وُضتً کریم پُپل

ارزش معادن افغاوستان تثبیت ضد
ادارٍ سرّی جیْلْژی ایاالت هتحدٍ اهریکا پس از تالش چٌدیي سالَ تْاًست ًقشَ ّهقدار هْاد هعدًی
افغاًستاى را تا حد الزم تثبیت ًواید.در سرّی هعلْم گردید کَ افغاًستاى هٌبع هِن آُي هس ًْبین ّ هٌرالِای
قیوتی است.کشْر بٌسبت هضالت هٌطقْی بَ یک جٌگ در گیر هاًدٍ است ضرّری است تا ایي کشْر ازیي
جٌگ رُائی یابد .یکی از هِوتریي ّسیلَ رُائی تقْیَ اقتصادی دّاهدار است.تا دّبارٍ خْد کفا شْد.
نام
ذخایر

موقیعت

مقدار ذخیره

قیمت ىر واحد بو دالر

ارزش مجموعی بو دالر

نفت خام

حوزه افغانستان تاجیک

 965،1میلیارد بشکو

بشکو11،77/

123,195,240,000$

گاز

حوزه آمو دریا

 70،351میلیارد فوت مکعب

مترمکعب6،07/

حوزه آمو دریا

 265هیلْى بشکَ

گاز هایع

هجوْعَ

بشکَ11،77 /

03،673،665،555

06،655،155،555
222,892,350,000

جدول ارزش منابع معدنی افغانستان
ارزش بً دالر امریکائی

ذخایر

شوارٍ

$420,850,000,000

آُي

1

$273,998,000,000

هص

2

$81,200,000,000

ًْبین

3

$50,820,000,000

کْبالت

4

$24,996,000,000

طال
هْلیبذ دًین

5
6

$7,406,000,000

عٌاصر کویاب

7

$6,322,000,000

اضبتص
ًقرٍ

8

$5,090,000,000

پْتاشین
الوًْین

11

$671,000,000

گرافیت

12

$650,000,000

الجْرد

13

$644,000,000

فلْریت -فلْرضپر

14

$581,000,000

فطفْرش
جطت ّ ضرب

15
16

$495,000,000

هیرکْری

17

$408,000,000

ضترًّیتین

18

$234,000,000

ضلفر

19

$164,000,000

تالک
هگٌیسیت

21
21

$50,000,000

کُْالیي

22

$23,892,000,000

$5,335,000,000

$4,434,000,000

$547,000,000

$161,000,000

$908,948,000,000

9
11

هجوْعَ

1131841351111= 908,948,000,000 + 222,892,350,000یا  1131.84هلیارد دالر .طبق
اظِارات اهریکا افغاًطتاى فعالً تْضط جاهعَ جِاًی حوایت هالی هیشْدّ.ایي کوک رّزی قطع هیشْد بذیي
هٌظْر ّضیلَ ّجْد داشتَ باشذ تا دّبارٍ بطرف فقیر شذى باز ًگردد.بذیي هٌظْر یکی از هِوتریي ّضیلَ
اضتفادٍ ضالن از هعادى اضت 918.بیلْى پْتاًشیل فلسات افغاًطتاى اضت با اضتفادٍ چٌیي ضرهایَ کشْر هیتْاًذ
بطرف ضعادت ّ خْشبختی رّد.

71فیصذ از هعادى افغاًطتاى تْضط ضرّی جیْلْژی اهریکا شٌاخت گردیذٍ اضت 61.فیصذ بْدیجَ هصارف
افغاًطتاى را کشْرُای جِاى هیپردازد111.فیصذ بْدیجَ قْای هطلح را ًیس کشْرُای جِاى هیپردازد.در
صْرت قطع شذى عْایذ فعلی دّلت ًوی تْاًذ کفایت چٌیي هصاف را ًوایذ.در صْرت عذم تْضعَ زراعت
ّصٌعت کشْر دّبارٍ بطرف فقر هیرّدبخصْص اگر ادارٍ ضالن ًباشذ اًارشی بی اهٌی ّترّریسم دّبارٍ
تْضعَ هی یابذّ.ایي یک هعضلَ بیي الوللی اضت .دّلت ضالن در افغاًطتاى از ُوَ اّلترضرّری اضت.در
صْرت کَ دّلت ضالن ّجْد ًذاشتَ باشذ ایي کشْر ًوی تْاًذ از فقر رُائی یابذ .

تبصري
ضاختي دّلت هلی ّرُای از شر گرُّا ّ قذرت هٌذاى هٌفی جس اضاضی دّلت ضالن شوردٍ هیشْد.فراخْاى
هلی ّتحْیلی دّلت بَ احساب ضیاضی ّ شخصیتِای هلی افغاًطتاى هایَ تشکیل دّلت هلی هیشْد .در
کٌفراًص اّل ّدّم بي ّ ضایر گرد ُن آئی قذرت هٌذاى ًظاهی ّ یا افرادی شرکت ًوْدٍ ّ هیٌوایٌذ کَ از
یک جِت بَ ًظاهی گراى هتعلق اضت .از احساب ضابق افغاًطتاى داًشوٌذاى ّ شخصیت ُای هلی کَ
دارای اُلیت اداری ّضیاضی اًذ اصالً اُویت دادٍ ًشذٍ اضت.

هٌبع
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