. به دلیل اینکه برای حفاظت معادن و ساحات مذکور نیروهای امینتی زیاد توا منی

 و مصارف گزاف رضورت است که در نتیجه به عوض مفاد به رضر دولت متام می شود.
دق ــگاز دار جرق ۀـک ساحـام در نزدیـی نفت خدولت ـۀاعامر تصفیه خان -58

ج نفت به کمپنی خارجی، روش و استخرا ـوض فـپیشنهاد می گردد، همچنان به ع
ه اعامر شده در ــکان هفت تصفیه خانــنفت ساحات نفتی شامل کشور با الی مال

کشور جهت تصفیه فرکشن ها به فروش برسد. از یک طرف سکتور خصوصی تقویه، 
 رشد و انکشاف منوده و از جانب دیگر زمینه کار برای افراد جامعه فراهم می گردد. 

رتولیم و ادارات ذیربط دیگر دولتی از چگونگی تصفیۀ وزارت معادن و پ -55
 خام و کیفیت فرکشن های تولید شده توسط تصفیه خانه های سکتور خصوصی نفت

 نظارت کامل منایند.
 مآخذ
منابع زمین، ترجمه فرید مر، فاطمه رادمنش،  .جمیز، آر، گریک و دیگران -5

 . 170اد صفحات ش، مرکز انتشارات دانشگاه تهران، تعد . هـ 5100سال 
گاه ـهـ.ش، زمین شناسی نفت، دانش 5108ال ـس .اــد رضـی، محمــرضای -0

 .070تهران، تعداد صفحات 
ش مبانی پاالیش نفت، دانشگاه تهران،  . هـ 5105سال  .ابوالحمد، گیتی -1

 .618تعداد صفحات 
ا و اهمیت روز ـایدروکاربن هـش، ه هـ . 5191ال ـس .رمــسینایی، سید اک -0
 .61آن در جهان، کابل، تعداد صفحات  افزون

ش، بررسی نظریات  . هـ 5190سال  .و امینی، حیات الله شاه ودود، احمد -1
 07-06طبیعت شامره  ۀایر نفت کشور، مجلــاستفاده مناسب از ذخ ۀو ـپیرامون نح

 .506مجموعه مقاالت اکادمی علوم تعداد صفحات 
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کابل  ادن و پرتولیمـوزارت معش،  . هـ 5191ادن و پرتولیم، سال ـمع ۀمجل -6
 .61تعداد صفحات 

7- B.P. Tissot D.H. Welte, Petroleum Formation and 

occurrence. A new approach to Oil and Gas Exploration, 

1978, New York, pp 699. 

8- Walter D. Mooney Principle Trainer Afghanistan 

Training Course in Modern Concepts in Earth Science and 

Resource Sssessment, Afghan Geological Survey Kabul 

2007, pp 190. 
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 یس الینی ئړنپوه دیپلوم انجنیر عبدالر ېڅ

 رفنيیښکلو ډبرو غد افغانستان د قيمتي او 
 رقانوين استخراجیاو غ

 لنډيز
ځوانو  رخو کې دديځو او سوييل بېد په شامل ختيځو، ختيځو، سوېل لود هېوا

ي او داکېدونکو قيمتیاحې دي، چې د ښکلو، رنګه او لږ پپګامتيتونو د خپرېدلو س
په  ،او له لرغونو زمانو راهيسې په کې تشکيلې شوې دي رنالونو زېرمېنيمه قيمتي م

 تونهیور فعالـه ډول د چـه دغـوي دي. تر اوسـستل شیقانوين ډول را ار یرفني او غیغ
 ټولنيزو ناورينونو نور هم بېړين کړي دي.   -و سيايس چې روان روان دي
 رسیزه

بیه او  رانـد ګ ،ريـرنۍ او جیولوجیکي پیچلتیا لـد افغانستان ځمکه چې ډېره غ
ه ډېره ـم ورڅخـپه ادبیاتو او فرهنګ کې ه ه مشهوره شوې ده.ـزینتي ډبرو له امل

رمو په درلودلو رسه ېډبرود ز  وره ګران بیه او ښکاليزوـیادونه شوې ده. افغانستان د غ
یا  ډبرې ورهـو غـټول چې تر م ټاټوبی دیـکېدو او تولید یو مه دې ډبرو د راپیدا د

الجورد  د بدخشان وت،ـکونړ او نورستان یاق د جګدلک، مرنالونه یې د پنجشیر زمرد،
   ن کې، ونړ او نورستاـم په کـاړو کې لعلونه، تورمالین او بیا هـو د سیند په غـاو د آم

و ـکلران بیو او ښـد ګ و که په لنډ ډول ووايو،ـکېږي، خامارین او کونسیت پیدا و ـاک
و او ـختیځ هېواد په ( د ښکارېدنې او کانونه ونه )یځا ورهـغ دا کېدویونو د پــمرنال

شان،د کونړ، ننګرهار، لغامن، کاپيسا، نورستان، بدخ سيمو کې دي، چېشامل ختيځو 
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او د الجوردو د را ایستلو  دا کېږيیتونو په تړاو کې پینګونو د پګامتر او سالیپنجش
 لرغونتیا یې له درې زرو کلونو پخوانۍ ده.

( ډبرې او مرنالونه د هېواد په بېالبېلو  ښکاليزې نیمه قيمتي ) ،په همدې ډول
 دا کیږي. دا خربه په ځای دهیې پسیمو کې د اندوجیني او اګزوجیني رشایطو الند

یوه څیز قيمت د هغه له حکمت رسه متناسب وي، خو له بلې خوا د بازار عرضه چې د 
 کې ټینګوي. اضا هغه اصيل اقتصادي الملونه دي چې د شیانو قیمتونه په نوساناو تق

 چې له یوې خوا په طبیعت کې لږ پیدا کېږي مرنالونهګران بیه او ښکلې ډبرې 
کي وړتیاوو له مخې په صنعت یاو تخناو له بلې خوا د کیمیاوي فزیکي غوره خواصو 

کېدونکې ښکلې  کې ورته غوښتنه ډېره ده. تر دې وخته په نړۍ کې رنګه او لږ پیدا
چې تر ټولو ساده ویش یې  و وېشل شوي ديیپه بېالبېلو ډلبندډبرې او مرنالونه 

Gemstones  اوstones  Decoration ( خو له دغه وېش نه ښه او 6:103,105دی .)
 خیز وېش دی. یا کیفلینکو ډلبندي ده.هر اړ 

چې  اورینونو دې ته زمینه برابره کړېپه هېواد کې روانو سیايس او ټولنیزو ن
د ټول ملت خپل رسي او حریص وګړي د سیمه ایزې مافیا تر السونو الندې دغه 

رنالونو او ډبرو دې م رفني ډول راوبايس او له بلې خوا دیرقانوين او غیشتمني په غ
ېره مهمه ونډه لري، خو دا س، صیقل او سوداګري د هېواد په اقتصاد کې  ډپروس

چې مونږ یې  ربه لرونکو کادرونو ته اړتېا لريپر مخ تليل تخنیک او فني تج کارونه
 لرو، هیله ده چې حکومت ورته پام وکړي.ه دم ګړۍ ن

 اهمیت څېړنېد 
ته شوي دي، پور  تونه هم رایه ټولو غرنیو ساحو کې ځوان پګامتد هندوکش پ

او په څنګ  ل شوي ديیمتي ډبرې او مرنالونه په کې تشکیچې ډېرې ښکلې، رنګه ق
و ــوالیچې په نړ دي م منځ ته راغيلـمې هعنارصو زېر  دا کېدونکویږ پـکې يې د ل

 بازارونو کې ډېر لوړ قيمتونه لري.
 مربميت څېړنېد 

له ښارونو او کلتوري  ندېاو ناخوالو تر سيوري ال  زېیپه هېواد کې د وروستۍ غم
سيمې  مرکزونو څخه لېرې پرتې غرنۍ سيمې ډېر ځله د حکومت له ادارې وتلې وي، د

 طبیعت
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ه ـهېواد دغ ړنو رسه دـا او د ګاونډيو هېوادونو ځينې ډلې په غلچکيو کـیزورواکي، ماف
 رقانوين ډول چور او تاال کوي.یرفني او غیقيمتي زېرمې په غګټورې 

 :موخېڅېړنې د 
 ونيوله يش. يمتي ميل شتمنيو د چور تاالن مخهد دغو ګټورو ق -1
ې ورته ځېرمه پرتې وي، باېد له رفني استخراج له امله، هغو زېرمو ته چیغ د -2

 ان څخه وساتلې يش.یز
 .د ژوند چاپېريال مترضر نه يش -3

 د څېړنې پوښتنه
 رقانوين استخراج څه ته ويل کېږي؟یرفني او غیغ

 تودیمڅېړنې  د
ړنې د پوښتنې په یت، موخو ته د رسېدو او د څیت، مربمیدې موضوع د اهم د

رفني او یـغ ونو دـرو او مرنالـي ډبـمه قيمتـي او نيـې د قيمتـبنسټ، په کار ده چ
ل زې، د خپېغاقتصادي او جسامين ا ستلو تاريخي شاليد، ټولنيزې،یرقانوين را ایغ

وانينو په رڼا کې د کانونو ـنه او د قـو ت، الملني وضعيیو فعالیتونه، د کانونو عـرسو ډل
 استخراج وڅېړل يش.

یرفني را ـانوين او غیرقـي ډبرو غـمه قیمتـېواد د قیمتي او نیـد ه
 یدــایستنې شال

د قیمتي ډبرو استخراج زمونږ په هېواد کې کومه تازه خربه نه ده، بلکې د ډېرو 
رې یادونې شوې دي، چې مرصیانو د لرغونو زمانو په لیکنو او متونو کې ترېنه ډې

( کاله له میالد څخه دمخه کلونو کې او 1336-1352لرغوين مرص د اخناتون فرعون )
وړې ـوردو جـو سرتګې د افغانستان له الجـې په مجسمو کې د هغـد نفریتیت د ملک

سیا کې آ ایي چې افغانستان په منځنۍ م و ـړې وې. ځینې علمي رسچینې ال دا هـک
د  زرګونه کاله مخکې .د سپړنې چارې په کې لرغونتیا لريچې د کانونو  هېواد دیلومړنی 

 بدخشان الجورد د کاروانونو په وسیله د نړۍ بېالبېلو سیمو ته لېږدول شوي دي.
وې ده او نورو ـه اټکل شـمخ ه دـور زره کالـیزه تر څلـدې کان د راویستلو مخ د

... رود افغانستان د قيمتي او ښکلو ډب  
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عرويض، تاریخ طربي، بیهقي تاریخ، طبقات  العامل، چهار مقاله رسچینو  لکه حدود
لې ستلو لرغونتیا دوه زره کاله ښودینارصي او نورو په افغانستان کې د کانونو د راو

 (.68:3ده )
ورستان په نوم ـسيمه د بل تانـخ په اوږدو کې ډېر وخت د نورسـرغوين تاریـد ل

 د ډېرو په زړه پورېونه ــتان قیمتي ډبرې او مرنالـم د نورسـچې اوس ه هـيادېدل
 ( په بڼه يې نړیوال پېژين. کریستالونو بلورونو  )

کړي دي  یو شمېر عريب لیکوالو په خپلو لیکنو کې د افغانستان یاقوت ياد
ل په ــې، ابن هوقـونو کــز کل 1038ـ  961کال الطالبي په  .ز 951لکه اصطخري په 

م ترېنه ګټه ـمور هېیر تـې، امنو کو ــکل .ز1354ـ1325وطه په ـز کال، ابن بط 978
 کل(.ی: ارت1) پېړۍ کې دغه کان د مغلو په الس کې و .ز 14اخیستې ده. په 

 زېیج ټولنیزې، اقتصادي او جسامين اغد غیرفني او غیرقانوين استخرا 
د یوې سیمې وزګاره، بې کاره، خپل چاري او حریص وګړي ډېر ژر د قیمتي  -1

ی يش او د لوړې په کولو ټول د یرقانوين ډله جوړوال ډبرو او مرنالونو د استخراج غ
چا خپلې ګټې یې  رښتیا او امانت دارۍ ټټر وهي، خو پورتنی ټولنیز ترکیب او د هر

الص او رښتینولۍ پر له پسې په ګډه  په ـل رسه په اخـچې یو له ب دې ته نه پرېږدي
ر ناندرۍ ورو ورو په ـي او کمي په سـړي، نو د ونډونو د زیاتـې کار وکـه کـیوه ډل

له اختالفونو اوړي او بیا په تضادونو بدلېږي، ابعاد یې قومونو او ولسونو ته غزېږي. 
امني جوړوي، تر څو و تاالګرو ډلې په هغه سیمه کې نا رمو د غلو اېد کاين ز  ،بلې خوا

ولتي چارواکي هلته رې ډلې له دې سیمې وبايس او یا داوبه خړې کړي او نورې کمزو 
 نه يش.الړ 

په خپل رسي، خپل چاري استخراجي ډلې په درې  اقتصادي اړخونه: -2
 ډوله د قراردادونو تړون کوي:

انګونه کوي او هر څه چې په د ډلې مرش یا خاوند په ټولو لګښتونو کې پ الف:
اشونه، کاري وسایل او ـه وي، د کاري ډلې معیشتي لګښتونه، معـرځي د هغالس و 

ځواکونو ونډې، د وسله والو ساتنه او ونډې او لګښتونه ټول د  لګښتونه، د سیمه ایزو
 ډلې د مرش یا خاوند په غاړه وي.

 طبیعت
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م د ډلې مرش زیاته پانګونه کوي، د ـبیا ه ړي ونډه په محصول کېـد هر غ ب:
 خو د ډلې هر غړي ته په محصول ،ډلې غړو ته معیشتي لګښتونه برابروي، وسایل اخيل

 صول زیاته برخه د ډلې په مرش پورې اړه لري.کې ونډه ورکوي، خو د مح
ټول لګښتونه او محصوالت په ټولو غړو وېشل کېږي او ټول په ګډه کارونه و  ج:

باندینیو اړوندو ستونزو  خو د ډلې مرش بیا هم د دازه  اضايف ونډه ترالسه کوي.څه ان
نډه تر السه و څه اندازه اضايف و لیتونه په غاړه لري او له محصول څخه یوو د حل مس

 کوي.
ستلو په اړه ټول کړه وړه د یود یادونې وړ ده چې د قیمتي ډبرو د غیرقانوين را 

هامغه سیمې د قیمتي ډبرو د قاچاق وړونکو او سوداګرو تر ولکې الندې په جوړجاړي 
الس  ،له بلې خوا .پرته له اجازې او هم غږۍ نه کېږي او رسخوځونې رس ته رسېږي،

 یبه هم په بل چا نه پلورل کېږي او نه یې نړیوالو بازارونو ته رسوال  ته راغيل محصوالت
يش، بلکې په همدې ځای کې مافیایي سوداګر په خپله خوښه قیمتونه ټاکي او د 
ډېرو ګرانو مرنالونو د وزن کولو ځانګړې تلې هم په همدغو سوداګرو پورې تړاو لري، 

جیب یې  ونه کړي وي، ستړي او تشهغه کاري ډله چې میاشتې او اونۍ یې درانه کار 
تر نسبي آزاد بازار پورې یې هم نه يش  ،له بده مرغه .محصول ته سرتګې نیولې وي

ی يش، دا وخت په الرو کې یې تاال کوال  ،رسولی، ځکه چې د مافیا تر نظر الندې دي
ې ـي؟ او بیا یې د پېښور د مالګـکلدارو یې ورڅخه اخل وـد سوداګر خوښه، چې په  څ

نډه یې د جواهراتو مارکیټ ته رسوي او هلته په نړیوال نرخ په ډالرو پلورل کېږي م
(157:2). 

څه فکر کوو، چې په تنګو، بندو،  : جسامين او د روغتیا ساتنې وضعیتونه:3
ول به د ـتاریکو، ګډو وډو، ډبرینو، غرنیو تونلونو کې ګرځېدل، ډبرې ماتول، برمه ک

 کارګر روغتیا ته  ځنګه وي؟
والی، ـيش ک ړی په کې آزاد تګ راتګ نهـچې س ويره تنګ ـا صوفونه دومد

ان هم کوږ وږ کړي، خو ـوايل رسه خپل ځار له کوږ ـکارکونکي دې ته اړ وي چې د غ
بیا هم له ډبرینو تیرو څوکو رسه یې څانګونه، رس او السونه لګېږي، پرله پسې ټپونه 

سرتګو باندې ډېر فشارونه راځي، د  و ګړۍ وخت پهـه یې څـري، د تروږمۍ له املـل
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 ارېـري، څو تنه خوا په خوا د مغـې سیستم نه لیملر انرژي ورته پوره نه رسېږي، د تهو
وړې ډیزيل  چې هلته له ده و ال داـم بده خـوي او له دې هـک وا تنفسـدوده هـمح

ه ـچې له یوی خوا اکسیجن کمېږي او له بلې خوا په دغ برمې کار اخیستل کېږي
تنفس کېږي او د برمې  دود او ډبرین ګرد خپرېږي، جربأ محدوده هوا کې د برمې

چې له مغارې څخه د باندې او د شپې هم  ه مغز او غوږونو دومره اغېزې کويغږ پ
ورڅخه رسخوږی لري او دا چې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې زیاتره سلیکاين ترکیب 

د برمې د کیندنو په وخت کې  .پیدا کېږيکاين ډبرو په رګونو کې لري او د نورو سلی
یکان ـته جرباً تنفس کېږي، د سلـري او هلـبار سلیکان لـرد او غـتخریبي ډبرین ګ

ه ناروغي په زیاترو ـول د سږو د اکسیجن اخیستلو وړتیا راکموي، چې دغـتنفس ک
چې لږ او ډېر تر  د کیندنو په وخت کې ښایي ،همداسې .امه شوې دهـو کې عـډل
 دیواکتیف وړانګو الندې رايش.را

لومړی د ډلې مجرب استاذکار په ساحه کې سپین  د کار وسایل او لټون:
ړه یا کمر ) جیولوجیکي مقطع ( پیدا ـکېګامتیتونه ( لټوي او یا طبیعي پر ونه ) پـرګ

کوي، ترڅو یې داخيل ترکیب وویني. له ډېرو ساده وسایلو لکه فوالدي فانې او 
خ، ښیښې په مرسته یې مرنالونه ېوالدي مـ، فېدسیـوپ یا عـد ل اخيل، مارتول ګټه

 .کېږي ګوري، چې له دوۍ رسه نور څه پیدا
ه او رګونه لټوي، ډبرې ماتوي، کمرون ،په ورځو، اونیو او میاشتو ګرځي راګرځي

ونه پیدا ـو چې مالګې ته ورته ډبره ) البیتیت ( یا مسکویت یا نور ملګري مرنالـڅتر 
نو وړې برمې د چاودنو له پاره  ځینو قیمتي کاڼو مورنۍ ډبره وي، بیاکړي، چې د 

سوري جوړوي، له باروتو ډکېږي، پټاکۍ او ارتباطي لین په کې ځای پر ځای کوي، 
 له لېرې چاودنه ورکوي.

پسې ټول لوی او واړه ډبرین نو ور ،له چاودنې وروسته که کومه نښه ولیدل شوه
چې اصيل مرنالونه ورڅخه راوبايس.  تر څو ،ونو ماتويمارتولونو او څټکبالکونه په 

دغه شان د یوه سړي د څټک وهلو  له امله یو ښکلی قیمتي غمی د څټک تر رضبې 
الندې راغی لکه ښیښه میده میده شو، ډیر افسوس یې وکړ، خپلو سرتګو او السونو ته 

یوې ډلې  ،یې ډېرې سپکې سپورې وویلې، خو څه ګټه یې ونه کړه. په همدې ترتیب
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ل پیدا د پلټنې په وخت کې له یوه رګ څخه د تورمالین یو ښکلی، روڼ او روغ کریستا
 چې هغه ورته د ښه لوړ قیمت سپارښتنه وکړه. کړی و، سوداګر ته یې وښود

ې د مورنیو ډبرو او ـچ نو کله ،ړهـې زوروره چاودنه وکـه کـې په زېرمـکاري ډل
ل ـچې څټک وه ره له دېـول، سـخواته وشیندل ش رېـهتورمالینو ټوټې او بالکونه 

ستالونو کې روغ را ونه وت، بلکې په ټولو کر  ستال همخو یو کر  ،لرنه وشولښه په پام
 درزونه پیدا شوي وو او هامغه سوداګر بیا په دریمه برخه قیمت هم نه پېرودل.

 او یني ) نیمه قیمتي (ئد نجیبه زېوري ) قیمتي ( مرنالونو، زېوري تز 
 ښکلو کاري ډبرو وېش او پېژندنه:

زیاتره رنګه مرنالونه او ډبرې د په زړه پورې رنګونو، تخنیکي وړتیاوو او خواصو 
له مخې د مادي نعمتونو د تولید له پاره د بازار له غوښتنو رسه سم په پورتنیو دریو 

ه بعدونه دي، چې د رنګډول زمان او مکان هم دوه نور ُ ،ډلو کې راځي. په همدې
ستلونو ځایونه په پورتنۍ ډلبندۍ کې ټاکي. دا ښکلې ډبرې او مرنالونه ډبرو او کر 

وخته  ېد ري. ترــې لـوجیني رسچینـزوجیني او میتامورفـي، اګـې اندوجینـبېالبېل
کیفلینکو  ه دي. یاــې څخـډل ې له دېـوې دي، چـدې شــډلبندۍ وړان ېــبېالبېل

(Kevelenko.E.Y2000) ړه پورې او د اوسني عرص له عینیت رسه اړخ ډلبندي په ز
لګوي، چې له یوې خوا په بازار کې ارزښت، په صنعت او تخنیک کې استعامل او له 

 بلې خوا د ښکلو هرنونو له اړخه په دریو ډلو وېشل کېږي:
ږ پیدا کېدل یې درې ـچې ښکال، پایښت او ل زېوري قیمتي ډبرې نجیبه ـ -1

دې  زیکي ( ارزښت او لوړه بیه دـوړ صنعتي ) فـاو حجم، ل ځانګړتیاوې دي یا لږ وزن
ه ـالتړ وګرځي، دغـد هېوادونو د پیسو م څنګزاتو تر ــچې د نجیبه فل المل کېږي

 اندازه کېږي. (200mg)  مرنالونه او ډبرې په قیراط
و په جوړولو کې په کارېږي او په ـچې د ګاڼ ښکيل بلورونه او ښکلې ډبرې -2
زېوري ډبرو په نسبت ډېر  -دې ډبرو قیمت د قيمتي  د ،ې یادېږيـوجي کـجیمول
خو په بازار  ،وي، رسه له دې چې دا ډبرې هم ډېر ښه او په زړه پورې رنګونه لريټیټ 

ګرام اندازه کېږي و ـه توکي په کیلـدغ ډېرې پیدا کېږي.ږه ده او یا ـوښتنه لـې یې غـک
(278:5.) 
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چې په زړه پورې د پام وړ ښه  ډبرې او مرنالونهره هرني جوړښتي د ښکال له پا -3
رنګونه لري او یا یې دانه یي ترکیب ښکلی نقش او نګار ولري، د رنګونو پټې، طبیعي 

ور ـانځورونه ولري او د پرې کیدلو، برش کولو او خویولو ښې هرني وړتېاوې ولري. د ک
ې په ځینو ټولنو ـه یونـوړېږي. ځینې ډولـه جـوښي ورڅخـیزونه او لـاو دفرت ښکيل څ

 ه ډبرې زیاتره په ټن اندازه کېږي.ـم په کارېږي. دغـکې د ګاڼو په جوړولو کې ه
 (.277:5جدول: یا کیفلینکو په لید د رنګه ډبرو ډلبندي )لومړی 

 مرنالونه یا ډبرې ترتیب ګروپ یا ډله

قيمتي نجیبه 
 ډبرې زیوري

 سپفیر روبین، زمرد، املاس، اوبه ایز 1

2 
 

کساندریت، نارنجي، شین او بانجاين سپفېر، نجیبه تور ال
 اپال، نجیبه ژادییت.

3 
 

دیامنتوید، شپنیل، داور ملبې په رنګ او سپین نجیبه اوپال، 
 اکوامارین، توپاز، رودونیت، تورمالین.

4 
خریزولیت، زرکون، زیړ، شین اوګاليب بېرېل، کونسیت، 

بره، تايب ډبره، ملري ډفیروزه، امتیست، پیروپ، املاندین، مه
 خریزوپراز، سرتین.

زېوري ښکيل 
بلورونه او ښکلې 

 ډبرې

1 
 

لوګي  الجورد، ژادییت، نفریت، ملخیت، چارویت، ینتار، )
 ( غرين بلورونه. ډوله او يب رنګه

2 
فلدشپاتونه، وینه ډوله هامتیت، رودونیت، مکدر ایریزیشني 

ګرانايت او وېزو  -ایریزیشني ابسیدیان، اودېنګېت، اپېدوت 
 وېاين.

پاره  د ښکال له
هرني جوړښتي 

 ډبرې
 

یاشمه، مرمري اونیکس، ابسیدیان، ګاګات، ډبره شوي 
لرګي، لیستونیت، رسم لرونکي کریمن، ګرافیکي پګامتیت، 

فلوریت، کوارسیت، اوانتوریني، سیلینیت، اګلامتولیت، 
 مرمرونه او نورې رنګه ډبرې.
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 ستلیله کانونو څخه د ګټورو توکو را و د قوانینو په رڼا کې
ره سم، کانونه، ـادې سـومړي فصل نهمې مـانون د لـي قـد افغانستان د اساس

د دولت ملکیت دي، چې له طبیعي  رغوين اثارـرمې او لېځمکې الندې نورې ز  تر
یتونو ـه د ښې ګټې اخیستنې ډول د دولت د ملکـامه ملکیتونو څخـرمو او نورو عېز 

او ساتنه د قانون له الرې تنظیم کېږي. دا احکام عام دي، نو ځکه خو د کانونو اداره 
 مادو کې تصویب 117هـ.ش کال په شلو فصلونو او  1393ځانګړی ترتیب او په قانون 

دې  وی دی. دـې خپور شـپرله پسې ګڼه ک 1143دې په ـوی دی او د رسمي جریـش
 .قانون ځینې مادې را اخلو، چې نه عميل کېږي

 اتلسمه ماده
داد له تر ار هېڅ شخص نيش کوالی، د جواز یا اجازه لیک یا قر لومړی بند:  

 السه کولو پرته په مرنايل یا د معدن کارۍ په فعالیتونو الس پورې کړي.
داد، د هغه لرونکي ته د ځمکې د مالکیت رار ـجواز، اجازه لیک یا ق دوهم بند:

 حق نه ورکوي.
ه اړونده ځمکه ــي کوالی پر خپلـر نه شـیا مستاج ې مالکـد ځمک م بند:ـدری

باندې هېڅ ډول مرنايل یا د معدن کارۍ فعالیتونه تررسه کړي، خو دا چې جواز یې 
 د دې قانون د حکمونو مطابق تر السه کړی وي.

 شپاړسمه ماده
الندې اشخاص نه يش کوالی په دې قانون کې درج شوي جوازونه  دویم بند:

  تر السه کړي.
 مې ــرتې محکــران، د ســستیاالن، وزییس مر ئور ر ــیس، د جمهئمهور ر ج

یسان او ئي، د دولتي خپلواکو کمیسیونونو ر ړ ـي شورا غــوی څارنوال، د ملــیس، لئر 
ښارواالن، د یس، والیان، ئي امنیت عمومي ر ـ، د ملرئیسزي بانک ــړي، د مرکــغ

نان او یم وزارت معیــو او پټرولیـونـکانن، د ـیسان او مشاوریئي ر ـي ادارو عمومـدولت
 متخصصین او تر دوهمې درجې پورې یې اقارب.

  قاضیان، څارنواالن، د والیتي شورا او ولسوالۍ شورا غړي، د ميل دفاع او
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کورنیو چارو وزارتونو او د ميل امنیت د لوی ریاست منسوبین او د دې قانون په نهمه 
 و مشاورین او متخصصین او کار کوونکي.ماده کې د درج شوي کمیسیون د غړ 

  هغه شخص چې د قانون د حکمونو مطابق پر اختالس محکوم شوی وي او
 محکومیت یې رفع شوی نه وي.

  هغه شخص چې له لسو کلونو نه پرې زیات حبس یا د اداري فساد په جرم
 محکوم شوی وي او د حیثیت اعاده یې نه وي شوې.

 درویشتمه ماده
 

رعي ــونو او نورو فــکانونو او پټرولیم وزارت مکلف دی، د مرنالد  شپږم بند:
رارداد کې درج شوي رشایط، چې د دې قانون د حکمونو ــردادونو د پرمختیا په قـق

د کړی دی، د هغو له قرارداد وروسته د لسو ورځو مودې په ترڅ کې ــمطابق یې عق
ت اړوندو معلوماتو خپرول او د خپاره کړي. د شخيص معلوماتو او د کارکوونکو د امنی

 عملیاتو د ډول اجرا د اړخونو له لیکلې موافقې پرته صورت نه يش موندالی.
 نهه ویشتمه ماده

 

وچني مقیاس یا حرفوي معدن ـد اکتشايف، ګټې اخیستنې، په ک ړی بند:ـلوم
 وې برخې امتیازات،ـواز ټول یا د یـرونکی نه يش کوالی، د خپل جــواز لـکارۍ د ج

 نورو رشکتونو ته ولېږدوي.
  ومړۍ فقره کې درج شوي جواز لرونکي ـکه چېرې د دې مادې په ل دوهم بند:

يش کړای خپلې ژمنې تررسه کړي او یا په هر دلیل له کار وړاندې انرصاف وکړي، د ه ون
کانونو او پټرولیم وزارت مکلف دی یاد معدن د دوهم ځل له پاره داوطلبۍ ته وړاندې 

دې صورت کې که دولت ته زیان اوښتی وي، د جواز لرونکی د هغه په ورکړې  کړي. په
 مکلف دی.

 یو څلویښتمه ماده
 

وښتنلیکونه، د کادسرت ـونو د ثبت دفرتونه، غواز ـد د جـیم وزارت بایـد کانونو او پټرول
ي ړل شوي موافقه لیکونه، په رسمـواز لرونکي ته ورکـروې نقشې، نامحرم رپوټونه او جـد س
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 ه الرسيس ته کېږدي او د غوښتونکو په واک کې ورکړي.ـوختونو کې عام
 اته شپیتمه ماده

ه د ثبتېدو له نېټې ــواز موده د هغـدن کارۍ د جـه یي معــد حرفلومړی بند: 
 څخه تر پنځو کلونو پورې ده.

دو نه وروسته، ېکارۍ جواز د هغه د پای ته تر رس ه یي معدنـد حرف دویم بند:
رې دورې ـی يش، په دې رشط چې د هوندو زېرمو تر ختمېدو پورې اوږدېدال د اړ 

 اوږدېدل به له پنځو کلونو څخه زیات نه وي.
 نه شپیتمه ماده:

واز ساحه له یوه هکتار څخه چې د ـد حرفه یي معدن کارۍ د ج لومړی بند:
 بالکي کادسرت د وېش د سیستم مطابق تنظيمېږي، زیاته نه وي.

ه د جواز له ورکولو وروسته د ـه یي معدن کارۍ د جواز ساحـحرفد  دوهم بند:
 پراخېدو وړ نه ده.

 دوه اویایمه ماده
 د حرفه یي معدن کارۍ د جواز لرونکی الندې مکلفیتونه لري:

 ایستلو، د روغتیایيونې او بیا جوړونې په شمول د را ـد ساحې د بیا رغیم بند:ېدر 
ه ګټه ـو تګالرو څخـدو له ډېرو ښـواعـد ق ېـاتند چاپېریال سـندیتوب او د ژوناو خو 

 اخیستل.
اپېریال او ـد ـ چـد اړتیا په صورت کې د سیمو د انکشاف او د ژون ورم بند:ـڅل

 ټولنیزو اغېزو په راکمولو کې ونډه اخیستل.
 یکم هفتاد و ۀماده ،انون محیط زیستق

یا  ات، تلفاتارتکاب عمل یا غفلت موجب خسار  جۀشخصی که در نتیبند دوم: 
 ۀاسب خسار تنردد، مکلف به جربان مگایجاد خطر به منابع طبیعی یا محیط زیست 

 یری آن می باشد.گوارده و اتخاذ تدابیر الزم به منظور جلو 
 و هفتم هفتاد ۀماده ،قانون محیط زیست

 اشخاصی که جوازنامه و اجازه نامه های مندرج قانون مواد معدنی و سایر اسناد
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در صورتی  حصول منوده اند، ردد،گ ثر میأ ا که محیط زیست باالثر آن متقی ر تقنی
حفاظت محیط  ۀکتبی اداره ۀتوانند به فعالیت های مربوط بپردازند که موافق می

 (.8:4) زیست را به دست آورده باشند
ې د دولت نیې ټولې طبیعي رسچـدا چ غیرقانوين استخراج او علتونه:

ې د دولت له خوا د ـستل، چیور ډول کیندنې او را ـو هـوکنو د کاين ت ملکیتونه دي،
ې په ــونه یـراج نومېږي او الملـانوين استخـوی، غیرقـړل شـواز نه وي ورکـفعالیت ج

 الندې ډول دي:
د کاين توکو د پیدا کېدو او ښکارېدو موقعیت چې د حکومت له سرتګو پناه  -1

 وي.
د سیمې ریلیف  -5د وګړو بې کاري،  -4لوړ اقتصادي ارزښت،  -3نا امني،  -2

دنې د ځمکې پر مخ ېښکار  او جیولوجیکي جوړښت، چې د قیمتي مرنالونو کان یا
د کار  - 7ري، ـد نورو فلزاتو د میتالورژۍ په مقایسه پروسس ته اړتیا نه ل - 6ښکاري، 

            ږي،ېــل کـي ساتـانه او مخفـې اسـال یـانتق -8ي دي، ـاده او معمولـې سـل یـوسای
 عاملین یې نه مجازات کېږي. - 9

 کله چې کاين توکي له خپل رسکیندنو د هېواد د ځینو کانونو استخراج:
د الرې په اوږدو کې د ترانسپورت،  ،وروسته د دولت تر ولکې الندې سیمو ته ورسېږي

سې یترې پ څانګې په بېالبېلو نومونو کورنیو چارو، مالیې او د دفاع د وزارتونو اړوندې
 ډول د کانونو قاچاق ته په غېرقانوين ډول اجازه ورکوي.اخيل او په دې 

ته نه ـې هلـچ ړي ديـې کـه په داسې سیمو کراردادونـدولت د ځینو کانونو ق
 امنیت شته او نه د حکومت واکمني، تر څو د دغو کانونو د استخراج چارې و څاري.

ګټې هم ورڅخه اخيل رقانوين یورې غو قانوين قرارداد اخيل، نی هغه څوک چې
د څو برابره تر پښو الندې کېږي او قیمتي ډبرې بهرنیو هېوادونو ته یاو د دولت عوا

څ ګټه نه رسېږي. که ېو څوک د کان د استخراج قرارداد ېانتقالېږي او دولت ته یې ه
 رارداديکړي، د کان تر څنګه په نورو کانونو کې په خپل رس کیندنې کوي. دغه ق ترالسه

و هېوادونو ته لېږدوي د خپل قانوين جواز په ښودلو یکسان چې کله کاين توکي باندن
 رسه د نورو کانونو قیمتي مرنالونه هم قاچاق کوي.
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ر دی، ټوپک ــاد ډېـارنه نه شته، فسـد استخراج په پروسې باندې د دولت څ
 (.30:3)ساالري او زورواکي حاکمه ده په خپل رسکیندنې روانې دي 

 .م 2013ریان سال ـدر ج ع طبیعی افغانستان،ـنظارت بر مناب ۀارش شبکز به ګ
ا و افراد ـروه هـبدخشان و خوست درګیری میان ګ وه صافی کابل،ـک ۀدر منطقه

 لیس درپو های والیتی و شورا ادن ادامه داشت که اعضای پارملان،ـزورمند بر رس مع
محل وجود دارد که در آن  720 یت کابلتنها در وال (.154:2) ین قضایا دخیل اندا

 (.18: 1کار استخراج غیرقانونی معادن جریان دارد )
چې د پنجشېر د خنج  ،ديد کانونو او پټرولیم وزارت په ویب پاڼه کې راغيل 

 د اقالت، زهراخیل ګیچري ،همدارنګه .کاري ځایونه لري 9کان   په سیمه کې د زمردو
قانونه او په ځانګړې توګه زورواکي په ناصوفونو خلک  50او د پریان د زمردوکان له 

ې له بدخشان ډول زمرد رابايس. د کابل د ښار د ګران بیو ډبرو یو پلورونکی وایې چ
 (.56:3ر څخه ګران بیه مرنالونه راځي او پټ پلورل کېږي )یاو پنجش

ې د ــچ ېږيـل کـیراج دې ته وـفني استخ راج:ـرفني استخیفني او غ
( په رڼا  جیولوجیکي، میخانیک او دکاين توکو د استخراج د علومو علومو )معارصو 

وویستل يش، پرته  ت او کیفیتکې ګټور کاين توکي په لږه پانګونه او مناسب کمی
و ته زیان ـورو طبیعي زېرمـوې روغتیا او نــد کاري ق د چاپېریالـې د ژونـله دې چ
 ورسېږي.

 او خپل رسي اشخاص ېتنه خپل چار  خو غیرفني استخراج داسې وي چې څو
د ګټورو کاين توکو کومه ښکارېدنه د ځمکې په مخ یا طبیعی مقطع کې پیدا کړي، 

یا  پرته له دې چې د زېرمې د اندازې او پانګونې تر منځه تناسب په پام کې ونیيس
ونکو روغتیا، چاپېریال ساتنه ل انتخاب کړي. د کارکید استخراج له پاره مناسب وسا

د نورو ګټورو زېرمو ساتنه په نظر کې ونیيس، په ساده وسایلو او زورورو چاودونو،  او
ته شیندل  رې خواــوي او هـونه او مورنۍ ډبرې یو ځای ټوټې کـاصيل کاين مرنال

کېږي، دا مهمه نه ده چې د کاين زېرمې په منځ کې نوي درزونه او چاودونه منځ ته 
 ومي.راځي او پخوانی کیفیت يې بدلون م

زمونږ د ټولنې  ،د نورو ډېرو الملونو ترڅنګ د غیرفني استخراج الملونه:
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 له اوضاع رسه سم الندې عوامل ډېر تر سرتګو کېږي:
 د کانونو د سیمه ایزې مافیا ) چپاولګرو ( بې رحمه السونه چې یوازې خپلې -5

 ګټې پېژين.
 ونه (.تې خویجودیت ) جهل او ټولنیز وروسته پاد فني زده کړو نه مو  -0
چې په کره توګه د مرنالونو بلورونه  ګې لږوالی، زاړه او معمويل وسایلد پان -1

 نه يش را ایستلی.
نو په  ،چې هره ډله غواړي زیات څه په الس راوړي ډلو رقابتونهد سیالو  -0

ه چاودنې کوي، چې ــې ځایـې بـرو په رګونو کـره مرنايل ښکارېدنه او د مورنیو ډبـه
 ه یې خپل ملکیت وګڼي.د راتلونکي له پار 

د ارزانې کاري ډلې، بې کیفیته وسایلو، بې پایلو کړنو او بې باوري د دې  -1
و دا ـه ډله متاليش يش، ترالسه شوې تجربې هم الړې يش، خـالمل کېږي، چې دغ

 پروسه ال نوره هم ادامه لري.
چې دغو سیمه ایزو زورواکو له ښارونو څخه ماهر او  ډېر ځيل مې اورېديل -6

ړي دي. او بیا یې یا په کان کې ـهلته یې ډېر کارونه ورباندې ک ،کسان بیويل فني
دننه ډبرو الندې کړي او یا یې په الره کې شکويل یا وژيل دي. د دا ډول غیرفني او 

ړو او نورو ډلو تر منځه وسله وايل نښتې، قسم خوړل او ناندرۍ ـغیرقانوين ډلو د غ
 هره ورځ پېښېږي.

 پایلې
رنالونو او ښکلو ډبرو غیرقانوين او غیرفني استخراج زموږ په د قیمتي م -5

ډلې د غړو پر ټولنیز ثبات، ميل طبیعي اقتصاد او د خلکو په تېره بیا د استخراجي 
 ېرې ناوړه اغېزې پرېږدي.روغتیا ډ

لو په ترکیب کې ماهر تجربه د دغو غیرقانوين او جواز لرونکو استخراجي ډ -0
او ېواد په ختیځ ـي او د هـه راځـم له پېښور څخــېژندونکي هرين کان پـرونکي بهـل

 چې وررسه زموږ راتلونکې هم ګواښوي. شامل ختیځ کې پګامتیتونه څېړي
د ګران بیه مرنالونو او ډبرو د قانوين استخراج له پا ره د جواز د ترالسه کولو  -1

ک یې نه يش و ـر څـو هـخ ،انۍ په کار ديـافغ 10000ان دي، یواځې ـرشایط ښه آس
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 ی.ترالسه کوال 
 چې قانون اجازه نه ورکوي. تر دې وخته هغه چا اخیستي

ل ـور او تاالن المـقوانینو څخه غلطه ګټه اخیستنه د کانونو د چ  له موجودو -0
 کېږي.

 وړاندیزونه

انون په رڼا ـق ه ونیيس او متخلفینو ته دې دـحکومت د دې چور چپاول مخ -5
 کې مجازات ورکړي.

ره په تضاد کې ـادې سـمې م 16انون له ـردادونه چې د کانونو د قه قراـهغ  -0
 کانونو او پټروليم وزارت دې بېرته له هغو مسرتد کړي.  د ،وي

چې هلته حکومت حاکمیت  يش و سیمو د کانونو جوازونه دې بېرته لغوهـد هغ -1
 نه لري.
 مآخذ
 ن کانونه ارتیکل.د افغانستا ،آریانا دایرة املعارف ) متفرقه ټوک له پاره ( -1
 ش.هـ 1394 ،معادن افغانستان نرش واژه .محمد انور ،ذکي -2
 ش ثور مجله. . هـ 1393 ،لومړۍ ګڼه ،لومړی کال ،زرلټون -3
 ش د لړم میاشت. . هـ 1393 ،دوهمه ګڼه ،لومړی کال ،زرلټون -4
 ،ي تخنیک کابلـپوهنتون پول ،زیـادن غیرفلـم معـعل .نقیب الله ،اکـسه -5

 ش. . هـ 1391
6- M.Kuzin. Field Manual of Minerals, MiR publishers, 

Moscow, pp 1979. 
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 محقق عبیدالله محمد
 

 عوامل و راهکارهای جلوگیری از استخراج 
 کشور غیرقانونی معادن

 خالصه
 

 عوامل استخراج غیرقانونی معادن کشور و راهکارهای جلوگیریاین مقاله پیرامون 
نع رشد اقتصادی نگاشته شده است. بدون شک، استخراج غیرقانونی معادن ما از آن
نیتی و اقتصادی را به وار سیاسی، امـای ناگـور بوده و پیامدهـکش اه اجتامعیـو رف

نبود امنیت و مشکالت در رعایت حکومتداری خوب، موجودیت مشکالت  .دنبال دارد
معادن کشور چون کیفیت باال و در مدیریت سکتور معادن، برخی خصوصیات ذاتی 

اقتصادی، سهولت استخراج، استفادۀ محلی و موقعیت معادن در  -تخنیکی امتیازات
اجتامعی را  -ساحات دوردست و بیرون از حاکمیت دولت و نیز ناگواری های اقتصادی 

مداد کرد. روند استخراج ـادن در کشور قلـوامل عمدۀ استخراج غیرقانونی معـمیتوان از ع
دار، رفع  دنـادن را با استفاده از راهکارهای چون تأمین امینت ساحات معـغیرقانونی مع

و غیرقانونی لین استخراج ـانون بر عامـادن، تنفیذ قـمشکالت در مدیریت سکتور مع
 های بین املللی در عرصه معدنی، آگاهی دهی عامه و جلب همکاری سنگ هایقاچاق 

ادن و زمینه سازی برای استفادۀ معقول و ـانونی معای جلوگیری از استخراج غیرقـه
ونه استخراج، قاچاق و ــگرار داده و از هر ـادن کشور میتوان تحت کنرتول قـؤثر از معـم

 استفادۀ خودرسانۀ آن جلوگیری منود.
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 مقدمه
 

معادن به مثابۀ ملکیت ملی، متعلق به متام اتباع کشور بوده و هر فرد در آن از 
ی و پیرشفت اقتصادی کشورها یخوردار می باشد. معادن در خودکفاحق مساوی بر 

ای خفته در زمین، ـره برداری از این نعمت هـا می مناید. البته بهـرول مهمی را ایف
 بهره برداری و معدنکاری ۀطرح های دقیق بوده و اصواًل پروسمستلزم اِعامل پالیسی ها و 

 گیرد. ت ق به همین طرح ها و قوانین صور باید مطاب
ادن را ــق استفادۀ شخصی از معـرد حــکشور، هیچ ف ذهــوانین نافـبه تأسی از ق

 "ا ـود. ولی با تأسف که در کشور مـنداشته و مرتکب چنین عمل مجرم پنداشته می ش
ادن روی یک سلسله دالیل به شدت ادامه داشته و ـاستخراج غیرقانونی مع " افغانستان

ادن و مخالفین حکومت ــه یی معــانان محلی، قاچاقچیان حرفوماندـاشخاص زورمند، ق
 دست به چنین کاری میزنند. 

 تحقیق اهمیت
 

واری اقتصادی، اجتامعی، سیاسی و محیط زیستی ـای ناگـه به پیامدهـبا توج
 استخراج غیرقانونی معادن، گفته می توانیم که استخراج غیر قانونی معادن در افغانستان

از  اقتصادی، رفاه اجتامعی و ثبات داخلی به حساب آمده، راه انکشاففرا ۀچالش عمد
 ن عوامل و راهکارهای جلوگیری از این پدیده مهم تلقی می گردد.یتبیاین جهت 
 تحقیق مربمیت

 

ذخایر معدنی، اساسی ترین پایۀ انکشاف و رشد اقتصادی کشور را تشکیل داده 
اه به همراه دارد. ولی با ـشگوفایی و رف و پوتانشیل سمت دادن افغانستان را به سوی

و  تأسف که ذخایر معدنی کشور دستخوش استفاده های خودرسانه، استخراج غیرقانونی
 ،رار گرفته و مجال استفادۀ مؤثر آن را کمرت ساخته است. بنابراینـبهره برداری غیرفنی ق

آن، حایز اهمیت  وگیری ازـوامل استخراج غیرقانونی و راهکاری های جلـبرمالسازی ع
 بوده و از مربمیت زیادی برخوردار است. 

 تحقیق هدف
 

 هدف مقاله بررسی و مطالعۀ عوامل استخراج غیر قانونی معادن کشور و پیشبینی
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 راهکارهای جلوگیری از این معضل می باشد. 
 تحقیق سوال

 

ادن در کشور ـاستخراج غیرقانونی مع عقبواملی در ـست که چه عا سوال این
 .ن جلوگیری منودوجود دارد و با چه تدابیر میتوان از آ 

 روش تحقیق
 

و  ییتحلیلی استفاده شده است. گزارش های رسانه  روشدر تحریر مقاله از 
د از تحلیل آن با در ـادن کشور جمع آوری گردیده و بعـع به وضعیت معـمدارک راج

ری این ای جلوگیـا و مشکالت موجود در این خصوص، راهکارهـه نظرداشت چالش
 معضل پیشبینی گردیده است.

  

   عوامل استخراج غیرقانونی معادن کشور
ثابت گردیده است که افغانستان از لحاظ ذخایر  ،طبق تحقیقات جیولوجیکی

معدنی یک کشور غنی بوده و مالک گنج های گوناگون و دست نخورده از ذخایر 
دره و رادیواکتیف، احجار قیمتی و مواد معدنی فلزی، مرنال های صنعتی، عنارص نا

تزئینی، مواد ساختامنی و حوزۀ های نفت و گاز دار می باشد. طبق نتایج تحقیقات 
ادارۀ رسوی جیولوجی ایاالت متحدۀ امریکا، ارزش عمومی معادن افغانستان بیش 

بلیون دالر  0که میتواند ساالنه حدود  ن دالر امریکایی تخمین گردیدهاز یک تریلیو 
 (. 5) به افغانستان رسازیر مناید را

هت رشد و ترقی کشور ذخایر معدنی کشور زمانی می توانند در ج ،گفت باید
معقول و طرح های دقیق های  د که به گونۀ درست با پالن گذاریمؤثر واقع شو 
بهره برداری از ذخایر معدنی به شکل غیرمسلکی و  ۀد. هرگاه پروسمدیریت گرد

در آن صورت نه تنها اینکه معادن سبب  ،ک معادن صورت پذیردبدون پالن سرتاتیژی
 (Resource Curse)ع ـمصیبت مناب ۀانکشاف نشده، بلکه کشور با پدید ی ویشگوفا

هامن حالتی اطالق می گردد که در آن یک کشور با  دچار می گردد. مصیبت منابع
 ضعیف و دیریت ر مـی به خاطـدنی غنی بوده، ولـاظ ذخایر معـوجود اینکه از لح

 ن اقتصادی و جنگ های داخلیئیضعف حکومتداری، سطح پاناسامل ذخایر معدنی، به 
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 گرفتار باشد. 
ددی دارد که به صورت ـوامل متعـادن در افغانستان عـاستخراج غیرقانونی مع

نسبی یکی نسبت به دیگری نقش متفاوت داشته و بعضاً یکی از آن زمینه ساز دیگر 
واند. استخراج غیرقانونی معادن یکی از مؤلفه های مدیریت ضعیف واقع شده می ت

ون نبود امنیت، ـراگیر در کشور چـای فـه الشـادن و موجودیت چـکتور معـدر س
مشکالت در دولتداری و تنفیذ قانون می باشد. اساساً استخراج غیرقانونی معادن 

 ه تازه از جنگ بیرونای در حال جنگ و کشورهای کـدر کشورهای عقب مانده، کشوره
 آمده باشند، گسرتش بیشرت دارد. افغانستان به حیث یک کشور جنگ زده و رسزمین

ج می برد، با وجود تالش ـرقابت سیاست های جهانی که از نامالیامت داخلی نیز رن
 با مدیریت ضعیف منابع طبیعی، ،های حکومت جهت حل مشکالت در سکتور معادن

کشور را ذیاًل  ادنـوامل استخراج غیرقانونی معـروبرو است. عاستخراج و قاچاق معادن 
 بطور جداگانه بررسی می مناییم:

و  امل استخراجـنا امنی مهمرتین ع . نبود امنیت و ضعف حکومتداری:8
 تواند  امن، حکومت منیرود. در رشایط نا  دنی کشور به شامر میـاچاق ذخایر معـق

در نبود امنیت،  ،و از آن مواظبت مناید. همچنانمناطق معدنی را تحت کنرتول داشته 
اچاق و استفادۀ غیر ـراج خودرسانه، قـراد غیرمسؤل را از استخــحکومت منیتواند تا اف

  قانونی باز دارد.
یز با پذیرش ن ،(Integrity Watch Afghanistan)دیدبان شفافیت افغانستان 

ار دادیان، مشکل اساسی سکتور دیۀ حق االمتیاز از سوی قر اموجودیت مشکالت در ت
ساد معادن را ضعف حکومتداری می داند، زیرا استخراج غیرقانونی معادن در گسرتش ف

دی می گردد. نهاد نقش داشته و مانع انکشاف و رشد اقتصا و تشدید جنگهای داخلی
ت زاید که ایاال ـکا انگشت انتقاد گذاشته و می افـایاالت متحدۀ امری ور به کمکـمذک

ه ـادن توجـدادهای معرار ـارتی قـد تجـبیشرت به بُع حده نسبت به اصالحات بنیادیمت
 Task (TFBSO) ریقــر را از طــمیلیون دال 06.1 تنها امریکا ،طور مثال ؛کرده است

Force for Business Stability Operation  جهت حامیت از قراردادیان معادن افغانستان
 (.0به مرصف رسانیده است )
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خود زمینۀ نا امن سازی مناطق معدن  ادنـاستخراج غیرقانونی مع ،رف دیگراز ط
جهت  ل و گروه های مخالف حکومتوو فراهم ساخته؛ چنانچه افراد غیرمسدار کشور را 

دن دار را مختل می سازند تا ـاستخراج غیرقانونی معادن رشایط امنیتی ساحات مع
استخراج  ،الوه بر آنـزمینه سازی منایند. عای غیرقانونی خود ـه بتوانند به فعالیت

غیرقانونی و خودرسانه معادن کشور بزرگرتین منبع متویل مالی فعالیت های گروه 
های مخالف حکومت را تشکیل میدهد. به همین اساس گفته می توانیم بین استخراج 

ساز  زمینها ـۀ مستقیم وجود دارد و یکی از آنهـادن و ناامنی کشور رابطـغیرقانونی مع
دیگر تلقی می گردد. گروه های مسلح و زورمندان محلی از استخراج و قاچاق معادن 

 زایش ناامنی و تضعیفــود باعث افـرده که خــود را تأمین کـی خـور مصارف پولـکش
 حکومتداری می شود.

همین گونه، مداخلۀ کشورهای همسایه در استخراج و قاچاق معادن کشور نیز 
حاکی از آن است که  ها ت دولت و نبود امنیت است. گزارشحاکمی ناشی از ضعف

ل را به صورت وو ای غیرمســراد و گروه هــدۀ از افـه عبرخی از کشورهای همسای
ا را تشویق به ـآنه رار دادهـود قـد حامیت و همکاری خور ـمستقیم و غیرمستقیم م

ۀ کشورهای همجوار در قاچاق مواد معدنی به آن کشورها می منایند. مسألۀ مداخل
استخراج غیرقانونی معادن بیشرت در مناطق مرزی کشور محسوس است. فراموش 

دنی قاچاق شده به ماملک همسایه رسازیر ـنباید کرد که قسمت اعظم مواد مع
های صنعتی،  زی، مرنالــدنی فلـهای مع ارتی سنگـو این کشورها بازار تج گردیده

 و تزئینی که به شکل غیرقانونی استخراج می گردد،ای قیمتی، نیمه قیمتی ـه سنگ
 را تشکیل داده است. 

جهت برمال ساخنت هر چه بیشرت ارتباط استخراج غیرقانونی معادن با ناامنی 
 را پیرامون استخراج  Global Witnessو ضعف حکومتداری، گزارش نهاد بین املللی

 .دهیم بدخشان مورد بررسی قرار می غیرقانونی معادن الجورد
نهاد مذکور نشان میدهد که گسرتش ناامنی  .م 0851و  0850تحقیقات سالهای 

 و منجان و دیودر والیت بدخشان با استخراج غیرقانونی معادن الجورد و تورمالین کران 
دره رابطه داشته که توسط زورمندان محلی با حامیت برخی از چهره های سیاسی و 
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ونی الجورد املین استخراج غیرقانـود. عـاق می شـاچـای مسلح استخراج و قـروه هـگ
د که برابر است با ـر بدست آورده انــمیلیون دال 08دود ـح .م 0850بدخشان در سال 

زارش ـادن بدست آورده بود. طبق گـاز بخش مع .م 0851ایدی که حکومت در سال ـع
حکومت جهت مهار ای ـه در اثر تالش .م 0851اد گلوبل ویتنس، در سال ـمنترشۀ نه

انونی آن برای ـراج غیرقـد استخـورد، درآمــادن الجـراج غیرقانونی معـساخنت استخ
آن به  %50دود ـح .م 0856ر کاهش یافت که تا نیمۀ سال ـمیلیون دال 50قاچاقچیان به 

ادن ـاد، استخراج غیرقانونی معــدست مخالفین حکومت می رسید. به گفتۀ همین نه
ادن افغانستان را ــمع چنانهمد، ـل مصارف جنگ را تشکیل میدهـویدومین منبع مت

 (.1موسوم منوده است ) (Conflict Minerals)ای جنگ زا ــه رنالــم
  

 

 

  

  

  

  

    واید ا    ا               ی      و   واید دو   د      
    و       ی   نون    و د        

 
 

 .(1: مقایسۀ عواید دولت از متام معادن با عواید غیرقانونی الجورد )5شکل 
انونی به بهره ـدادهای قریق قرار ـدنی که از طاــی از معــبرخ ر،ــاز جانب دیگ

برداری سپرده شده اند، به دلیل نبود امنیت در ساحه، فرصِت نظارت و تفتیش از 
ادن کشور میرس نبوده و بدین ـا به مسؤلین وزارت معـدنکاری آنهـای معـه فعالیت

ی باشد. در آن مساعد م اــقرارداده ۀتخطی از رشایط مندرج ف وـترتیب زمینۀ تخل
ادن کشور بوده که نبود امنیت ـمجاز از معود یکی از موارد بهره برداری غیر این خ

تعداد بیشرت  ،شود ( دیده می0که در شکل ) زمینۀ آن را فراهم ساخته است. قراری
کان ـن موقعیت داشته و امـرارداد داده شده اند، در ساحات ناامـادن که به قـاز مع
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 داری از آنها مساعد منی باشد. نظارت از روند بهره بر 

 
   

 .(7) هـ.ش 5191 -5198: تعداد قراردادهای معادن بر حسب والیات از سال 0شکل 
دیریت قوی و که م از آنجایی ها در مدیریت سکتور معادن: . چالش0

اساس ترقی و شگوفایی کشور را تشکیل میدهد، ضعف  رعایت حکومتداری خوب
مشکالت و  ۀه در این عرصه باعث پدید آمدن عدیدهاین پایه و موجودیت نقیص

و اصالح ـادن گردیده و جلـهای مختلف از جمله سکتور مع ا در بخشـه نابسامانی
د منوده است. یکی از اثرات ضعف مدیریت ـسدن این سکتور را ـازی و معیاری شـس

که استخراج خود رسانه، قاچاق و استفادۀ شخصی از معادن بوده  ،منابع معدنی
روند بهره برداری قانونی از معادن کشور عزیز ما افغانستان را دچار مشکل ساخته و 

ا ـــور بر جـامنیتی و محیط زیست کش - یاسیـتأثیرات منفی بر اقتصاد، وضعیت س
 گذاشته است. 

راردادهای معادن، مشکالت در جمع آوری حق االمتیاز و ـعدم شفافیت پروسۀ ق
و تفنگ داران محلی در پروسۀ زدهی، مداخلۀ برخی زورمندان مالیات، مشکالت در جوا

های مربوط به معادن و پایین بودن  داد، موجودیت مشکالت در قوانین و پالیسیقرار 
 د. ند که در روند قرارداد دهی معادن کشور وجود دار ی اچالش هاتوانایی نظارت 

ز سوی انستیتوت یکی از تحقیقات که در راستای فعالیت پنج معدنکاری فعال ا
Institute of Peace)  (United State  USIPنشان دهندۀ موجودیت  ،صورت گرفته است

ورد بررسی ـای که مـراردادهـیک سلسله مشکالت و فساد در پروسۀ معدنکاری است. ق
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 قرار گرفته اند عبارت اند از: 
  به .م 0887سمنت غوری در والیت بغالن که در سال                       

Investment Company)   AIC (Afghan.قرار داد گردید 
 به .م 0880ال ــــار که در ســـــــــــــــــــتخ سمنته و ــــــــالی نورابــــط                               

(West Land General Trading Company)  WLGT  داد گردید.قرار 
 به .م 0855ال ـــالن که در ســـــــــــــن بغـــــــره ذغـــــــــــالی قــــــــط                 

(Afghanistan Krystal Natural Resources)   AKNR.به قرارداد داده شد 
 ه                 ب .م 0855ال ــروان که در ســـــــافی پـــــــوه صــــــــــــــرومیت کـــــــک

(Hewad Brother’s Company)  HBC .داده شد 
 به .م 0850ال ـربی در سمنگان که در ســــــــــــک غـــــــــال گرمـــــــزغ                                  

 Khoshak) (Brother’s Company  KBC   .قرارداد داده شد 
داد معادن فوق، گزارش داده شده است ررسی روند معدنکاری و اوراق قرار از ب

 18 به گردد، ساالنه ع میـاز درک کرایۀ زمین و حق االمتیاز ضای که تنها پولی که
، پس پول معادن دیگر مسلامً ساالنه به صدها میلیون دالر می می رسدمیلیون دالر 

 نشانگر مداخالت جواز تطبیق جواز معادن فوق رسد. همچنان پروسۀ داوطلبی، صدور
مشکل  ندارند. ربهــقبل تجاز ای است که اصاًل ــه سیاسی و جانبداری از رشکت

عدم پرداخت حق االمتیاز و مالیات از سوی قراردادیان  ،دیگری که در گزارش آمده
ها در مراحل ابتدایی قرارداد رشوع به استخراج کرده و نیز اسناد الزم را  است. رشکت
ان صورت ـمهمرت از همه نظارت درست از فعالیت ش .اده نساخته اندـبرای دولت آم

 (.0ه است )نگرفت
 ۀطی راپور منترش  ،(SIGAR)ادارۀ رسمفتش ویژه برای بازسازی افغانستان 

ر در بخش ــمیلیون دال 000ود مرصف ـکه با وج م، بیان داشته 0856اه جنوری ــم
صنایع استخراج معادن افغانستان، مشکالت جدی فراراه انکشاف سکتور معادن و 

ه، وزارت معادن را در مدیریت کمک ها و جلب رسمایه گذاری وجود دارد. این ادار 
 (.1اصالح سازی سکتور مقرص دانسته است )

تی معادن کشور در خصوصیات ذا. خصوصیات ذاتی معادن کشور: 3
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مردم محل و قاچاقچیان  هه توجک می باشدگی های معادن ویژه  هبرگیرندۀ یک عد
نه را فراهم ساخته معادن را به خود معطوف گردانیده و زمینۀ استخراج خودرسا

 است، این خصوصیات عبارت اند از: 
افغانستان دارای ذخایر رسشار معادن فلزی و  ،خوشبختانه کیفیت باال: الف:

غیرفلزی بوده که تا اکنون از آن بهره برداری گسرتده صورت نگرفته و اکرثیت مطلق 
زون صنعت و افانده است. با توجه به تقاضای روز این منابع دست ناخورده باقی م

های اد خام صنعتی یک پرابلم جدی کشور تخنیک به مواد خام، امروزه تهیۀ مو 
بوده و از سوی صنعتی است. معادن کشور ما از یک سو منابع خوبی تهیۀ مواد خام 

اقتصادی برخوردار می باشد. بنابرین،  -از امتیازات تخنیکی  اـدیگر برخی از آنه
لیل دست نخورده بودن و کیفیت باال چون بلند معدنی ذخایر کشور به د سنگ های

گی ه بودن فیصدی مواد مفیده، ضامیم قیمت بها، مرغوبیت، خالصیت و برخی ویژ 
ایر کشور ـذخ است. این خصوصیت منودهود جلب ـه را به خـه همـیگر توجای دـه

، سبب گردیده تا قاچاقچیان و ترافیکران با استفاده از هرگونه ابزارهای غیرمرشوع
 احجار معدنی را به دست آورده و در بازارهای سیاه به فروش برسانند.

 رومیت لوگر حاوی فیصدی قابل توجهونۀ مثال، طبق تحقیقات ابتدایی، کــگب
ل عنارص ـاست که شام PGE (Platinum Group Element)روپ پالتین ـعنارص گ

(Pt, Ir, Os, Pd, Rh, Ru) ا، به حساب ــقیمت بهر بسیار ـلۀ عناصـوده و از جمـب     
می آید. بنابرین، دور از امکان نیست که استخراج غیرقانونی و قاچاق آن تنها بخاطر 

پالتین  روپــبرای بدست آوردن عنارص گ نبوده؛ بلکه مهمرت از آن  (Cr)استحصال کروم
 گیرد. می صورت 

بدخشان، والیت  (Lapis Lazuli)استخراج غیرقانونی سنگ الجورد  ،گونههمین
 پذیرد.  ... بخاطر کیفیت باالی شان صورت می مرمر چشت، رخام هلمند و

واملی که برخی از ــیکی از ع معدنی: ایـــسنگ هاستفادۀ محلی از  ب:
ادن کوچک کشور را در معرض استخراج خودرسانه و استفادۀ غیرقانونی قرار ـــمع

چون مرنالهای صنعتی و مواد های معدنی  رد بعضی از انواع سنگداده است، کاربُ 
ساختامنی در بخشهای عمرانی، تزیین و موارد دیگر توسط مردم محل می باشد. 
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... را  غیرقانونی ریگ و جغل، مرمرها، سنگ چونه، گچ، الجورد، منک طعام واستخراج 
  می توان ناشی از همین عامل قلمداد کرد.

به  ناطق دور دست و نزدیکموقعیت تعدادی از معادن در م موقعیت معادن: ج:
ا را توسط افراد ـرانۀ آنهـس ودـراج خـامل دیگری است که زمینۀ استخـع ،داتـرسح

ات دور ـدر ساح ورـی کشـط فعلـه در رشایـچنانچ ،اخته استـراهم سـل فوو غیرمس
رقی، شامل ــدات جنوبی، شــدست و صعب العبور و مناطقی که نزدیک به رسح

ل و تفنگ داران محلی وو ار دارند، فعالیت گروه های غیرمسر رشقی و غربی کشور ق
این، دن این ساحات حفاظت مناید. بنابر بیشرت بوده و حکومت منی تواند از معا

سطح بلندی استخراج غیرقانونی معادن الجورد در شامل رشق، تالک اچین و ماماخیل 
افتادۀ رسحدی در رشق، کرومیت در جنوب، مرمر چشت در غرب و دیگر ساحات دور 

  ناشی از موقعیت آنها می باشد.
ادن ساحات نزدیک و تحت سلطۀ ـالبته این بدان معنی نیست که متام مع

می توان گفت که  بلکهرار منی گیرند، ـای غیرقانونی قدولت مورد استفاده جویی ه
ادن در ساحات دور دست و خارج از سلطۀ دولت، به خصوص ـموقعیت برخی مع

فرصت هر چه بیشرت استخراج غیرقانونی آنها را به قاچاقچیان معادن  مناطق مرزی،
گی به آن سوی داده و بخاطر نزدیک بودن رسحدات کشور، مواد معدنی را به ساده

 مرز انتقال داده می توانند. 
منظور از سهولت استخراج، اینست که آنعده معادنی  سهولت استخراج: د:

ایی و به سهولت امکان پذیر است، نسبت به معادنی که استخراج آنها با وسایل ابتد
که استخراج آنها به وسایل پیرشفتۀ تخنیکی نیاز دارد و یا بدست آوردن مواد مفیدۀ 

ره برداری غیر قانونی قرار معدنی از آن دشوار است، بیشرت در معرض استخراج و به
، منک طعام و استخراج مواد ساختامنی ریگ و جغل، زغال سنگ ،طور مثال ؛دارند

 تر بوده، به همین گونه معادن سطحیغیره نسبت به استخراج زمرد، یاقوت و ... آسان
(Surface mines) ادن زیر زمینی ـنسبت به مع(Underground mines)ار ـ، احج

کتله یی و مستحکم به سهولت استخراج  ارـه یی و درزدار نسبت به احجـورق معدنی
 امنه زمینۀ استخراج غیرقانونی آنها بیشرت مساعد می باشد.گردیده، بناًء به هامن پی
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ون ـــته از مشکالت چـیک دس اقتصادی: -ای اجتامعی ـ. ناگواری ه4
ده که زمینه ـل مناسب در افغانستان، سبب شـر، بی سوادی، بیکاری و نبود شغـفق

یان و چاقچای مافیایی، قاـچه بیشرت برای بانده رـادن را هـاستخراج غیرقانونی مع
 زورمندان محلی فراهم سازد.

 

وی ـوم قاچاقچیان از سـای اقتصادی مردم از یک سو و ارادۀ شــه مجبوریت
ادن را هرچه بیشرت ترسیع بخشیده است. به ـۀ استخراج غیرقانونی معـدیگر، پروس

ون اوضاع و ـالت دور دست پیرامـگان محی باشندهـدم آگاهـدلیل بی خربی و ع
ی، آنها نه تنها اینکه در جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن تالش به قضایای مل

 خرچ منی دهند؛ بلکه در بدل پول ناچیزی رشیک جرم می گردند. 
 راهکارهای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن

 

جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن کشور ایجاب سیاستها و پالنهای همه 
ی مناید که در آن متام مشکالت به صورت دقیق تعریف شده و جانبه و کامل را م

 مسؤلیت ها بعد از سنجش وجوهات مالی و برشی به ارگان های ذیربط توزیع گردد.
 برخی از راهکارهای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن قرار ذیل اند: 

 

ر ــوری که قباًل تذکـهامنط. تقویت حکومتداری و تأمین امنیت: 8
نونی افت، مشکالت در حکومتداری و نبود امنیت زمینه ساز اصلی استخراج غیرقای

وگیری از استخراج ـکار اساسی که برای جلـاین راهادن دانسته می شود، بنابر ـمع
ادن پیشنهاد می گردد، رعایت حکومتداری خوب در متام بخشها به ـغیرقانونی مع

ادن است. نبود امنیت چالش ـادن و تأمین امنیت ساحات معـخصوص در بخش مع
 عمومی کشور بوده که بسیاری از نابسامانی ها از آن رسچشمه می گیرد. 

 

ود تالش های ــتأمین امنیت یکی از موضوعات پیچیده و مغلق بوده که با وج
زیاد و مصارف هنگفت تا اکنون برآورده نشده است، ولی با در نظرداشت اهمیت 

ست تا در چوکات سرتاتیژی امنیتی کشور، طرح های امنیت در بخش معادن، الزم ا
 گردد. ویژۀ امنیتی با نیرو و تخصیص بودجوی اساس گذاری 

 

بدون تأمین امنیت و فضای مصؤن، منی توان زمینۀ بهره برداری مؤثر ذخایر 
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ایه گذار داخلی و خارجی به ــراهم منود. در رشایط ناامن هیچ رسمــدنی را فــمع
رصۀ معادن دلچسپی نشان منی دهد. وضعیت فعلی کشور ــدر عرسمایه گذاری 

ایه گذاری در افغانستان دانسته می شود، موجودیت ـناگوارترین حالت برای رسم
ه نبود ـر و مهمرت از همـوی دیگــاد از یکسو، سیستم کُند اداری از سـگسرتدۀ فس

ع رسمایه گذاری امنیت و عدم مصؤنیت و تضمین رسمایه گذاری مسایلی اند که مان
در افغانستان گردیده اند. به همین اساس گفته می توانیم که تأمین امنیت رشط 
اول بهره برداری و استفادۀ مؤثر از معادن کشور و جلب رسمایه گذاری ها در سکتور 

 معادن می باشد. 
 یکی از راهکارهای که در کاهش استخراج رشد مدیریت سکتور معادن:. 0

ا از طریق ـــعادن نقش دارد، زمینه سازی برای استخراج قانونی آنهی مـــغیرقانون
ر اندازۀ که مدیریت سکتور معادن قوی تر ــبه همدیریت درست این سکتور است. 

رمایه گذاران ــباشد، به هامن اندازه مؤثریت استفادۀ منابع معدنی بیشرت بوده و س
ر عرصۀ مدیریت خوب سکتور عالقمندی بیشرت به رسمایه گذاری نشان می دهند، د

 شود. معادن افغانستان توجه به اصالح و رشد موارد ذیل الزمی پنداشته می
های کاری اعم از قانون، پالیسی  اصالحات چهارچوب های قانونی و سیستم

ها و مقررات در عرصۀ معادن مطابق معیارها و ستندردهای بین املللی به منظور 
جلوگیری از دستکاری و فساد در قراردادهای معادن  تأمین شفافیت در قراردادها و

سو، از ضیاع عواید دولت و منفعت جویی زیرا این امر از یک مهم دانسته می شود،
و  های غیرقانونی جلوگیری منوده و از سوی دیگر رسمایه گذاران خارجی را از شفافیت

ابتکار  نهاد یمعیاری بودن معامالت بخش معادن مطمین می سازد. تطبیق ستندردها
صورت  ی و ثبت سوابق، تهیۀـ" در زمینۀ گزارش ده "EITIشفافیت صنایع استخراجی

حساب ها، جوازها، درآمدها و قراردادها، دولت را در حساب دهی عواید حاصله از 
 (.6استخراج معادن و چگونگی مرصف آن یاری می مناید )

کارمندان بخشهای  رعایت اصل تخصص و شایستگی و توجه به تعهد و ظرفیت
 ادن جهت دستآوردهای قناعت بخش در زمینه رضوری پنداشته ـمختلف سکتور مع

 ای مدیریتی با در نظرداشتـام رده هـات منودن اصل شایستگی در متـمی شود. مراع
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شاخص های چون مسلکی بودن، توانایی مدیریت و سازماندهی، تعهد و صداقت، 
 تجارب بر مؤثریت کاری در بخش معادن خواهد افزود.فنی و داشنت  -مهارتهای مسلکی 

کارکنان  Monitoringالوه بر آن، رشد ظرفیتهای مسلکی و مهارتهای نظارتی ـع
و نیز تجهیز این بخش با تکنالوژی عرصی و وسایل تخنیکی، جهت مدیریت خوب 

ای ـه روزه متام پروسهـکه ام اییـر حتمی پنداشته می شود. از آنجـادن امـسکتور مع
ایت مسایل محیط زیستی و احیای مجدد ساحات ـادن، رعـتفحصاتی، اکتشافی مع

بعد از استخراج معادن به دوش کمپنی قراردادی است، واحدهای نظارتی این سکتور 
زم ظرفیت مسلکی و ـــای الزم برخوردار باشند، زیرا نظارت مستلــباید از توانایی ه

 وازم و ماشیرنی تخنیکی می باشد. مدیریتی پرسونل و مجهز بودن با ل
شور، منوط بر مدیریت سامل آن بنابراین، بهره برداری مؤثر از منابع معدنی ک

با توجه به اهمیت سکتور معادن کشور، ایجاب می مناید تا در عرصۀ معیاری  .است
( این سکتور و مدیریت درست آن گام های الزم برداشته Standardizationسازی )

 شود.
 یگرد قانونی عاملین استخراج و ترافیک غیرقانونی معادن:. پ6

ادن، از سوی حکومت، یک ـگیری قانونی پرونده های جرایم استخراج و قاچاق معپی
ادن در کشور به ــش روند استخراج غیرقانونی معـکار مؤثر در جلوگیری و کاهــراه

دنی و دست ـمعدۀ کشور ترصف خود رسانه در ساحات ـمی آید. قوانین ناف حساب
روش و استفادۀ غیرقانونی از مواد معدنی را جرم دانسته ـزدن به استخراج، قاچاق، ف

 بینی منوده است.  و برای عاملین و دست اندرکاران چنین اعامل، مجازات پیش
انون جزای کشور، فردی که مرتکب تجاوز بر ملکیت ـق 100طبق رصاحت مادۀ 

 خسارۀ وارده بوده و نیز به حبس محکوم می گردد. شود، مکلف به جربان های عامه می
قانون مذکور، خرید و فروش، انتقال، حمل و پنهان سازی  106به همین گونه، مادۀ 

آشیای ممنوعه را جرم تلقی منوده و عالوۀ بر مصادرۀ اموال متذکره، مجرم را محکوم 
 (.0) به حبس مینامید

ری غیرقانونی به سوی برخی افراد نسبت با وجود اینکه اتهام استخراج و بهره بردا
نگرفته گی عدلی و قضایی صورت داده می شود، ولی تا اکنون طور الزم به آن رسیده
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انون مسؤلیت یکسان دارند، الزم ـکه متام اتباع کشور در برابر ق است. از آن جایی
 قفام اتهامات وارده باالی اشخاص حکمی و حقیقی بدون در نظر داشت مو ـاست مت

سیاسی و اجتامعی متهم، مورد بررسی و پیگیری قرار گرفته و در صورت تثبیت جرم 
 استخراج و قاچاق غیرقانونی معادن، با آن برخورد قانونی صورت گیرد. 

دنی، انون و مجازات عاملین استخراج خود رسانه و قاچاق مواد معـتطبیق ق
اوز به تاراج ملکیت های ل و زورمندان، دست تجوو سبب می گردد تا افراد غیرمس

 ملی )معادن( نربده و از مجازات مجرمین این گونه جرایم عربت بگیرند. 
یکی از مواردی که در پیشگیری از استخراج و بهره  امه:ـ. آگاهی دهی ع3

امه و با ـی عـادن رول ارزندۀ را بازی منوده می تواند، آگاهـبرداری غیرقانونی مع
ودن و مشرتک بودن ذخایر معدنی ـی بـه مبنی بر ملـعام اقشار جامـخربساخنت مت

باشد. باید گفت که پائین بودن سطح دانش در کشور و بلند بودن سطح  کشور می
نااگاهی مردم در قبال موضوعات ملی سبب شده است که تعدادی از افراد استفاده 

ره برداری ادن، بهـای ملی چون معـود برده و از ملکیت هـرض از این خال سـجو و مغ
 شخصی منایند. 

سازند که استفادۀ آنها از  عاملین استخراج غیرقانونی معادن طوری وامنود می
راد دیگر این توانایی را ـدرت ایشان است و از اینکه افـمعادن حاصل زورمندی و ق

و  ندارد این حق رصف به آنها متعلق میباشد آنها بدین ترتیب افراد عادی را فریب داده
 منایند. بنابرین، آگاه ساخنت گاهی و عجز آنها به منافع شخصی خود استفاده میاز ناآ 

راج غیرقانونی ـع زیرزمینی کشور، مسلامً از استخـردم بر سهیم بودن ایشان در منابـم
  جلوگیری خواهد منود.
ا و ـوانند با برگزاری کنفرانس های زیربط می تـادن و ارگان هـوزارت محرتم مع

راه اندازی کمپاین ها با استفاده از وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها این  مینارها وس
وگیری از استخراج و ـردم تفهیم منایند که آنها بایست در قسمت جلـموضوع را به م

راد ـای ملی توسط افـادن با حکومت همکاری منوده و از تاراج ملکیت هـاچاق معـق
 ل جلوگیری منایند. و غیرمسو 
 کشورهای کمک کننده در سکتور معادن: های بین املللی ی. جلب همکار 5
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وگیری از استخراج غیرقانونی معادن ـای مفیدی را در راستای جلـمی توانند گامه
بردارند. با توجه به تعهدات کشورهای چون ایاالت متحدۀ امریکا، آملان، آسرتالیا، 

ن گفت که همکاری ادن؛ میتواـقزاقستان و ... مبنی بر همکاری شان در بخش مع
ادن، در چوکات ـره برداری غیر مؤثر معـکشورهای خارجی در قسمت جلوگیری از به

 دو نوع برنامه ها تنظیم شده می تواند.
در قسمت تأمین امنیت ساحات معدنی با حامیت مالی، نظامی و مدیریتی؛  الف:

ز تعمیل فشار بر و همکاری در تنفیذ قانون بر عاملین استخراج غیرقانونی معادن و نی
حلقات مافیایی. این دسته از برنامه ها در مدت کوتاه نتایج مثبت در قبال داشته و به 

ای مالی ـه ا و همکاریـد داد تا با استفاده از تجارب، مشوره هـحکومت فرصت خواه
 جامعۀ جهانی، دست متجاوزین را از استفادۀ نامرشوع معادن کشور باز دارد. 

ادن کشور که ــه سازی برای استفادۀ مؤثر و قانومنند از معدر قسمت زمینب: 
شامل برنامه های ظرفیت سازی، تجهیز تخنیکی و فنی، معیاری سازی میکانیزم 

ای سازگار با رشایط کشور، ـرح ها و پالیسی هـراردادها به شکل جهانی، تهیۀ طـق
آوری تسهیالت  ا و فراهمـداث زیربناهـادن، احـجلب رسمایه گذاری در سکتور مع

برای کمپنیهای قراردادی می باشد. همکاری جامعۀ جهانی در بخش های متذکره، 
در دراز مدت از ضیاع منابع معدنی و استفادۀ غیرقانونی آن جلوگیری منوده و به 
افغانستان کمک خواهد کرد تا با استفادۀ مؤثر از ذخایر معدنی به شگوفایی و رشد 

 اقتصادی دست یابد. 
ادن، از جانب ـل ذکر است که برخی از پروژه های حامیوی در سکتور معابـق
داقت، کفایت و ـم در جریان است که مؤثریت آن به صـی فعالً هـای خارجــکشوره

 برخورد مسؤالنۀ دونرها و مشارکین افغانی آنها بستگی دارد. 
 نتیجه گیری

ر کشور معادن د از مطالب فوق چنین نتیجه می گیریم که استخراج غیرقانونی
راه رشد اقتصادی و ثبات داخلی کشور بوده و اگر توجه یکی از چالش های عمده فرا

الزم به استفادۀ مؤثر از ذخایر معدنی کشور صورت نگیرد، افغانستان در خطر ابتالء به 
النه از ـدم اتخاذ تصامیم عاقـد گرفت. در صورت عـرار خواهـپدیدۀ "مصیبت منابع" ق
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، معادن کشور مایۀ تشدید جنگ، تضعیف اقتصاد، مداخالت کشورهای طرف حکومت
ادن ناشی از ـاستخراج غیرقانونی مع د بود.ـای سیاسی خواهـارجی و کشمکش هـخ

عواملی چون کاستی ها در تطبیق حکومتداری خوب، نبود امنیت، ضعف مدیریت در 
. استخراج غیرقانونی گیهای ذاتی معادن می باشدسکتور معادن کشور و برخی از ویژه

ای مسلح، حلقات مافیایی و ـود زمینه ساز فعالیت زورمندان محلی، گروه هـادن خـمع
سیاسی و تنشهای اجتامعی میان طبقات  -ل بی ثباتی امنیتی ـجنایتکار و در کل عام

 مختلف جامعه می باشد. 
ا و طرح ـادن را می توان با استفادۀ از پالیسی هـمعضل استخراج غیرقانونی مع

های مدیریتی و تخنیکی در عرصۀ معادن، تأمین امنیت ساحات معدنی و کنرتول راه 
های مواصالتی قاچاق معادن، معیاری سازی پروسۀ قراردادها، روشن ساخنت اذهان 

ای استخراج ــانونی پرونده هــادن و پیگرد قــــامه پیرامون استخراج غیرقانونی معــع
 د. غیرقانونی جلوگیری منو 

ا، بر می آید که در اکرث قضایای گزارش ــا و نهادهــوای گزارشات رسانه هـاز فح
ادن کشور، زورمندان و تفنگ داران به حامیت برخی از ـشدۀ استخراج غیرقانونی مع

ادن زده و یا به نحوی برای ـچهره های درون نظام دست به استخراج غیرقانونی مع
 ده گان زمینه سازی منوده اند. استخراج، قاچاق و رهایی توقیف ش

 پیشنهادها
. به حکومت وحدت ملی افغانستان پیشنهاد می گردد تا با طراحی پالنهای 5

در امنیتی در تأمین امنیت متام ساحات معدنی کشور، به خصوص معادنی که عمالً 
 اچاق موادـه جدی منوده و از استخراج و قـریان دارد، توجـره برداری جـآن پروسۀ به

 معدنی با استفادۀ از نیروی نظامی جلوگیری مناید. 
ادن کشور به حدی الزم ـ. از اینکه توامنندی و ظرفیت مدیریت در سکتور مع0

رارداد پروژه های بزرگ ـی رشد این سکتور، از قـال د می گرددباال نبوده، بناًء پیشنها
مقیاس کوچک و  وض پروژه های معدنکاری بهـود داری گردیده و در عـمعدنکاری خ

 معدنکاری حرفه ای به قرارداد داده شود. 
امن الی تأمین امنیت آن ساحات در حالت تعلیق . قرارداد معادن ساحات نا 1
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قرار گیرد، زیرا در نبود امنیت حکومت هیچگونه نظارت و بررسی کارهای معدنکاری 
 را کرده منی تواند. 

شنهاد می گردد تا از آگاهی دهی ط پیـادن و ارگان های ذیربـ. به وزارت مع0
منوده و با تدویر عامه به عنوان وسیلۀ جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن استفاده 

مینارها، اعالنات، راه اندازی کمپاین ها و به کارگیری وسایل ارتباط کنفرانس ها و س
ه آگاهی جمعی و نرشاتی و نیز از طریق امامان و خطباء مساجد در کشور موضوع را ب

 هموطنان برساند.  
پیشنهاد می گردد تا اتهامات و دوسیه  دلی و قضایی کشورـای عـبه ارگان ه -1

های استخراج غیرقانونی معادن کشور را بالاستثنا، تحت بررسی و پیگرد جدی قرار 
 داده و در روشنی قوانین نافدۀ کشور مجرمین را به مجازات محکوم منایند.

 مآخذ
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محقق مریم سادات   

  

 مدیریت معادن افغانستان، چالش ها و راهکارها
 خالصه

  اچاق ـراج  و قـانونی استخـغیرق ادن به طورـ، بسیاری از معی کشورـرایط فعلـدر ش
اقتصادی  ۀد. یگانه مشکل در بهره برداری صحیح از معادن جهت رشد بنینمی شو 

 این سکتور می باشد. در کنار نامالیمت های سیاسی و اقتصادی کشور، مدیریت صحیح
یزی، سازماندهی، ادن چون برنامه رـای مختلف مدیریت معـکشور، ضعف در بخش ه

ادن و ــره برداری درست از معــرهربی و نظارت از مهمرتین مواردی است که مانع به
 .قانونی شده استاستخراج های غیر 

 مقدمه
دارد که تا کنون بعضی از آنها کشف و تعدادی دیگر  زیادیافغانستان معادن 

ست که اکرث ا ند. آنچه که با قاطعیت می توان گفت ایناستخراج می شو عماًل هم 
معادن کشور به حالت دست نخورده باقی مانده و استفادۀ کلی از آنها صورت 

     راج ــور غیرقانونی و غیرفنی استخـم هستند که به طـادنی هـا معـرفته است، امــنگ
محل در نقاط مختلف کشور را شناسایی  5088می شوند. دولت افغانستان تا اکنون 

 (.7معادن مختلفی در آنجا وجود دارد )کرده که گفته می شود 
 تحقیق اهمیت

مدیریت، الزمۀ بهره برداری صحیح از هر چیزی می باشد، اما در افغانستان ما با 
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مبحث مدیریت در عرصه های مختلف علوم برشی و طبیعی مشکالت جدی داریم. 
ی گردند و مینارهای که امروزه در افغانستان و سایر کشورهای جهان تدویر مبیشرت س

می باشند. اگر موضوع  ریتیــود، در بخش مدیـمی ش رصف آن هنگفتی ایزینه هـه
دن و یا هر چیز دیگری باشد، مدیریت حرف احوادث طبیعی، آب، تغییرات اقلیم، مع
یدن به ـل مشکالت موجود به منظور رسـا و حـاول را جهت استفاده بهرت از ظرفیت ه

کان دستیابی به ـیرد، امـگر مدیریت صحیح صورت ـگند. بناًء اوب می ز ـحالت مطل
  .هدف با استفاده از منابع موجود بیشرت می باشد

 تحقیق مربمیت
 

استخراج های غیرقانونی و غیرفنی عالوه بر تأثیرات سوء اقتصادی از عوامل 
مهم نابسامانی و تشدید ناامنی ها شمرده شده و باید در این رابطه نیز تصامیم جدی 

دست گرفته شود. بناًء مطرح کردن چالش های مدیریت معادن، مربمیت مقاله روی 
 حارض را تشکیل می دهد. 

 تحقیق هدف
 

راج و ـادن با مشکالت زیاد همراه است. استخــاستفاده از مع ،ارضـال حـدر ح
 می باشد، بهره برداری از مواد معدنی کار آسانی نبوده و دارای پیچیده گی های خاصی

آن  مدیریت معادن کشور و راه های حل مناسب فراراهو مشکالت  چالش هارسی ذا بر ل
 هدف مقالۀ حارض می باشد. 

 سوال تحقیق
 

است که ظرفیت  یکی از سکتورهای کلیدی در عرصۀ انکشاف اقتصادی، معادن
رح در این ـور دارد. بنابراین، مسالۀ مطـایه گذاری در کشـبسیار بلندی برای رسم

 ست که چرا دولت افغانستان نتوانسته است به طور بهینه از این ظرفیتپژوهش این ا
بزرگ اقتصادی در عرصۀ رسمایه گذاری استفادۀ اعظمی مناید که زمینۀ استخراج و 

 بهره برداری های غیرقانونی معادن مهیا شده است؟ 
 تحقیقروش 

 

 انه ها وسبر گزارشات ر ناتحلیلی بوده که ب - ، توصیفیحارضروش تحریر مقالۀ 
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 شده است.  اشتهاخبار مجالت مختلف نگ
 ع مختلف سازمانیــراری تناسب و هامهنگی مناسب میان منابـمدیریت برق 

مهم ترین م از مادی، معنوی و برشی است. برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت از ـاع
ار مشکل باشد ــکدام از این وظایف دچایف مدیریتی محسوب می شوند که هر وظ

االی بخش دیگری هم تاثیر گذاشته و باعث می شود تا رسیدن به هدف مشکل تر ب
 و یا اصالً صورت نگیرد.

سرتاتیژی برای دستیابی به هدف و یا تعیین مسیر برای برنامه ریزی، تدوین 
ومت برای (. هر حک080: 5عمل است، بدون برنامه منی توان به خوبی عمل کرد )

 سرتاتیژی حکومتژی مخصوص به خود را دارد. بناًء اتیسرت استفاده از معادن خویش 
در استفاده از معادن باید بر اساس برنامۀ دقیق و همه جانبه باشد. در یک برنامه 

 ،ف در نظر گرفته شود. به طور مثالاریزی دقیق باید متام جوانب دسرتسی به اهد
به سوال های مهم  در برنامه ریزی برای استخراج معادن در رشایط فعلی کشور، باید

 زیر جوابات قانع کننده وجود داشته باشد.
که استخراج  در صورتی وند یا نه؟ـادن استخراج شـی آیا معدر چنین رشایط

شوند چه چیزهای، چقدر، چه وقت و چگونه؟ آیا مواد استخراجی صادر شوند یا نه 
 ت یا نه؟ و سواالتتبدیل به مواد پخته شوند؟ آیا زمینه برای استخراج معادن مهیا اس

 دیگر از این قبیل.
د، پس یاسی و ناامنی معادن استخراج نشو به خاطر مشکالت س است اگر قرار -

تا چه وقت باید منتظر بود و فرصت برای مافیا، جنگ ساالران، قاچاقربان و سایر سوء 
را در استفاده کننده گان مهیا شود تا معادن به طور غیرقانونی به یغام برده شوند. زی

این حالت، هم امنیت برقرار نبوده و مشکالت سیاسی فراونی مشاهده می گردد و هم 
معادن تأمین امنیت منی شوند، نظارت به شکل صحیح صورت منی پذیرد، ظرفیت 

 .های الزم برای بهره برداری وجود ندارد و ... 
ر، چه چه چیز، چقد .باید به این سوال جواب داده شود اگر گفته شود بلی، -

وقت و چگونه؟ متام این سواالت زمانی جواب داده می شود که اطالعات کافی در 
بارۀ متام معادن کشور با جزئیات موجود باشد. بحث عدم موجودیت اطالعات کافی 

... مدیریت معادن افغانستان، چالش ها  



      

102 

 

در رابطه با وضعیت معادن از مشکالتی است که مانع برنامه ریزی کامل و همه جانبه 
 می شود.

ادن صورت گیرد و مواد معدنی استخراجی صادر ـمعکه استخراج  در صورتی -
اد ناچیزی نسبت به صادرات ـدنی خام، افغانستان مفـواد معـشوند، در صادرات م

چنانچه در نشست توکیو نیز  ؛م نقص می باشدـاین همواد پخته بدست می آورد و 
باید  .م 0800آمده بود که افغانستان به خاطر تأمین نیازهای اقتصادی خود تا سال 

 معدن بزرگ حاجیگک ،از طریق استخراج معادن خودکفا گردد. به اساس همین فاکتور
 به داوطلبی سپرده شد. این عمل دقیقاً مثال کشورهای تک محصولی مانند کشورهای

اما  ،عربی است که با مواد خام فروشی با وجود اینکه دارای سطح بلند زنده گی هستند
ف هستند و ممکن به یکباره گی این پایه ها تخریب و دارای زیربنای اقتصادی ضعی

رضبه های اقتصادی بزرگی به بار آید. بناًء استخراج و صادرات مواد معدنی تنها راه 
ازارهای واد پخته شده و به بـام تبدیل به مـواد خـل موجود نیست، بلکه باید مـح

 غالزایی صورت می گیردده و اشتـکار هم فابریکات ایجاد شجهانی عرضه گردد. با این
ای اقتصادی ـو پایه ه کاهش یافته ، ناامنیدهـش مرصوف کار و فعالیتم مردم ـو ه

 رونق می گیرد. 
از معادن به سطوح بزرگ با توجه به رشایط فعلی کشور  برداریتا اکنون بهره  -

و ن ـود از نگاه فـع انسانی موجــامکان پذیر نیست؛ زیرا امنیت تأمین نیست، مناب
از  تخصص، توانایی کامل پیش بردن پروسۀ استخراج را نداشته، اطالعات کافی و دقیق

 متام ساحات معدنی کشور وجود ندارد و مشکالتی این چنین. 
استخراج معادن و برنامه ریزی برای آن به پیش زمینه هایی  ،در چنین وضعیت

دم ــورد نیاز ( و عــاز قبیل امنیت، موجودیت زیربناها ) شبکۀ انتقال و انرژی م
اطع رضورت دارد. تا ـای قـای جامع و پالیسی هـه موجودیت فساد اداری، برنامه

ناامنی، ضعف مدیریت دولتی،  ترین موانع رس راه استخراج معادنده ـعماکنون 
اعتامدی رسمایه گذاران به دولت، نیاز به زمان و فرصت نبود ظرفیت و امکانات، بی

تجهیزات، وسایل الزم و تربیت نیروی انسانی  ۀبسرت امن، تهی ادــکافی برای ایج
رگاه حکومت تصمیم به استخراج ـه ،اینبنابر متخصص و متعهد به شامر می روند. 
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معادن اخذ می کند باید تصامیم دولت کامالً دقیق و همه جانبه باشد. در زمان 
عینک لوگر و ریاست جمهوری آقای حامد کرزی پالن استخراج معادن بزرگ مس 

رارداد ـهای چینایی و هندی به ق رح شد و این معادن با رشکتـآهن حاجیگک مط
ادن تا ـالن استفاده و استخراج این معـا به خاطر سایر مشکالت جانبی  پـام ،رسید

 رئیسی چند سال، دیدگاه ـدت زمانـفی الحال تطبیق نگردیده است. با تفاوت م
ادن کشور متفاوت از ـراج معـنی در قبال استخارشف غمحمد ای ـجمهور فعلی آق

 :جمهور که فرمودند رئیسدیدگاه حکومت قبلی بوده است و با توجه به منت سخرنانی 
سال  088"عجله یی برای استخراج معادن نیست و امیدوار است که افغانستان برای 

ت قاطع، ساخ آینده از معادن خود بهره بربد و باید تا آن زمان در این زمینه پالیسی
(. 6منابع برشی کافی در اولویت قرار داده شود" ) ۀزیربناها، رسمایه گذاری و تربی

عدم استخراج معادن بزرگ کشور  بناًء سیاست حکومت وحدت ملی در حال حارض
بوده و تنها معادن مواد ساختامنی و سایر معادن کوچک دیگر اجازۀ استخراج 

تا فعالً ظرفیت های الزم برای استخراج در کشور دارند، چرا که عقیده بر این است 
وجود ندارد. البته بدون معادنی که قباًل قرارداد شده اند؛ یعنی معادن جدید با 
ظرفیت های بزرگ به داوطلبی گذاشته منی شود. هرگاه حکومت به خاطر حفاظت 

امنیت های الهی به فکر زمینه سازی برای استخراج آن باشد؛ ولی  از این رسمایه
تأمین نشود به مافیا، زورمندان، جنگ ساالران و سایر سوء استفاده کننده گان 
فرصت برای استخراج های غیرقانونی مهیا می شود. بناًء دولت استخراج منی کند، 
اما معادن غارت می شوند. پس اولین رشط برای استخراج، تأمین امنیت رستارسی 

های الزامی آن باید موجود  ادن پیش زمینهاست؛ یعنی قبل از برنامه ریزی به مع
باشد. بعضی از این پیش زمینه ها، امنیت، عدم موجودیت فساد، موجودیت اطالعات و 

داث زیربناها و موجودیت انرژی ـادن، احـع به کمیت و کیفیت معـمعلومات کافی راج
 فراوان می باشد.

کشاف یافته داشته ادن مالحظاتی به کشورهای انـر در قسمت استخراج معـاگ
 می توانند؛ نابع طبیعی شان خوب استفاده کردها از مــباشیم، می بینیم که این کشوره

ود اینکه دارای ذخایر بزرگ مختلف ــانده با وجـای جنگ زده و عقب مـا کشورهــام
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بلکه رشایط فعلی شان را ) در رشایط  ،معدنی هستند به علت اینکه نه تنها معادن
برای م منی توانند و زمینه ـرده منی توانند، استخراج هـگ ( مدیریت کد از جنـبع

است  استخراج غیرقانونی و قاچاق مواد معدنی مهیا می شود. کانگو از جمله کشورهای
شد و کشور چیلی عدم مدیریت سامل در زمینه معادن به مصیبت مبتال  ۀکه در نتیجه

یصد عوایدش از طریق معادن تأمین می ف 68الی  18ثر و کارآمد، ؤ به خاطر مدیریت م
 (.07: 0شود )
یو ــول که در نشست توکــۀ تحــادن، در سند دهـاساس اطالعات وزارت مع بر 

نیازی به  .م 0800ود تا سال ــع داخلی خـتصویب شد، افغانستان باید با اتکا به مناب
انکشاف پایدار، دف، بر ــن هــبرای رسیدن به ای د.ـای جهانی نداشته باشــکمک ه

شفاف و سودمند معادن کشور تأکید شده است و وزارت معادن نیز برای رسیدن به 
این هدف برنامه یی را آماده ساخته است که به همین منظور استخراج شامری از 
معادن کشور آغاز شده است. برنامه ریزی بلند مدت وزارت معادن استفاده مناسب از 

عۀ اقتصادی می باشد که به نظر می رسد با سیاست معادن کشور جهت رشد و توس
 حکومت، در یک راستای مشخص نبوده و رشایط سیاسی حاکم در دوره های مختلف

 ثیر می گذارد.أ باالی چگونه گی استخراج معادن ت
ای موجود ـادن از متام ظرفیت هـحکومت باید در سازماندهی کار استخراج مع

رای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده و در مادی، معنوی و برشی داخل کشور ب
عین حال متام بخش ها با هم هامهنگی داشته باشند. با درک وضعیت فعلی کشور 
به نظر می رسد که در سازماندهی برای استخراج معادن مشکالتی وجود دارد و باعث 

 شده تا استخراج های غیر قانونی و قاچاق مواد معدنی صورت بگیرد.
 یت دولت در مناطق نا امن باعث می شود تا امور معادن آن ساحاتعدم حاکم -

از ساحۀ دسرتسی دولت به دور باشد. بعضاً معادن کشور در مناطق تحت کنرتول 
مخالفین دولت قرار دارند، بناًء نظارت در این مناطق صورت منی گیرد و یک تعداد 

ی معادن را استخراج اشخاص از این حالت سوء استفاده کرده و به شکل غیرقانون
ادن در رسحدات با کشورهای همسایه موقعیت دارند و به ـمی کنند و یا اینکه مع

امل زمینه یی برای استخراج و قاچاق مواد معدنی ـبنادر نزدیک هستند که همین ع
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می گردد. طرح پالن های امنیتی برای این ساحات، مشخص ساخنت این معادن و 
راج در این محالت باید در برنامۀ کاری حکومت قرار بررسی چگونگی وضعیت استخ

 می گرفت.
 کی دیگر از موارد ضعف سازماندهی در مدیریت معادن، نبودن تشکیل ریاستی

طوری که تنها در سیزده والیت کشور تشکیل  ؛معادن در متامی والیات کشور است
 ه می تواند(. وزارت معادن از طریق ریاست های مربوط0ریاست معدن موجود است )

امور مربوط معادن را به خوبی سازماندهی و نظارت کند. در صورتی که ریاست 
    موجود نباشد، قطعاً برقراری ارتباط بهرت و نظارت دقیق تر با مشکل مواجه می شود.

ا ــام داد، امــم می توان کار چند والیت را انجــر چند از طریق یک ریاست هـ) ه
 .در هر والیت منجر به بهبود کارها می شود(موجودیت تشکیل ریاست 

در مدیریت معادن کشور، تخصص و شایسته ساالری است  موارد دیگریکی از 
که باید در قسمت رهربان و کارکنان وزارت معادن در نظر گرفته شود. با توجه به 

ولیم یک نهاد کامالً تخصصی و مسلکی به ارتباط معادن و رت اینکه وزارت معادن و پ
ور مربوط به آن می باشد؛ رضورت است تا مسئولین آن مسلکی بوده و در کنار ـما

فنون تخصصی خویش با مهارتهای مدیریتی نیز آشنایی داشته باشند؛ تا بتوانند به 
بهرتین شکل در حیطۀ وظایف خویش عمل کنند. بناًء اصل تخصص گرایی می تواند 

  معادن کشور باشد.عوامل تأثیر گذار بر روند بهره گیری از  از
ایداتی کشور است که همه ـای عـولیم از جملۀ وزارت هرت ادن و پـوزارت مع -

اما این  ،ساله از بابت استخراج معادن هزینه های هنگفتی به خزانۀ دولت می رسد
مبالغ بنابر معلومات آژانس خربی پژواک سال به سال کاهش یافته و رشکت های 

واید معادن بیش ـش ع . هـ 5195لت هستند. در سال زیادی تا به حال قرضدار دو 
میلیون  18هـ.ش این مقدار به بیش از  5190میلیون دالر امریکایی و در سال  98از 

دالر امریکایی تقلیل یافت. یکی از دالیل ضعف مدیریت معادن کشور، ضعف در 
نستان در جمع آوری مالیات معادن به علت ناامنی ها می باشد. ادارۀ شفافیت افغا

ادن و ـراج غیرقانونی معـواید کشور گفته است که ساالنه از بابت استخـارتباط با ع
 (.1گمرکات ده ها میلیون دالر در این کشور به جیب زورمندان می رود )
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ل علمی و یادن به مساـایدات معـپهلوی وصول ع ادن درـالزم است تا وزارت مع
برای استفادۀ بهینه از مواد معدنی و اخذ  ای علمیـتخصصی و استفاده از ظرفیت ه

ا و ـکنکاش ه کشور وابسته به آن است، بپردازد.ادن و ـتصامیم مناسب که آیندۀ مع
برخوردهای تخصصی با وضعیت معادن و مشارکت دادن افراد عامل و کار فهم با تجربه 

ایج کار در پروسه های مهم و کمیسیون های مختلف باعث کارشناسی علمی و بهبود نت
دم آن نشانه ضعف مدیریت در امر سازماندهی می باشد. حتی در ـمی گردد که ع

صورت عدم موجودیت این ظرفیت، باید از بیرون کشور تقاضا شده و متقاباًل نیروهای 
دید و به روز در خارج از کشور تربیه شوند. ـومات جـجدید به خاطر دسرتسی به معل
د وزارت معادن جهت خدمت به مردم اهداف خوب و بسیاری از نهادهای دولتی مانن

اما پیشربد این  ،متعالی دارند ) تحوالت عظیم اقتصادی برای رسیدن جامعه به رفاه (
اهداف در زمان فعلی با امکانات و ابزارهای گذشته و حال امکان پذیر نیست، اهداف 

های جدید، قوانین  جدید به ابزار جدید رضورت دارد. حال این ابزار می تواند، تخصص
جدید، تکنالوژی نو و یا هر چیز دیگر باشد که باید مطابق به رشایط جدید و معیارهای 
جامعه جهانی باشد. گسرتش شاخه های علمی مانند قوانین و حقوق معادن به سطح 
بین املللی، تشکیالت و کمیسیون های بین املللی، مسایل محیط زیستی معادن و 

 دن از وظایف حکومت می باشد. ای جیولوجی و معځنغیره در چوکات پوه
عدم اطالعات کافی در ارتباط با رشکت های قراردادی معدن کاری و توانایی 

تکنالوژی های جدید، ثبت این رشکت  باط اکتشاف، استخراج و دسرتسی بهشان به ارت
  ها، شناخت مالکین و سایر موارد مربوطه منجر به بهبود سازمان دهی می شود.

راردادهای وزارت معادن ـدر ق "مبارزه با فساد اداری گفته اند:  ۀشبک مسئولین
. " ادن ضعیف عمل کرده استـود دارد و وزارت در استخراج معـاد وجـبه شدت فس

تحقیقات این منبع اشاره دارد که زورمندان با پرداخت رشوه به مسئوالن بلند پایۀ 
داشته اند. بر امن نگاه د و ساحۀ استخراج را نا ر کرده انوزارت معادن از مالیات فرا

ی از جملۀ ـی و خارجـرشکت داخل 50مبارزه با فساد اداری،  ۀبنیاد تحقیقات شبک
میلیون دالر مالیات شان را  0قرارداد استخراج در والیات مختلف؛ مبلغ بالغ بر  981

افغانستان  نپرداخته اند. تنها رشکت ملی نفت چین و گروپ کمپنی وطن از دولت
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ای دیگر مانند ویست لند ـاست. رشکت ه رضدارـر امریکایی قـدال 5061109مبلغ 
 -ر ـزار دالـه 90 ع طبیعی افغان کریستالـمناب -کیلو طال 9ر و ــزار دالـه 10 جرنال

زار ـه 018برادران خالد عزیز  -ر ـهزار دال 680آریا پوپل  -زار دالر ـه 098میثاق رشق 
ال ـمومند شم -ر ـدال 0970610گروپ هاشمی  -ر ـزار دالـه 587ران ـان کدـم -ر ـدال

میتل ماینینگ  -هزاردالر  08ستانا بابا  -زار دالر ـه 69برادران هیواد  -ر ـدال 518650
ال سنگ والیات سمنگان، ـراج زغـرایه و رویالیتی استخـر از کـزار دالـه 089یوکی 

 (.1هرات از دولت قرض دار هستند ) پروان، لوگر، میدان وردک، کابل و
دم تأمین ـدم اعتامد رسمایه گذاران، عـنبود امنیت، فساد اداری و مالی، ع

دم شفافیت پروسه قرارداد دهی، عدم تطبیق ـانرژی مورد نیاز و ایجاد زیربناها، ع
شفاف نبودن پروسه مناقصه، عدم انتشار قراردادها در سایت های مواد قراردادها، 

تی، پنهان بودن هویت مالکان رشکت ها، عدم مجازات مقامات دولتی که از انرتن
رشکت های خاصی حامیت می کنند، عدم توجه به ساکنین منطقۀ ساحه معدن 
دار، عدم رسیده گی به شکایات رشکت های قراردادی، عدم مجازات دوسیه های 

نشان می دهد غیره مسایل از مشکالتی است که  واستخراج و قاچاق مواد معدنی 
راج معادن را به درستی سازماندهی و به مشکالت هر خحکومت نتوانسته است است

 بخش رسیده گی کند. 
پروسۀ نظارت نیز یکی از وظایف مهم مدیریتی می باشد. این بخش در وزارت 
معادن از جملۀ مهمرتین وظایف است. بیشرتین مشکل در این بخش به تأمین 

دن کاری ارتباط مستقیم با ـۀ معـۀ نظارت از ساحـپروسامنیت ارتباط می گیرد. 
کان پروسۀ نظارت ـام پیامنهان ـبه هم ،ودـازه امنیت زیادتر شر اندـامنیت دارد، ه

ارج از کنرتول دولت است، صورت ـۀ نظارت در مناطقی که خـود. پروسـبیشرت می ش
 و قاچاق می شوند.  منی گیرد، بناًء معادن این مناطق به طور غیرقانونی استخراج 

در مصاحبه با یکی از کارمندان اسبق وزارت معادن که نخواست نامی از او برده  
شود، گفته شد، افرادی که از طرف وزارت معادن به حیث ناظر تعیین می شوند با 

با  به طور مثال بعضی از ناظرین ؛کردهپروسۀ نظارت معدن کاری سطحی برخورد 
مد کرده و به نفع آنها گزارش ها درج می شود و یا اینکه رشکت های قرارداری جورآ 

... مدیریت معادن افغانستان، چالش ها  
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چنانچه این گفته ها صحت داشته  ،رمسلکی برای نظارت تعیین می شوندراد غیـاف
 باشد، ضعف پروسۀ نظارت در مدیریت معادن کشور را نشان می دهد.

به طور عموم برخی از مهمرتین چالش های فرا راه مدیریت معادن کشور را 
 ن در موارد ذیل دخیل دانست.می توا
ا، نظارت و ـدام، داوطلبی هـای مختلف استخــدم شفافیت در پروسه هــع -

 کنرتول فعالیت معدن کاری.
ابهام در قراردادها و سایر اطالعات مربوط به آن که ناشی از عقب مانی و  -

 محدودیت امکانات اطالع رسانی عامه می باشد.
هره برداری از معادن و عدم امنیت پروژه های نبود امنیت مناسب برای ب -

 بزرگ اقتصادی در بخش معادن.
نبود ساختار اداری، عدم موجودیت کادرهای مسلکی در پروسۀ قراردادها و  -

 رسمایه گذاری.
 نبود ظرفیت های الزم در بهره برداری از معادن. -
بهره گیری از عدم قاطعیت دولت در برخورد با زورمندان و جلوگیری آنان در  -

 معادن.
 نبود فن و تخنیک الزم در منابع برشی موجود کشور جهت استخراج. -
 قوم گرایی و حامیت از زورمندان توسط افراد ذی نفوذ در دولت. -

خارج ساخنت  ،در حال حارض مهم ترین اقدام برای مدیریت بهرت معادن کشور
مافیای اقتصادی است. اگر  معادن از کنرتول گروه های مخالف دولت، قاچاقربان و

ممکن است امنیت افغانستان به شکل دوامدار تهدید شود.  ،این کار صورت نگیرد
بلکه به موضوع سیاسی هم تبدیل شده است  ،فعالً معادن نه تنها چالش اقتصادی

 که با نظارت صحیح از معادن می توان از پیامدهای ناگوار بعدی آن جلوگیری کرد.
ادن ـوامل بیرونی و درونی در مدیریت ناقص معـی توانیم که عدر پایان گفته م

کشور نقش دارند. از جمله عوامل بیرونی مانند: مشکالت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
چنانچه  ارد.ذمی گ ور مستقیم تأثیرـو اجتامعی کشور است که باالی نظام اداری به ط

ه ـاداری هم به مشکل مواجه باشند نظام ـاین محیط ها یا نظام ها با مشکل مواج

 طبیعت
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ا به خوبی ـدر نظام اداری نیز کاره ،ا مشکلی نباشدـمی گردد و اگر در این محیط ه
دم تأمین امنیت است که ریشه در ـع ،وامل بیرونیـموارد ع ۀجمل ازپیش می رود. 

 اما سایر موارد مربوط به ،ریشه در نظام فرهنگی کشور دار نظام سیاسی و فساد اداری،
 مل داخل هر سازمان است.عوا

 نتیجه گیری
 عمده باشد. می خود های هزینه تأمین برای کافی منابع دارای افغانستان

 نتایج از توان می کارآمد و مؤثر مدیریت با که بوده معادن کشور درآمد منبع ترین
بسیاری از کشورها  مانند چیلی در اثر مدیریت مؤثر از معادن  گردید. مند بهره آن

و به مصیبت دچار شده است. ـخوب استفاده کرده و بعضی دیگر مانند کانگخود 
 های ملی کشور بوده و متعلق به نسل طوری که مسلم است، معادن از جمله ثروت

های بعدی هم می باشد، امید می رود تا از این رسمایه های طبیعی خدادادی 
ع طبیعی یک کشور وثر از متامی منابـبهرتین استفاده صورت گیرد. استفادۀ م

اجتامعی کشور  -رشایط سیاسی نیازمند مدیریت سامل و موثر حکومت می باشد. 
ادن به طور ـادن استفادۀ موثر صورت نگرفته و بعضاً معـالً از معـباعث شده تا فع

اچاق شوند و عدم مدیریت سامل معادن می تواند زمینۀ ـغیرقانونی استخراج و ق
و تغییرات اوضاع  کومتداریضعف ح م کند.ـدیگر را فراه ایـران هـا و بحـناامنی ه
 زایش داده و ضعف حکومتـای غیرقانونی را افـاجتامعی امکان استخراج ه -سیاسی 

ای برنامه ـادن بوده و نهادهای مربوطه در بخش هـامل در مدیریت معـمهمرتین ع
ای ـه ثروت مدیریت ،براینل می مناید. بناـو نظارت ضعیف عم ریزی، سازماندهی

 ملی در چنین اوضاع، کار نهایت دشواری بوده و تنها با برنامه ها و پالیسی ها و راهربد
 های دقیق، علمی و همه جانبه می توان به مقصد رسید.

  پیشنهادها  
 .سرتاتژیک برای استخراج معادنبرنامه ریزی دقیق تخصصی و  -5
سکتور استخراج  تشویق رشکت های داخلی و خارجی به رسمایه گذاری در -0

 به طور فنی و قانونی که باعث تقویۀ اقتصاد ملی گردد.
قاطعیت دولت در برابر زورمندان محلی که معادن را غیرقانونی استخراج  -1

... عادن افغانستان، چالش هامدیریت م  
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 می کنند و تطبیق فرهنگ مجازات در این عرصه.
ع ـبر منافکار بناـوانین، شفاف، واضح و آشـق راردادها در روشنیـمتامی ق  -0

 .ملی صورت گیرد
وان را به اساس رشایط و امکانات ـالی باید کادرهای جـوزارت تحصیالت ع -1

 امروزی حاکم در کشور تربیت مناید.
 وزارت معادن در بخش جذب و استخدام کارمندان در ادارات اصل شایسته -6

 ساالری و تخصص گرایی را رعایت منایند.
ند، ـذیر باشرب و مسئولیت پـکتور مجـن سـای آینده ایـبرای اینکه کادره -7

 شیوه های مجازات و مکافات رعایت گردد.
 خذآ م

اپ ــان و مدیریت، انتشارات سمت، چـمبانی سازم .رضاییان، دکرت علی -5
 .    190ش، تعداد صفحات  . هـ 5191 هفدهم، سال

آژانس خربی   زرلتون مجلۀ اختصاصی در عرصۀ معادن افغانستان، انتشار -0
 . 68م، تعداد صفحات  0850م، سال پژواک، سال اول، شامرۀ دو 

 حوت 00، 5191صبح، سال 0داهی، رسدار، روزنامۀ  -1
4- www.mom.gov.af - ministry of mines website 

5- http:s//da.azadiradio.com/a/27780412.html 

6- www.afghanistan.shafaqna.com/fa/19654 

7-www.iaccim.com/index.php/2014-12-16

 طبیعت

http://www.afghanistan.shafaqna.com/
http://www.iaccim.com/index.php/2014-12-16
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Researcher Maryam Sadat 

 

Management of Afghanistan Mines, 

Problems and strategy  
Abstract   

Effective exploitation of all natural resources requires 

sound management. Political, social, economic and cultural 

systems of a country are effective on its administrative 

system. If these systems are right there will be no problem 

administrative system. Politic and social situation is important 

factor for weak government in mines management.  
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Researcher Eng. Obaidullah Muhammad 

 

Causes and Avoiding Ways of Illegal   

Extraction if mines of Afghanistan 

Abstract 
This article has been written about causes and avoiding 

ways of illegal extraction of mines of Afghanistan. Certainly, 

illegal mining is an obstacle in economic growth and social 

welfare. Further it has political, security and economic 

adverse consequences.  

Absence of security and problems in implementation of 

good governance, mismanagement in mining sector, self-

characteristic of mines such as high quality, easy extraction, 

local use and location of mines in remote and out of 

government dominated areas are the main causes of illegal 

exploitation of mines in Afghanistan. 

Illegal mining can be avoided by securing of mineral 

bearing areas, improvement of strong management in mining 

sector, implementing of laws on illegal extractors of mines, 

giving of public awareness and attracting of international 

supports in avoiding of illegal mining and maintaining of 

suitable conditions for legal and effective exploitation of 

mines.  

 

 



 

113 

 

 

 

 

 

 

Senior Research Fellow Eng. Abdul Raes Alini 

 

Effect of Transportation on Quality 
of Construction Materials 

Abstract 
The east, northeast, southwest, and southern part of the 

country are the young pegmatites area, which create 

beautiful, color, rare and semi - rare minerals resources. 

Since the historical age, these minerals are mined in 

technical and illegal. This  process is  continued  that caused  

political and social problems. In this article, this  and  some  

other  issues  have  been surveyed. 
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Senior Research Fellow Eng. Hayatullah Amini 

 

The Study of Obstacles in the Extraction 

of Oil Mines in the North of the 

Country and Their Solutions 

Abstract  
This paper reviews the challenges of oil extraction in the 

country. In the first step, the history of oil extraction from the 

north of Afghanistan has been discussed and the latest and 

most commonly used methods of oil extraction in the world 

have been evaluated. In the recent article, the study of the 

current state of the country's oil and gas production by the 

companies and the challenges. 
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Pohand Dr. Abdul Shakur Sahak 

Pohialy Feroze Mangal 

Eng. Ezatullah Sedeqi 

 

Harmful Effects of Illegal Extraction 

of Mines in the Envirronment  

Abstract 
 Due the human influence and intervention in the nature 

and environment, most of these natural processes and 

equilibriums affected, disturbed or changed. Human intervention 

in the environment having different shapes and dimensions 

like development of urban areas, construction of highways 

and roads, development of agricultural, irrigation and livestock 

sector, transportation schemes (air, water and land), various 

industrial factories and facilities, space and communication 

technologies, and thermal, hydro and nuclear power generation 

plants. Most contributing to this challenge is the subject matter 

of this paper, extraction of natural resources (mining), which is 

one of the most detrimental and pressure putting sector on the 

environment and ecosystems. 

Particularly when mining is carried out illegally it is even 

worse case, unfortunately it is happening in Afghanistan in 

different parts and with different types of minerals. Experi-

ence indicated the following main environmental impacts: 

environmental pollutions - air, water and land pollutions at least 
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among others, waste generation - solid, liquid, gas, energy or 

thermal, land degradation and landslides, disruption and 

destruction of ecological processes and a number of social 

effects mainly internal conflicts. 
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Researcher Eng. Ahmad Omid Afzali 

 

Evaluation of  Some of the Major Challenges 

Caused by Illegal Mining and Horrible 

Management of Mines in Afghanistan 

Abstract 
Mines are developed the many countries economy, even 

the world most high economic countries like Canada and 

Australia are make the most part of their GDPs from mining 

sector, but some of the African countries like Congo are not 

able to use their mines for sustainable development. 

At present, non-standard extraction by companies that 

have officially contracted mines with the government of 

Afghanistan, on one hand, and the arbitrary and illegal 

extraction of mines from Afghanistan on the other hand, is a 

major challenge in this sector, it directly or indirectly affects 

the quality of mineral resources and causes waste in mineral 

deposits. If the situation continues, this will not only lead to 

inefficient use of mines in Afghanistan, but also reduce the 

industrial life of mines in Afghanistan, which will lead to 

Investing in mines in the future was due to poor quality 

Mineral resources will reduced. 
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Senior Research Fellow Eng. Rahmat Gul Ahmadi 

 

Illegal Extraction of Mines and Its Negative 

Economical and Political Effects 
Abstract 

Afghanistan is country rich of mineral resources, which 

have great potential to contribute to the country's economic 

development. Even thou according to the constitution of 

Islamic Republic of Afghanistan - all mineral resources are the 

property of the state. But, the illegal and unregulated 

extraction of mines going on about more than three decades 

and recently increased. In this essay, the political and 

economic horrible outcome of illicit extraction of the mines was 

evaluated, challenges indicated and in consequences the 

reasonable solving ways was proposed. 
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 تحقیقی -سمینار علمی  ۀقطعنام

 چگونگی جلب همکاری جامعۀ جهانی در جلوگیری راه های حل و ) چالش ها و
 از استخراج  غیرقانونی معادن کشور (

چگونگی جلب  ل وـسمینار علمی تحقیقی تحت عنوان ) چالش ها و راه های ح
ادن کشور ( به روز ـوگیری از استخراج غیرقانونی معـجهانی در جل جامعۀهمکاری 

وم ـای اکادمی علـر در تاالر کنفرانس هـقبل از ظه 9ساعت  18/1/5196دوشنبه مؤرخ 
ی، با خوانش پیام جاللتآمب ـبا تالوت آیات چند از کالم الله مجید، پخش رسود مل

رسمحقق ثریا  تان و بیانیه افتتاحیۀالمی افغانسمحمد ارشف غنی رئیس جمهوری اس
 پوپل رسپرست ریاست عمومی اکادمی علوم افغانستان آغاز گردید. 

در سمینار پیام های واصله از مراجع محرتم چون مرشانو جرگه، وزارت معادن و 
ادها ـط مسئولین آن نهـپرتولیم، پوهنتون پولی تخنیک کابل و پوهنتون کابل توس

 قرائت گردید.
وم، متخصصین ـینار که با اشرتاک استادان، دانشمندان اکادمی علاین سم

روی جهات مختلف  علمی ـ تحقیقی که مقالۀ 7داد ـتدویر یافت، به تع ادنـبخش مع
 رح،ـواالت مطـون آن مقاالت، سـرائت گردید که پیرامـوع نگارش یافته بود، قـموض

 صورت گرفت.  های جداگانه نظریات تکمیلی ارائه و بحث
اقتصادی، اجتامعی و زیست  مشرتکین سمینار متذکره با در نظرداشت ارضار

موارد  محیطی استخراج غیرقانونی معادن و به خاطر جلوگیری از پیامدهای ناگوار آن
 قطعنامه سمینار تصویب منودند:   ۀزیر را به مثاب
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تخراج جلوگیری از اس مدیریت همه جانبه بدون تأمین امنیت، حاکمیت قانون وـ 5
معادن ممکن نیست. بناًء طرح های امنیت سکتور معادن نیاز به  غیرقانونی و غیرفنی،

 بررسی همه جانبه دارد تا جلو استخراج غیرقانونی معادن گرفته شود. 
که ضایعات مواد مفیده معدنی در پروسه های استخراج و غنی  ـ در صورتی 0

 ینکه در گروپ کاری خود متخصص سازی بیشرت از حدود مجاز باشد و یا رشکت های
د، در پروسه کاری استخراج ناستخراج ندارند و یا سابقه و تجربه کاری نداشته باش

 معدن تجدید نظر صورت گیرد. 
ر ـوانین و معیارهای حفاظت از محیط زیست در نظـادن قـدر استخراج مع - 1

 گرفته شود.
 ی و قرار داد سپرده نشود. به داوطلب ـ معادن ساحات خارج از کنرتول دولت  0
در متام مراحل معادن کاری حقوق و امتیازات کارمندان و وسایل ایمنی با  - 1

 گرفته شود.  نظردر در نظرداشت قانون کار 
به مقام محرتم ریاست جمهوری پیشنهاد می گردد تا به وزارت محرتم معادن  - 6

 ظرداشت پیشنهاد، در مقاالتو پرتولیم وظیفه سپرده شود که در مدت مشخص با در ن
 سمینار، طرح و پالن تطبیقی جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن را عملی سازد. 

الن یاد شده با ـهامهنگی ترسیع روند چگونگی عملی ساخنت طرح و پ - 7
وقتاً فوقتاً به آن متویل کننده ها و نهادهای ذیربط داخلی و خارجی و ارائه گزارش 

 یاست جمهوری اسالمی افغانستان.مقام محرتم ر
استخدام افراد از ساحات مربوط که استخراج صورت می گیرد غرض تأمین  - 0

 امنیت با همکاری ارگان های امنیتی کشور. 
 متام مقاالت پذیرفته شده در سمینار در یک مجموعه چاپ و نرش گردد. - 9

 

 من الله التوفیق و
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