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 دپلوم انجنير نسرين معروفی: ارسال و يادداشت از

  ٢٠١٧وری ر فب٢١

  

  .افغانستان روی غنی ترين گنج معدنی نشسته است

  

 گنج معدنی افغانستان

 بزرگ ترين   يکی از  دارای ً احتماال اين کشور  افغانستان يکی از فقيرترين کشورھای جھان است، اما که با وجود آن

ر تخمين زده ال ذخاير معدنی يک تريليون د  ارزش اين  گوناگون،  اطالعات  مطابق با . معدنی در جھان است گنج ھای

  .می شود

    کشور کوچکی غنی از مواد معدنی است که در نتيجه  افغانستانHi-Tech Newsبه نقل از » سپوتنيک«به گزارش 

که واحدھای نظامی  مريکا پس از آنا سرويس زمين شناسی  . ھند با آسيا به وجود آمده استۀتصادم شديد شبه قار

 رابطه با وجود مواد  در  به مطالعه خاک افغانستان  ميالدی، طالبان را از کشور بيرون راندند،٢٠٠۴مريکا در سال ا
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 و محاسبات   شوروی نقشه ھای زمين شناسی مريکا، ا معلوم شد اين سرويس زمين شناسی  . پرداخت معدنی

  .دست آورده استه  ب  حتی بيشتر را  و  سال گذشته۵٠  متخصصان شوروی در

   جاذبه  مقناطيسی و شه نگاری نقۀ تھي  افغانستان برای  به آزمايش ھوای یئمريکاا محققان   ميالدی٢٠٠۶در سال 

 را آشکار ساخت   کيلومتر زير سطح زمين ١٠ تا   مواد معدنی تحقيقات مقناطيسی، وجود. طيفی پرداختند  نقشه فرا  و

 طيف نور مرتعش شده  طيفی  تحقيقات فرا . پر از نفت و گاز پرداخت ۀه ھای بالقوز حو  به تعيين  تحقيقات جاذبه ای و

  ۀ نقشۀ تھي . تعيين شود برای ھر يک از مواد معدنی عالمت منحصر به فردی  تا معدنی را مطالعه می کنداز ھر ماده 

  . انجام شد  ماه٢ درصد کشور فقط طی ٧٠معدنی بيش از 

 ٢٠٠ ميليارد و ٢ مس ،   ميليون تن ۶٠ حدود   در افغانستان .يد قرار دادندئ مورد تأ  شوروی را  يافته ھای محققان

 و  ره، جيوهق النتانيم، سريم، نئوديميوم، طال، ن—  عناصر کمياب معدنی  تن  ھزار۴٠٠ آھن، يک ميليون و  ليون تنمي

  . ميليارد دالر تخمين زده می شود٨٩   ھلمند افغانستان ارزش رسوبات کربنات ھانيشين در.  وجود دارد— ليتيوم

» ديسکاوری«  در مصاحبه با  مريکا در افغانستانا شناسی  سازمان زمين ۀ مدير برنام  مدلين، زمين شناس، جک 

 معدنی در سطح جھانی در اين کشور پيدا ۀ نوع ماد٢۴ما  .افغانستان کشوری غنی از مواد معدنی است« : گفت

  .»کرديم

 ارزش  ارزيابی کرد، در حالی که دولت افغانستان  دالر  ميليارد٩٠٨ افغانستان را به   ذخاير معدنی گروه متخصص،

 و   تحقيقات ی که بايد به احيای افغانستان بپردازندئ گروه ھا طی سال ھای اخير .  تريليون دالر اعالم کرد٣  آن ھا را

  .اناليزھای زمين شناسی زيادی به انجام رساندند

    نمی توانپيداست در کشوری که به راحتی.  با مشکالت خاصی در ارتباط است معدنی در افغانستان  ذخاير ارزيابی

   ھر حاله  ب . شرايط امنيتی در نظر گرفته شوند بايد.  ممکن نخواھد بود رفت و آمد کرد، برنامه ريزی اوليه در آنجا

 کشورھای بزرگ جھان   سياسی طور جدی باعث تشديد ذينفعیه  ب  می توانند رسوبات با ارزش معدنی در افغانستان

  .نسبت به اين کشور شود

  ١٩/٠٢/٢٠١٧ - ٢٣:٠٠اسپوتنيک 

  

  : فرستندهيادداشت

  :اين نوشته را جھت نشر به چند دليل انتخاب نمودم، باشد مورد توجه خوانندگان عزيز قرار گيرد

توجيه می نمايند، افغانستان به " کشور فقير" خالف ادعای آنھائی که فقر و بيچارگی مردم ما را در پناه ادعای واھی -١

ر نيست، بلکه بالقوه يکی از کشور ھای ثروتمند جھان بوده، فقر امروز مردم آن ناشی از مثابۀ يک کشور نه تنھا فقي

  . اجتماعی ضد انسانی حاکميت ھای فئودالی و کمپرادوری بوده است-ساختار ھای اقتصادی

 ديروز شوروی و امروز امريکا و کشی خالف ادعا و تبليغات انحرافی مشتی از عناصر ميھنفروش، که لشکر-٢

ند که اين تجاوزات وده، گستاخی را تا جائی می رسانرکاء را بدون ارتباط به ماھيت استعماری متجاوزان ارزيابی نمش

، واقعيت ثروت ھای پنھان کشور، نشان می دھد که رندرھزنانه را ناشی از انگيزه ھای انساندوستانه، معرفی می دا

  .ھای بی انتھای ميھن ما دوخته اندتمام متجاوزان غارتگرانی اند که چشم طمع به داشته 

 اعالم مقامات امريکائی مبنی بر اين که مجموع ذخاير معدنی افغانستان را قريب يک تريليون تخمين نموده اند، خود -٣

يکی از کالھبرداری ھای استعماريست که استعمار می خواھد با اعالم چنين رقمی، انگيزۀ مادی در اشغال افغانستان را 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

در مقاله از آنھا نامبرده شده، که در حالی که اصل قضيه چنين نبوده به دنبال ھمان تحقيقات ھائی .  نشان بدھدبی اھميت

  . تريليون دالر اعالم  داشت۵ الی ٣را بين دولت دست نشاندۀ افغانستان، ثروت زير زمينی افغانستان 
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