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  ٤از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 ٢٠١١/ ٥/٢                                             کانديد اکادميسين سيستانی                                                      
  

   افغانستاندنامعها در مورد شر گزالذت دوباره خوانی
)٢(  

  
ت هاى آلى براى باز سازى به  گروهی از جيولوجست هاى امريكايى، در چارچوپ فعالي، ميالدى٢٠٠٩در سال 

آنها در آتابخانۀ مرآز زمين شناسى در آابل با نقشه ها و اطالعات آهنه ای مواجه شدند آه . افغانستان اعزام شدند
آنها بزودى دريافتند آه اين اطالعات . بصورت حيرت آورى از وجود ذخاير بزرگ طبيعى در افغانستان حكايت داشت

  .ن در زمان حضور اتحاد شوروى و توسط متخصصين آنها جمع آورى شده بوددر دهۀ نود  و قبل از آ
مرآز سروى جيولوجي اياالت متحده امريكا آه نقشه ها و اطالعات گرد آورى شده توسط متخصصين ٢٠٠٩در سال

 سلسله تحقيقات اتحاد شوروى را بدست آورده بودند، با استفاده از وسايل پيشرفته اندازه گيرى قوه ثقل و قوه جاذبه، يك
اين وسايل پيشرفته تحقيقات جيولوجيكى دريك طياره نصب شده بود آه سه حصه خاك . گستردۀ هوايى را شروع آردند

اطالعات بدست آمده ازين پرواز هاى اآتشافى اميدوار آننده بود و .افغانستان را تحت پوشش پرواز هاى خود قرار ميداد
امريكا را تشويق مينمود تا آارهاى اآتشافى خود را با وسايل پيشرفه تر و متخصصين معدن شناسى اياالت متحده 

آار دور دوم جيولوجيست هاى امريكايى جالب بود، آنها اين بار از دستگاه هاى پيشرفتۀ . تحقيقات جامع تر ادامه بدهند
گفته ميشود آه اين تحقيقات گسترده . بهره بردند آه نماى سه بعدى ذخاير موجوده در طبقات پايينى زمين را ارايه مينمود

  .ترين و جامع ترين تحقيقاتى است آه تاآنون در بخش مواد معدنى در آشور انجام شده است
  

اين گروه در همان وقت نتايج تحقيقات جامع شان را در اختيار مقامات افغانستان و امريكا قرار دادند آه بسيار مورد 
 همان وقت يك آاپى راپور رنگى چند صد صفحۀ مرآز سروى جيولوجيك اياالت راقم اين سطور در. توجه قرار نگرفت

متحده امريكا را روى ميز وزارت معادن و ضايع آشور ديده بود آه اگر به آن توجه مبذول ميشد، تا حال آار هاى انجام 
  .مدد گار واقع ميشد) ستان مردم ودولت افغان-اياالت متحده امريكا( ميشد آه ممكن نتايج آن براى هر سه طرف قضيه 

 متخصص معدن افغان ميگفت آه نتايج حاصله محترم محمد اعظم آارگربعد از ارايۀ راپور مذآور بجانب افغانستان 
وى ميگفت آه مثًال ساحۀ بين ولسوالى هاى چك و دايميرداد . ازين راپور براى تمام مردم آشور دلچسپ خواهد بود

وى ميگفت آه با اساس اين راپور ساحات بين واليت وردك و لوگر . ل استخراج دارد مليون تن گچ قاب۶٠وردك حدود 
وى ميگفت آه واليات بدخشان، پنجشير، نورستان و آنرها روى آمربند طاليى ! از سنگ گرانبهاى آرومايت پر است

  !آسيا موقعيت دارند و سنگ عادى آن هم بايد به ديدۀ يك سنگ قيمتى و نادر ديده شود
 محمد اعظم آارگر از طال و نقره و يورانيوم  و ذغال و آهن و مس و آرومايت و تيل و گآز چنان قصه ميكرد آه آقاى

 به يك دنياى آرمانى فرو ميبرد و هر آسى را بزعم خود به يك افغانستان مرفه و آباد و آرام اميد وار  شنونده را
  .ميساخت

  
رد ميگويد آه حتى اطالعات تخنيكى جمع آورى شده به زنان قابل استفاده جيمز ريزن نويسنده يك مقالۀ مستند دراين مو

مجرديگه ه اما ب. معدنى افغانستان مشخص گرددونيز ترجمه نشده بود تا ميزان باالقوه ارزش اقتصادى ذخاير طبيعى 
بل آورند تا اعتبار گروپ فوق الذآر از عراق به افغانستان آمد، گروهى از متخصصين زمين شناسى امريكايى را به آا

وقتيكه تالش فوق به ثمر نشت و اين گروه متخصصين نتايج تحقيقات قبلى را . تحقيقات انجام شده را مشخص بسازند
و رابرت اآتشاف ذخاير بزرگ تقريبًا سه حصه خاك افغانستان به آقاى حامد آرزى رييس جمهور  تاييد نمود، راپور

  . شدارش دا دهزگيتس وزير دفاع امريكا گ
مقدار اين ذخاير بحدى بر آورد شده آه . اين راپور حاآى است آه بزرگترين ذخاير مكشوفۀ فعلى آهن و مس است 

به اساس يافته . ميتواند افغانستان را به يكى از بزرگ ترين آشور هاى صادر آنندۀ اين دو ماده در جهان مبدل سازد
 مليارد دالرو مس ۴٢١امريكا ارزش آهن مكشوفۀ افغانستان هاى راپور فوق مرآز سروى جيولوجي اياالت متحده 

نيوبيوم .  مليارد دالر نيوبيوم دارد٨١ راپور مى افزايد آه افغانستان به ارزش  . مليارد دالر تخمين گرديده است٢٧۴
لر و آوبالت را  مليارد دا٢۵راپور ارزش ذخاير طالى افغانستان را . فلز نرمى است آه در توليد پوالد استفاده ميگردد

راپور بعدًا در مورد . راپور ميگويد آه ذخاير بزرگ طال  در مناطق جنوبى افغانستان وجود دارد.  مليارد دالر ميداند۵١
  .موجوديت ذخاير بزرگ لتيوم در ساحات رودخانه هاى خشك نمكى غرب آشور و همچنان غزنى صحبت مينمايد

يى در يك منطقۀ غزنى نشان ميدهد آه ذخاير لتيوم درين ساحه به اندازۀ ذخاير  تحقيقات ابتدا مقامات پنتاگون ميگويند،
  .لتيوم در آشور بوليويا است آه تا حال بزرگ ترين صادر آنندۀ لتيوم جهان محسوب ميگردد
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ودى در حال حاضر امريكايى ها به ولع زياد تبليغ ميكنند آه افغانستان از نظر ذخيره لتيوم ميتواند با عربستان سع
 Blackbaarryلتيوم اساسى ترين ماده اوليۀ صنعت توليد باطرى هاى تلفون هاى موبايل، لپ تاپ ها . برابرى آند
در نشرات امريكا ارزش مواد طبيعى افغانستان آه شرح آن در راپور تيم مرآز سروى جيولوجيك اياالت . بشمار ميرود

بحدى بزرگ است آه در جداول ماشين هاى متوسط جاى نمى .  شدهمتحده و مقامات پنتاگون حدود يک تريليون دالر ذآر
  .شود و تحقق آن ميتواند آه افغانستان را به يك آشور ارام، آباد، مرفه و پيشرفتۀ دنيا مبدل سازد

فقط دو روز بعد از اعالن اين دست آورد بزرگ مرآز سروى جيولوجي و پنتاگون، وزير معادن و صنايع افغانستان طى 
فرانس مطبوعاتى اين رقم را آافى ندانسته  و گفت آه احتمال دارد اين ذخاير تا سه تريليون دالر ارزش داشته باشد يك آن

و خاطر نشان ساخت آه اولين واگذارى هاى قانونى ذخاير معدنى را به کمپنى هاى بزرگ بين المللى طى چند ماه آينده 
 و سرمايه گذاران جاپانى را تشويق و ترغيب نمود تا در قسمت رييس جمهور در توآيو شرآت ها.  آغاز خواهد آرد

استخراج، پروسس و تجارت ذخاير عظيم معدنى افغانستان سرمايه گذارى نمايد و به ايشان وعده سپرد آه تمام امكانات 
  )٢٠١٠/  ٢٣/٧ جرمن آنالين،جوالی-افغان!(خود را براى تحقق اين آرمان بكار خواهد انداخت

  
    تحت عنوان راز پوشيده ثروت های افغانستان)UrgentReport . MONEY MORNING("منی مارننگ"اجلدرگزارش ع

)Afghanistan,s Secrret Wealth (که توسط جسن سمپکنزJason Simpkins به " منی مارننگ" مسئول نشريۀ انترنتی  
 " .م ميباشدوي مس، طال وليتثروتهای معدنی افغانستان شامل ذخاير عظيم آهن،"نشر رسيده خبر ميدهد که 

 برمحور اهداف پنهانی نظامی قدرت های سرمايه داری جهانامروز همه برنامه ها، پالنها وعمليات :گزارش ميگويد
ونفت وگاز از جمله )Lithium(،وليتويم )Uranium(در سطح جهان ،معادن يورانيم . سلطه برذخاير انرژی، می چرخد
يورانيم دردرجه اول نيرومندترين، مخرب ترين وقيمت بهاترين مواد انرژی است . ی آينداقالم با ارزش انرژی بشمار م

. که گفته ميشود در افغانستان ذخاير کافی آن در ولسوالی خانشين واليت هلمند  ونيز در کوه های شرق کابل وجود دارد
يورانيم کمتر  که ارزش ومفاد آن  از طال وبعد از يورانيم با ارزش ترين ماده انرژی بشمار می ايد ) Lithium(ليتويم 
م انقالبی را در جهان تکنالوژی ويگفته ميشود که ليت.  ولی مفيديت آن نسبت به طال ويورانيم به مراتب بيشتر است،نيست

خواص ومفيديت اين مادۀ . اين ماده کمياب در جهان به عنوان انرژی سبزدرجه اعلی شهرت دارد. رونما کرده است
انگيز در طبابت امراض روانی،بم اتوم، شيشه سازی، چينی سازی، در محلول مباليل، در ذخيره کردن وانتقال شگفتی 

( باطريهای ليتويم در کمپيوترهای سبک سيار.برق توليده شده در جنريتورهای بادی و توليد برق آفتابی بکاربرده ميشود
ی موبايل وديگر وسايل الکترونيکی سيار وديگر ساحات علمی فونهاليکامره های ديجيتال عکاسی، وويدئوئی، ت) لپ تاپ

گزارش ها حاکی است که مادۀ ليتيوم در ترکيب سنگها، چشمه ها، ومخاذن آبهای .وتخنيکی به پيمانۀ وسيع کار برد دارد
زهمين جهت ا. شرکت های موتر سازی هم بدنبال اين ماده برای ساختن موترهای برقی چشم دوخته اند.معدنی پيدا ميشود

يش بينی شده است که قيمت اين ماده در يک سال صد در صد . است که قيمت اين ماده روز بروز بيشتر شده ميرود
. در ساالهای آينده بازهم بلندتر خواهد رفت. افزايش می يابد ودر سه سال بعدی چهارصد در صد صعود خواهد نمود

زيرا درفضای نامنی وجنگ باتروريزم  امکان دستبرد به اين .مين شودبنابرين مصئونيت معدن ليتويم افغانستان بايد تض
  )١٣٨٩ قوس ٢٩چهارگنجينه عظيم افغانستان، بقلم آقای اطرافی،: مقالۀ.(ماده گرانبهای افغانستان بسيار احتمال دارد

  
از معادن  افغانستان نياز پاآستان به بسيارى :" خويش يادآور ميشودکه قبل الذکرآقای انجنيرآرينزی در بخش پنجم مقالۀ 

برای [يرى ذرى ناپمقامات امريكايى در عين حال نگرانى دارند آه چين به عنوان آشورى داراى عطش سي. دارد
منابع مواد خام، تالش خواهد آرد تا سلطه خود را از طريق پاآستان، بر انكشاف منابع زيرزمينى افغانستان ]دسترسی به
تالش ها فقط از طريق ادامه جنگ، ترك افغانستان از طرف قواى نظامى امريكا و شرآا به ثمر رسى اين . گسترش دهد

مقامات امريكايى فكر ميكنند آه چين . و بقدرت رسيدن حكومتى در آابل است آه با پاآستان همسويى بيشتر داشته باشد
  .شتر بر منابع طبيعى افغانستان استبعد از برنده شدن در مزايده بهره بردارى معدن مس عينك، در جستجوى استيالى بي

فعال شدن پاآستان وچين براى دسترسى به قرار داد هاى ذخاير عظيم مواد معدنى افغانستان رقابت هند، دشمن ديرينه 
هند آه از استقرار مجدد طالبان يا هر . پاآستان و آشورى را برخواهد انگيخت آه باچين نيز مشكالت بسيار دارد

ر پاآستان در آابل هراس زياد دارد، طبعًا با تمام امكاناتى مبارزه و مجادله خواهد آرد آه باعث گروهى دگر طرفدا
هند و پاآستان دو آشورى هستند آه هم اآنون نيز ميخواهند آه دعواى تاريخى آشمير . تحقق اين روياى پاآستان مى شود

گانى داردند آه به دهل انها ميرقصند و خون مردم را در افغانستان حل و فصل بكنند و هر دو در افغانستان سرسپرد
ايران يكى دگر از آشورهاى فعال در امور داخلى افغانستان است آه نميخواهد  .بيچاره ى ما را به اسانى ميريزانند
 ايران در مورد تصورات و رويا هاى امريكا و شرآا در افغانستان و منطقه تا بحيرۀ .امريكا و شرآا درينجا ماندنى باشند

  )همان منبع"(آسپين حساباتى دارد و ميداند آه امريكا اينجا براى چه آمده و چه ميخواهد؟
  

  : کريمهمينرالهای
  ، ]مينرالها[مشهورترين :" سدمينوي )افغانستان امروزی تاريخ قديم اقوام و سرزمين های(لف کتابؤ،مويليم فوگيلسنگ
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دراين اواخر، موجوديت . معدن الجورد نزديک سرای سنگ در وادی دريای کوکچه در شمالشرق افغانستان است
الجورد فقط درچند نقطه . پاکستان نيزگزارش شده است-الجورد درکوههای چاگی درغرب کويته بامتداد مرزافغانستان

.  بخصوص بدخشان از زمانهای بسيار قديم مورد بهره برداری قرارداشته استدنيا يافت شده ومعادن افغانستان و
اين سنگ نيمه گرانبها به سرزمينهای ماحول و تا دورترين نقاط، مانند مصرصادر ميشده . م.ازاواخرهزاره چهارم ق

بر وادی لوگراز اهميت خاصی )مس(معدن : بعين ترتيب معادن مس درچندين نقطه کشورگزارش شده. است
خورداراست؛ همچنان دربعضی محالت جنوبغرب هرات؛ بامتداد دريای ارغنداب شمال کندهار و نزديک اندراب شمال 

مخازن هنگفت سنگ آهن . طال نيزدرنزديکی مقر، شمالشرق کندهار و در دريا های بدخشان يافت ميشود. وادی پنجشير
از ) شمالغرب کشور(طبيعی درجوارشبرغان و سرپل ذخايرگاز. درنزديک کوتل حاجيگک، غرب کابل يافت شده است

مقاله،تاريخ قديم اقوام و سرزمين های ." ( بدينسو جهت صدوربشمال مورد بهره برداری بوده است١٩٦٠اواخر سالهای 
 )٢افغانستان امروزی،ترجمه سهيل سبزواری، 

خشان ارمنطقه کران ومنجان،  بدوالجورد زمرد استخراج و خريد و فروش غيرقانونی سنگ های قيمتی بخصوص 
. وديگر مواد معدنی در افغانستان هنوز هم ادامه دارد و دولت ميگويد تالش دارد اين روند را تحت کنترل درآورد

افرادی که اين گونه سنگ ها و مواد معدنی را استخراج ميکنند ميگويند آنها کار استخراج را به صورت غيرحرفه ای 
سنگ به : " از کسانی است که مشغول استخراج معادن زمرد در واليت پنجشير است ميگويدخالد، يکی. انجام ميدهند

به گفته خالد، کسانی که ." ده در صد هم سنگ به دست نمی آيد. شکل درست استخراج نميشود؛ ضايعات آن بيشتر است
ساکنان محل شناسايی ميکنند دست به استخراج معادن ميزند، معادن را بر اساس تجربه های شخصی خود و به همکاری 

هر منطقه از خود بزرگ قومی و قوماندانی دارد و : "او گفت. و تامين امنيت شان را به فرماندهان محلی واگذار ميکنند
ميتوان از طريق آنان مشکل امنيتی را حل کرد؛ در هر ساحه يک قوماندان موجود است و يک کوه مربوط وی است؛ 

  )٢٠٠٨/ ۶/ ٢۴در راه صلح . (دارد در آن منطقه مداخله کندولی قوماندان ديگری حق ن
  

به گفته مسوول وزارت معادن در بدخشان، الجورد داراى درجه هاى اول تا دهم 
 دالر و يک کيلوگرام درجه دهم ٥٠٠است، که يک کيلوگرام الجورد درجه اول  

 در ساحه يک دالر قيمت گزاری شده است، اما به علت نبود امکانات درجه بندى
معدن و آمريت عمومی معادن بدخشان در فيض آباد، از همۀ انواع الجورد، بدون 
تشخيص نوعيت و کيفيت، از پايين ترين درجه يعنی درجه  دهم محصول گرفته 

گفته می شود نبود سيستم درجه بندی کيفيت و نوعيت الجورد در ساحه . مي شود
دن، باجگيری زورمندان و افراد معدن، دست اندازی افراد غير مسوول در معا

پرنفوس از تاجران در ساحه معدن، استخراج و تخريب معادن از سوی افراد غير 
 کيلومتر، سخت گذر ترين ١٠٠مسلکی، مشکالت ترانسپورتی نزديک به بيش از 

راه های ترانسپورتی در ساحه معدن، از عوامل عمدهء به شمار می روند، که 
صبح . (تخراج معادن الجورد به رکود مواجه شودسبب شده تا استفاده واس

  )٢٠١٠/ ٢/ ٢٥بخيرافغانستان،
  

 ضمن تبصره يی برمصاحبه شهرانی وزير معادن وصنايع ،انجنيرآرينزیآقای 
. طال در افغانستان وجود دارد: "افغانستان با روزنامه آرمان ملی، مينويسد که

.  به دست مى آورندى مردم در درياى آوآچه ذرات طال را به سيستم زرشوي
ولسوالى مقر واليت غزنى و دامنه هاى آوه هاى سمت شمال شهر ) زرآشان(واليت بغالن، )  آيانۀدر(معادن طالى

 .فتاب به و ضوح به چشم ديده ميشودآر مقابل نور ن دآ از معادن روى زمين است آه ذرات آندهار
  

  :وگازنفت ذخاير
 تحقيقات مشترک امريکا و افغانستان اخيرًانشان داده :گزارش داده بود باختر،آژانس ٢٠٠٦چهار سال قبل درماه مارچ 

نتايج مطالعات مرکز جيولوجيکی امريکا . است که ذخاير فوق العاده بزرگ گاز و نفت در شمال افغانستان وجود دارد
برخالف بررسی های قبلی، در شمال افغانستان که اخيرًا از طريق آژانس اسوشئتيد پرس به نشر رسيده ، ميگويد که 

به اساس اين بررسی در کاسه ذخيره دريای آمو . هژده برابر نفت بيشتر و سه برابر گاز بيشتر درآن ساحه وجود دارد
 تاجک يک اعشاريه شش بليون بيرل نفت و پانزده اعشاريه هفت تريليون مربع فوت گاز طبيعی وجود دارد که -وافغان

  .  مربع ساحه را در خاک افغانستان احتوا نموده استاين دو ذخيره دوصدهزار ميل
بقول انجنيرمندوخيل، يکی از مسوولين وزارت معادن و صنايع عاليم موجوديت ذخاير گاز و تيل در واليات هرات، 

دربررسی ها و تحقيقات . هلمند و ولسوالی کتواز پکتيکا نيز بمشاهده رسيده و درآينده تحقيقات روی آن صورت ميگيرد
سال قبل توسط روسها در شمال افغانستان صورت گرفته بود ، هشتاد و هشت مليون بيرل نفت و پنج مليارد ٣۵که حدود 



  
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  به همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه
 .يد خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بدارخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

مربع فوت گاز گزارش داده شده بود ، که با ارقام ارائه شده جديد قابل مقايسه نمی باشد و به گفته کارشناسان در 
باختر .( قتصاد افغانستان بهبود قابل مالحظه رونما ميشودصورتيکه ازاين منابع استفاده مثبت صورت گيرد در ا

  ) ٢٠٠٦ مارج ٢١اژانس،
  

به ٢٠٠٨ جون ٢۶آقای احمدی مشاور وزارت معادن و صنايع کشور در حاشيه همايش نفت در واليت بلخ روز
  ۴۴۴ ش از هاي صورت گرفته در حوزه درياي آمو در شمال افغانستان بي خبرنگاران اعالم کرد آه براساس بررسي
  هاي قبلي از سوي آارشناسان روسي ذخيره گاز را  بررسي: احمدي افزود. ميليارد مترمكعب ذخيره گاز وجود دارد

هاي سازمان ناسا امريکا در اين حوزه بيش از  وي اضافه آرد، بر اساس بررسي. ميليارد متر مكعب تخمين زده بود ١٨٠
بقول بروس ريچاردسن، ) ٢٠٠٨/ ۶/ ٢۶ جرمن آن الين-افغان.( باشد ميليون تن نفت خام نيز موجود مي ٢١۵  

بيليون بيرل نفت تخمين شده ) يک اعشاريه نه(١، ٩بنابرآخرين کشفيات مقدارنفت در ساحه بين سرپل وشبرغان 
  )٢٠١٠ اگست , جرمن آنالين - افغان-مقاله رحمت آريا.(است
 از سفرش از آشورهاي امارات متحده عربي، امريکا، انگلستان و وزير معادن در بازگشتسابق ابراهيم عادل، انجنير

کانادا در يك نشست خبري درمورد توسعه استفاده از منابع زيرزميني آشور، توضيحات داده  گفت که بخاطر جلب 
 جهان سرمايه گذاری در رابطه به نفت و گاز افغانستان بحثهای داشته که مورد عالقمندی نمايندگان کمپنی های بزرگ

درصورتي آه مواد نفتي افغانستان با معيارهای بين المللي استخراج گردد و مسئولين : وی عالوه نمود. قرارگرفته است
هم اآنون سه حوزه مواد نفتي . به آمك هاي خارجي نخواهد داشتی دولتي خيانت نكنند اين آشور تا شش سال آينده نياز

مشهورخارجي گذاشته شده آه بعد   آشور به داوطلبي شرآت هاي بزرگ وبه منظور استخراج نفت وگاز در سمت شمال
با راه اندازي و استخراج اين سه . ازمطالعات اوليه وچگونگي استخراج آن رسمًا با دولت افغانستان قرارداد خواهند آرد
 ين پروژه ها زمينه آار وشد و ا پروژه بزرگ نفت وگاز، ساالنه يك ونيم ميليارد دالرامريكايي عايد افغانستان خواهد

  .اشتغال براي بسياري از مردم فراهم خواهد آرد
  

 به ارتباط گاز شبرغان در طول هشت سال گذشته حرف هاى زيادى شنيده شده مگر ،ميگويد آهآقای انجنير آرينزی 
 ميتواند اين حوزه را در حال انجام شدن است آه) کار هايی(وى ميگويد آه حاال آار هاى . هيچ گام عملى برداشته نشده

احياى چاه هاى گآز جرقدوق، ترميم فابريكه آود و برق، توليد برق بيشتر، باال بردن ظرفيت توليد . بار دگر فعال سازد
 ميگا وات در شبرغان از ١٥٠آود آيمياوى، رسانيدن گاز به مستهلكين  و ايجاد يك دستگاه ى توليد برق بظرفيت 

 .ير بطور خاص به انها اشاره نموده استپروژه هاى است آه شاغلى وز
. سروى مرآز جيولوجيك اياالت متحده امريكا ميگويد آه در حوزه شبرغان هشت تريليون متر مكعب گاز وجود دارد

در حوزه ى ميان مزار و . ذخاير نفتى اين منطقه از طرف روس ها تحقيق و از طرف امريكايى ها تاييد گرديده است
 تا شقرعان و حيرتان آالن ترين حوزه تيل تثبيت گرديده -متر مكعب گاز وجود دارد و در مثلث مزارآندز هفت تريليون 

با داشتن چنين امكاناتى بايد فورًا دست بكار شده و با تاسيس فابريكات تجريد سلفر از گاز، توليد گوگرد، توليد برق .است
ورد دگر به انكشاف اقتصادى افغانستان آمك اساسى و بنيادى حرارتى، توليد آود يوريا و داى امونيم فاسفيت و ده ها م

سايت افغان "(!نموده و مردمى را سير ساخت آه با شكم هاى گرسنه روى گنجينه هاى چند تريليون دالرى خوابيده اند
 )٢٠١٠/ ٣٠/٩جرمن آنالين 

عالقمند باشند، خالی از لذت ومسرت رفاه مردمان کشور  مطالعه گزارشات فوق برای هرافغانی که به ترقی افغانستان و
  . به اميد روزی که مردم افغانستان بتوانند ازاين ثروت های خدا داده بنحو معقول وشايستۀ استفاده کنند. نخواهد بود

  ٥/٢/١١ پايان
 
  
  
  
  
  
  
  


