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 ېد افغانستان کانونه د سوکاله ژوند سرچین
 برخه  دوهمه

ګویا شوروي ماهرانو دا زیرمي په اتیایمو کلونو کي کشف کړیدي ، پر ځای نده . دلته دوې  يچداخبره بیا         
( کمیتاو بله یې په معدن کي د پرتو زیرمو دڅومره والی ) يدچي یوه یې د کان کشف او موندل  يخبري د پام وړ د

یا مقدار محاسبه ده . زه د اوږدو کلونو د پاره د ټول افغانستان په کچه بیله نفت او ګازو چی د تیلو په ملي موسسې 
د جیولوجیکي سروې او هایدروجیولوجیکي چارو  پوري یې اړه درلوده ، د نورو ټولو معدنو د لټولو او د ټول هیواد

/  ۱۲/  ۲۷مسئول وم چي پدې توګه مي هرڅه تر سترګو الندي تیر شویدي . اتیایم کلونه تر شوروي یرغل )
د پیل څخه د عینک د مسو پر معدن باندي له  ۱۹۸۰ وروسته د وطن د ازادۍ پخاطر د جنګ کلونه وه . د (۱۹۷۹

په ټولو والیتونو کي د جیولو جیکي نقشې اخیستلو ) نقشه برداري ( او کان پلټني په موخه کار نه پرته نور نژدې 
زموږ ټول ساحوي کارونه د امنیت د نشتوالي له کبله یو په بل پسې په ټپه و دریدل چي د عینک د معدن د ساتلو 

ه د بغالن والیت په پلخمري کي د خبره زما په نورو لیکنو کي په لږ زیات تفصیل سره یاده شویده . له دې نه پرت
کرکر ــ دودکښ د ډبرو سکرو پر کان او د غوري د سمنټو فابریکې د پاره د اومو موادو پر څیړلو باندي هم په ټاکلي 

کال  ۱۹۷۸ سروې د چارو ریاست چي د يجعو په وزارت کي د کانو او جیولویکچه کارونه روان وه . د کانو او صنا
تنه پرسونل درلود ، د اتیایمو کلونو په پای کي دا چي د کار ساحه یې  ۳۶۰۰ نژدی  ي په توګهپه پیل کي یې د بیلګ

هم زیاته برخه هغه مسلکي  يک رخي ته را ټیټ شو . پدي شمیربډیره محدوده شوې وه ، تشکیل یې نژدي نیمي 
. دا هغه مهال وو چي د کابل  لکسان و ساتل شوه چي د لسانس ، ماسټرۍ او دوکتورا په کچه یې دیپلومونه درلود

تخنیک انستیتوت د اړوندي څانګي ، د کابل پوهنتون د سیانس پوهنځي د جیولوجي څانګي او همدارنګه د  يلپو
اتحاد د اړوندو تعلیمي موسیسو څخه یو په بل پسې محصالن فارغیدل چي باید په دنده ګمارل شوي وای .  يورشو

کسان یوه ستره ذخیروي پانګه ده او دا هیله مي هم  يکښه پوهیدم چي دا مسل و . زه پدېودا یو ډیر ستونزمن کار 
ارامي او امنیت راشي  ابی به یرغلګرو ټغر ټول ، په وطن کي يونه وه ورکړې چي یو وخت به د شور له السه

ي کادرونو د پانګه به په کار واچول شي . له بده مرغه مي دغه خیال او خوب رښتیا نه شو . د مسلک يکاودغه مسل
تشکیل برخه زیاتول . د نیکه مرغه  يکسلکي پرسونل په کمیدو سره د مسلمساتلو په موخه مي کال په کال د غیر 

ل شوي وه چي د پالن په وزارت وددغه ریاست ټول لګښتونه د دولت له انکشافي بودجي له الري په پام کي نی
کادرونو کار کاوه چي زما د دغو هلو ځلو په اهمیت پوهیدل  يکمسل يسه درلودله او هلته زیات شمیر داړیې ا يرپو

وای ، نو  يرعادي بودجي د ال د. ځکه یې نو د بیروکراتیکو جنجالونو سره نه مخامخ کولم . که چیري دا لګښتونه 
    نه وای . ېړه هیڅکله هم زما دغه موخه درک کبد مالیی وزارت زوړپالو بیروکراتانو 

، په هغو کارونو لګیا  يشبیکاره پاته ن يخونو ډیره برخه ددي د پاره چي بیري مو د مسلکي کادپدې کلونو ک       
الندي  يکت کي په هایډروجیولوجیکي ) د ځمیکول چي ډیر اړین نه وو .البته یو د پام وړ شمیر کسان د کابل په وال

کارونو او په یو لړ ډیرو  يکڅیړلو ، جیوفیزی اوبو څیړنه ( کارونو ، د ساختماني موادو د معدنو د کمیت او کیفیت په
او  يکیګټورو کارونو لکه جیوانجینري څیړنو بوخت وو چی د پالن شوو ودانیو او تاسیساتو د بنسټ د فیز

اړین وه چي د پروژو جوړولو  رکارونه ډی د جیو انجینري . دغه ېلځانګړتیاوو څیړني یې سر ته رسو يمیکانیک
   ( د ادارې په سپارښت تر سره کیدل .انستیتوت ) پما  يزمرک
په څرګندولو سره ووایم چي د معدنو او جیولوجي سروې په ریاست کي ډیر صمیمی او  يښپکارده د ډیري خو      

وطنپال پرسونل را ټول شوی وو چي د مشرتابه کړیو او کارکونکو تر منځ په لوړه کچه متقابل احترام او پوهاوی 
یې د زړه له کومي مرسته راسره کول ، خو د خاد  يکستونزي ښه درک کولي او په حل  يم وواکمن وو . همکاران

و دسیسه بازیو لاجنټانو او په ګوندي لومړي سازمان کي یو څو تنو د ګوتو په شمار فرصت طلبو او ناځوانه کسانو پخپ
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یوې ټینګي کال په شان رانه چاپیر راته زیږولې . همکارانو مي زیات درناوی راته کاوه او د  يزسره بیشمیره ستون
  .وه چي باید د زړه د کومي یې منندوی اوسم 

موضوع ته  يلمعدني زیرمو د څرنګوا دد لوړو اړینو یادولو وروسته به راشم د پنتاګون راپور او په هیواد کي       
:  

قشه برداری ( او کان لټولو ډیر نقشې اخیستلو ) ن يکماهرانو په مټ د جیولوجی يوپه افغانستان کي د شور       
، لکه د پینتاګون په راپور کي  يکارونه د شپېتمو او اویایمو کلونو په ترڅ کي تر سره شویدي ، نه په اتیایمو کلونو ک

میره شیې یادوونه شویده . د شورویانو د دغه وخت د تر سره شوو کارونو په سلګونو پنډ پنډ راپورونه او بی يچ
ژبو اماده او د کانو او جیولوجي د سروې ریاست په ارشیف کي ساتل کیدل  يساو رو يزد په انګریاړوند علمي اسنا

چي یوه برخه یې د تنظیمي ناورین پر مهال د اور لمبو و خوړل او د نیکه مرغه زیات شمیر یې د وطنپالو انجینرانو 
د تخنیکي  تاو په خیرخانه مینه کي د ریاساو نورو کارکونو په مرسته د ډیرو ستونزو په ګاللو سره و ژغورل شول 

د امن سیمه وه ، په خوندي ځایونو کي ځای پر ځای شول . البته  تر یوې کچي هغه وخت يچخدمتونو په څانګه کي 
ددې جریان کیسه په زړه پوری او د ارویدو وړ ده ، خو داچي اوږده او ددغي لیکنی د زغم نه بهر ده ، ور څخه 

   تیریږم .
د شپیتمو او اویایمو کلونو په ترڅ د د راپورونو او علمي اسنادو د  يچاړینه ده او باید یاده یې کړم  ها خبرد     

ارشیف پرته د لومړي ځل د پاره د افغانستان د ټولو موجودو تیږو د نمونو ارشیف او همدارنګه دوه جیولوجیکي 
ریاست په  مسلخ تر څنګ د کانو او جیولوجي سروې موزیمونه ، یو د کابل په پولي تخنیک انستیتوت کي او بل د

دا ټول د تنظیمی غوبل پر مهال د مجاهدینو پنامه دورانکارو ډلو لخوا چور او له منځه  يچنوی تعمیر کي جوړ شوه 
تر دا  يچاشکند او مسکو کي هم ساتل کیده تنه پرته د راپورونو د ارشیف یوه یوه کاپي په   والړل . له دې ټولو

هلته خوندي پاته دي . داخبره ځکه په ټینګار سره د یادولو وړ بولم چي افغان اوسني چارواکي او د کانو  يرپو اوسه
وزارت باید ور باندي خبر وسي . د اړتیا پر مهال کیدالی شی د راپورونو د ارشیف هغه برخه چي تنظیمي چپاول 

ه ما او یو څو تنو د ګوتو په شمار کسانو پرته چي په ل يدنه وغواړي . ښایي پدغه خبره بان وهلي ده ، رسماً ترې
دغه دنده یې کار کړی ، نور څوک نه وي خبر . هیله ده د کانو وزارت د اړتیا پر مهال دغه امکان په پام کي ولري 

.   
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