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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

   م٢٣/٠٧/٢٠١٠                                               پوهنمل حاجی محمد نوزادی
 
 

                                              يدړی ته به خپل پوست بالشی: د افغانستان کانونه
ۍ برخه (    )لوم

                           
                                               ويره اوسم           په دا کور کی راسره بد خواه غماز دی زه چی هسی په اميد په 

  )ميزا خان انصاری (                                                                                                    
  

ی وړاندی می په افغان  و ور ه آ جرمن –          نالين کی دکابل پولی تخنيک انستيتوت نه زما ديوه پخوانی تک
رد انجينر نعيمی په قلم د ی نه يوه ...)  په افغانستان کی ميلياردونه تر خاورو  شا پا سرليک الندی د ډنمارکی ور

ير می ولوستهژباړل شوی  و او په  ه په . ليکنه تر ستر د ژباړی په پای کی نوموړی زما نه دخپل يوه استاد په تو
ه وليکم ی وه چی پدی هکله يو  ار هيله ک ين ت او  ی درسنيو د . درن دافغانستان دکانی شتمنيو موضوع چی دا

ه په رسنيو کی پ ارم او چی  يدلی زه هم په دقت  ر ی مخ خبر  م او په مينه يی لوم خه نه تيري ه مخه راشی، ور
ه د لوستلو سره مينه لرم او دويم داچی دوظيفوی مکلفيت له مخی می . لولم  که چی د يوی خوا ديوه قلموال په تو دا

ول افغانستان دجيولوجيکی  له بل هرچانه زيات دافغانستان د کانوسره سروکار درلود او د اوږدو کلنو دپاره می د 
ولو مسؤليت پرغاړه  ووسروی و .  او کانو پل ي ولو تبليغاتو موخه يوازی دافغانانو په  زه پدی اند يم چی ددی 

کاره ډول يی ليدل اسانه ندی ه نور شيان هم پ دی چی په  ودل ندی بلکه شاته يی    .باندی دخوشحال 
اکلی چی ديو ه دافغانستان د کانونو حالت         په همدی خاطر می ددی ليکنی موخه يوازی دانده  ه متخصص په تو

خه لوړ وی  م چی دعام پوهاوۍ  م او وطنوالو ته يی يوداسی علمی تصوير وړاندی ک ي ه و پدی . په مسلکی تو
ی  ندونی شوی چی دعمومی پوهيدو او عام تصوير دپاره کافی بري ر له . اړه هم په کور ددننه او هم دباندی ډيری 

ی عام . سلک له مخی ژورتيا کيدالی سی يوازی دمسلکی کسانو دپاره د پوهيدلو وړ ویدی نه زياته دم خو  دم
ه جوړه شی ی په الر دی چی وروسته په لدی نه  البته د کانونوپه هکله . ذهنيت ورته د دومره پوهيدلو پخاطر ستر

م  او د يادولو پروخت به يی ه م چی د بيخی اړين حالت نه به هم تر وسه وسه ضروری معلومات وړاندی ک ه وک
ی ر ولو ته د پوهيدو وړ و و    .پرته د ډيری پيچلی مسلکی ترمينالوژۍ نه کار وانه خلم تر 

کاری چی دا يوازی يوه اقتصادی  ی، به ظاهره داسی          کله چی د يوه هيواد دطبعی ذيرمو په اړه خبری کي
وو چی خو دامقوله بايد له پامه . موضوع ده او بس  ، نو شکل دی  ) فشرده ( سياست د اقتصاد کښيکښل و نه غو

و  او ورک کنه نو بيله دی نه . غواړو يا نغواړو پدی اړه مجبور يو چی په يوه يا بل ډول موضوع ته دسياست سره 
ی پاته وی ل نيم ي او کی ددی خبری  ه پدغه حساس پ ی تو ان   .  به په 

و سرليکونه ٢٠١٠ونوموضوع د روان          دافغانستان د کان يو پا يوالو رسنيو د لوم  کال د جون راهيسی د ن
ايمز د افغانستان تر . کلی   کوی ی نيويارک  پا ته راولويده چی دامريکا ډيری مشهوری ور داخبره هغه وخت من

ت د کانی زيرمو دشتون خبر خپور ک ١٠٠٠مکی الندی   د  ی دا د. ميليارد دالرو په ارز پا ايمز ور  نيويارک 
ون ( خبر د امريکا د دفاع وزارت  نی تر ) پنتا ي ينی  دجيولوجستانو د راپور له مخی چی په افغانستان کی يی 

ی وی  ، نشر ته سپارل وو تينی طاليی کان دی، . سره ک تونه يو ر هلته ليکل شويدی چی دافغانستان غرونه او د
مکی الندی دن ن په لويه پيمانه د اوسپنی، مسو، کوبالت، طال او ليتيوم زيرمی ددی هيواد تر  ورو اړينو کانو تر

ای شويدی ه نه زيات يی په بطريو کی کارول ورځ تر . ای پر  ت لرونکی فلز دی چی له هر  ليتيوم يو ډير ارز
ه چی سعودی عربستان د تيلو ب. بلی پراختيا مومی ن ه بحر کی الهو دی او لدی په راپور کی داهم ويل شوی لکه 

يوال شهرت لری، افغانستان به د ليتيوم د استخراج له مخی همدومره شهرت و مومی   . کبله ن
ه پخاطر پدغو دجن په حساسو شيبو کی ددی  ون د        يو شمير کتونکی دا دتعجب او حيرانتيا وړ بولی چی پنتا

ون. راپور په خپرولو الس پوری ک ي ول همدغی خبری د ونونه را وه ينو لوديزوالو . کو تر من بيالبيل غبر
ه وکتل او دايی لدی پلوه يو په زړه پوری خبر  ونکو دی موضوع ته په سربيرن ډول يوازی په اقتصادی ستر ي

ه ، ددی الری يی په تبليغ او خپرولو کی ونده واخيستل ا ينو د سياسی موخو په پام کی نيولو سره موضوع و . و
ه شن ل او د خپل نظر سره سم يی دسياسی الری دا خبره تحليل  ک ي ينو نورو بيا په انتقادی  ډول و ډنمارکی . ل  او

ه د جيم . رسنيو هم دلته په ډنمارک کی دا خبره د راز رازسرچينو په حواله پرله واړول راواړول  ی په تو دبيل
ی د اتيايمو کلنو خبری اژانس ژورناليست و) ای پی اس ( ليوبی پنامه د  ايی چی ددغو معدنو کشف خو د تيری پي

 کال د ٢٠٠٧دنوموړو کارونو پايلی په . السته راوړنه ده چی دشوروی کان پيژندونکو په مرسته ترسره شويده
ه  نو په مجله کی هم په دا ي انيا د جيولوجيکی  ه د بر امريکا دجيولوجيکی خدمتونو د انستيتوت لخوا او همدارن
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یشوی ه پخاطر پدی وخت کی دومره زيات پام ور اړول کي د مارک امبيندر په نظر چی د اتالنتيک .  دی ، بيانو د 
ون يوه پراخه تبليغاتی لوبه ده چی پدغه وخت کی يی دافغانستان معدنی  يدی، دا د پنتا ند ک ر په مجله کی يی 

ول ر ه سرليکونه و يوالو رسنيو ږي   .   شتمنی د ن
ه واخيستل          ای لوديز هم لويه ون ون سره يو  ه چی ياده شوه پدی لوبه کی د پنتا ن ډنمارکی رسنيو هم . لکه 

ه او ژورناليست جيم ليوبی چی پدی ډله کی  موضوع ته ل غوندی په ژوره کتلی دهغه په حواله  ه ادا ک خپله ون
يده چی  ون دا موضوع پدی خاطر را مخته ک خه دعامه ذهنيت پام بلی خواته د روليکی چی پنتا ان منفور جن 

ی ه نور وخت تر السه ک خه یو  و  وده : دی ليکی : واړوی او د دوام دپاره یی دخپلو خل تنو و  ولپو اخيرنيو 
ل شی  ی حل الری ته باید دوام ورک و مالت نه کوی چی دجن تن دهغو پریک . چی امریکایان نور د واشن

و  ن او د نا ی چی د طالبانو په واشن یواالن یی اوس ډیر ل وخت لری چی خپل خل پر دی خبره قانع ک ان
ون . وړاندی د دوی روانه ستراتيژی اغزمنه او کاری  ده دی زیاتوی چی د افغانستان د معدنی زیرمو په اړه د پنتا

يی چی پدی جن کی زموږ درانه ل و ته دا و ی او تبليغات ددی د پاره دی چی خپلو خل ایه نه  ښتونه بي
ه دی  ی یوازن او اصلی موخه نده بلکه د افغانستان معدنی شتمنيو ته ال س رس هغه  دطالبانو ماتول هم دا

ول شی    .   چی باید په ستراتيژیکی موخو کی له پامه و نه غور
غ يم چی په  افغانستان کی د کانی زيرمو        زه پخپله هم سره لدی چی دنوموړی ژورناليست ددی  نظر سره هم

ه د روان  ه نوی شی ندی او سره لدی چی دا ډار هم  راسره شته چی ددغو زيرمو شتون به خدای مک د شتون خبره 
ی که نو زه پدی کار کی يو مثبت . جن پر اور باندی غوړی توی ک وی،  خو خوشنين نظر تل په شر کی خير ل
ور بو ه والو پام يی دافغانستان و کانونو ته را واړاوه او هغوی يی ک هم وينم او پدی خاطر يی  ۍ دپان لم چی دن

تونو ارزی ی اچونی او ل ه شته چی په پان تيا هم هغه  ه چی هلته په ر دا زيرمی که هر . پدی باندی ډاده ک
ه ورنه تر السه کيدالی نشی او د لوي و چی استخراج نشی، هي  و کانو را ايستل هم ومره هم ستری وی خو تر 

خه دا توان موندلی ندی ونی ته اړتيا لری چی افغان  دولت ال تراوسه پوری دبده مرغه  دخپلی بودجی  . ولويی  پان
ل شی چی د اړوند کان پر  ه والو را ماتول بيا ساده او اسانه کار ندی او بايد هغوی پدی باندی ډاډمن ک يوالو پان د ن

ه اچون ايه ندهزيرمه باندی پان ونو متخصيصين هره ورځ به ساعتونو د . ه بي که چيری ما غوندی دافغانستان په لس 
و چی موږ پريمانی معدنی  ينو، سل قسمه وخورو او ان علمی داليل هم وړاندی ک تلويزيونی کامرو مخی ته ک

و خپل ماهيران يی راغلی نه و ه وال به تر هغه وخته دا و نه منی  نی تر زيرمی لرو ، پان ي ی او دلته يی اړينی 
ی نه وی ون د جيولوجستانو نظر دوی ته د اطمنان وړ دی او په ډاډه زړه که ل وډير د امنيت . سره ک خو د پنتا

ی ی اچونی ته ليوال کي ول . اطمنان ورکول شی، پان ه داچی دا هغه حالت دی چی کيدالی شی په شر کی خير و ل لن
  . شی

ای نده        دا خبره بيا ی وی، پر دلته دوی خبری د .  چی شوروی ماهرانو دازيرمی په اتيايمو کلونو کی کشف ک
زه د . پام وړ دی چی يوه يی د معدنو کشف او موندل دی او بله يی په معدن کی د زير مو د کميت او مقدار محاسبه ده

از او نفتو چی د تي ول افغانستان په کچه بيله  لو په ملی موسسی پوری يی اړه درلوده، دنورو اوږدو کلونو دپاره د 
ه می تر  ول هيواد د جيولوجيکی سروی او هيدرو جيولوجيکی چارو مسؤل وم چی هر ولو او د  ولو معدنو د پل

و الندی تير شوی دی  وروسته د وطن د ازادولو پخاطر د  ) ١٩٧٩ / ١٢/ ٢٧( اتيايم کلونه تر شوروی يرغل . ستر
ولو واليتونو کی ١٩٨٠ د. جن کلونه وه خه د عينک دمسو پر معدن باندی د کار نه پرته نور نژدی په   کال د پيل 

ول ساحوی کارونه د امنيت دنشتوالی له کبله ) نقشه برداری(دجيولوجيکی نقشی اخيستلو  نی په موخه زموږ  اوکان پل
په و دريدل چی دعينک دمعدن دساتلو خبره به وروسته په ل تفصي مپه  لدی نه پرته دبغالن واليت په . ل سره وک

لو –پلخمری کی د کرکر  ي و فابريکی د اومو موادو د زيرمو پر  دودک د ډبرو سکرو پرکان او د غوری د سمن
اکلی کچه کارونه روان وو  د کانو او صنايعو په وزارت کی د کانو او جيولوجی سروی د چارو . باندی هم په 

ی په  ه په رياست چی د بيل  تنه کارکونکی يی درلوده د اتيايمو کلنو په پای کی داچی ٣۶٠٠ کال يی نژدی ١٩٧٨تو
ي شو پدی شمير کی هم زياته برخه هغه . دکار ساحه يی ډيره محدوده شوی وه، تشکيل يی نژدی نيمی برخی ته را 

ر او د دوکتورا په کچه يی ديپلومونه  دامهال د کابل د پولی . درلودلمسلکی کسان وساتل شوه چی د لسانس، ماس
ه دشوروی اتحاد د اړوندو  ی نه او همدارن ان تخنيک انستيتوت او د کابل پوهنتون دسيانس پوهن د جيولوجی له 

مارل شوی وای  خه يو په بل پسی افغانی محصالن فارغيدل چی بايد په کار  دا يو ډير ستونزمن . تعليمی موسسو 
ه پوهيد. کار وو ی زه پدی  ه ده  او داهيله می هم د السه نه وه  ورک م چی دامسلکی کسان يوه ستره ذخيروی پان

ه به په  ول، په وطن کی به بيا ارامی او امنيت راشی او دغه مسلکی پان غر  رو  چی يو وخت به دشوروی يرغل
تيا نشو خه می کال په کال دمسلکی کادرونو د ساتلو په مو. کار واچول شی چی له بده مرغه می دا خوب ر

تونه د . و سره د مسلکی تشکيل برخه زياتولدغيرمسلکی پرسونل په کميد ول بودجوی ل دنيکه مرغه ددی رياست 
دولت د انکشافی بودجی د الری په پام کی نيول شوی وو چی دپالن په وزارت پوری يی اړه درلوده او هلته زيات 

که يی نو د بيروکراتيکو  جنجاتونو شمير داسی مسلکی کادرونو کار کاوه چی زما لو په اهميت پوهيدل   ددی هلو 
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کل. سره نه مخامخ کولم  تونه د عادی بودجی د الری وای نو د ماليی وزارت بيرو کراتانو به هي ه که چيری دا ل
ی نه وای   . هم زما دا موخی درک ک

يا ، په هغو کاطر چی بيخی بيکاره پاته نشی         پدی کلونو کی مو دمسلکی کادرونو ډيره برخه ددی پخا رونو ل
مکی( البته يو د پام وړ شمير کسان د کابل په واليت کی په هايدروجيولوجيکی . کول چی ډير اړين نه وو  الندی تر 

ل  ي لو، دساختمانی موادو دکارونو) اوبو زيرمی  ي ل ، جيوفزيکی کارونو او په يومعدنونو دکميت او کيفيت په 
نو بوخت وو چی د پالن شوو تعميرونو او تاسيساتو د بنس دفزيکی او  ي ورو کارونو لکه جيوانجينری  ډيرو 

نه يی سرته رسولميخانيکی ي تياوو  ان د پروژيو جوړولو مرکزی انستيتوت دغه اکارونه بيا ډير اړين وه چی .  
ت ترسره کيدل) پما( ندولو سره ووايم  چی د جيولوجی سروی په رياست پکارده د خو. د اداری په سپار ر  په 

يو او کارکوونکو تر من په لوړه کچه م ول شوی وو چی د مشرتابه ک تقابل کی ډير صميمی او وطنپال پرسونل را 
ی سازمان . احترام او پوهاوۍ واکمن وو وندی لوم انو او په  ه درک کولی خو دخاد اجن همکارانو می ستونزی 

وانه کی و تنو نا ولېکسانو په خپلو دسيسه بازيو سره   يو  همکارانو می زيات  درناوی . بيشميره ستونزی راته زي
ی قلعه پشان رانه چاپيره وه چی بايد د زړه له کومی يی منندوی اوسم  ين   . راته کاوه او ديوی 

ون راپور او په هيواد والی خبری ته دلوړو اړينو يادوونو وروسته به راشم د پنتا رن   :  کی د معدنی زيرمو د 
ی برخی پای       نوربيا . دلوم

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


