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 09/12/2016         انجنیر سلطان جان کلیوال

 د افغانستان لیتیوم او د زیرمو لوټ

 مړی برخهل

 :ډرامی او د دی زخیرو چور چپاول ته یوه لنډه کتنه د افغانستان معدنی زخیرو، د لیتیومو د زخیرو

پخوا له دی چی په افغانستان کی جیولوجیکی څیړنې او د کاني ) معدني( موادو منظم مطالعات تر سره شی، ځنی  

داسی شواهد وجود لری چی زرونه کلونه وړاندی د افغانستان د الجوردو د معدن په هکله معلومات موجود وو، 

اد نوزادی صاحب ورسره د اسیستانت په توګه زمونږ د یوه شوروی استاد پروفیسور سالوین له قوله چی محترم است

د کابل د پولی تخنیک د انستیتوت د جامدو معدنونو په پوهنځۍ کی مرسته کوله، د بدخشان د الجوردو په هکله داسی 

د مصر د فرعونانو په قبرونو کی کارول شوی الجورد له بدخشان نه » وینا راته په یاد ده: پروفیسر سالوین ویل:

پروفیسور سالوین په نړیواله سطحه د جیالوجی د علم یو پیژندل شوی شخصیت او د جیالوجی په علم  «وړل شویدی

ما په ډیرو افریقای هیوادونو کی کار کړیدی او په ډاډمنه توګه »پوری مربوط د ډیر کتابونو مؤلف دی. هغه ویل چی 

ه لری، کوم الجورد چی د فرعونانو په اهرامونو ویالی شم چی د افریقا په ټوله لویه وچه کی د الجوردو معدن وجود ن

په هر صورت په افغانستان کی د «. کی کارول شویدی، په اطمنان سره ویالی شم چی دا د بدخشان الجورد دی

جیولوجیکی منظمو څیړنو نه مخکی د د دی وطن ستر عالم ابوریحان البیرونی د کابل د دریاب د بهیدنې په مسیر کی 

 ی کړیدی او د همدجیالوجیکی څیړن

 

 د څیړنو او مطالعاتو تاریخچه: 
 

پیړۍ په اوایلو کی کله چی انګریزانو د هند په لویه ( 19په افغانستان کی جیالوجیکی څیړنې د لومړی ځل د پاره د )

 وچه تلسط پیداکړ، د انګریزی جیالوجستانو په ذریعه چی د عسکری قطعاتو سره افغانستان ته راغلی ول پیل شول )

انګریزانو به چی هره منطقه ونیوله نو هلته یی د کاني زیرمو د کشف د پاره د مسلکی او فني کسانو په ګمارلو سره 

د معلوماتو د تر السه کولو کار په لومړیتوبونو کی راته( دوی په افغانستان کی هم د ګریسباخ او هایدن تر مشرۍ 

. دوی هم د کابل د دریاب د بهیدنې د مسیر په اوږدو کی یوه الندی جیالوجیکی ټیمونو ته د څیړنو وظیفه ورکړله

جیالوجیکی مقطع جوړه کړه او د احجارو نوعیت یی ځانه معلوم کړ. د دوی تر لنډو څیړنو وروسته انګریزانو 
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 وهندوستانی جیالوجستان هم د نورو څیړنو د پاره افغانستان ته د ځان سره را وستل، خو ددوی مطالعاتو ځکه ادامه 

 نه میندله چی انګریزانو ته په افغانستان کی د دمی ځای پیدا نه شو.

پیړۍ په اوږدو کی د جرمنی، ایتالیا او فرانسی د هیوادونو د جیالوجستانو ګروپونه، فیورباخ )جرمنی(،  (19د همدی )

ی یی څیړنې  بیلو برخو کالپرانت )ایتالوی( او منیسیی )فرانسوی( جیالوجستانو په مشرۍ افغانستان ته راغلل او بیال

پیل کړی، ګټور کارونه یی سرته ورسول، خو نړیوالو لومړنی او دویمی عمومی جګړی ورته د کارکولو  زمینه له 

منځه یوړله او له همدی کبله یی څیړنی نامکملی پاتی شوی، خو د دی خبر یی ورکړ چی افغانستان د کانی زیرمو د 

 لرلو له لحاظه یو غنی هیواد دی.

تردی مرحلی وروسته بیا د شلمی پیړۍ په ورستی نیمایی کی د وخت د شوروی اتحاد د خارجی جیالوجیکی څیړنو 

اداری د افغانستان د دولت سره د یوه رسمی قرارداد له مخی په ټول هیواد کی جیالوجیکی کار پیل کړ. د مقدماتی 

افغان جیالوجستانو سره یوځای منظم مطالعات پیل زیږدیز کال کی د ( 19۵۸جیالوجیکی سفرونو نه وروسته یی په )

کړل. دوی دواړو افغانی او شوروی جیالوجستانو په ګډه سره پوره شل کاله کار وکړ تر څو په دی بریالی شول چی 

په مقیاس د ټول هیواد جیالوجیکی او معدنی نقشی جوړی شوی او د دی  (1:500،000)زیږدیز کی د  ( 19۷۷کال )

رسیدو او د دی ستری پروژی په تکمیل سره د افغانستان جیالوجیکی جوړښت او د احجارو یا ډبرو کار په سرته 

نوعیت او موقعیت د منطقی په تناسب په لوړه درجه مطالعه او تثبیت شو، د ناریه احجارو، میتامورفیک احجارو او 

و ښوول شول. د دی تر څنګ د همدی رسوبی احجارو فارمیشنونه او جوړښتونه په ټول هیواد کی په دغو نقشو کی 

کار په ټول جریان کی په سلګونه فلزی او غیر فلزی معدنونه، د قیمتی او نیمه قیمتی احجارو معدنونه او معدني 

 مظاهر او همدارنګه په زرګونو معدني اثار کشف او د زکر شوی مقیاس په معدنی نقشه کی و ښوول شول.

او په هیواد کی تر ټولو لوی او ګټور کار له پیل څخه تر ختمه پوری د شوروی د یادولو وړ یی بولم چی دا دروند 

اتحاد د متخصصینو سره د افغانی متخصصینو او انجنیرانو د فعال ګډون ثمره وه. په دی څیړنو کی د افغانی 

داکتر جرالدین حشمت،جیالوجستانو شمیر ډیر زیات دی چی د څو مشرانو نو مونه یی دادی: داکتر عبدهللا شارق، داکتر ا

عظیمی، داکتر میرزاد، داکتر طاهر ګیرووال، داکتر صمد صالح،داکتر حمید، داکتر ثبات، داکتر نسیم، داکتر میر 

اکبر، داکتر احمدقلی، انجنیر عصمت هللا، انجنیر عارف فاخر، انجنیر غالم علی غرمل، انجنیر ګلجانان مسعود، او 

له انستیتوت او د کابل پوهنتون د سائینس پوهنځی څخه د ګڼو فارغ شوو انجنیرانو  زما په شمول د کابل د پولی تخنیک

لکه اجنیر غالم رسول نبی، انجنیر مسعود رحیم، انجنیر محمد حکیم، انجنیر زمرک، انجنیر عبدالحق، انجنیر 

 په ساحوی کار او اصف،انجنیر سیدعمر،انجنیر سرور، انجنیر هاشم او په لسګونو نورو ځوانو مسلکی کدرونو هم

 هم په البراتوری کارونو کی ډیره فعاله ونډه درلوده.

د دی ستری دولتی پروژی د کار د جریان سره یوځای د هیواد په ځینو سترو معدنونو باندی چی یو شمیر یی ال پخوا 

هم  نهکشف شوی ول اویو شمیریی د همدی پروژی په جریان کی کشف او ومیندل شول تخصصی او اکتشاف کارو

( 1۶00پیل شول. د هیواد په شمالی برخه کی د نفتو او ګازو په معدن باندی د کار په نتیجه کی په دی مرحله کی د )

میلیونه بیلره پوری د مایع ( ۵۶0بیلیون متر مکعب طبیعی ګاز او تر )( ۴۴۴میلیونو بیلرو پوری د خامو تیلو، د )

 ګاز زخایر تثبیت شول.
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ونو په سلسله کی، د بامیانو په والیت پوری مربوط د کالو په دره کی د حاجی ګک د او سپنی همدارنګه د بابا د غر

کیلو ( ۵بیال بیلو زونونو کی چی هر زون یی تر )( 1۶معدن چی د نړۍ د سترو معدنونو په قطار کی راځی، په )

شو. د معدنی ډبرو  کیلومتره پوری رسیږی کشف( 32مترو پوری طول لری او مجموعی اوږد والی یی  تر )

مترو پوری اندازه شویدی. په دی معدن کی د اوسپنی ( ۴00مترو پوری، عرض یی تر )( ۵۵0ژوروالی )عمق( تر )

سلنی پوری چی په دی حساب سره په اوسطه توګه د  ۸0سلنی څخه تر  20په غنی منرالونو کی  د اوسپنی مقدار له 

میلیونو ټنو ( 110ن )یو ملیارد( ټنو او د خالصی او سپنی اندازه پکی د )اوسپنی لرونکو منرالونو زخایر د )یو( بیلیو

څخه په زیاته اندازه محاسبه شویده، کشف او وړاندیز وشو چی په دی معدن باندی د دقیق اکتشاف کارونه دی پیل 

 شی.

کشف شول، د ذغال د جیالو جیکی او معدنی نقشو د کار په جریان کی د شباشک او دره سوف د ذغالو معدنونه هم 

سنګو دغه معدنونه چی په میلیونونو ټنه زخیره لری د حاجی ګک د اوسپنی معدن ته نژدی موقعیت لری او د انرژی 

 ډیره ستره منبع ده چی د اوسپنی یاد معدن ته یو خاص اقتصادی ارزښت ورکوی.

طالو معدنونه،د بدخشان او پخوانی همدارنګه د تخار په والیت کی د نورابې او سمتی د په زابل کی د زرکشان د 

کاپیسا )نننی پنجشیر( په والیت کی د الجوردو او زمردو معادن، په نورستان، کونړ او لغمان کی د بیروجو، تورمالینو، 

کونسیتو او نورو قیمتی ډبرو، د کابل د سروبی په ولسوالی د جګدلک په سیمه کی د یاقوتو معدن، د هیلمند په والیت 

نیمو او رخام د ډبرو معادن او بالخره د هیواد په ټولو سیمو کی ډول ډول فلزی او غیر فلزی لوی او واړه کی د یورا

معادن کشف شول اوپه ډیرو یی اکتشافی کارونه پیل شول. خو له بده مرغه د هیواد د جیالوجستانو دا هلی ځلی چی 

ځای او ضروری وی هم د سیاستونو قربانی شوی  د وطن د پرمختګ او د اقتصادی حالت د ښه والی د پاره ډیری په

 او د رژیمونو په تغیریدو سره جنګ جګړو په ټپه ودرولی.

د اوږدو نارامیو او جګړو له امله تقریباُ د ټولو معدنونو کار په مطلقه تو ګه توقف شو یواځی د هیواد په شمال کی د 

کی د لوګر د عینکو د مسو په کان باندی کار دوام وموند او  کیلو مترۍ ۶0نفتو او ګازو په ځینو معادنو او د کابل په 

 د زیاتو مالی او ځانی تاوانونو او تلفاتو سره د دی دولتی اکتشافی پروژو کارونه تر یوه حده پوری تر سره شول.

اندازه  ید عینک، دربند او جوهر په سیمو کی د مسو د معادنو د نا مکمل اکشافی کار په نتیجه کی د مس لرونکی کتل

سلنه خالص مس پکی وجود لری. د عینک د  2،۵میلیونه ټنه محاسبه شوه و چی په متوسطه توګه ( 2۴0یا مقدار )

مسو کان په دری مرکزی، غربی او جنوبی برخو کی تر اکتشافی څیړنی الندی ونیول شو. په دی معدن کی د مسو 

ـ  کوپیرایټ، پیرایټ ـ چالکوپیرایټ، بورنایټ، چالکوپیرایټمنرالونه عبارت دی له پیرایټ، سفالیرایټ ـ پیرایټ، چال

منرالونه لکه د جستو،  Secondaryبورنایټ څخه چی په خپل ترکیب کی په کم فیصدی مقدار سره نور ثانوی یا 

ری وکوبالټو، نیکلو، مالیبدینو، طالو، نقری او پالتینو هم لری چی په ټوله معدنی کتله کی یی مقدار تر زرونو ټنو پ

 رسیږی او د نوموړی معدن اقتصادی ارزښت ته مثبت تغیر ورکو.

برسیره پردی معدن په نومړی مس خیزه ساحه کی د در بند او جوهر په سیمو کی هم د مسو لوی زخیری کشف او 

میالدی کال پوری( له مخی د دی ټولو معدنونو په  1992تحقیقاتی څیړنی پری وشوی. د وروستیو راپورونو )تر 

 12په اندازه تثبیت شوه. برسیر پردی له ( 1100000عتی کتګوریو محاسبه شوی زخیره د یوولسو میلیونو ټنو) صن
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ټنو پوری نقره اوو تقریباُ په  ۴3څخه تر  31ټنو پوری پالتین ، له  2۷څخه تر  22ټنو پوری طال، له  1۸څخه تر 

 سبه شول.همدی اندازه نیکل، مالیبدین، کوبالت او ولفرام هم پکی محا

میالدی کال کی د افغانستان د معادنو قانون پاس شو. د دی قانون له مخی اجازه ورکړله شوه چی دولت  200۶په 

کولی شی چی په خپل هیواد کی موجود معدنونه خارجی کمپنیو ته په قراردادی توګه د استخراج د پاره ورکړی. د 

ت کی د عینک د مسو کان د استرالیا، هند، چین، متحده ایاالتو کال د فبروری په میاش( 200۷همدی قانون له مخی د )

کمپنیو ترمنځ د داوطلبۍ په نتیجه کی د چین د میتالورجیکی کمپنۍ د دی معدن د استخراج ګټونکی ( 9او کانادا د )

ړه کچه او د ثبات لو (Corruption)شوه. په هماغه وخت کی د متحده ایاالتو او کانادا کمپنیو په افغانستان کی د فساد یا

او امنیت د نشتوالی له کبله خبرداری ورکړ چی ممکن چینائي کمپنی خپلی ژمنی د افغان دولت سره د دی قرارداد له 

مخی سرته ونه شی رسولی. برسیره پردی یوه ډیره لویه پوښتنه داده چی ایا په دی قرارداد کی د پورته زکر شوو 

کال کی دوه هیوادونو د وخت ( 19۸۶؟ دا پوښتنه ځکه ډیره مهمه ده چی په )ثانوی منرالونو قیمت هم شامل دی کنه

شوروی اتحاد ) چی د افغانستان تقریباُ ټول اختیارات یی په الس ول( او د ایران اسالمی دولت دواړو د دی تقاضا 

اداری عمومی آمر  درلوده چی د نوموړی معدن داستخراج قرارداد تر السه کړی.)زه هغه وخت د کانو او جیالوجی د

وم( او د دی هیوادونو د هیئت سره د خبری کولو په ډله کی می برخه درلوده. د دواړو هیوادونو سره د دی معدن د 

استخراج معاملی یواځی د همدی ثانوی عناصرو د قیمت د ټاکلو له امله سر ونه نیوه. افغانی هیئت د مسو په مجموعی 

زیاتاوه او مقابل لوری هغه له دی کبله چی د دی عناصرو الس ته راوړل بیلی قیمت کی د ثانوی عناصرو قیمت ور 

تخنیکی پروسی ته اړتیا لری او دوی په دی مرحله کی د هغی د حصول امکانات نه لری نو باید د معدن په قیمت کی 

غنی  د (Concentration)ورداخل نه شی. ولی زمونږ د افغانی هیئت دلیل داو چی کله چی تاسو د معدنی کتلی شیره یا 

 سازی تر مرحلی وروسته په الس راوړی تو ُتفاله  چی د همدی 

موادو لرونکی ده هم د راتلونکی استفادی د پاره زخیره کوی او دا د هر معدن نه د ګټی او چتونی یو بنیادی اصل دی 

چی په حقیقت کی معدن دی ولی د چی د معدنی کتلی ُتفاله د ثانوی عناصرو د حصول د پاره باید زخیره شی، نو دا 

معدن په مجموعی قیمت کی ورزیات نه شی؟ په همدی علت د یوه هیواد سره هم قرارداد ونه شو او معدن د مجاهدینو 

تر بری پوری همداسی بی ګټی پاتی شو. داچی د چینایی کمپنی سره د قرارداد جزئیات نه دی څرګند او یا هم شاید 

نه پوهیږم چی د عینک د مسو په معدنی کتله کی ثانوی منرالونو ته د قیمت ورکولو  یا نه  زه پری نه یم خبر نو ځکه

 ورکولو حاالت به څه ډول وی؟ 

 د لمړی برخی پای

 نور بیا

 

 
 
 

 

 

 


