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تانافغانساَب و برق نامه سرگشاده به وزارت   

را از خارج برق مورد نياز کشور, برقوزارت محترم اَب و
برق درداخل توليد د که افغانستان به خود بھترميدان, مينمايدتوريد 

که از لحاظ توليد  ضرورت را احساس ميکندکشوراشد نياز و
                                        .دخود کفاء شوافغانستان برق 

: برای توليد برق درافغانستان چھارمنبع وجود دارد  

توليد برق اَبی – ١  

توليد برق حرارتی – ٢  

توليد برق بادی – ٣  

توليد برق اَفتابی – ۴  

, اين چھارمنبع توليد برق راچه قدر مطالعه برقاَب ووزارت 
 را انش پ3ن کاریونتايج مطالعات .استسروی وارزيابی نموده 

کدام يک ازاين از طريق د که به مردم افغانستان گذارش بدھن
برق رف امص کمترينکمترين وقت و چھارمنبع توليد برق به

بی توليد برق اَ . دافغانستان گسترش داده ميتوانندرسراسررا
دراولويت قراردارد اما سرمايه و وقت زياد را دربرميگيرد که 

ھمين حا; بايد سروی و که از, سراسرافغانستان تمديد شوددر
درايجاد و اعمار دستگاھای تا بحال   .اَن پ3ن گذاری شوداعمار

را تشکيل کشوراقتصادی زيربنای توليد برق که بخش اساسی 
برق به محتاج ما تا ھنوز, تميدھد ھيچ اقدامی بعمل نيامده اس

وارده ازکشورھای ھمسايه ھستيم درحاليکه برق ازاساسی ترين 



 , و تسخين منازل مردمتنوير ,زيربنای اقتصادی, وسيله زندگی
اَن از که به حيث انرژی سبزميباشد درکشور رشد صنايعايجاد و

اين ازدرمدت بيش ازده سال دولت نخواسته اينکه  .استفاده ميشود
 ختيار ما قراردارد استفاده نمايدمنبع توليد برق که درا چھار

وقت و  نتوليد برق بادی و افتابی با کمتري . سوال برانگيزاست
       .شده ميتواندمصرف در سراسرافغانستان تمديد کمترين 

  ) lithium(برای توليد برق اَبی و اَفتابی به ماده و فلزليتيم 
ندرت پيدا ميشود اما در افغانستان ما نيازاست که درجھان به 

معادن کافی ليتيم داريم که نيازمنديھای داخلی کشور مارا تکافو 
به معادن ليتيم افغانستان را  وزارت معدن افغانستان .کرده ميتواند

. دودليل نبايد به عجله به داوطلبی ميگذاشت و به فروش ميرسانيد
   منی مارنينگ  ینظربه پيش بينی سايت انترنيتاول اينکه 

پنج سال اَينده سا;نهقيمت جھانی ليتيم در)  Money Morning) 
معادن  صد فيصد افزايش ميابد که افغانستان در بھای فروش

  .ميکندتا پنج سال اَينده پنجصد فيصد ضررخودليتيم فروخته شده 
دوم اينکه افغانستان به معدن ليتيم خود اشد نيازو ضروت را 

در توليدات دستگاھای توليد برق بادی و اَفتابی که برای  دارد
دستگاھای گرفته ميشود که بدون ماده ليتيم ازاَن کار داخل کشور

  وزارت معدندراگر .نميدھداَفتابی ھيچ کاروتوليد برق بادی 
منافع , مردمتنوير و تسخين منازل  ملی ودلسوزی به احساس

ميداشت وجود ترقی و پيشرفت افغانستان , رشد صنايع, ملی
و  ندمعادن ليتيم افغانستان راھيچگاه درمعرض داوطلبی نميگذاشت

مندی ھای  و نيازبلکه اَنرا برای مصارف  ندبه فروش نميرسانيد



برق بادی و اَفتابی درکشورمحفوظ نگه توليد دستگاھای  اتتوليد
درمشوره با وزارت اَب و معادن ليتيم افغانستان را . ندميدا شت

 بطريھا و ترا, توليد بالتی ھاشرکت ھای خارجی که دربابرق 
يک شرکت  دارندنسفرھای ذخيره برق بادی و اَفتابی تجربه 

که فيصدی  و يا بسازنددميساختندرداخل افغانستان مختلط را 
و دستگاھای توليد برق بادی  ميگرديدسھامت طرفين دراَن معين 

توليد ميکردند و درداخل و خارج کشور بفروش  و اَفتابی را
منازل شان دم دستگاھا را خريداری ميکردند ودرمر. ميرسانيدند

برق رايگان استفاده مناطق افغانستان از نصب ميکردند و درھمه
تمام مردم و حفظ محيط زيست  ,اقتصاد ملی ابه نفع  که ميکردند

نھای خود را نپيموده  اگر قراردادھای معدن ليتيم مراحل. ميشد
نرسيده باشد واز جانب پارلمان افغانستا ن منظور و به تصويب 

شفاف معادن ليتيم وغير عاد;نهباشد بايد قراردادھای غير
وزير معدن بايد به مردم افغانستان گذارش  .افغانستان فسخ شود

بدھدکه چند معدن ليتيم با چه حجم در کدام مناطق افغانستان 
حال با چه قيمت و حجم فروخته بچند معدن اَن تا , وجود دارد

. شده و چند معدن اَن با کدام حجم تا ھنوز فروخته نشده است
م3ت امعادن ملکيت عامه و مردم است نه ملکيت اشخاص که مع

به و و بی باکانه  ميدارندانظار و اَگاھی مردم مخفی نگه اَن را از
وزارت اَب و برق به رئيس جمھور . ميرسانندعجله بفروش 

پيشنھاد نمايد که وزارت معدن باقيمانده معادن ليتيم افغانستان را 
وده به وزارت نماخذ را بفروش نرساند و منظوری رئيس جمھور

برای تاريکی و بی برقیغ نمايد و مردم افغانستان را ازمعدن اب3
        عرض احترامبا. موفق و کامياب باشيد. بدھند ھميش نجات



 
 
 


