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و شميره   ٢تر 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

  م٢٠/٠٨/٢٠١٠                                                پوهنمل حاجی محمد نوزادی
                                

  يک تصحيح ضروری در مقاله محترم احسان اهللا ارين زۍ
          

تاجاييکه مقاالت اورا .  بنده با محترم ارين زۍ صاحب اشنايی بالمواجه نداشته ولی با نبشته های شان اشنايی دارم 

موضوعات دارايی معلومات بوده ، قلم توانا دارد و از روی نوشته هايش خوانده ام ، موصوف در طيف وسيع از 

اقای ارينزی اخيرا مقاله پرمحتوی را در سايتهای انترنيتی افغانی بدست . اورا يک شخص دلسوز به وطن يافته ام 

اين سطور نيز يک راقم .  جرمن خواندم –نشر سپرده که قسمت چهارم وغالبا اخيری انرا نيز در پورتال فخيم افغان 

ی های خود بحيث استاد انستيتوت پولی تخنيک کابل و در سمت   سلسله معلومات ضروری را که از زمان کارکرده 

ون  رييس سروی معادن وجيولوجی وزارت معادن وصنايع  بياد داشتم در ارتباط به راپور جيولوجست های پنتا

رديده است که باقيمانده ان نيز نشر خواهد شد برشته تحرير اورده وتا هنوز سه قسمت ان درسايته . ای متذکره نشر 

، مطالب زياد تحرير وقسما هم ازينجانب نقل خود با اقتباس از نوشته های بندهمحترم ارين زی در قسمت چهارم مقاله 

نجانيده استقول نموده و در جمل نرا قابل ستايش من درمورد نه تنها اعتراضی نداشته بلکه ا. ه بندی های خود شان 

ر مطالب متذکره در جمله بندی های خودم اورده مه شد ، مفهوم و هدف اصلی را از دست . ميدانم  به نظر بنده ا

پوهنمل حاجی محمد نوزادی عقيده دارد که تمام . . .  ،،  :  طور مثال موصوف از قول من مينويسد که . نميداد  

ون امریکا در قلمرو افغانستان نشانی شده اند معدن نيست ، عناصری که توسط مرکز سروی جيولوجی و پن تا

ون ،،. . . معدن باید    بنده اين اظهارات را طور اخص به ارتباط عناصری ذکر شده در راپور جيولوجست های پنتا

ی نمودم  البته اينرا به حيث  يک موضوع ضمنی ياد اور. ننموده بلکه منحيث يک اصل علمی از ان ياداوری کرده ام 

  .وضرورت خاص به اصالح ندارد  

  :        افزون بر ان نقاط ذيل را درمقاله محترم ارين زۍ قابل تصحيح ميدانم  

،، پوهنمل حاجی محمد نوزادی مورخ افغان :    موصوف دريکی از جاهاييکه از من نقل قول کرده ميفرمايد – الف 

.                         ورخ نبوده بلکه يک جيولوجست هستم واقعيت اينست که بنده م ،،   . . .مينوسد که

ر محترم ا– ب ، اقای سلطانزی که در کشور المان مقيم است رين زی به قول از يک انجينر فزيک در جای دي

فته :  مينوسد   که     چنين تعريف که از طرف ان ،، . . . می شود که ،، منرال یا معدن به مواد جامد ومتجانسی 

ای علم جيولوجی درست نمی باشد   رديده از ن  نيست که زيرا اوال اين تنها مواد جامد. محترم انجينر فزيکدان ارايه 

از ) مايع ( ذخاير نفت . معادن را بوجود می اورد  –ا ثاني.  محروم ساخت معدنرا نبايد از اصطالح )  غيرجامد ( و 

اما برطبق علم . در کشور های اروپايی راستی هم اصطالح منرال را در اخبار و مجالت مترادف با معدن مينوسد 

خلص تعريف منرال را ميتوان چنين بيان نمود که منرال . رال را نبايد به حيث معدن پذيرفتجيولوجی ظهور هر من

ه کرستالی معين باهم ارتباط  مستحکم داشته و در تمام عبارت از ترکيب عناصر مختلف کيمياوی بوده که دريک شبک

باهم ترکيب مجموعه منرالهای مختلف که با فيصدی های معين . سم خود خواص فزيکی مشابه را داردقسمت های ج

ازينجا . حجر ميتواند در قسمت های مختلف جسم خود دارای خواص فزيکی متفاوت باشد . ردد ، حجر را ميسازد

ر را تعويض نمی کند بر می ايد  انه است و يک دي که منرال وحجر در مجموع يک چيز نبوده بلکه اصطالحات جدا

اما معدن متواند هم از تجمع طبعی منرالها  بوجود ايد مانند معادن ياقوت  و زمرد  وهم از تجمع طبعی احجار مانند . 



 
 

 
و شميره   ٢تر 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

 

های مرمر ورخام  ای علمی يکی هدف اساسی از اوردن داليل فوق اين. معادن سن  است که منرال و معدن از ن

افزون بر ان اصطالح منرال نيز مختص مواد جامد .  نبايد صرف مختص مواد جامد دانستنبوده و اصطالح معدن را

.                         هم يک منرال محسوب ميشود ) دو ماليکول هايدروجن ويک ماليکول اکسيجن ( نيست زيرا که حتی اب 

 صورت اينجانب طرف از افغانستان خاک در مندليف ای دوره جدول شامل عناصر تمام موجوديت از اوری  ياد–ج 

ون های جيولوجست راپور در و است رفته   . نشود منسوب انها به بايد که نرسيده بنظرم اظهارات چنين پنتا

 نموده ذکر سالم نيت با کامال خود مسلکی مکلفيت حسب بر ضروری تصحيح بخاطر صرف بنده را فوق نقاط        

 انرا نيز زۍ ارين محترم و بوده کافی المان مقيم سلطانزۍ انجينر اقای قناعت برای متذکره علمی داليل اميدوارم ، ام

  . سازد ممنون  نموده بولق بنده مسلکی مکلفيت و سالم نيت

   . احترام عرض با

   پايان

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


