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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

    ۲۸/۰۳/۲۰۲۰                والیسلطان جان کل ریانجن پلومید
  

   

 ندیاخبر تأسف آور و ناخوش کی
 
 

 یبزبان در رایموجود باشند مراببخشد. ز یزبان یکدام اشتباه و کمبود شتهینو نیدر ا رګ: باعرض معذرت انوت
 کمتر تسلط دارم. باعرض حرمت( 

 
استراج  یجهان یی هیاتحاد تیدولت افغانستان به عضوکه » دمیطلوع شن ونیزیتلو یخبر سیامروز از سرو نیهم

 نشد«  رفتهیمعادن پذ
 

هستم و تا  یولوج یمعادن و ج  ریانجن ک یسبب که خودم  نیبود. از ندیدرد اور و نا خوش آ یلیخ میخبر برا نیا واقعاً 
استفاده از معادن  خیبا تأسف باوجود که تار یدارم . ول یاهګاستفاده از معدن کشور خود ا خچهیدر باره تار یحد

 هیاتحاد تیبه عضو یکشور ما حت ونګونا ګ یها ینسبت نارسا  وزرسد، اما امر یم الدیقبل از مما تا به  زیکشور عز
نخواهد   یازدلچسپ  یخال  م،یاستفاده ازمعادن کشور کفت  خچهیشوند. درمورد تار  ینم  رفتهیمعادن پز  یاستخراج جهان  یی

 سازم.  کیمورد با شما دوستان محترم شر نیبود تا نقاط چند در
 سوریما پروف یعموم یولوج یکابل بودم. استادان مضمون ج  کیتخنیپول توتیصنف دوم انست ردګشا  ۱۹۷۲ درسال
که تا اکنون بفضل  یمحمد نوزاد یو پوهنمل حاج  یجهان ګبزر ولوجستانیاز ج  یکی یاز اتحاد شورو نیسالو

و هم چنان شاعر بلند مرتبه زبان  دنو معا  یولوج یبرجسته مسلک ج  یاز کادر ها  یکیاست و  اطیح  دیخداوند در ق
 نیفراعنه مصر الجورد کار شده است. ا یکه در اهرام ها  دمی»من شن فتګ نیسالو سوریپشتواست، بودند. پروف

 قاتیمعدن الجورد وجود نه دارند. بعدا از تحق قا ینظر به معلومات ما در قاره افر رایدلچسپ تمام شد ز میسخن برا
 فراعنه مصر از معادن الجورد بدخشان بوده است«    یکه الجورد کار شده در اهرام ها  افتمی ادیز

 کردمیم  یلیو تحص  یکیجست بنام )زوار( کار پراکت  –راجستان هند در معادن سرب    التیدرا  ۱۹۸۷درسال    همچنان
 میبدستم آمد. خواندنش برا سیلګراجع به دوره مغل ها به زبان ان یخ یکتاب تار ک یکه در کتابخانه معدن مزکور 

 ریتعم نیجهان است، خواندم که» ا بیاز عجا یکیتاج محل که  ریقسمت آن راجع به تعم کیدلچست واقع شد. در 
 یسروب  –  دلکګمرمر ج   ګمرمر از معدن سن  یها  ګسن  نیمرمر ساخته شده است و تمام ا  ګتماماً از سن  رینظ  یب

مقاومت   شیفرسا  ییها   هیبوده و در مقابل عمل  یعال  تیفیک  یمرمرها دارا  نیها اورده شده است. ا  لیافغانستان توسط ف
 بلند دارد« 

بود. بعداً  دهیردګمنرال مختلف موفق  ۱۷ افتیکابل به در یا یخراسان در مقطع در ګعالم بزر یرونیالب همچنان
)  ګیبه سرکرد یفرانسو ولوجستانی( امده بودند، ج دنیو ها  سباخیرګمانند )  سیلګکه با فوج ان زیرګان ولوجستانیخ 

 رهی( و غورباخی)ف ګیبه سرکرد یجرمن ولوجستانیج  ئتی)الپرانت( ه ګیبه سرکرد یتالویا ولوجستانی(، ج ییمنس
  ی کار ها  ستم،یقرن ب لیدر ساحه افغانستان تا اوا دهیمف ی، تشکل و انتشار منرالها  یکیولوج یمان ج هم در مورد ساخت

 . باشدیم نیرا انجام داده است که قابل تحس یادیز
صدراعظم شروع به کار نمود، به مطالعه معادن کشور   ثیسردار محمد داود خان بح  دیشه کهیدهه پنجاه زمان در

و معادن افغانستان با دولت  یولوج یج  یهمه جانبه در مورد مالعه و سرو یتوجه خاص مبذول داشت وبعد از برس
در افغانستان در  یکیولوج یمطالعات منظم ج  دادقرار  نیوقت قرارداد را به امضاء رساند و بنا برهم یاتحاد شورو

 . دیردګم اغاز  ۱۹۵۸سال 
سال   کار پر  ستیمنظم بدون وقفه به مدت ب یروپها ګتوسط  ۱۹۷۷سال  یال یو افغان یاتحاد شورو نیمتخصص

      1:500,000بر پنجصد هزار(   کی) اسیافغانسان را به مق هیمشقت توانست که تمام جغراف
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 .  ندینما  یبردار نقشه
 یافغان توانست که در وقت نقشه بردار  –  یشورو  نیبوده و متخصص  یکار کمپلکس  کی  یکیولوج یج   قاتیتحق  یکار

نه تنها سترکچر  ،یداخل کشور و در اتحاد شورو یمختلف در البراتوار ها  ینمونه ها  هیو تجز لیو به اساس تحل
 کی) اسیبه مق یدننقشه مع تیبرو زیرا ن عادنتمام انواع م یکنند بلک یزارګنقشه عالمه  تیاحجار مختلف را برو

د رممالک همجوار  یکیولوج یج  ګکار بزر نیچن ۱۹۷۷. تا سال ندینما  یزارګو عالمه  یبر پنجصد هزار( نشان
معادن و ظهور تجمع  ( ۱۲۰۰تمام ساحه کشور در حدود بالتر از ) ینقشه بردار امیافغانستان وجود نداشت. در ا

و راپور  میصفحه و صدها ضما ( ۱۱۸۵ساله در)  ستیکار ب نیا یکی. راپور جیولوج دیردګکشف  دهیمف یمنرال ها 
شده   هیته  یو در  یسیلګان  ،یروس  یمتعدد آن به زبان ها   میصفحه باضما (  ۷۲۹و معادن کشف شده در )  یبخش معدن
که به صدها  یاثار علم نیقسمت اعظم ا رچهګومعادن کشور در کابل موجود است. )  یولوجیاداره ج  فیو در ارش

مسلح به  نیقبل از آمدن مجاهد یرفته ، ول نیاز ب یمیتنظ یها  ګشده بود در جن لیو تکم هیدالر مصرف ته نویلیم
خود   یآن به خانه ها  تیراپور ها را نظر به اهم نیا ادیتعداد زا یولوج یمعادن و ج  یاداره سرو رانیکابل ما انجن

 (  مینمود میدوباره به آن اداره تسل بانیکه درزمان تسلط طال میبرده بود
معادن افغانستان  یکاراکتشاف یا یطور مشرک به اح  لستانګو ان کا یم امر ۲۰۰۳طالبان، در سال  میاز سقوط رژ بعد

معادن را پیش  یکدام بخش کار کا یدانم که امر ینم قاً یمدت در افغانستان نبودم، د ق نیشروع نمود. ) من چون در
معادن   ی رفتم کارشناستان هردو کشور را اداره سرو بلم که به کا  ۲۰۰۴در سال  یدام بخش؟ ولک سیلګو ان بردیم

معادن،   پ ټیعمده مثالً  یبرد بخشها  شیکه پ دمیاداره مزکور فهم نی( از معلومات مسؤلدمیمختصراً د یولوج یو خ 
و  یټیلیبیفز یراپورها  لیو تکم نییو بالخره تع یو استخراج  یکوه طیشرا ر،یسنجش زخا  ، یو هیجغراف تیموقع
بود. به هر صورت در سال  لستانګبه دوش ان یو خدمات یقیمواد الزمه تحق هیو ته کا یبه دوش امر ادنمع یکیتخن

به  ا یرجنیو التیدر ا ییهوا یتوسط فوتوها  ها یها راپورکار خودرا که عمدتاً اکتشاف و زون بند ییکا یم امر ۲۰۱۱
 یطور عمده تکرار همان کارقبل قتیراپور که در حق نیآن نشر نمود. ا میه با ضما صفخ  ۳۲۷در  یسیلګزبان ان

 دهیردګ  لیتکم  لیز  لیاست، در شش بخش قرار  دیجد ینو و استعمال تکنالوج  قهیافغان به طر  –  یشورو  نیمتخصص
 است:  

 
 آن.  خیو تار یافغانستان با نقشه ها و شناخت مقدمات یانتشار مواد منرال یحاو :اول  بخش

 
 . یمعدن ییحدود کتله  یبیتقر نییبا تع یکیولوج یشناخت ساختمان ج   :دوم بخش

 
 منتشره در ساحات مختلف افغانستان.  یمنرال ها  کیومتریو راد یسیمقناط ،یجازبو تیشناخت خاص :سوم بخش

 
 فیاکت وی( و شناخت انعکاسات رادی)حرارتیدروترمالیها  طیشت شرامنرالها با در نظردا تیموقع :چهارم  بخش

 منرال ها. 
 

 استعمال آن. اهګاز ن یساحات دلچسپ منرال نییمنرالها و تع یزون بند : پنجم بخش
  
 .یاقتصاد یها  الی و انکشاف پوتنس یشناخت ساحات مشترک معدن :بخش ششم و
  

معادن   میوګبهتر ب ا یعنصر و  یالیخ  رامهډدرمورد معادن افغانستان بود که  یامور اکتشاف نیهم یاز اجرا بعد
 نیبه مردم عوام چن یمسلک ریمسؤوالنه و غ ریپخش شد و بشکل کامالً غ کا یامر یخبر ی(، توسط رسانه ها ومیتی)ل
 ونیلیآنها به صد ها ب متیرا در افغانستان کشف نمود که ف ومیتیمعادن ل ییها به اندازه  یکا یامر ا یوګنمود که  نیتلق

را بدست  نهیخز الرډ ونیلیرټ کیمعادن، افغانستان بالغ به  ریعنصر و سا  نیو درصورت استحصال ا رسدیدالر م
چقدر مصارف و در  یارزش پول نیتذکر نداد که استخراج و استحصال معادن با ا نرایا زګهر یخواهند اورد. ول

  باشند؟یضرورت م یتکنالوج  ونهګمانند افغانستان به چه  یکشور کوهستان
وجود ندارند  مینهاد، حزب و تنظ ،یشخص ا یو یاداره، موسسه دولت چیه یدر افغانستان فعل نکهیهر صورت از به

که در مورد نه   فتګ  توانیم یًء بصورت قطعنبوده باشد. بنا  زیناجا  یو استفاده جو یروکراسیکه غرق در فساد، ب
اکنون  نیهم کهیمعادن(، هم دست افراد و عناصر یاستخراج جهان هی)اتحاد تیدولت افغانستان به عضو رفتنیذپ

 لیاست . دل  لیاست، د خ   رفتهګاستخراج و به چور وچپال    ،یمسلک  ریو غ  یقانون  ریهزارها معادن را خودسرانه ، غ
راجع به معادن افغانستان به  یقینداشتن اسناد حق هیو ارا یجار طینه کردن شرا حیادعا عبارت از تشر نیا ګبزر

 هیشود در آن صورت اتحاد  هیاتحاد  نیافغانستان عضو ا  رګ: ایمعن  نیامور  است. بد  نیطرف مسؤل  مذکوراز  هیاتحاد
را از  رانګچاپاول  نیکه دست ا  ندیرا اتخاذ نما   ریافغانستان تداب  ریخواهند داشت که درمورد حفظ زخا   تیمذکور مکلف
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را  ی نهیقرار دارند زم یبلند دولت یدر موقف ها  یعناصر که حتم نیاساس ا نیچور معادن مذکور کوتاه سازند. بد
 را کسب نکند.  هیاتحاد نیا تیمساعد ساخته است که افغانستان عضو

باثباط، قانونمند،  ،یدولت قو کی تیافغانستان، عدم موجود یتیامن طیشرا ا،یدن یامروز تمام کشور ها  کهیحال در
 نیو غاصب  ستردهګدر افغانستان،فساد    یمعدن  ریو قاچاقبران زخا   هیماف  تیمسلط به تمام ساحه کشور، هم چنان موجود

ب به تمام جوان یحتم طیشرا نیچن نیهستند، پس ا باخبر قیبصورت دق ه، یومیو مسلح و مسلط در همه امور  یقوم
  میدا ا یدر هیچ کشور دن طیشرا نیاست که چن قتیحق ک یهم  نیخوده دارد. اما ا یمنف راتیکشور تاث کی یاجتماع

از  طیشرا نیباداشتن چن ینخواهد بود که کشور یوجهه معقول و قانون چیبه ه نی. و اابدی یم انینبوده بالخره پا
 یها یمختلف همکار یها  ونیکنوانس اهګظلم واز ن کی نیا قتیمحروم شود. در حق ونګونا ګ یها  هیاتحاد تیعضو

کشور   نیکه چن  نستیا  تیمحروم  نیا  یمعن  رایز  شود،یشمرده م   یحقوق  ریعمل غ  کیالدول ملل متحد    نیهمه جانبه ب
 بماند.  وارګحالت نا  نیتا ابداالبد درهم دیبا 

دست ناخورده )صرف نظر از  یمعدن ګربزریزخا ا یدن یکشورها  تیکه نسبت به اکثر ستیافغانستان کشور چون
 نیعضو معتبرا  ثیبه ح  دیبا   یمشکل تراش  ونهګمعادن( را دارند بناً بدون هر  هیخودسرانه قاچاقبران و ماف  یاستخراجها 

 شناخته شود.    هیاتحاد
 نیکشور ما کومک رساند، ماهم در طیشرا رید تغتواند که در مور ینم یخاص کنون طیمذکور در شرا هیراتحادګا

 ی) که حتم میشو لیما به کنترول حاالت کشور خود نا  کهیزمان رد،یبپز دیرا با نیاقالً ا یول م،یمورد تقاضا ندار
  توانندیما م  یجوان مسلک  یو کادر ها   نیصیمتخص  رانیګد  یها (، تا آن زمان کم از کم از تجربه  میردیګم  لیانشاهللا نا 

  ک ی رګماند که ا یم نیبه ا تیمحروم نیحق ماست. به نظر ما ا نیشوند و ا دیمستف یو عمل یکه بصورت نظر
 یبه فراموش ییبدون هرنوع کومک و رهنما  دیکرونا مبتال شود، مزکور با روسیخاص به وا طیشرا نیشخص در

 .  ردیبم هسپرده شود تاک
 ولوجستانیخانه دان ج   یعاد  یلیخ   یعضو  کی  ثیمن به ح   یمعدن  ګبزر  ریفوق و داشتن زخا   لیدر نظرداشت دال  با 

  ی اسالم  یدولت جمهور  یرا انجام نموده ام، از رهبر  یساحه کار عمل  نیسال در  ستیافغانستان که مدت ب  انیو معدنچ 
جداً  میوزارت معادن و پطرول یکه به رهبر کنمیمو خواهش  کنمیالتجا م م،ینما  یتقاضا م یافغانستان بصورت جد

 صلهیتادر مورد ف  ندی)درخواست( دوباره نما   لییمذکور آپ  هیدولت افغانستان به اتحاد  تیدهند که درمورد عضو  تیدایه
 قبول کند.  هیاتحاد نیا تیو کشور مارا به عضو ندینظر نما دیخود تجد

خالصانه  ربطیموسسات ز رهی، پوهنتون کابل و غکابل یګتخنیعلوم افغانستان، پوهنتون پو ل یچنان از اکادم هم
 نیکند و آواز خودرا به سمع مؤظف بیشان تعق یکار یها  تیموضوع را درچوکات صالح  نیکه ا کنمیتقاضا م
 برساند. 

 احترام. میبا تقد
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