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و شميره   2 تر 1  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 17/ 09/ 2010                                                                                عشرتی " غالم حضرت : و نگارنده ترجم م
  

  ذخاير منرال ها و معادن در افغانستان                   
 

قسمت دوم                                      
 

 امريکا که روی ارقام جديد گرد آمده بودند، ۀجيست های سروی جيولوجی ايالت متحديک تعداد يا تنی چند از جيولو
ناديده گرفتن نتايج آن  ولی نسبت سهل انگاری و. بودند که نتايج ارقام سروی تعجب آور و متحير کننده است مدعی

 پنتاگون يا .ديگر به تعويق افتاد  برای مدت دوسال، سروی مذکور امريکا و حکومت افغانستانۀتوسط اياالت متحد
 انکشاف تجارت را در عراق بوجود آورده بودند ، موظف نموده و به پروگرام هایوزارت دفاع امريکا ، قوای را که 

جيولوجيستان کس  آنها روی ارقام سروی جيولوجی افغانستان جمع شدند و از آن زمان به بعد بجز. دادندافغانستان انتقال 
ارقام تخنيکی را جهت اندازه گيری حجم ،  ن معلومات ، مزاحم شان نگرديده است تاديگری جهت ديدن و بدست آورد

  .ذخاير منرال ها و يا معادن را ترجمه نمايد  با لقوه  ظرفيت و ارزش
های  ل گرديد تا يافتهيتشک  متخصصين معادن امريکا به شکل تيم ها يا گروپ های پنتاگون  بعدًا قوای انکشاف تجارت

قای کرزی آنرا به اطالع عامه آ يد و تصديق نمايند ، تا به اساس آن رابرت گيتس وزير دفاع امريکا وسروی را تائ
  .برسانند

 کافی ۀآهن اند که حجم هر کدام از آنها به انداز که تا کنون کشف گرديده اند عبارت از معادن مس و  معادن بزرگی
 بزرگ جهان انگتوليد کنند  در رديف  را  آن افغانستانی دومتحده ميگويند که هر بزرگ است و مقامات رسمی اياالت

  .ميدهد قرار
  درجه  بزرگ نيو بيوم است که يک نوع فلز نرم است که در توليد فوالدۀشامل ذخير معادن ديگری که کشف گرديده اند

 Rare( َرُارتِر "يفراديو اکت" و عناصر  " صنعتی و سالح از آن استفاده ميشود به منظور ساختن ماشين آالت" بلند 
earth (و نيز ذخاير بزرگ طال در جنوب افغانستان.  ميباشد71الی 57اتمی  ۀاست که دارای نمر.  

سروی   با تيم پنتاگون در خليج خشک نمک در مناطق غرب افغانستان2010جوالی  جيولوجيست های امريکائی در ماه
مقامات رسمی پنتاگون گفته اند که تحليل . زرگ لتيوم در آنجا وجود دارد ذخائر ب های ذيل را انجام دادند و مدعی اند که

آن برابر به حجم و   از واليت غزنی نشان داد که ذخائر بالقوه لتيومۀابتدائی و مقدماتی آنها در يک منطق و بررسی
قبل از آنکه .ا است ، ميباشد لتيوم جهان را دارۀشد ظرفيت ذخائر لتيوم کشور بولويا که فعًال بزرگترين ذخائر شناخته

 المللی آغاز گردد، جيولوجيستان جهت مطالعات ضروری تخنيکی ، در دورترين نقاط مراحل مزائيده کنندگان بين
بيشتر احساس ميشود که آنها در وسط از تفحصات و . معادن هستند مصروف جستجوی ذخائر منرال ها وافغانستان  

خيلی ها اميدوار کننده و   آقای مدلين گفت که نتايج سروی آنها.ن قرار دارندبزرگترين وظايف شا کشفيات يکی از
  . تعجب آور ميباشدۀسروی تا انداز اطمينان بخش است و اين

 امريکا ، غزنوی ها ۀجيولوجيستان سروی جيولوجی اياالت متحد قبل از کشف ذخائر منرال ها يا معادن توسط:تبصره
بطور مثال از معادن واليت . بردار قرار داده بودند  معادن را کشف و مورد بهره داد ازيکتع يکهزار سال قبل از امروز
امروز  وسايل ابتدائی استخراج تا  اثبات اين ادعا  زياد طال استخراج ميکردند، برایۀبه پيمان  غزنی امروز ، غزنويان

 شوروی در حدود –جيولوجيستان افغان   ، معدن طال موجود است و بعدًا در زمان جمهوريت محمد داوود خانۀدر ساح
-جی-کی(  مشاورين شوروی وقت و اجنت های ۀبودند که در اثر مداخل  منرال ها و معادن را کشف نمودهۀ ذخير1632

کشف نموده  کابينه داوود خان وجود داشتند ، حکومت را بر آن داشتند تا منرال ها و معادن را که که در بين وزرا) بی 
 از دارائی طبعی شان آگاهی و اطالع نداشتند،  که حرم قلمداد نموده و آنرا مخفی نگهداشتند تا ملت افغانبودند ، م

  .نمايند استثمار گران و دزدان سرخ اتحاد شوروی در آينده از آن به نفع خويش بهره برداری
  :اين ذخائر منرال ها يا معادن قرار ذيل اند 

  :ليست منرال ها 
  خت  معدن مواد سو58
 معدن ذغال سنگ Peat(  ،1 ( معدن ذغال سنگ کوک 9قهوه ئی،  معدن ذغال سنگ coal ، 3 معدن ذغال سنگ 45

  . ورق مانند
   ) Metallic minerals(  معدن فلزات 898



  
 

 
و شميره   2تر 2  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 معدن 92 معدن مس ، 241 معدن کروم ، 14 معدن آهن ، 69با فيصدی آهن کم ، معدن فلزات 85 معدن منگنز ، 2
  172،  ) (Tungsten  معدن تنکستين136، )molybdenum ( معدن مولی بيدنوم 4 معدن المونيم ، 7،  سرب و زينک

 Cadmium ( ،27 ( معدن کدميوم 1، )   Mercury( معدن سيماب 141 معدن بسموت ، 12)   Tin   (معدن قلعی 
 معدن 32و ) Rubidium( ريبد يوم و) Cesium ( معدن سيسيوم 11  معدن لتيوم ،44، ) Beryllium (معدن بريليوم 

  . Tantalum and niobium تنتالوم و نيوبيوم
   :عناصر راديو اکتيف 

  .Rare earthsو ِرَر ُارت  Thorium ، توريم Uranium معدن يورانيم4
 :فلزات قيمتی 

  . معدن نقره Placer gold ، 5  معدن طالی روسوبیLode gold  ،5  معدن رگ های طال95
  : معدن آن مواد خام کيمياويست 36جمله   غير فلزی که از آن معدن118
  ذخيره بروسليکتCelestite - 2  ذخيره سلستايتBarite- 52  ذخيره بيرايت17 –فلورايت   ذخيره7 – ذخيره سلفر 58

Borosilicate  ذخيره کود کيمياوی2و  Mineral Fertilizer.  
  :ديگر  ذخيره منرالهای غير فلزی80
 ذخيره Talks ،2  ذخيره تلکAsbestos ،7  ذخيره اسبستوسMuscovite ،26 ذخيره مسکويت22

  .Salts  ذخيره نمک14و  graphite  ذخيره گرافيتMagnesite  ،6مگنيزايت
  :نيمه قيمتی معادن سنگ های قيمتی و

 معدن garnet ، 1  معدن گارنتKunzite ،1  معدن کنزايتemerald  ،2 معدن زمرد Ruby ،7 معدن ياقوت-1
 .Tourmaline  معدن تورمالين5و Serpentine  معدن سرپنتاينLazarite ،4لزرت 

 5و  Quartz  ذخيره کوارتزElectronic and Optical minerals ،18 الکترونيک  ذخيره منرال های شيشه و23
  .Calcite ذخيره کلسايت

  
  


