د ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﺴﺘﺎﻧﻮ د ور ې په منﺎسبت ،د افغﺎﻧﺴﺘﺎن د اسﻼمي ﺟمﻮریت ﺟمهﻮررئﯿس ﺟﻼﻟﺘ ب محمد
اﴍف غني د پﯿغﺎم م
ﺑﺴﻢ اﻟﻠه اﻟﺮﺣمﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
جيولوجستان زحمت كش ،ﺑﻪ ﻣﻨاﺳﺒت روزجهاني جيولوجستان از صميم قلب اين روز را ﺑﻪ ﺷما
تﺒريك ﻣيگويم و از وزارت ﻣعادن وپتروليم و پوهتﻨون پولي تخيﻨك كاﺑل اﺑراز ﺳپاس ﻣي نمايم كﻪ
ﺑراي اولين ﺑار درراﺳتاي جيولوجي زﻣيﻨﻪ آغاز ﺑﺤﺚ علمي و عملي را ﻣساعد نمودند.
از خداوند ﺑرزگ ﺷگر گزارم كﻪ ﺑراي ﻣا يك كشور ثروتمﻨد داده اﺳت و دراين ﺳرزﻣين تمام عﻨاصر
كﻪ قاﺑليت ﺳاختن ﻣعادن را دارد ﻣوجود اﺳت .ازايﻨكﻪ تا اﻣروز ازﻣعادن اﺳتفاده درﺳت نشده اﺳت
علت آن جﻨگ هاي تﺤمليي ﭼهل ﺳالﻪ اﺳت .
ﺑراي ايﻨكﻪ افغانستان خود كفا و داراي يك نظام اقتصادي و پيشرفتﻪ داﺷتﻪ ﺑاﺷيم ضرورت اﺳت تا
از ﻣعادن خود ﺑا درنظرداﺷت اصل ﻣﺤيط زيستي اﺳتفاده اعظمي نماييم و در ﺳكتور صﻨايع
اﺳتخراجي كشور تﺤرك ﻻزم را ايجاد ،عوايد ﺷفاف را جمع آوري و ﺑﻪ ﻣردم فرصت هاي ﺷعلي را
ﻣساعد ﺳازيم.
اﻗﺘﺼﺎدي رفﺎه ﺗه د رسﯧدو په خﺎطﺮ ،ﺑﺎید د سکﺘﻮر ﻟپﺎره ﺎکل شﻮی ﻟﯿدﻟﻮری ،مﺎمﻮریت او مﻮخې په مﻮثﺮه
ﺗﻮ ه ﺗطبﯿق ک و .د ﻧﺎفذه ﻗﻮاﻧﯿنﻮ په ر ﺎ کې ،مﲇ او ﺑﯿﻦ اﳌﻠﲇ پﺎﻧ ﻮاﻟﻮ ﺗه د پﺎﻧ ﻮﻧې زمﯿنه مﺴﺎعده ک و،
په پﺮوسﻮ کې اسﺎﻧﺘﯿﺎوې ایجﺎد ک و او د پﺎﻧ ﻮﻧې پﺮ وړاﻧدې شﺘه خن وﻧه ﻟه من ه یﻮسﻮ ﺗﺮ ﻮ په دې سکﺘﻮر
کې د ﻻ ډېﺮ پﺮمخﺘ

ﻟپﺎره ،ﻻره ﻫﻮاره ﳾ.

د اسﺘخﺮاﺟي صنﺎیعﻮ د سکﺘﻮر د ﻮﻟﻮ پﺮوژو د ﺗطبﯿق ﻟپﺎره د مﻮثﺮو ﺑﺮﻧﺎمﻮ د طﺮﺣه او ﺗطبﯿق کﻮﻟﻮ ﺗﺮ ن ،
ﺣﻘﻮﻗي ،ﺗخنﯿکي او اﻗﺘﺼﺎدي کﺎدروﻧﻮ ﺗه ﻫﻢ اړﺗﯿﺎ ده .ﻫمداراز ،د ﻗﺮاردادوﻧﻮ او کﺎﻧﻮﻧﻮ د مﻮثﺮ مدیﺮیت ﻟپﺎره
د ﺗخﺼﴢ ﯿﻢ درﻟﻮدل ﻫﻢ د سکﺘﻮر د ودې ﻟپﺎره خﻮرا اﻫمﯿت ﻟﺮي.

د دې ﻟپﺎره چې د معﺎﴏې کنﺎﻟﻮژۍ ﴎه ﺑﺮاﺑﺮې اسﺎﻧﺘﯿﺎوې وﻟﺮو ،د ﻟﻮړو زده ک ومحﱰم وزیﺮ ﺗه ﻻر ﻮوﻧه
کﻮم چې د ﻫﯧﻮاد په ﻮﻟﻮ پﻮﻫنﺘﻮﻧﻮﻧﻮ کې ﺗحﺼﯿﲇ ﻧﺼﺎب د عمﲇ ﺗجﺮﺑﻮ د اسﺎﻧﺘﯿﺎو پﺮ ﺑنﺴ د مﺎرکﯧ ﻟه
اړﺗﯿﺎو ﴎه عﯿﺎر ک ي ،ﺗﺮ ﻮﮔﺮان محﺼﻠﯿﻦ د مﺎرکﯧ ﻟه اړﺗﯿﺎو ﴎه سمه روزﻧه او پﻮﻫه ﺗﺮﻻسه ک ي.
مﻮږ ﺑﺎور ﻟﺮو چې زمﻮږ معدﻧې منﺎﺑﻊ زمﻮږ د مﺮفه راﺗﻠﻮﻧکې ﻟپﺎره اړیﻦ او ﻻزمي مﻮاد دي .د زېﺮمﻮ په اړه د
شﺘه معﻠﻮمﺎﺗﻮ خه ﺑﺎید د مﲇ او ﺑﯿﻦ اﳌﻠﲇ پﺎﻧ ﻮﻧې د ﺟﻠب ﻟپﺎره ه واخﯿﺴﺘل ﳾ .د کﺎﻧﻮﻧﻮ او پ ﺮوﻟﯿﻢ
وزارت ﺗه مې ﻻر ﻮوﻧه ک ې چې ،په سکﺘﻮر کې د ﺗحﺮک د ایجﺎدوﻟﻮ او د شﻔﺎفﯿت د ﺗﺎمﯿﻦ ﻟپﺎره دې ﻟه
ﻮﻟﻮ ﻫغﻮ امکﺎﻧﺎﺗﻮ ه واخﲇ ،چې اړﺗﯿﺎ ورﺗه ﻟﺮي.
ﴎﺑﯧﺮه پﺮدې ،د کﺎن کﯿندﻧې په ﺑﺮخه کې ﻟه معﺎﴏې کنﺎﻟﻮژۍ خه د ه اخﯿﺴﺘنې او په خﺎص ډول د
معﻠﻮمﺎﺗﻮ مدیﺮیت ﺗه ﺟدي پﺎمﻠﺮﻧه وﳾ .مﻮږ ﺑﺎید د اسﺘخﺮاﺟي صنﺎیعﻮ ﻧ یﻮال معﯿﺎروﻧه په ﻫﯧﻮاد کې ﺗطبﯿق
ک و ﺗﺮ ﻮ د خپﻠﻮ منﺎﺑعﻮ د غﻮره مدیﺮیت ﺗﺮ ن

مﺴﻠکي او معﯿﺎري اسﺘخﺮاج ﺗه ﻫﻢ زمﯿنه مﺴﺎعده ﳾ.

د شﻔﺎفﯿت د ﺗﺎمﯿﻦ او اصﻼﺣﺎﺗﻮ په ﺑﺮخه کې ،د کﺎﻧﻮﻧﻮ او پ ﺮوﻟﯿﻢ وزارت د ﻧﻮې رﻫﱪۍ ﻟه ﻫﻠﻮ ﻠﻮ مننه کﻮم.
خﻮښ یﻢ چې مﻮږ یﻮ ل ﺑﯿﺎ د اسﺘخﺮاﺟي صنﺎیعﻮ د شﻔﺎفﯿت د ﻧﻮ ت په سﺎزمﺎن کې خپل غ یﺘﻮب ﺗﺮﻻسه
ک  ،د کﻮچني او سﱰ مﻘﯿﺎس ډېﺮ شمﯧﺮ پﺮوژې اعﻼن او په ﻗﺮارداد ورک ل شﻮې او په پخﻮاﻧﯿﻮ ﻗﺮاردادوﻧﻮ
کې د ﺗخنﯿکي سﺘﻮﻧﺰو د ﺣل ﻟپﺎره ﻻزم اﻗدامﺎت ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧدې دي .ﴎﺑﯧﺮه پﺮدې ،د ﺗخﺼﴢ کﺎدروﻧﻮ د
ﺎی پﺮ ﺎی کﻮﻟﻮ ﻟپﺎره د وزارت وروسﺘ ﻫﻠې ﻠې ﺑه ﻫغه ﺗخﺼﴢ او ﺗخنﯿکي خﺎﻟﯿ ﺎه چې پخﻮا په دې
وزارت کې محﺴﻮسﯧده ،ډکه ک ي.
د ﻫﯧﻮاد د اسﺘخﺮاﺟي صنﺎیعﻮ په سکﺘﻮر کې د ﻻ زیﺎﺗې ودې ﻟپﺎره ،سﺘﺎسې ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ دوامداره ﻫﻠﻮ ﻠﻮ
ﺗه اړﺗﯿﺎ ده ﺗﺮ ﻮ د وطﻦ د آﺑﺎدۍ ﻟپﺎره د کﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﻮي کشﻔﯿﺎت ﺗﺮﴎه او د اﻗﺘﺼﺎدي ودې ﻟپﺎره ﻻ زیﺎت
فﺮصﺘﻮﻧه مﺴﺎعد ک ئ.
افغﺎﻧﺴﺘﺎن اوس په خﺎصﻮ ﴍایطﻮ کې ﻗﺮار ﻟﺮي ،ﻧ یﻮاﻟې مﺮسﺘې کمﯿ ي ،د کﺎﻧﻮﻧﻮ په سکﺘﻮر کې اوسنی
ﴎعت زمﻮږ اړﺗﯿﺎوې ﻧه ﳾ پﻮره کﻮﻟی او ﺑﺎید د اسﺘخﺮاﺟي صنﺎیعﻮ په سکﺘﻮر کې ﻻزم ﴎعت او ﺗحﺮک د

شﻔﺎفﯿت اصل ﺗه په پﺎمﻠﺮﻧې ﴎه رامن ﺘه ﳾ .ﻟه ﺗﺎسې ﻮﻟﻮ خه زمﺎ ﻫﯿﻠه دا ده چې په دې سکﺘﻮر کې د
ﺗحﺮک راوسﺘﻠﻮ ﻟپﺎره ﻫمکﺎري او ﻫمغ ي وک ئ.
دا ورځ دې یﻮ ل ﺑﯿﺎ د ﻫﯧﻮاد زیﺎرک ﻮ او ﺗک ه ﺟﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ﺗه مبﺎرکه وي .د ﻧﻮیﻮ مﻮﻧدﻧﻮ او اکﺘشﺎفﺎﺗﻮ په
ﻻره کې سﺘﺎسې ﻫﺮ ﻗدم ،ﻫﯧﻮادواﻟﻮ ﺗه د آﺑﺎدۍ زیﺮي ورکﻮي.
یشه سﻦ افغﺎﻧﺴﺘﺎن – زﻧده ﺑﺎد افغﺎﻧﺴﺘﺎن – ژوﻧدي او ﺑﺮیﺎﱄ دې وي افغﺎﻧﺴﺘﺎن.

