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و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م١٢/٠٨/٢٠١٠                                                   پوهنمل حاجی محمد نوزادی
   

                                                                   لنډه پيژندنه: د افغانستان کانونه
  )هدريمه برخ(

ردم        يار آ                       ردم       ب درکوزه و من تشنه لبان مي رد جهان مي   در خانه و من 
او   د دويمی برخی په ت

  :د افغانستان کانونه 
يرونو مکی دوه پر دری برخه دلوړو غرنی زن وليز ډول دافغانستان د لی ده) سلسلو (         په  پاته . اخونو پو

يستانونه او غونډی ډوله لوړی ژوری دی تونه، ري مکی هر.  برخه يی هوار د انته دخپلو ددی  ی برخی 
ولی او له خزانو ډکه لمن يی خپلو اوسيدونکو ته د  تياوو او امکاناتو سره سم طبعی شتمنی زي ان جيولوجيکی 
ی دی چی دا سوغاتی جايزی به هغه چاته ورکوی چی وړتيا يی ولری . سوغات  دپاره ساتلی ده او داشرط يی هم اي

لو دپاره يی سوله البته دا وړتيا د اوسيدونکو په کمال پ ومره کوالی شی داشتمنی پيدا او دراسپ وری اړه لری چی 
خه بد وړی، مخ تری اړوی او ورنه  که چی طبعی شتمنی د چاپيريالی ناخوالو ی، دا ته ک ايز چاپيريال رامن

تی  ت  .  تي ه چی ياده شوه ددی خاوری الندی جيولوجيکی جوړ ن ود مندليف د دوره ای جدوللکه  لو  د
ايونه يی دافغانستان د کانو  ولو آثار اونمونی پيداشوی او دموقعيت  ه دی چی نژدی ددغو  ولو جو عناصرو د رازي

ودل شويدی  خه په لويه پيمانه شتون لری او د يو شمير  زيرمی يی . د نقشی پر مخ  ينی د نوموړی عناصرو 
ل شوديدی دمعدن تر کجی پوری محاسبه او ارزولی شوی چی اقتصادی ا ت يی هم د پام وړ  ينی نور يی . رز

که چی يا دهغوی ذخيری ) د اتيايمو کلنو د پيل تر وخت ( التر اوسه  په علمی ډول دمعدن پنامه يادوالی نشو 
ل شوی نه وو  ت د پام وړ  دپام وړ ده چی د يوه کان اقتصادی . محاسبه شوی نه وی او يا يی اقتصادی ارز

ت يوازی د  ن هم دلته پدی ارز لو د وخت تخنيکی امکانات او مارکي ذخيرو په کميت پوړی اړه نلری بلکه د راسپ
  .اړوند لوی رول لوبوی

روپونو وويشو او په لنډ  معلومات سره يی           د افعفنستان کانونه کوالی سو دوی ته د اړتياوو له مخی په الندی 
  : لوستونکو ته ور وپيژنو

  : او نيمه قيمتی ډبری قيمتی – اول 
خه د الجوردو کانونه ديادونی وړ         د قيمتی ډبرو له ډلی نه ياقوت ، زمرد او کونسيت او د نيمه قيمتی له ډلی 

  :              دی 
دلک په سيمه کی د ياقوتو معدن پروت دی چی نسبتا پراخه سيمه يی نيولی : یاقوت –الف  . دکابل لوديز ته د ج

خ ل يی په يوه يا بل شکل د ډيرو کلنو را دمعدن  ه اخيستل ال تراوسه پيل شوی ندی ، خو دوديز سپ ه  ه په فنی تو
ی  و کي کلی رن لری ، په اکثرو کرستالو کی يی د شفافيت درجه لوړه . پدی خوا تر ستر دا ياقوت سور اناری 

کارندويی کوی  ه کيفيت   کلونو کی وسله والو ډلو تری نه په وحشانه ډول ويل کيده چی داشغال په. ده چی دايی د
  .                کار اخيست 

 کيلومترو په ١۶ددی قيمتی ډبری ستر معدن د پنجشير واليت په يوه غرن برخه کی پروت چی د :  زمرد– ب 
لورو کرستالونه يی اوږده چی کله ناکله. اوږدوالی او درو کيلومترو په پسور يی پراخه سيمه نيولی ده  تر دری 

و پشان  زرغونه رن سره  لوړ کيفيت او د زيوری  ی چی د او سانتی مترو پوری او يا لدی نه هم زيات رسي
ه مارو پالس کی وو چی په١٩٨١دا معدن د.  ستندرد سره بشپ سمون لری  وحشيانه ډول يی  کال راهيسی د ج

ه اخيستل ايه چی ما ارويدلی دی ال . ورنه  ه سپارل شوی ندی تر هغه  ه تو .                         اوس هم دا معدن دولت ته په بشپ
اکلی ساحه نلری بلکه په سره پاشلی ډول يی : کونسيت –ج  ددی ډبری معدن د نورستان غرن سيمه ده چی يوه 

یکرستال و کي ای تر ستر ای بل  ت لری د نوموړی منرا. ونه يو  ونه زيوری ارز البی رن ل شفاف بادنجنی او 
ی  ت نلری  . او د قيمتی ډبرو په ډله را ونه يی دا کيفيت او ارز   . پاته رن

و: الجورد –  د  ه معدنه شته او دا  ل د بدخشان په سرسن کی دا يوه نيمه قيمتی ډبره ده چی په افغانستان کی يی پن
خه الج. پراته دی ی، حتی مارکوپولو پدی سيمه کی د خپل ددی معدنو  ورد  د ډيرو پخوا زمانو راهيسی ترالسه کي

تونو ک ی دهسفر په يادا کلی ډبری  يادونه ک ۍ د الجوردو په بازار کی د نوموړی ډبری د . ی د دی  افغانستان دن
ۍ  ه ١٩٨١دا معدن هم د . ای لری او رانيونکی يی هم کم ندیکميت او کيفيت له مخی لوم  کال را پدی خوا د ج

وازی په ارويدلی می دی چی معدن اوس دولت ته ي.  په وحشانه ډول يی چپاول روان وومارانو پالس کی او
ی ډول سپارل شوی تونه يی د دولت پر غاړه دی خوفورمالي ه يی هم هغه مافيا ترالسه کوی، داستخراج ل د .  

ولو ه ژړ منرال(  غوره دی او چی کله د پايراي الجوردو تيز اسمانی شين رن تر  واړه کريستالونه ) طاليی رن
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ی او داحالت يی  لي انه ستوری  کاری لکه په شنه  اسمان کی چی رو ورسره وی نو صيقل شوی سطح يی داسی 
ونه ور تخنوالی شی  یالجورد هم په زيوری او . دشاعرانو دتخيل ر  په مارکي .هم په تزيينی چارو کی کارول کي

انته  جدا قيمت لری او سرت بندی يی په ترکيب کی د  ی چی هر سرت يی  ي کی الجورد د سرت بندی له مخی خر
انه موادو دشتون دزياتوالی او کموالی پر بن یبي   .س د فنی کسانو لخوا تر سره کي

سپين زر ال . يادوالی شو ) نقره ( ن زر او سپي) طال ( لدی ډلی نه په افغانستان کی سره زر :   نجيبه فلزات –دویم 
و . تر اوسه د معدن په کچه موندل شوی ندی  ن په خال خال تر ستر ه د نورو معدنو تر    ولی په ضمنی تو

ی ه د عينک دمسو په کان کی می ددی فلز وړی دانی  زياتی ليدلی دی. کي ی په تو   . د بيل
، د غزنی د زرکشان معدن او د دنونه شته لکه دتخار د سمتی معدنپه افغانستان کی د سرو زرو دری نسبتا واړه مع

ندونی شته چی د زرکشان له معدن نه ان د سلطان محمودغزنوی په پادشاهی کی . پکتيا د ميرزکه معدن  ر داسی 
تونه يی پری پوره کولکار اخيست کيده او خپل جن ه.  ی ل ول شوی او ترالسه دامعدنونه په رسوبی تو  سره را 

  . تخراج يی ال تر اوسه پيل شوی ندیفنی اس. لری چی د زر شويی پنامه يی يادویيی عنعنوی شکل ) استحصال(کول 
 يی واړه خو اقتصادی نونه، جست او يو شمير نور دی چی معدددی ډلی نه سرب:  پولی ميتال معدنونه–دریم 

ت    .کی ددی موادو معدنونه پيدا شويدیپه غور او کندهار .  لریارز
ی : او انرژیتيکی مواد)  دسوزیدو وړ (  محروقاتی -لورم  از را پدی ډله کی د ډبرو سکاره ، تورف ، نفت او 

  : چی معدنونه يی دهيواد په شمال کی پراته دی 
، شباشک او دهرات د ډبرين سکارو معدنونه د هيواد ، دره صوف، اشپشتی، دود کدکر کر:  ره  د ډبرو سکا–الف 

ينی يی لکه دشباشک سکاره د کوکس کيدلو قاب .                         ليت هم لریاړتياوی د لويه السه پوره کوالی شی چی 
ت نل:   تورف-ب  ار يی زيات پاي . ری او د تودوخی کچه يی هم کمه دهدا مواد نارسيدلی اومه سکاره دی چی ان

  .                       د هيواد په بيالبيلو سيمو کی شتهلوی معدن يی دغزنی په ناور او يو شمير واړه نورمعدنونه يی هم 
ازو معدنونه–ج  ی هم   کال پوری د کشف شوو نفتو ذخيری وړی وی چی داشغال په کلونو ک١٩٨٠  تر  : د نفتو او 

ازو زيرمی بيا ستری او دهيواد تر اړتياوو زياتی دی چی دننه په کور يی ډيره د . نور نوی معدنونه کشف نه شول د 
که اړتيا وړ برخه د کيمياوی سری په جوړ ت ډير ل دی  ولو کی کاريده او دتسخين او تنوير په چارو کی يی ل
ارونو کی ال تر اوسه م شتون نلریچی دهيواد په  ازيفيکيشن سيس ی وړاندی می په انترنيتی رسنيو کی .  د  و ور

نو له مخی د نفتو زيرمی د پخوانيو په  ي و شوه چی  د دی اخيری وروستنيو کلونو د  پرتله نژدی يوولس تر ستر
ازو زيرمی نژدی شپ برابره زياتی سنجولی   . شويدی چی دا د خو يو زيرۍ  دیبرابره او د 

م  لکه په غوربند او داهغه مواد دی چی د خپل مخصوص وزن له مخی يی دروندوالی زيات دی :   درانده مواد -پن
ه د سيلستين معدن  و معدنونه او همدارن و ژرندو کی پوډر کوی او په ژورو . هرات کی د باري ان دا ډول مواد په 

  . برمه کاريو کی تری نه کار اخلی
م  ی معدنونه –شپ ی ډير ستر معنونه شته : د مال ی او صنعتی مال  د هيواد په شمال  اندخوی کی د خوړلو د مال

اوندی هيوادو له بده مرغه ددی معدنو و ساتنی  ته پوره پاملرنه نده شوی . نو اړتياوی ال هم پوره کوالی شیچی د 
ه د بارا نه مال ونو  یاو هر کال په رز ه ضايع کي ه هم مال ی چی پدی تو مکو ن د اوبو سره  يزو   او هم کره

ډ. ته ضرر رسوی ه په صحی ډول د اړين عنصر ايوډين په  ولو سره  بل مشکل دادی چی ال تر اوسه وطنی مال
ی اونډيانو پبازارته نه وړاندی کي که نو دايران او نورو  ونه ډک دی،  ه د هيواد مارکي   . ه مال

تياوی يی :    ستراتيژیکی مواد-اووم  ان دهلمند واليت په جنوبی سيمه خانشين کی د يورانيمو يو معدن شته چی 
ی ساتلی  ه پ   . موږ هغه وخت دمحرمو اسنادو په تو

تياوو ستندرد د اړوند نورم سره سمون ولری او په : ساختمانی مواد–اتم  ان   دا هغه مواد دی چی ددوی د فزيکی 
یساختمانی چارو کی  وټ کی دداسی موادو. ، ري او نور، جغلتری نه کار واخيستلی شی لکه تي  دهيواد په هر

  . پراخی زيرمی پرتی دی
ه ميتالورژۍ مواد–اتم  ولو وتلی : د توری او رن   :         دی ددی ډول موادو له ډلی نه اوسپنه او مس په افغاستان کی  تر 
ک معدن  نه يوازی :  د اوسپنی معدنونه – الف و معدنونه په افغانستان کی شته چی په باميان کی د حاجي د اوسپنی 

نيو خوردهيواد تر  ۍ په کجه د لوم ولی ن ددی معدن . ا لويو معدنو په کتار کی والړ دیولو ستر معدن دی بلکه د 
ونلونو ته  مکی الندی  مکی پر مخ پرته ده او تر  خه زياته اوسپنه نژدی د  نو  ه وال دادی چی له درو ميلياردو 

ت ور ی چی دا کار يی اقتصادی ارز ، خو داچی په ډيره صعب العبوره غرن سيمه  زياتویډيره  اړتيا نه پيداکي
که چی تر مارکي پوری يی د  ندی  ت باندی ډير منفی اغيز  کی پروت دی نو دا حالت يی بيا پر اقتصادی ارز

يشن  تونه ترانسپور ی ونډه يی کموی) دتمام شد قيمت( اورسولو ل وی او د  ويالی شم چی ددی سيمی د . ور ج
و کور ول ديوالونه يی دخل منرالونه په اوسپنه لرونکی .  اوسپنی له ډبرو نه پورته شوی دیونه اصال اوسپنيز دی ، 

نيتيت ولو نژدی الره ومعدن ته د وردګ واليت د الری د اون پر کوتل . ، هماتيت او نور دیدی معدن کی ما تر 
و غرونو سلسله ده خو د شيبر ه له دن     تر کوتل بيا لنډه او پکار ده چی په پام کی ونيوله تيره شوی  چی همدارن
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اډۍ دپاره د اوسپنی ليکه . شی ه اچونک ددغی غرنی الری نه د اور  دابيخی اړينه ده چی تر معدن پوری بايد پان
ی او دا کار سره لدی چی  ډير  تونوته اړتيا لریتيره ک ه اخيستل وخت او لوړو ل پر ، خوبيله دی نه دمعدن نه 

رانو په م يی د کارخانی اکماالتی چاری او د پخی اوسپنی ن که  دالريو مو ی  قلول يو خوشی او  ای کار نه بري
ی کار دی ه )  تاسيسات او د ويلی کولو کارخانهداوسپنی د استخراج(د متالورژی کمبيتنات . بی  جوړل يی همدارن

ه خوړون ت باندی  ناوړه اغيز ک چاری دی چی دمعدن پر اقتصاپه غرن سيمه کی ډير ستونزمن او پان دی ارز
  .   اچوی

يوال پيژندل شوی معدن تر :  مس–ب  ن د هيواد نورو واړه  معدنونه ددی ن د عينک پشان دستر معدن تر 
ی او سره لدی چی نو ۍ يوار معدنونه يی هم په هيواد کی لروسيوری الندی پيکه را زی ددغه ، خو زه غواړم دا 

او کی د  م او خپلی يو ل ډيری جالبی خاطری ددی معدن دکشف په ت معدن په اړه په ل تفصيل سره و ږغي
ی ر م چی هرو مرو به ورته په زړه پوری و    .لوستونکو سره شريکی ک

  . د دريمی برخی پای
 نوربيا  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


