اداره سروی جیولوژی ایاالت متحده امریکا پس از تالش چندین ساله توانست نقشه ومقدار مواد معدنی
افغانستان را تا حد الزم تثبیت نماید.در سروی معلوم گردید که افغانستان منبع مهم آهن مس نوبیم و منرالهای
قیمتی است.کشور بنسبت مضالت منطقوی به یک جنگ در گیر مانده است ضروری است تا این کشور
ازین جنگ رهائی یابد .یکی از مهمترین وسیله رهائی تقویه اقتصادی دوامدار است.تا دوباره خود کفا شود.
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جدول ارزش منابع معدنی افغانستان
ارزش به دالر امریکائی
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آهن

7
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مس

5

$81,200,000,000

نوبیم

3

$50,820,000,000

کوبالت

4
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2
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مولیبد دنیم
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$7,406,000,000

عناصر کمیاب

1
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اسبتس

8
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7
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الجورد
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فلوریت -فلورسپر
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$547,000,000
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$495,000,000

میرکوری
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$408,000,000

سترونیتیم
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$234,000,000

سلفر
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7737841321111= 908,948,000,000 + 222,892,350,000یا 1131.84

ملیارد دالر.

طبق اظهارات امریکا افغانستان فعالً توسط جامعه جهانی حمایت مالی میشود.واین کمک روزی قطع
میشود بدین منظور وسیله وجود داشته باشد تا دوباره بطرف فقیر شدن باز نگردد.بدین منظور یکی از
مهمترین وسیله استفاده سالم از معادن است 718.بیلون پوتانشیل فلزات افغانستان است با استفاده چنین
سرمایه کشور میتواند بطرف سعادت و خوشبختی رود.
11فیصد از معادن افغانستان توسط سروی جیولوژی امریکا شناخت گردیده است 61.فیصد بودیجه
مصارف افغانستان را کشورهای جهان میپردازد711.فیصد بودیجه قوای مسلح را نیز کشورهای جهان
میپردازد.در صورت قطع شدن عواید فعلی دولت نمی تواند کفایت چنین مصاف را نماید.در صورت عدم
توسعه زراعت وصنعت کشور دوباره بطرف فقر میرودبخصوص اگر اداره سالم نباشد انارشی بی امنی

وتروریزم دوباره توسعه می یابد.واین یک معضله بین المللی است .دولت سالم در افغانستان از همه
اولترضروری است.در صورت که دولت سالم وجود نداشته باشد این کشور نمی تواند از فقر رهائی یابد .

ساختن دولت ملی ورهای از شر گروها و قدرت مندان منفی جز اساسی دولت سالم شمرده میشود.فراخوان
ملی وتحویلی دولت به احزاب سیاسی و شخصیتهای ملی افغانستان مایه تشکیل دولت ملی میشود .در
کنفرانس اول ودوم بن و سایر گرد هم آئی قدرت مندان نظامی و یا افرادی شرکت نموده و مینمایند که از
یک جهت به نظامی گران متعلق است .از احزاب سابق افغانستان دانشمندان و شخصیت های ملی که
دارای اهلیت اداری وسیاسی اند اصالً اهمیت داده نشده است.

اداره سروی وجیولوژی ایالت متحده امریکا
http://www.defense.gov/news/d2010614slides.pdf

رفقا ،دوستان عزیزتارنمای وطندار ! لطفاً نظرات ،پیشنهادات ،انتقادات ،مقاله ها ،نوشته ها ،مضامین و مطالب
علمی و تحلیلی خود را جهتِ نشر به ادرس پوست الکترونیکی سایت بفرستید
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