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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ۹۰/۷۹۰۲/ ۹۰                                     خبرسایت 

 افغانستان از لحاظ منابع زیرزمینی

 ثروتمندترین کشور جهان نام گرفت
 

ی لیتیوم، آهن، مس، کوبالت کشف شده ی نیویارک تایمز در گزارشی نگاشته است که میزان ذخایر تازهروزنامه
تواند ای است که میو طال در جنوب افغانستان به اندازه

 ن تبدیلاین کشور فقیر را به یکی از کشورهای مهم جها
 <<< عکس/انترنت    کند. 

 ی مثالبه گونه
 افغانستان برابر با نفت عربستان است.لیتیوم 

 معدن حاجی گگ دو میلیارد ُتن ذخیره آهن دارد.
 نظیر است.افغانستان در جهان بیاورانیوم 

افغانستان با بزرگترین ذخیره مس چیلی برابر  ذخایر مس
 است.

 افغانستان یک تریلیون دالر است. ارزش گاز
 افغانستان از الماسافغانستان از زمرد کلمبیا و زمرد حتا 

 الماس افریقا هم با کیفیت تر است.
افگنان و گوید که حکومت افغانستان توانایی مدیریت منابع زیرزمینی کشور را ندارد و هراساما دیدبان شفافیت می

 آورند.دست می زورمندان بیشترین سود را از استخراج غیرقانونی معادن افغانستان به
د ندارد که ای وجوناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت در این مورد به تلویزیون یک گفت: "متاسفانه هیچ نشانه

های وجود دارد که سکتور معادن افغانستان دولت افغانستان توانایی مدیریت این منابع را داشته باشد. برعکس نشانه
وسط ی جنگ و تو منابع عایداتی سکتور افغانستان توسط شورشیان برای ادامهدر یک پرتگاه خطرناکی قرار دارد 

 شود."شان علیه مردم افغانستان استفاده میهای مافیایی و جنایی برای کارهای جناییگروه
د که شوی رایگان به کشورهای همسایه سرازیر میجدا از این، ساالنه پنجاه میلیارد متر مکعب آب افغانستان به گونه

 میلیارد دالر برآورد شده است. ۰۵ارزش آن
اور ها بشود، اما بسیاریبا این وجود هرچند منابع زیرزمینی در حال حاضر کالن ترین ثروت افغانستان دانسته می

ی درست مدیریت نشود حتا به جای فرصت به چالش و تهدید برای افغانستان بدل شده دارند که اگر این منابع به گونه
های مافیایی از این منابع سوء استفاده کرده و از عواید آن بر ضد افغانستان کار افگنان و گروهتواند؛ زیرا هراسمی

 خواهند گرفت.
 شاید افغانستان از محدود کشورهایی باشد که منابع زیر زمینی فراوان اما دست نخورده دارد.

مند اما فقیر اند؛ زیرا نتوانسته از منابع فراوان طبیعی خوده ها مردم ثروتگویند که افغانها میبه همین دلیل برخی
 بهره ببرند.

 یتواند با استفادهدانند و باور دارند که افغانستان میی ثبات اقتصادی میشماری از آگاهان امور، ثبات سیاسی را زاده
 درست منابع ثبات سیاسی را در کشور حاکم کند.

این مورد گفت: "ما در پی ثبات سیاسی هستیم . ثبات سیاسی از ثبات اقتصادی ایجاد سید مسعود، استاد دانشگاه در 
 شود."می
نخواسته است که در مورد  گر تلویزیون یکهای زیاد گزارشهای وزارت معادن افغانستان با وجود تالشمقام

 هایش برای مدیریت معادن افغانستان صحبت کند.برنامه
این سو با مشکل رهبری روبرو بوده است. تازه حکومت نرگس نهان را به عنوان نامزد این وزارت از یک سال به 

 وزیر برای این وزارت معرفی کرده است.
 تشکر از سایت خبر 
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