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د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست د ترکیې له سفیر سره وکتل

د کانونو او پټروليم وزارت سرپرست شيخ الحديث شهاب الدين دالور پنجشنبې  23/4/1401د
ترکيې له سفير ښاغلي جهاد ارګين او مل پالوي سره د وزارت په مقام کې وکتل او په بېالبېلو
موضوعاتو يې خبرې وکړې.
د ناستې په پيل کې د ترکيې او افغانستان ترمنځ پر ښو ،اوږدمهاله او دوستانه اړيکو خبرې
وشوې .ښاغلي جهاد ارګين وويل :موږ د افغانستان له خلکو او هېواد سره ژورې اړيکې لرو او
د دواړو هېوادونو اړيکې دوستانه دي.
د کانونو او پټروليم وزارت سرپرست وويل :دغه وزارت د ټولو هغو ملي او نړيوالو پانګوالو
هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې د کانونو په سکتور کې پانګونه وکړي او د هغوی
لپاره زمينه برابره کړي.
د ترکيې سفير څرګنده کړه چې هېواد به يې د افغانستان له خلکو سره په بېالبېلو برخو کې
همکاري وکړي .او همدارنګه يې د افغان شخصيتونو سره د اړيکو کميسيون له الرې د تېر
حکومت سياسيونو د راستنېدو په اړه خبرې اترې وشوې

د کابل والیت کاني ظواهر
افغانستان د جيولوژيکي جوړښت او جغرافيايي موقعيت له اړخه په هغو کم شمېر هيوادونو
کې راځې چې پراخه طبيعي زيرمې لري .دا زيرمې د افغانستان په ټولو والياتو کې شتون
لري ،چې په متوازنه توګه يادې زيرمې د عوايدو په دوامداره راټوليدو او ترالسه کولو کې
خواره مهم ارزښت لري .او همدارنګه ،د دې کانونو له استخراج او استفادې به
د افغانستان اقتصادي او پراختيايي څرخ د ډير وخت لپاره په خوځښت وي ،چې ياد خوځښت
پخپله د افغانانو د اقتصادي ودې او پراختيا المل کيږي.
کابل چې د افغانستان پالزمينه او د مرکزي والياتو له جملې څخه شمېرل کيږي ،د ډيرو
کاني زيرمو درلودونکی دی .دا واليت د شمال لخوا د کاپيسا او پروان ،د ختيځ
لخوا د لغمان ،د سويل ختيځ لخوا د ننګرهار ،ختيځ ته يې لوګر او د لويديځ لخوا د ميدان
وردګ واليتونو په واسطه احاطه شوی ،چې د احصأيې ملي اداري د معلوماتو پربنسټ يې
نفوس ( )۵،۲۰۴،۶۶۷تنو ته رسيږي.
د افغانستان د جيولوجي سروې او د کانونو وزارت د اړوندې ادارې د سروې له مخې ،دغه
واليت ډېر معدني ظواهرو او کانونو لري چې د هغې له جملې څخه په دربنده او جوهر کې
د مسو کان ،په پغمان کې اوسپنه ،په جګدلک کې ياقوت او مسکويت ،په للندر کې تالک،
په خاکيجبار کې د ډبرو سکاره ،په خاوره کې ګرافيت ،په کاريزمير کې سينګاري ډبرې او
کوارتز ،الغوي په ده کيپک او ګزک کې موقعيت لري.

۲

د کانونو د استخراج په پروژو کې د پانګونې فرصتونه
د افغانستان د کانونو او پټروليم وزارت
د ملي اقتصاد د ودې او د کانونو په پروژو کې
د پانګونې په برخه کې د خصوصي سکتور د
هڅونې په موخه ،د هېواد په ټولو واليتونو
کې د کانونو د استخراج په برخه کې په شفافه،
او اسانه توګه تاسو ته د قانوني السرسي
زمينه برابره کړې ده.
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