
ب محمد   انود جیولوجست ې په مناسبت، د افغانستان د اسالمي جموریت جمهوررئیس جاللت د ور

 ارشف غني د پیغام م 

  بسم الله الرحمن الرحیم

 به شما  قلب اين روز را  از صميم  روزجهاني جيولوجستان  به مناسبت    جيولوجستان زحمت كش،  

وپتروليم و پوهتنون پولي تخينك كابل ابراز سپاس مي نمايم كه و از وزارت معادن تبريك ميگويم 

  مساعد نمودند.   راو عملي    علمي   بحث  زمينه آغاز  براي اولين بار درراستاي جيولوجي

دراين سرزمين تمام عناصر از خداوند برزگ شگر گزارم كه براي ما يك كشور ثروتمند داده است و  

ازاينكه تا امروز ازمعادن استفاده درست نشده است موجود است. دارد را معادن ساختن كه  قابليت 

  . است  چهل ساله  علت آن جنگ هاي تحمليي  

ت است تا ورم  اقتصادي و پيشرفته داشته باشيم ضربراي اينكه افغانستان خود كفا و داراي يك نظا

در سكتور صنايع از   و  نماييم  اعظمي  استفاده  زيستي   محيط  اصل   درنظرداشت  با  معادن خود 

استخراجي كشور تحرك الزم را ايجاد، عوايد شفاف را جمع آوري و به مردم فرصت هاي شعلي را 

  مساعد سازيم.  

اکل شوی لیدلوری، ماموریت او موخې په موثره  اقتصادي رفاه ته د رسېدو په   خاطر، باید د سکتور لپاره 

و،   ونې زمینه مساعده ک والو ته د پان ا کې، ميل او بین املليل پان و. د نافذه قوانینو په ر ه تطبیق ک تو

و په   ه یوسو تر ونه له من ونې پر وړاندې شته خن و او د پان دې سکتور  په پروسو کې اسانتیاوې ایجاد ک

  الره هواره يش.   لپاره، کې د ال ډېر پرمخت

  ، ن ولو پروژو د تطبیق لپاره د موثرو برنامو د طرحه او تطبیق کولو تر د استخراجي صنایعو د سکتور د 

مدیریت لپاره    او کانونو د موثرکادرونو ته هم اړتیا ده. همداراز، د قراردادونو    اقتصاديتخنیکي او    حقوقي،

  یم درلودل هم د سکتور د ودې لپاره خورا اهمیت لري. د تخصيص 



و  کنالوژۍ رسه برابرې اسانتیاوې ولرو، د لوړو زده ک وونه   محرتمد دې لپاره چې د معارصې  وزیر ته الر

ولو پوهنتونونو کېکوم چې  د   د مارکې له  تحصیيل نصاب د عميل تجربو د اسانتیاو پر بنس    هېواد په 

ياړتیاو رسه عیار  و  ،ک ي.   گرانتر   محصلین د مارکې له اړتیاو رسه سمه روزنه او پوهه ترالسه ک

موږ باور لرو چې زموږ معدنې منابع زموږ د مرفه راتلونکې لپاره اړین او الزمي مواد دي. د زېرمو په اړه د 

رولیم   ه واخیستل يش. د کانونو او پ ونې د جلب لپاره  خه باید د ميل او بین املليل پان شته معلوماتو 

وونهوزارت ته مې   ې چې، په سکتور کې د تحرک د ایجادولو  الر او د شفافیت د تامین لپاره دې له   ک

ه واخيل، چې اړتیا ورته لري.     ولو هغو امکاناتو 

ه اخیستنې او خه د  کنالوژۍ  په خاص ډول د   رسبېره پردې، د کان کیندنې په برخه کې له معارصې 

یوال معیارونه په هې  . موږ باید دمعلوماتو مدیریت ته جدي پاملرنه ويش  واد کې تطبیق استخراجي صنایعو ن

ن مسلکي او معیاري استخراج ته هم زمینه مساعده يش.  و د خپلو منابعو د غوره مدیریت تر و تر   ک

لو مننه کوم.   رولیم وزارت د نوې رهربۍ له هلو د شفافیت د تامین او اصالحاتو په برخه کې، د کانونو او پ

ل بیا د استخراجي صنایعو د شفافیت د ن ت پهخوښ یم چې موږ یو  یتوب ترالسه   و سازمان کې خپل غ

ل شوې او په پخوانیو قراردادونو  ، د کوچني او سرت مقیاس ډېر شمېر پروژې اعالن او په قرارداد ورک ک

رسبېره پردې، د تخصيص کادرونو د    .تر الس الندې ديکې د تخنیکي ستونزو د حل لپاره الزم اقدامات 

ای کولو لپاره د وزارت وروست اه چې پخوا په دې ای پر  لې به هغه تخصيص او تخنیکي خالی  هلې 

ي.     وزارت کې محسوسېده، ډکه ک

لو   د هېواد د استخراجي صنایعو په سکتور کې د ال زیاتې ودې لپاره، ستاسې جیولوجیستانو دوامداره هلو

اړتیا نوي کشفیات    ته  د کانونو  لپاره  آبادۍ  د وطن د  و  تر و ده  اقتصادي  او د  لپاره ال زیات  تررسه  دې 

ئ.    فرصتونه مساعد ک

ي، د کانونو په سکتور کې اوسنی  یوالې مرستې کمی افغانستان اوس په خاصو رشایطو کې قرار لري، ن

رسعت زموږ اړتیاوې نه يش پوره کولی او باید د استخراجي صنایعو په سکتور کې الزم رسعت او تحرک د  



ته يش خه زما هیله دا ده چې په دې سکتور کې د  شفافیت اصل ته په پاملرنې رسه رامن ولو  . له تاسې 

ياو همتحرک راوستلو لپاره همکاري  ئ.    غ   وک

ه جیولوجیستانو ت و او تک ل بیا د هېواد زیارک . د نویو موندنو او اکتشافاتو په  ه مبارکه وي دا ورځ دې یو 

  ورکوي. الره کې ستاسې هر قدم، هېوادوالو ته د آبادۍ زیري  

  . ژوندي او بریايل دې وي افغانستان  –زنده باد افغانستان  –یشه سن افغانستان 


