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 معادن افغانستان                     
 قسمت چهاردهم  

 در افغانستان معدن تالک

2(OH)10O4Si3Mg 
از ترکیب سلیکیت منگنیزیت و آب ساخته شده است. از است که سنگ متحوله   یا سنگ سفید  تالک

گل سرشوی  و تباشیر   تی این سنگ یک بوده میباشد. درجه سخجمله نرم ترین سنگ طبیعت ما 

در افغانستان چندین نوع آن برنگهای مختلف  .که با ناخن خط میشود طبیعی نوع از این سنگ میباشد

 وغیره وجود دارد.سنگ سفید بنام گل سرشوی ، تلک ، سنگ پارچه 

جنوب مرکز والیت در منطقۀ کامران خیل ولسوالى سیدآباد میدان وردک، که در  معادن این سنگ 

غرب کابل در ساحه تنگی للندر  معدن تالک در قسمت جنوبهکذا  موقعیت دارد، تثبیت شده است. 

موقعیت دارد، هرچند تفصیالت از مقدار ذخیره و سال کشف آن در درسترس نیست؛ اما به اساس 

می باشد که طول معلومات پوهاند دکتور نقیب هللا سهاک، این معدن دارای چهار زون معدنی تالک 

 ٣٠ضرب ٢٠الی  ٥ضرب ٣متر است. در زون های ذکر شده، اجسام تالکی  ٨٠٠الی  ١٠٠زون ها 

متر جدا می شوند و به گفتۀ همین استاد، مواد این ظهور معدنی در سابق توسط مردم محل استخراج 

   می گردید.

،   والیت غزني طقه دنیاک منمعادن سنگ تالك در ولسوالي نجراب والیت كاپیسا، سالنگ درهکذا 

والیت  ولسوالی   ۹در و منطقه ناری والیت کنر ، دهانه چاری ولسوالی دهنه چاری والیت بغالن 

قانونی و غیر قانونی استخراج  در جالل آباد  و همین اکنون به هزاران تنوجود دارد.   ، ننگرهار

 گردیده به پاکستان صادر می گردد.

 ننگرهار معادن سنگ تالک والیت
سپین غر از ولسوالى   که دامنه کوۀ آباد نموده است گفته میشود  ی که ریاست معادن جاللطبق سرو

 ٢٢ تا حال  .میباشد یا سنگ پودر اشتک  حصارک تا ولسوالى دور بابا سرشار از سنگ هاى تالک

فعالً در  با شرکتهای داخلی گردیده است . شوکانى( به زبان پشتو )  قرار داد استخراجى سنگ تالک

ولسوالی اچین بدست داعش طی این اواخر  .دنفعالیت دار غیره  ، شیرزاد وولسوالى هاى حصارک

این  .فروشندالری سنگ سفید )تالک( را استخراج و به مافیای معدن می ۵٠٠روزانه  قرار گرفته 

 ادویه و مواد آرایش و پودر اطفال صادر میشود.تولید سنگ از پاکستان به کشورهای غربی غرض 
 

 



 

 شیر( تباشیر )یا طبا

. این  نمی سوزد   ، در آتش داشته  نگرمانند، شیری بلورشکل ،  کانی استمادّه ای عمدتاً سیلی 

( که بیشتر در هند می روید نگسیا باَخیزران ) نوع خالی  ساقه های میاْن  های دندر بنرم  سنگ 

در افغانستان کدام  در مورد تولید تباشیر دارای خواصی دارویی می باشد. طبیعتاً ساخته میشود که 

 ساخته میشود.گچ  از  تحقیق نگردیده است. تباشیر موجود که در مکاتب استعمال میشود

 

 جالل آباد   حصارکمعادن تالک 

ولسوالی حصارک سنگ هاى مرمر و تالک در مناطق الجیگر، تورکمر، سورکمر و ناورتنگى 

اندازۀ مواد  زارت معادن نتوانسته است نسبت بی امنی که درین ناحیه وجود دارد  ووجود دارد به 

. استخراج این معادن طور دیوانه وار از طرف داعش صورت گرفته نماید به شکل دقیق تثبیت  راآن

 فروخته میشود.و بی فرهنگترین کشور جهان به پاکستان یعنی جای مال  دزدی و قاچاق 

 

 معدن تالک ولسوالی نجراب

خراج معدن تالک، با یک شرکت که قرارداد است منسوبین ریاست معادن کاپیسا اظهار داشتند 

امضا شده و این شرکت، به اساس این قرارداد، ساالنه در حدود براى سه سال خصوصى افغانى 

 هزار تن تالک استخراج خواهد کرد.

 والیت وردک  معدن تالک

این معدن در منطقۀ کامران خیل ولسوالى سیدآباد میدان وردک، که در جنوب مرکز والیت موقعیت 

غزنى موقعیت دارد؛ اما تا کنون  -ثبیت شده است. ولسوالى سیدآباد در مسیر شاهراه کابلدارد، ت

 معلومات دقیق در مورد ذخایر معدن تالک مشخص نشده است.

 پچیراگام:معادن 

وجود دارد نیازمند سروى جدید و ننگرهار معادن سنگ هاى تالک و مرمر در ولسوالى پچیراگام 

 تازه میباشد.

 :ولسوالی شیرزاد ننگرهارمعادن تالک ٣

به شکل رسمى تثبیت مقدار سنگ  وجود دارد ؛  شیرزاد ولسوالىکودی خیل  معادن تالک در مناطق 

 تن از این سنگ را استخراج نمایند. 5000با شرکت امین کریمزوی قرارداد گردیده تا بمقدار  گردیده 

مرکی خیل ولسوالی شیرزاد ننگرهار  مرتنگی تور کدرین ولسوالی در منطقه معادن تالک هکذا 

 .صورت می گیردتن را استخراج  ۷٠٠٠ماه بمقدار  ۴که در  وجود دارد.

 

 دره مامندولسوالی اچین 

مامند ولسوالی اچین ننگرهار قرار دارد.  و سره مینه  خاندره این  معدن در مناطق چینکی دره 

تن  تالک را در سال استخراج  ۵٠٠٠بمقدار  بوده شرکت افغان کرومیت ٨۷٠٠مساحت این معدن 

 بود نمود.ادولت امریکا همه این گروپ را ن این معادن در اختیار داعش قرار داشت اخیرامی نماید.

 باغدره

 این معادن در منطقه باغدره ولسوالی سپین غر والیت ننگرهار قرار دارد.  مساحت  سطح این معدن

  در سال میباشد. 1005مربع میباشد. مقدار مواد قابل اسخراج آن دریکسال  رمت ۴٠٢



 

 ستنکی ناو معادن تالک 

مترمربع را این معدن  ۴٣۵٠الیت ننگرهار موقیعت دارد. ساحه و  منطقه مامنداین معدن در 

 تن میباشد. ۵٠٠٠پوشانیده است. مقدار استخر اج ساالنه آن 

 تنگی آغوزمعدن تالک تنگی آغوز  ولسوالی ده باال

این  والیت جالل آباد موقیعت دارد. ساحه تنگی آغوز این معدن در ساحه تنگی آغوز ولسوالی ده بال

 بع میباشد.متر مر ١٠٠٠٠معدن 

 

 خوگیانى:معادن تالک ٣

معادن تالک و سنگ مرمر در مناطق مختلف ولسوالى خوگیانى وجود دارد ؛ اما به شکل رسمى 

 که چه مقدار سنگ تالک درین ناحیه وجود دارد.تثبیت نشده 

 ساجه کلیمعدن تالک قریه الجگر  
متر مربع   8200رک ننگرهار قرار دارد. این معدن ساحه این معادن در قریه الجگر ولسوالی حصا

 را پوشانیده است.
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الری  ۵٠٠در والیت ننگرهار روزانه  . داعش  استخراج معدن سنگ سفید ننگرهار از سوی داعش

 در ویساید خبر گذاری آسیا .فروشندسنگ سفید )تالک( را استخراج و به مافیای معدن می

http://www.asianews.af/12257/ 

. قرار دادهای سنگ تالک بین دولت اسالمی افغانستان و شرکتهای خصوصی در ویبسایت وزارت ٢

 معادن و پترولیم

http://mom.gov.af/fa/page/13981 

 ن  بخش معادن تالک در افغانستان نوشته بنده کریم پوپل در ویکی پیدیا فارسی. معادن افغانستا٣

نوشته خبرنگار پژواک در ویبسایت کاپیسا به زودى آغاز خواهد شدنجراب استخراج معدن تالک  .4

 پژواک

-AE%D8%B1%D8%A7%D8%AChttp://www.mines.pajhwok.com/dr/news/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%

-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86

-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%8A%D8%B3%D8%A7

%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2 

 

 اکمعادن والیت ننگرهار نوشته ویبسایت پژو.5

-http://mines.pajhwok.com/dr/news/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86

6%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA 

 .انواع طلق که  چین از افغانستان خریداری می کند در وبگاه علی بابا۶

afghanistan.html-https://www.alibaba.com/showroom/talc 
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