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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

   م٣٠/٠٧/٢٠١٠                                                    پوهنمل حاجی محمد نوزادی
                                    

  ګيدړی ته به خپل پوست بالشی: د افغانستان کانونه
  دا وطن دکومی پيغلی تور اوربل دی      چی باد ال وهلې نه وی تارومار شی                          

  
او ۍ برخی په ت   :        دلوم

نی ډير ) نقشه برداری (وجيکی نقشی اخيستلول کی د شوروی ماهيرانو په مرسته د جيو          په افغانستان او کان پل
کارونه د شپيتمو او اويايمو کلنو په ترڅ کی ترسره شويدی،  نه په اتيايمو کلنو کی چی د پنتاګون راپور يی يادوونه 

ونو پن پن ر. کوی اپورونه او بيشميره اړوند علمی اسناد په دشورويانو ددغه وخت د ترسره شوو کارونو په سل
ريزی او روسی ژبو اماده او د رياست په ارشيف کی دکتالوګ سره ساتل کيدل چی يوه برخه يی د تنظيمی ناورين  ان
پرمهال د اور لمبو وخوړل او د نيکه مرغه زيات شمير يی د وطنپالو انجيرانو او  نورو کارکوونکو په م د ډيرو 

ه او هغه وخت ستونزو په ګا ان للو سره و ژغورل شوه او په خيرخانه مينه کی چی د رياست دتخنيکی خدمتونو 
ای شوه ای پر ايونو کی  البته ددی جريان قصه د ارويدلو وړ ده خوداچی  اوږده او ددی . دامن سيمه وه په خوندی 

م  خه تيري که نو ور  ولو  راپورونو اواسنادو يوه يوه کاپی په لدی نه پرته دنوموړو . ليکنی له زغم نه بهر ده 
ارسره د يادولو وړ . مسکو او تاشکند کی هم ساتل کيده چی تر دا اوسه پوری هلته  شته  ين داخبره پدی خاطر په 

و د اړتيا پرمهال يی هغه برخه چی تنظيمی چپاول وهلی  بولم چی افغان اوسنی چارواکی بايد ورباندی خبر اوسی 
وتو په شمير کسانو پرته چی پدغه پست کی يی کار .  نه وغواړیده، رسما تری و د  پدی خبره باندی له ما اويو 

يدی نور کسان خبر ندی هيله ده د کانو او صنايعو وزارت و اړوندو اسنادو ته د السرس په موخه دا امکان په . ک
  . پام کی ولری

کاری هغه داده چی د افغانستان د معدنی زيرمو د يادولو          دويمه خبره چی د پنتاګون په راپور کی پر   ای نه 
يدی که چی ددغو .  سرچينه دوی پخپل راپور کی همدغه دشوروی کارپوهانو لخوا ليکل شوی راپورونه ياد ک دا

والی او جيولوجيکی نقشو په هکله دی نه د معدنو د زي رن . رموراپورونو ډيره برخه د بيالبيلو سيمو د جيولوجيکی 
ی مرحله د سيمی د جيولوجيکی نقشی اخيستل دی د جيولوخيکی نقشی پر . د يادونی وړده چی دمعدن د پيداکولو لوم

ت، د طبقو  مکی دقشر داخلی جوړ ته راتلو منشا ) اليو ( مخ د و  منرالی ترکيب، دهغوی عمر او د م شکل، دتي
ی ودل کي  يو جيولوجست کارپوه  کوالی شی په بيالبيلو سيمو کی د د همدغی نقشی له مخی. او نور اړين معلومات 

ی اوبيا هلته والړشی، خپله پوهه او د پيداکولو متودونه په کار واچوی چی دا بيا دکار  کل وک بيالبيلو معدنو دشتون ا
ی ل کي سبه او که معدن پيداشو نو دريمه مرحله يی به اړوندو متودونو سره د کان د زيرمی محا. دويمه مرحله ګ
لورمه مرحله کی بايد د کان تخنيکی. دمقدار تثبيت کول دی نی تر سره شی–په  ي مه مرحله د کانی .  اقتصادی  پن

مه مرحله و بولو ن يی شپ مکه د ١٩٨٠تر . موادو راايستل دی چی کيدالی شی مارکي وله   کال پوری دافغانستان 
ه سوه زره  ل چی دا دهغه وخت يوه  ډيره ستره السته په مقياس جيول) ١ /۵٠٠٠٠٠(يو پر پن وجيکی نقشی و پو

ول قلمرو د پاره  يانو لکه ايران، پاکستان او هند دخپل  که چی تر دغه وخته پوری د افغانستان ګاون راوړنه وه، دا
رس م١٩٨٠په . پدغه مقياس جيولوجيکی نقشه نه درلوده يوال کان ا  کال  په پاريس کی د جيولوجستانو  په ن

ونوالو ته په نه منونکی ډول په زړه  ه چی ګ دافغانستان د استازی په توګه دغه نقشه په ډير وياړ سره وړاندی ک
که دوی په افغانستان غوندی وروسته پاته هيوادکی د داسی يوی نقشی درلودلو فکر هم نشو کوالی  يده  پوری وګر

مکی په کچه.  ول هيواد د  ای د   دکانو نقشه هم له چاپه را ووتل چی هغه دمحرمو اسنادو دنوموړی نقشی سره يو
رګندونو کی دهغی دشتون  انه سره وانه خيستل خو پخپلو  رس ته می له  په ډله کی راوستل او د پاريس کان

ه لو د پاره . يادوونه وک ي ی معدن د  ان ول هيواد په کچه لوی مقياس دی خو ديوه  دکانو دنقشی دا مقياس که د
خه ) ١٠٠٠٠/١  (معدنی سيمه بايد لدی نه په ډير لوی مقياس سره يعنی د يو پرلس زره. وړوکی او کافی ندی ډير 

ی) ١ /١٠٠٠  (تر يو پر زر ل شی جی کله کله ال لدی هم و لوی مقياس ته اړتيا ليدل کي ي ددغو .  مقياس پوری و 
لی دی چی کاشکی يی د يادول تيرکال ما د محترم . و موقع يو وخت پالس راشی دوو نقشو سره زما ډيری خاطری ت

دای ديوی ليکنی په اړه دافغانستان د جيولوجيکی نقشی په باره کی يو ل اړين معلوماتونه ليکلی دی چی  عزيزاهللا که
  .  جرمن پورتال د الری يی زما په ارشيف کی و لولی–مينه وال کوالی شی د افغان 

ولو د خو خبره دا ون د         تر  ده چی د لوړی نقشی له مخی د پنتاګون په راپور کی د يادو شوو کانو په ګ
رګند شوی دی ولو عناصرو شتون  ه هم پخپله داکار په راتلونکی کی د . مندليف د دوره ای جدول د نژدی  که 

ولو عناصرو  يادول ال تر اوسه د هيواد د اقتصادی لوړ پوتنشيال يو نيکمرغه زيرۍ دی، خو د معدن په توګه  ددغو 
کاره کيدل د معدن د شتون مانا معدنراشی وګورو چی . وخت نه وړاندی خبره ده ه ته وايی او ايا دهر عنصر   

ه هم ( ورکوی؟ دافغانستان دمعدنی زيرمو په قانون کی چی د جوړولو مشری يی اصال زما پر غاړه وه ، معدن  که 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

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

 

ک په ياد ندی  ک په  ۍ زما  وليز ډول داسی تعريف شوی ووپه)  داګ و :           معدن د اړتيا وړ منرالونو او تي
مکی دقشر په يوه برخه کی سره راغون شوی اود بشپ مقدار کچه يی ) ډبرو( هغه شتون دی چی په طبعی ډول د 

تونو و ارزی) استخراج ( دومره وی چی په اقتصادی لحاظ د راايستلو  ه هم نوموړی .په ل قانون اوس   که 
وليزه توګه د معدن علمی تعريف دی چی  ول ډول نوی شويدی خو دغه په  دافغانستان د تقنينی دود سره په نا ان

وک پخپل سر بدلون نشی ور کوالی ومره قيمتی هم وی که . هي د لوړ تعريف له مخی د هر عنصر شتون که هر 
الی نشو ی . دلوړ تعريف سره سر ونه خوری، معدن ګ نه دبيل په توګه که په يوه پراخه سيمه کی د سرو زرو سل 

نو سرو –زيرمه پرته وی او تخنيکی يی چی د اوسنی تخنيک د امکاناتو په م ددغو سلو  نی يی و  ي  اقتصادی 
نه تر السه شوی طال يی هم جبرانوالی نشی نو  ی چی دغه سل  ت را زرو د را ايستلو پر چارو باندی دومره ل

  . لويه زيرمه هم د اوس دپاره معدن ندیدغه طاليی
ايه چی زما په ياد دی د اتيايمو کلنو تر پيل   پوری د هيواد په شمال کی د ) دشوروی اشغال (         تر هغه 

ی، ډبری سکارو، يول ساختمانی موادو اويو شمير نورو وړو کانو صنعتی  الجوردو، ګازو، تيلو، د خوړو مال
ک د اوسپنی دکان، په جنوبی او ختيزو سيمو زيرمی، په لويديز کی  دهرات د مرمر او رخامو،  په مرکز کی د حاجي

دلک د ياقوتو، د ماماخيل )خانشين (کی د هلمند  د يورانيمو     ، مرمرو او رخامو کانونه، د پنجشير د زمرودو، د ج
رهار( ، د زر کشان) نن دعينک دمسو دکان . می تثبيت شوی وید طال کان زير) غزنی (د تالک،  د لوګر دکروماي

ک د اوسپنی کان د .  د زيرمو ډيره برخه داشغال په کلنو کی محاسبه او تثبيت شوه دنوموړو کانو له  ډلی نه د  حاجي
لورو سترو کانو په کتار  ی د  يو لويو په کتار کی او دعينک دمسو کان دن ی کی د لوم ولو لوی او په ن اسيا تر 

د ګازو زيرمی ستری دی، د ډبرو سکارو زيرمی د هيواد د اړتياوو بسنه کوی او دتيلو زيرمو د . کی پروت دی
 ٪ پوره کوالی شوه چی ډيری ل وی او راايستلو ته يی ال تصميم نه وو ١٧اويايمو کلنو په کچه د اړتياوو يوازی 

و برابره زياتی شويدی وو معدنو پرته يو ل نور مواد هم دمعدن لدی ياد ش. نيول سوی، دتيلو اوسنی اړتياوی خو ال 
ل شوی وه چی په راپورونو کی مو دمعدن پنامه يادول ي ی په توګه . تر کچی پوری نژدی   د نورستان : د بيل

،  ، د غور سرب، بيروج ه او بيراي ، دهرات د ډبرو سکاره، مس، قلعی، ګچ، مال سيماب او جست، دغوربند بيراي
، د زابل مس او ، دلوګر ازبست او په دربند کی مسشاه مقصود، د بدخشان اوسپنه او طالد ارزګان فلوراي او 

ر بيريل، د فراه قلعی سرب او جست او په خاکريزکی طال، د کندهار په دره نور کیالمونيم ، دبلخ په البرز کی ، د ک
ت يی  او يو ل نور واړه معدنو، دپکتيا په ميرزکه کی طال، د خوست کروماي، د ماهيپر شامقصودسلفر نه چی ارز

يدی ، نه . ديادونی وړ نه وو ه تر اشغال وروسته هيواد د جن د اور په لمبو کی ک ه چی می لوړ ياده ک ن لکه 
  .  معدنو باندی هم کار کول بند شول، پر پخوانيو کشف شووازی داچی کوم بل نوی کان کشف نشويو

ودل شويدی          د پنتاګون په را ت يو ميليارډ ډالره  ر . پور کی د هيواد دجنوبی سيمو د معدنی زيرمو ارز م
وددافغانستان دکانو او صنايعو وزير بيا دهيواد دمعدنی زيرمو ار ت دری زره ميليارډه ډالره و په اند دا زما . ز

که چی دواړه رقمونه دقيق ندی ولو کشف شوو عناصرو شتون ال–١: ، دا  معدن نومولو تر کچی تر اوسه د  د 
ل شوی ندی يه–٢.  ي  پر نوموړو معدنو باندی –٣.  په دقيق ډول محاسبه شوی ندی  ددغو معدنو زيرمی تر داګ

نی تر سره شوی ندی– تخنيکی ي ۍ په کچه مخ .  اقتصادی  زه په دی باور يم چی که و اړوندو معدنی موادو ته د ن
والپرزياتيدونکی اړتيا، د  ی نوری چاری په ، داستخراجی تخنيک مخ پر ودی بدلون او داسقيمتونو ورځ تر بلی ج

ت يی له درو پام کی ونيولی شی خه هم لوړ دی، نو په تاکيد سره  ويالی شم چی ارز که . زرو ميليارډ ډالرو  دا 
ه دافغانستان د جيولوجيکی نقشی له مخی ددغی خاور کمی الندی جوړلکه وړاندی چی می ياده ک ت لوړ ی تر

ونک پوتنشيال لری ل شیکه چيری داپوتنشيال د نوی . معدن زي ي ، احتمالی موجود پرمخ تللی تخنيک په م و 
ه  معدنونه کشف او د کشف شوو کانو د زيرمو په محاسبه کی پرمختللی تکنالوژی وکارول شی او ترالسه شوی پان

مکی پرمخ النونو سره سم  په کار واچوله شیمی پيی د اولس د سوکالی په موخه د عل ، نو بيله شکه افغانانو ته د 
تيا کيدالی  شی  يه پوری می د بده مرغه د وطنپال شاعر او پياوړی ديپلومات . دجنت خوبونه ر خو تر دی ګ

الونه وهی    :عبدالرحمن پژواک داشعر د ذهن پر مزو 
  دا وطن دکومی پيغلی تور اوربل دی        چی باد ال وهلې نه وی تارومار شی

           د امريکايانو په راپور کی دياد شوو کانو د ذخيرو د محاسبی په اړه بايد ووايم چی درسنيو دمعلوماتو له مخی 
ی جيولوجستانو لخوا دليکل شوو راپورونو تر لوستلو وروسته پر ډيرو  اړوند سيمو امريکايی کارپوهانو د شورو

خه په کار واچول او دغه  خه ترسره او بيا يی پرمختللی تکنالوژی د هوا  نی دالوتکو په م له هوا  ي باندی 
ل) سه بعدی(معدنونه يی په دری اړه خيز  ي  د همدغو وروستيو اپور بهايی د پنتاګون لخوا خپور شوی ر. ډول و

نو پايله وی نو دالری د معدنو په هکله ډير اړين معلومات تر السه . ي ي پدی کی هي شک نشته چی ددی ډول 
ا ر تر هغه  م ) جيولوجی ډير ژور او پراخ علم دی(يه چی زه د جيولوجی ديوه شاګرد کيدالی شی م په توګه پوهي

نی سره لدی چی اړينی دی ي ی او کافی ندیدغه  ولو برسي.  خو بشپ ای دمعدن د زيرمو دقيقه محاسبه لدی  ره و 
ای نيغ په نيغه کار که زيرمی په علمی . الری چی داکار ال تر سره شوی ندی، کيندنو او حتی برمه کاريو ته اړتيپر 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

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

 

وال ه غوره کوی او پان کلی ب ی متودونو سره دقيقی محاسبه نشی نويی مقدار يوازی ا کلی زيرمو باندی و پان  پر ا
ه کوالی نشیاچونی ته    . په ډاډمنه توګه زړه 

و اړينی خبری چی د پن او درلود        دا وی هغه  اوس به را شو پخپله دافغانستان . تاګون د راپور سره يی ت
وريو يا ډولونو ويشل معدنونه دبيالبيلو پرنسيپونو له مخ. ه دعام پوهاوی وړ لن معلومات تهدمعدنو په اړ ی پر ګتي

ی  ی ، د بيل دمعدنو منشا ژور علمی . ، د کارولو د اړتيا له مخی او داسی نور په توګه د پيداکيدو دمنشا له مخیکي
که نو غواړم دهيواد معدنونه و دوی ته د اړتياوو د  بحث دی او لدی مسلک نه بهر کسانو دپاره د پوهيدو وړ ندی 

والی له مخی    :لوستونکو ته په الندی ډول ور وپيژنم رن
 نور بيا         . د دويمی برخی پای 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


