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 6102نوامبر  62 حامد نوید
 

 

 آب دریاهای افغانستان ـ نقطه عطف همسایه ها
 

 
ازعوامل  یکی تواندیم و ردیگیکهساران مرتفع آن سرچشمه م فراوان افغانستان است که از یها ایبحث درمورد در نیا :موضوع

 .شودما شناخته  نیدر سرزم یرونیعمده مداخالت ب
 
 یها دهیمطالعه پد هنراست و خیمن تار یلیروشن سازم که رشته تحص دیبه اصل موضوع بپردازم با نکهیقبل از ا :شگفتاریپ

ات وعموض و یعیطب یایآن، نه جغراف یها ییبایز و یهنر یفرآورده ها باتیترک ساختارها و لیاز نگاه فلسفه هنر و تحل یهنر
 مربوط به علم اقتصاد.

 
و چه  یمجسمه ساز چه در هنر یاثر هنر کی بیترک در

 ینقاش در  نینخست یساختار ها جادیا یدر هنر نقاش
 نیمهمتر تیساختن اسکل یو در مجسمه ساز خطوط 

به  یهنرشناس وقت کی. باشندیدهنده آن م لیعناصر تشک
که  یعاد نندهیب کیبرخالف  کندینگاه م یاثر هنر کی

 بیرا، متوجه ترک یرونیب یوشش هاپ و ندیبی رنگ را م
. گرددیم دهیآن پد نیتهداب نخست ای یاصل و ساختمان
نوت ها و  بیدان ترک یقیموس کیگوش  کهیهمانطور

چشم  کی، شنودیآن م ییبایاز ز شتریآهنگ را پ کیوزن 
و  یریتصو یهنرها یها دهیپد یابیدر ارز افتهی نیتمر

عادت  یو آنرا رو ندیبیم اساسات را نیا همواره یتجسم
 . دینمایم هیتجز و لیتحل
 

 :افغانستان یعیطب یایبه نقشه جغراف ینگاه
 

  فیآنرا رل یکه در هنر مجسمه ساز ماندیم یابرجسته  مین یهنر دهیافغانستان به پد یعیطب و یولوجوکیساختمان ج
Reliefکوه بابا یسلسله جبال مرکز هندوکش و ر،یبهم پام وستیتعمق به بافت کهساران پ و ،یعیطب فیاثر رل نیا . درندیگویم ،

 یخطه باستان نیکه کهساران ا گرددیامر ثابت م نیا ،دنشویم ریبرف پوش آن سراز یقله ها و گردنه ها که از یفراوان یبا آبها
را  نقش نیهنوز ا گرددیم ادیبنام افغانستان  نیسرزم نیاکنون که ا، و دادیم لیکهن را تشک یانایآر یستون فقرات فرهنگ
تا غور  ریاز پام یعنیطرف سلسلسه جبال مرتفع افغانستان  که در دو یبهم انسان وستیمتجانس، همگون و پ یداراست. فرهنگها

 ، باهم مرتبط وینگاه روابط انسان از نگرانه یسطح یها لیبرخالف تحل افتهیطول زمانه ها پرورش  در هرات امتدادا دارد و و
در  یجنوب و یهندوکش شمال یجلگه ها و هایطرف دره ها، واد دو در کهیروان یآب ها ها وایدر بیترت نیگره خورده اند. بهم

 مرغاب و یحوزه زراعت ارغنداب و و لمندیه یساحه زراعت یعنیو در جنوبغرب و شمالغرب کوه بابا،  ریپام یها هیامتداد کوهپا
 .زمانه ها فراهم آورده است و فراز بیرا در نش نیسرزم نیا یخیو تار یاجتماع ،یقرار دارند، بافت اقتصاد وایهر
 
حوزه  و ستانیس ریرا از فراز کهساران بدخشان تا غد یاقتصاد و ی، اجتماعیفرهنگای  رنهید یها ندیویپ یخیتسلسل تار نیا

مطالعه  تعمق افغانستان را با دقت و یعینقشه طب کهیکس هر هستی. بدسازدیباهم همگون م یاجتماع خینگاه منطق تار ا ازویهر
حوزه  یهمآهنگ ، بلکهستین یاسیاصطالح س کیدر افغانستان صرف  یوحدت ملکه موضوع  گرددیم قتیحق نیمتوجه ا ،دینما

با توجه به مطالعات  .باشدیآن م ۀنیبهم پار وستیپ ساختار جوامع و ایجغراف یعیدر افغانستان محصول ساختمان طب یفرهنگ یها

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/naweed_hamed_rivers_of_afg_and_our_neighbours.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/naweed_hamed_rivers_of_afg_and_our_neighbours.pdf
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ی عبافت اجتما نیا یقرون متماد یافغانستان ط ییایجغراف و یعیخاص طب طیکه شرا گرددیروشن م یولوجیو سوس یانسان شناس
نگاه  از کهی روابط جوامع خی، بلکه با توجه به تارنبوده یخال انیشعار م کیتنها  قتیحق نیرا بوجود آورده است. ا یخیتار ـ

 ستهیهزاران سال ز یبرا نیسرزم نیدر کهی. فرهنگ مشترک مردمانتواندیم دهیگرد افتیدر ،بوده اند یبه همدگر متک یاقتصاد
 مبرهن و مسجل است. یخیاسناد دست اول تار یبا گواه ،اند
 

 
 افغانستان یها اینقشه در

 
 

 موضوع: یخیبه پس منظر تار ینگاه
 

مندیگک  ( درDAFA) یباستان شناسان فرانسو میت اتیحفر بیبه تعق ییکایباستان شناسان امر میت ۰۷۹۱دهه  انهیم یدر سالها

باستان  میت نکهیافغانستان برآمدند. برعالوه ا نهیپار یها تیمدن یجوو  و ارغنداب به جست هلمند یحوزه زراعت قندهار و در
را که قدامت آن به  ینیشهرنش تیمدن نیمظاهر نخست نیشیپ یدر دهه ها "کسال یمار نیج" یبه سرکردگ یشناسان فرانسو
 یکشف کرده بودند، باستان شناس ،بود نیالنهر نیب ها و اکادها در یسومر تیو همعصر با مدن دیرسیم الدیاز م شیهزاره سوم پ

 جوار قندهار در رغاریشمش و یغند یدهموراسرا از  یشتریب آثار ی"دوپر زیلو" یبه سرکردگ ییکایامر  Anthropologyو

 بدست آوردند. هلمند رود
 
 ریتا غد هلمند حوزه انیرا م یصورت گرفته بود ارتباطات انسان هلمند تیمربوط وال ینادعل یقبال در ولسوال که یاتیحفر اثر در
 یمهر استخوان کیاما کشف  داشت،یم انیهرات ب ای  ایآر یرا تا حوزه زراعت نهیشیفرهنگ پ نیتباط اارو  کسویاز  ستانیس
 یواد میروابط گسترده تر مردمان قد ییکایقندهار توسط باستان شناسان امر رغاریاز مغاره شمش یاشتر باختر ریتصوبا  نیمز

 عمیقتر مطالعات یبرا یدیکه کشف کل نمود انیبلخ کهن نما ایباختر  یقندهار را با حوزه فرهنگ و هلمند
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را با  نیشاهای یک حک شده  ریتصو ی،مهر باستان نیا گرید یرو .محسوب میشود ادوار کهن در  Anthropologyیانسانشناس

 ای تمدن باختر یعنی  Oxusتیعصر درخشش مدن ابمصادف  ندورهیا دارند که دهی. باستان شناسان عقدادیم شیگشوده نما یبالها

 ۀدامن و را نشان میدهدرود آکسوس  ختهیتمدن فره یدانشمند روس ی"ناد ایریس کتوریو"که به گفته است جوار رود آمو  بلخ در
قباد(  ی)ک "کواکوتا"اوستا از عهد  یباستان یبه اساس استوره ها نی. شاهدیرسیو مرو م مرغاب یایدر ای رود مارگوآن تا به 

گذاشتند. صر ف نظر  "قباد یک"را بر سر  یتاج شاه نیوره ها دو شاهطاس نیبه اساس ا رای، زشدیم هشمرد یرفعت شاه مبولس
 یمهر استخوان نیا یباال قیدق و کیالستیر اریبسبگونۀ که  یاشتر باختر تی، موجودانهیدارد  یخیتار ادیبنۀ روطاس نیا نکهیاز ا
 یو حوزه زراعت هلمند یحوزه زراعت انیم یو فرهنگ یروابط اقتصادکنندۀ  بازگو ، افتهیقندهار نقش  هزاره سوم ق.م در ، در

 امروز است. از شیپنج هزار سال پ ر( دای)آمودر  Oxusآکسوس

 
 

 
 نقش شهباز مربوط هزاره سوم ق.م. و یاشتر باختر ریبا تصو نیقندهار مز رغاریکشف شده از شمش یمهر استخوان

 افغانستان یمل یو گالر یمل میموز تیملکاثر استاد برشنا،  قبادیک یتاج پوش ینقاش و 
 
شگوفا  یها تیمدن نیکهن ب اریبدخشان در ازمنه بسالجورد ثابت ساخت که تجارت  ،دهه پنجاه و شصت یباستانشناس قاتیتحق

راه  نیو مصر باستان در هزاره سوم و دوم ق.م وجود داشته است. ا نیالنهر نیب و یافغانستان  کنون  میقد نیشده در سرزم
و خم  چیپرپ یو پس از عبور از دره ها شدیم زآغابدخشان  سرسنگ هیناح بود از شمیکهنتر از جاده ابر اریکه بس یتجارت

 یسپس  بسو و گذشتیم یامروز رانیسرحد افغانستان و ا شهرسوخته در ازدید و گریوصل م ستانیو س هلمند هندوکش به حوزه
 نیسرزم یکنر بسو و ریکهن از معبر پنجش جهیو انایآر لیشاخه از قبا کهی. همانطورگشودیباستان ره م نیالنهر نیو ب المیع

را به  ژوب خود یقندهار و واد قیاز طر شدندیم ادیها  ایمردمان که بنام آر نیا گریدشاخۀ  دشدن ریپنجاب سراز و ریکشم
زبان  در)وخشو رود  )البرز بلخ( و ی"هربرزت"کهساران  یپا باشندگان حوزه باختر در .دندیبلوچستان رسان واقع در "هرپه"شهر

زبان  در)  Vahvi Daitya "ایتدا یوهاو"که همان  ی(ونانیدر)  Oxusوآکسوس (کرتیدرسانس) نتیاوخش، (آره گان باستان

 ایاراکوز Haraxvaitīی" اسکت هره"را اساس گذاشتند که دامنه آن به  یزراعت تیمدن، دباشیم ی(زبان در در) ایآمودر و ی(پهلو
Arachosia و Haētumant (لمندیه )خروشان معابر  یها رود انیجر کهیزآنجاا. دیرسیم یامروز هلمند و قندهار هیناح ای

اند که اکثر  دهیعق نیشناسان به ا باستان ،در قلب کهساران بوجود آورده بودند شیسال پ ونهایمل یکیولوجیاعصار ج را در یعیطب
رفت و آمد  دره ها در نیا قیطر قرار داشتند و مردمان ادوار کهن از اهایدرجوار در یباستان یرگاه هاذو گ یتجارت یراه ها
 بودند.

 
 کهن را در یزراعت یفرهنگها شدندیم ریکوه بابا سراز و یجنوب سلسله جبال مرتفع هندوکش شمال و که از یها ایدر یطرف از 

 یحوال را در شرفتهیپ یاریآب ستمیس مزارع و ،در دهه پنجاه ویتالیباستان شناسان ا أتیه .خود پرورش داده بودند یدامنه ها

و  ی"دوپر زیلو" نیاست. همچن دهیگرد نیهزار سال تخم ۰۱۱۱سمنگان کشف کردند که قدامت آن حد اقل تا  "هزارسم"
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 یشمال یکه اراض دندیرس جهینت نیبه ا یو باستان شناس یپس از مطالعات انترو پالوج ییکایامر نامحقق "مارشاکالکساندر "
 .جهان بوده است بخش نیا جو در بستر کشت گندم و نیافغانستان به گمان اغلب نخست

 
هوروه "نام  ،باشدیم الدیاز م شیهزاره دوم پ در یمتون کتب نیکه از زمره کهنتر "اوستا شت"یدر  یعلم قاتیبه اساس تحق

همچنان  آمو بود و ای )آکسوس( تسیوخش یایرو نگهدار د است که فرشته محافظ دهیگرد ادی تایاناه ای  (haurvatāt)ت"تا

به عهده او  زی( نرودی)هر Haraēuua ووایَهَرئو  ای)ارغنداب( اراکوز یهره ا سکتروان  یآبها یعنی )آبان( ینگهدار محافظت و

  مؤظف ساخته بود. برحذر و منیاز خطر اهر "جهیو انایآر" نیدر محافظه آبان سرزم ار او ا"آهور" رایز ،بود

 
 

 
 .آتن ساخته شده و از بگرام بدست آمده است فرشته بالدار  Nikeکیکه بشکل نا تایاناه برجسته مین کرهیپ

 (یبیافغانستان اثر پوهاند حب مختصر خی، بر گرفته شده از کتاب تاریالدی)قرن اول و دوم م 
 

 نیا ارفته باشد، ام نیجنگها از ب در اثر دیشاافغانستان وجود ندارد و  یمل میدر موز گریمجسمه کشف شده از بگرام د نیگرچه ا
 یایفروان در یلوگر که بستر آبها و سایحوزه کابل، بگرام، کاپ در یفرهنگ باستان نیاست که ا قتیحق نیمشعر ا یخیاثر تار

ابووا ک (Κάβουρα)و  ی(متون هخامنش در) Kabura  "کابورا" ،(دایگویدر ر)  "Kubhā" یباستان ینامها با نشیکابل و معاون

 .1باشدیم  جهیو انایآر ایورشه  ایآر وند، ایآر یزراعت یشامل فرهنگ باستان آمده است و ی(ونانیمتون  در)و کوفن 

                                                           

1
 Ancient Ariana:  From the Aryans to the Medes. 1500 BCE–551 BCE .Dr. W. J. Vogel sang Leiden 

University, Holland 

1
(۶۱۱۲کتاب ریگویدا ترجمه و نگارش داکتر راج بدلی پندی، چاپ دهلی سال، )   

*Encyclopædia Britannica Eleventh Edition (1910–1911) 

1
 The Arctic Home in the Vedas by Bal Gangadhar Tilak, First Edition, Pune , India 1903 

 



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

از کلمه  نیآراصطالح و معتقد بود که  پنداشتی م یفرهنگ زراعت کیفرهنگ کهن را  نیا یآلمان Max Müller ولریم ماکس

برخالف  نرویکرده است. از حاصل زیبودن را ن بینج یبود معن یفیشغل شر یدهقان کهییاز آنجا دهقان آمده و ی"آره" به معن
نسل  کی  یصورت معن چی" به هیائیآر د" نژا ،افتیغرب اشاعه  پرستانه در نژاد یها یسیو پال تلریزمان ه در کهی دیعقا

 کهی)آره( کس و دادیقلبه را م یبلخ معن میزبان قد )ار( در کلمۀمورد  نیگوناگون در اتی. برخالف نظردهدیخاص و برتر را نم
 زیزبان پشتو ن )آره( در یبیحبپوهاند  یها افتی. به اساس در2نژاد کینه نام  مسلک بود کی ین. پس شخم ززدیرا شخم م نیزم
 بیترت نی. بهم3کنندیخطاب م "آره"قندهار و ارغنداب دهقان را  یروستا ها اکنون در نیو هم داردیدهقان را ارائه م یمعن

فرهنگ مردمان هزاره افغانستان دال  چوپان در یچوپو( به معن یدهقان و )دا یدهقو( به معن یاصطالحات کهن )دا تیموجود
هزار دهقان  ی)هزارآره( به معنکلمۀ  که کلمه )هزاره( از گرددیمدلل م هیفرض نیا نروای. ازدینمایفرهنگ م نیبودن ا یزراعت بر

 شیدر ادوار پ گردندیم ادیکه امروز بنام هزاره ها  یلیاز قبا یاریمشعر است بس یخیاسناد تار رایدارد، ز یباستان شهیر است و
 اند.  ستهیزیم یو خراسان در افغانستان مرکز ماورالنهر بر زیحمله چنگ از شیاز اسالم قرنها پ
 ایهد و دهگان دیم لیافغانستان را تشک بیتهذ و تیاساس مدن یبود که فرهنگ زراعت نیافوق مطلب   یادآوریاز  به هرحال مراد

 شنو بزرگداشت ج میباشد ما یخوشه گندم نشان مل رو نیاز هم .زمانه ها داشته است ریدهقان منزلت ارزنده در فرهنگ ما از د

 . ازدینمایم دیتأک نیسرزم نیبودن ثقافت ا یزراعتکه بر است کهن  و یهمان عنعنه باستان ینوروز از مانده ها امیا دهقان در
و  تیافغانستان اکنون در چه وضع یجستجو گردد که منابع آب ستیبائ ،دهدیم لیزراعت را تشک یآب عنصر اساس که ییآنجا
 قرار دارند. یطیشرا
 

 آبهای افغانستان و همسایگان افغانستان:

 
 

 
 افغانستان یشرق شواه بر فراز کهساران شمال لیجه

 

                                                           

2
۰۰۸۱لندن سال ولریماکس م )بیوگرافی واژه ها ومنزلگاه آریا ها(   

3
ییواوستا یدیو تیفصل مدن یبیمختصر افغانستان اثر پوهاند حب خیتار   



  

 

 

 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ادیروان افغانستان به اندازه ز یها و آبها لیجه ها، ایکه تعداد در میگردیافغانستان متوجه م یعیطب یایبه نقشه جغراف یبا نگاه
رساند و میعضو بدن  که خون پاک و زالل را به هر یدرست مانند قلب .ردوآ یم ادیرا ب یبدن آدم یو رگها نیاست که شرائ

 نیائرش دیبا یوریت افغانستان روان بوده و در نیسرزم هزاران هزار سال در یکه برا ی. آبهاگرددمی اتیادمه حباعث تحرک و 
و  هیهمسا یها اثر مداخالت کشور در ایبا کمال تأسف  ، دادیم لیکشور را تشک نیا یبرق انرجیو منبع  یاقتصاد زراعت

 یرودها نیکشور مورد استفاده درست قرار نگرفته و ا فیحکومات و اقتصاد ضع یاثر کم توجه در  ایو یرونیب یفشارها
خورد و بزرگ افغانستان  یها لیجه و اهاینقشه که در نینکرده اند. به ا رابیخروشان تا حال حلقوم خشک ملت افغانستان را س

  :دیدقت توجه کنبه  دهدیرا نشان م

 ملت افغان درین پیکردل است        آسیا یک پیکر آب و گل است  

 ست فساد آسیا  وز فساد آن           ست  گشاد آسیا  گشاد آن کز
 

منطقه  یاسیارتباط به وضع س افغانستان در یشیسوق الج تیرا همه از نگاه اهم یاقبال الهور شعر نیبود که ا یزمان
 یو رگها نیخورد و بزرگ که مانند شرائ یها ایهمه در نیا تیگشت که موجود میمتوجه خواه قتریاما بانگاه عم ،ندستینگریم

نکته  نی. اسازدیم ایکه دارد به مثابه قلب آس ئیایجغراف تعیرا با موق نیسرزم نیا واقعا   ،است دهیمملکت تن نیا کریدر پ یقلب آدم
مسأله  نیمورد ا درست در تیریمد اگر و شودیشمرده م یاتیح امر کی زیآن ن ممالک همجوار یبلکه برا ،افغانستان یتنها براه ن

 ها و ایرا ببار خواهد آورد. گرچه مقدار آب تمام در یمعضالت بزرگ ندهیآ در ،ردیطرف دولت افغانستان صورت نگ مهم از
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که  یمترمکعب آب  ونهایلیکه ساالنه م دهدینشان م ییمحاسبات ابتدا اما آمار و  دهینگرد قیافغانستان تا حال محاسبه دق یها لیجه
 از سلسله جبال هندوکش و

 
. زندیریو پاکستان م رانیا یبخصوص کشور ها هیهمسا ینهایبه دامان سرزم ،رندیگیافغانستان سرچشمه م یکوهستانات مرکز

  :مینمایجلب م "ایدیپ یکیویت "سا سندهیپوپل نو میجناب کر ختهیهموطن فره یعلم یاز بررس یرا به بخش توجه شما نجایدر
 

 بیلیون ۰۲۱ درسال  یمقدار بارندگ  متر.۱،۶۸ ایمتر  یمل۶۸۱ یمربع اوسط مقدار بارندگ لومتریک ۲۸۶،۶۶۸افغانستان"مساحت 
 ریز یمتر مکعب را آب ها بیلیون ۰۰،  ینیسر زم یمتر مکعب آن را آبها بیلیون  ۸۹که از جمله  تواندیشده م نیمترمکعب تخم

 شودیم رهیذخ یعیملحوضات طب ریسا در وجود اجسام زنده و یجذب در خاک و مقدار ا  قسم به بخار و لیقسما  تبد یمتباق ینیزم
جالل آباد  ،متر ۰۰۱۱ یارتفاعات مرکز ،متر از سطح بحر ۰۶۱۱. اوسط ارتفاع در افغانستان تواندیشده نم هیکه شامل احصا

 نیو پست تر ۹۰۷۶ارتفاع  یدارا هک استنقطه افغانستان نوشاق بدخشان  نیبلند تر .باشدیمتر م ۶۸۱۱بدخشان  و  متر ۰۸۱
مناطق  در ،متر یمل ۶۸۱ یمناطق غرب در ی. اوسط بارندگباشدیسطح بحر م از متر۶۸۱ارتفاع  یآمو است که دارا نقطه رود
متر در  یمل ۰۱۱۱ یال ۰۸۱ز متر و جبالها ا ۱۱۱۱و ارتفاعات باال تر از  یساحات شمال شرق در ،متر یمل ۶۸۱ یجنوب شرق

 .باشدیمتر م کی ای متر یمل ۰۱۱۱و واخان  ریپام یهاه کو برف در یبارندگ ح. سطرسدیسال م
کار افغانستان  شبردی[ غرض پ۰۸نمودند ] بیسکتور آب افغانستان را تصواستراتیجی  ۰۱۰۲افغانستان در دلو  رانیوز یشورا 

 .تقسم نمودند یرا به پنج حوزه آب
 

است که  نیهم علت فقر در .دینمایمتر مکعب آنرا استفاده م اردیمل ۶۱مکعب آب خود صرف  متر داریمل ۹۸افغا نستان از 
 " .دیآبها استفاده نما نیا انرجی توسعه دهد و از شرایخو یزراعت ینهایزم ینتوانسته است اراض

 
جناب داکتر یارمحمد  علمی هموطن دانشمند مسلکی و، جانبهبه همین ترتیب تحقیق همه  و بررسی علمی آقای کریم پوپل

آینده نزدیک"  افغانستان در رشد زیربنای اقتصادی در آن معاونین متخصص حفاظت محیط زیرعنوان "ارزش دریای آمو و
 رابطه بسیار ارزشمند است.    درین

 
برق باشد با  دیو خواه به غرض تول یاریآب خواه به مقصد، بند آبو پاکستان  به احداث هر نوع  رانیا یکه کشورها ستیهیبد

تشنجات  ی. سازمان دهندینمایاستفاده م فشار لهیهرنوع وس مانع شدن آن از یهرگاه به نفع  شان نباشد برا و نگرندیچشمان باز م
و  یزباندامن زدن به اختالفات  توسط حکومت پاکستان و  ایکنر و پکت اتیبخصوص دروالدر داخل خاک افغانستان،  ینظام
و  یفکر یها یریگ هجبه نرویاز .دارد یهمه علت اقتصاد ،ابدی یانسجام م رانیا یاسالم یتوسط جمهور شتریکه ب یقوم

دارند که عده خواسته  یرونیعامل ب اکثرا  ، شودیم دهیو در سطح رسانه ها د یعلم یها ادیبن بخصوص در افغانستان در که یاسیس
مانند روز روشن است که هرگاه  قتیحق نی. ارندیگیقرار م گرانید ای  حساب شده غاتیتبل یاسیچنگال س ناخواسته  در یبرخ و

استفاده  و یفع ملامن از انتی، صیمل یها شهیاند تفکر بر ینا به سامان آن( بجا ی)با وضع اقتصاد یقشر درس خوانده کشور
 ،چندیاجانب بپ کیبه تحر یو زبان یسمت ،ی، نژادیاختالفات قوم یشان باال کشور یعیطب منابع سرشار از یعمل و یمعقول علم

 اعت کشور. ضب یخواهد بود نه به نفع مردم ب گانهیب انیو سودجو گانیبه سود همسا امر نیا
 
دو کشور همجوار و  نیب ( دریمشترکات فرهنگاصطالح ) یباال یمکث کوتاه دیبا رومیم دور از موضوع به یگرچه کم نجایدر
که دراثر  گرددیم یتلق یعیامر طب کیدرهر نقطه جهان  هیکشور همسا دو انیم در یمشترکات فرهنگ :می( بنمایفرهنگ هجوم)
جانب  شده از دهیسنج و انهی، سود جوشده یزیطرح ر لهیوس کی یاما هجوم فرهنگ د،یآ یم دیطول زمانه ها پد انسانها در زشیآم
گماشتگان یک عده و توسط   باشدیم یعامل اصل یاسیو س یاقتصاد یریازگیآن امت که در ستا گرید کشور برابر کشور در کی
 .رسدیهدف به مقصد م نیا

 
 یکشور ها است و زیافغانها تا اندازه مبالغه آم شیتشو نیکه ا ندینمایاظهار م ینگر یبا سطح یغرب نیاز ناظر یگرچه برخ

که  یروزافزون و اما حادثات ناگوار ،باشندیها م با افغان کین یپابند اصل  همجوار و بوده  یالمل نیب نیو پاکستان تابع قوان رانیا
 .دینمایرا ثابت م ادعاء نیبرعکس ا دنگردیم یافغانستان سازمان ده گانیتوسط همسا
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  پاکستان  قرار گرفت قیراکت و خمپاره به تشو بار مورد تهاجم نیاز بند نغلو که در دهه هشتاد چند ینما
 
 

از  کردیکه از بند مچلغو دفاع م یتوسط طالبان پاکستان ۶۱۰۶دسامبر در ایپکت یبزرگان محل از یخان ول انهیکشته شدن وحش
 .دهدیافغانستان نشان م یکنترول آبها یپاکستان را برا اتیکه ن تسا ده و حساب شدهدهن واقعات تکان یزمره بس

 
 تیاهم پاکستان از یهم برا و رانیا یهم برا آن نیمعاون و لمندیه یایدر بستر ینعی مروزین فراه و هلمند، اتیوال گریجانب د از
 یهم بوقوع م نوزه و وستهیپ بوقوع  زیآبخ ۀساح نیدر ریاخ یسالها یط در یادیتشنجات ز نرویاست. از برخوردار یادیز
 ایدر نیبودن ا یالمل نیرا بخاطر ب که خود هلمند یایدر یباال ۰۷۸۱در سال  یاز آغاز احداث بند کجک رانی. دولت اونددیپ

و  برق ی)بند ها جادیبرابر ا را در خود یعلن متحد اعتراض درسازمان ملل ره اهمو ،داندیآب آن م از انهیمستحق استفاده مساو
داشته  انیافغانستان جرخاک  در لومتریک ۰۱۰۱به فاصله  هلمند رود کهیاعالم نموده است. درحال هلمند یایدر ریمس ( دریاریآب
 .دهدیم لیمکماهن تشک  یرا به اساس خط  سرحد رانیافغانستان و ا یعیسرحد طب متر لویک ۲۱تنها  و
 

توسط مکماهن  ۰۷۱۸تا  ۰۷۱۶ یسال ها ( که دریامروز رانیدولت فارس آنوقت )ا افغانستان و انیم یخط سرحد تیمسأله تثب
 ادی یبنام خط التا لومتریک ۰۰۰به طول ۰۷۱۸سال  در یالتا نیجنرال فخرالد تیحکم ربخش آن که بخاط و دیگرد نیتع یسیانگل
 نیاست که در هلمند یایآب در مورد استفاده از کشور بخصوص در ندویا انیم یاسیس یموضوع مناقشات طوالن گردد،یم

صاحب  و دخلذیافغانستان  یغرب یها ایاستفاده از آب در را در هموراه تالش دارد تا خود رانیاما دولت ا گنجد،یمختصر نم
به کمک  رودیهر یکه باال پروژه بند سلماانداختن  قیبه تعو یبرا رانیا یاسالم یفروان دولت جمهور یبشمارد. تالشها اریاخت

تا  ورزدیم یسع یالملل نیها به منابع کمک کننده ب تأیبا فرستادن ه ندولتیا یآنقدر آشکار است که حت ،گرددیکشور هند اعمار م
راه اعمار  را در یتا موانع  ورزدیم یها سع ینا امن جادیبا ا رانیا یاسالم یهمچنان جمهور .شدن ساختمان آن گردد لیمانع تکم

زمان  چهاربرجک در یمنطقه کمال خان ولسوال در هلمند یایدر یبند باال نیاحداث ا .دینما جادیا مروزین تیدر وال بند کمال خان
 یاطراف آنرا که خاک زراعت ریبا یتا هنوز اراض و دهینرس لیتکم هیاما تا کنون به پا ،بود دهیخان آغازگردداؤد  یجمهور

 نساخته است. رابیس ،دارد یخوب
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که عبارت اند از: ساحه  گردندیم میکه در داخل خاک افغانستان دارند، به پنج ساحه عمده تقس یتیافغانستان نظر به موقع یها ایدر
آن  نیکابل و معاون یایساحه در رود،یمرغاب و هر یاهایشمال افغانستان، ساحه در یها یایآن، ساحه در نیآمو و معاون یایدر

 حوزه. نیمربوط به ا یها یایو در هلمند ایو ساحه در
 
 

آمو  یایطول در .گرددیم یمنته رالآ لیسرچشمه گرفته و به جه ریپام یها کوه یمتر ۰۱۱۱از ارتفاع   ایآمودر ای حونیرود ج

 یها افغانستان را با کشور یسرحدات شمال لومتریک  ۰۰۶۲ با  یبه طول تقر اب،یو از زرکول تا خم رسدیم لومتریک ۶۸۰۱به 
 ادیواخان وپنج  یایام درمرتفع بن یکه در قسمت ها ایدر نیعمده ا نی. معاوندهدیم لیتشک ازبکستان و ترکمنستان ،تاجکستان

 یایدر و ، داخل سرحدات افغانستان( )در ر،یواخان و پام یآبها و وایقندوز، رود ش یایکوکچه، در یایدر :ند ازا عبارت،گردندیم
سرحدات افغانستان  یآنسو که در باشندیم آمو یایدر گرید نیآباد معاونریو ش ا،یچک، غزلسو، کافرنهان، وخش، سرخان در یها

 دارند. تیموقع
 
عبد ریام یزمان پادشاه در ایو برتان یتزار هیاثر توافقات دول افغانستان، روس در یالدیم ۰۰۰۹سال  یجوال ۶۶آمو در یایدر

استقرار بعد از  ۰۷۶۲سال  آنوقت شناخته شد. در یتزار هیروس ییایمستملکات آس افغانستان و یسرحد شمال ثیالرحمن خان منح
 و شناخته شد  تیباره برسم قرار داد دو نیا شدیم یکه مصادف به دوره امان یاتحاد شور یجمهور لیو تشک یالستیسوس میرژ
 از یتخط بنا بر ۰۷۰۱اما در دهه  افت،یمجدد  دیتأک گریهمد قلمرو بر نیطرف برعدم مداخالت یمندرجات آن مبن۰۷۱۰سال در

 شتریمذاکرات ب ی، دولت افغانستان تقاضایشورو رانان افغان توسط عساکر قیو قا انی، زرشورانیگیماه دیمواد  موافقتنامه وتهد
 یموافقتنامه مبن ۰۷۰۲جون  ۰۱وقت نمود. همان بود که در یآمو از دولت شورو یایدر را در مورد استفاده عادالنه از

 انیقلمرو افغانستان، م از یبخش ثیمنح "درقد" رهیتن جزشناخ تیو برسم یران یآمو، حق کشت یایآب در از انهیبراستفاده مساو
  .دیرس امضاء به مسکوافغانستان در  یسفارت کبرا یاعضا و یشورو ریخارجه اتحاد جماه ریمولوتف وز
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 در ارتباط به رود آمو  ۶۴۹۱فقتنامه امو یاز امضا یریتصو

 

 
 

شخص نشسته  یشورو رخارجهی، مولوتف وز مسکودر  یافغان یاول سفارت کبرا سکرتر دیاز راست به چپ غالم احمد نو
 یرزیو جناب سلطان احمد خان ش یروس یموافقتنامه سه نفر از صاحب منصبان نظام یدرحال امضا

 مسکو افغانستان در ریرکبیسف 
 

 مورد استفاده قرار رتانیح و بندر رخانیش آمو موافقت داشت و بندر یایآب در از انهیبا استفاده مساو وقت یباآنکه دولت شورو
رابطه  نیدر .دادیجوار سرحداتش مخالفت نشان م مرغاب در یایدر یباال یبا احداث هرگونه بند نیگرفت، اما حکومت استال

ترکمنستان  تین مذاکرات را با جمهوریا تواندیوجود ندارد، افغانستان م گریآنزمان د یاظهار کرد اکنون که دولت شورو توانیم
بلخ و مرغاب قرار  یایدر انیم که در یبزرگ خورد و یها ایبه در یادیتوجه ز یبصورت عموم گر،یاز جانب د .ردیازسر گ

 و بند صاریق یایدر ، وگرددیم رابیآن س دره شاخ و دره زنگ از یبل چراغ، که آبشار ها یای، درمنهیم یایدارند و شامل در
 مرغاب و بلخ و یایدر انیساحه م یشناس معروف روس باستان محقق و ی"ناد ایریکتورسیو" کهیصورت نگرفته، درحال المار
 .داندیهزاره دوم ق.م. م اکسوس در تمدن نینخست را بستر مرو

 
حکومات افغانستان و پاکستان  انیموافقتنامه م یکشور، امضا یها ایدر از ارتباط با استفاده مؤثر در ریبا توجه به انکشافات اخ

مسأله  نیا در رایحساس است. ز آمو مهم و یایدر یخیبرق به اندازه توافقات تار دیتول یکنر برا یایدر آب از هاستفاد یبرا
افغانستان به مالحظه  هند و انیم یاسیو س یکیتخن ،یاقتصاد یکینزد از آنکشور یشگیهم شیپاکستان با تشو یاسیموقف س

 حکومت پاکستان با اعمار بند یاسیس یها یریموقف گ رایز ،سازدیتر م دهیچیتا اندازٔه پ یاسیسهای که موضوع را نگاه  رسدیم
 یکیبه کمک تخن کهی آب ریخاذاحداث  دارد از که یاسیس یعنعنو دیحکومت پاکستان با طرز د .گره خورده است کنر یایبرق در

 چترال را نموده است. با یایدر ریدادن مس ریبه تغ دیتهد یحت نرویاز ،ستیخشنود ن ،گرددیم اعمار کابل یایدر ریمس هند در
 اما از شود،یکنر خوانده م یایداخل شدن به افغانستان بنام در پس از و ردیگیم چترال سرچشمه یهاه کنر از کو یایآنکه در

کابل  یایدر بستر همه در کنر یایدر برعالوه ریپنجش یایدر ،نگاریو ال شنگیعل یایمانند در یگریخروشان د یاهایدر کهئیآنجا
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چترال  قیکه از طر ستیمقدار آب از شتریبه مراتب ب شودیم ریافغانستان به پاکستان سراز از کهیروان یآبها تی، ظرفزندیریم
  .گرددیکنر م تیداخل وال

 
 کشور انیمشترک م یهمه جانبه از آبها مسأله استفاده معقول و یباال یو بانک جهان کایاضالع متحده امر رابطه موقف نیدر 
  .است تیاهم یدارا (Pak-India Indus Waters Treaty of 1960)  ۰۷۲۱افغانستان و پاکستان به اساس موافقتنامه  یها
 

و پاکستان  افغانستان یها کشور انیمشترک م یدالنه از آبهاعاارتباط به موضوع استفاده  در یافغان أتیه یبرخورد مسلک گرچه 
 تواندیپشتونخواه توسط پاکستان م بریدهانه خ در "داسو"کارشناسان، احداث بند  یمسلک قاتیتحق بربنااما  ،باشدیم وجهت خور در
 از مضار نباشد. یخال ،افغانستان قرار دارند سرحداتداخل  در کهی بلندی آبها  یبرا

 
 

 
 وال لیعمرزاخ یبه سرکردگ یافغان أتیه انیمذاکرات م ریتصو

 کنر یایدر مورد احداث بند برق در یپاکستان أتیو ه
 
 :جهینت
 نیا میقد یتجارت یراه ها کهیحال به عمل آمده است در دیافغانستان تأک یآبها یباال شتریبا نظرداشت موضوع ب یبررس نیدر

خطه  نیا نیساکنارتباط دادن  در یقرون ما بعد مربوط  "شمیراه ابر"و  "ورته ایآر"  یتجارت یباستان یهاه مانند را ن،یسرزم
 ،گکیحاج نک،یاست. همچنان معادن افغانستان مانند مس ع تیاهم زیآن حا یها ایدر ندمردم افغانستان مان یخیکهن و بافت تار

 به همان اندازه ارزشمند اند. (Rare Earth Element) افغانستان یمتیق یو خاکها مهیاحجار کر ریذخا
 
 تیصداقت شکوه مدن و یگیه رایبا پ ییتمام نما آئینۀ کشور که چون یو ساحات باستان یخیحراست از آبدات تار بیترت نیبه هم 
مختلف  یاسیس یجناح ها انهیگرای منف غاتیتبل لیس کشور را که مورد نینسل جوان ا ،کنندیافغانستان را بازگو م نهیپار یها

که ملت  یحالت نیچن است، در انیپا یتأسف ب یجا واقعا  آنچه  .سازدیکشورشان م یو ثقافت یفرهنگ یشهاقرار دارند متوجه ارز
 افتگانی لیتحص ازای عده  ،دارد یاتیح درس خوانده ضرورت مبرم و ای طبقه یعلم و یافغانستان به خدمات مسلک دهیرنج د
 یاسیس یها شیگرا ها و ییگشا بخاطرعقده ،یوحدت مل میراه تحک در یسع و  یهمبستگ صلح و یجوانان بسو ییرهنما یبجا
نگاه  از یفکر یرینوع موضع گ نیگفت که ا دیباکمال تأسف با .زنندیدامن م یمنطقو و ی، زبانیاختالفات قوم پرستانه بر قوم

 انهیروشنگرا دید از و ردیگیارتباط م یبشر افتهیانکشاف  یتمدنها ظهور از قبل یاجداد پرست یبه دوره بدو یمدن یجامعه شناس
 است. تیاسالم مربوط دوره جاهل نیمب نید
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 یفرهنگ و یمل یها هیسرما حراست از و یمنافع مل از یمشرح فیتا تعر مینمایم شنهادیبه دولت افغانستان پ نجانبیا نرویا ز
 سیافغانستان تدر یعلم مراکز مکاتب ، پوهنتونها و در یمضمون مستقل ثیمنح و دهیگرد هیافغانستان توسط دانشمندان کشور ته

  گردد.
 و آزاده افغانستان  فیملت شر یو سربلند ی، آرامرفاه دیبه ام

 (کای، امر ایرجنیو ۶۱۰۰نوامبر ۶۱) حامد نوید
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