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 17/07/2017                   حامد نوید

 

 عطف همسایه ها آب دریاهای افغانستان ـ نقطۀ
 

 بخش دوم و نهائی
 

 :آبهای افغانستان و همسایگان افغانستان

 
 

 افغانستان یشرق شواه بر فراز کهساران شمال لیجه
 

جهیل ها و آبهای روان افغانستان به ، دریا هاجغرافیای طبیعی افغانستان متوجه میگردیم که تعداد  نقشۀبه با نگاهی 

درست مانند قلبی که خون پاک و زالل را به  .می آرد یاده بهای بدن آدمی را  و رگ شرائینزیاد است که  ایاندازه 

سرزمین افغانستان  که برای هزاران هزار سال در آبهاییحیات گردد.  امۀعضو بدن برساند و باعث تحرک و اد هر

اقتصاد زراعتی و منبع انرژی برقی این کشور را تشکیل میداد، با کمال تأسف یا  شرائینتیوری باید  بوده و درروان 

د ، موراثر کم توجهی حکومات و اقتصاد ضعیف کشور یا در اثر مداخالت کشورهای همسایه و فشارهای بیرونی و در
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 9از 2

 حلقوم خشک ملت افغانستان را سیراب نکرده اند. لطفا   درست قرار نگرفته است و این رودهای خروشان تا حال استفادۀ

 به دقت توجه کنید.  ،جهیل های خورد و بزرگ افغانستان را نشان میدهد به این نقشه که دریاها و

 

 

 درین پیکر دل است ملت افغان        است   لآب و گ   آسیا یک پیکر

 ساد آسیاستـف وز فســـاد آن          آسیاست  گشاد  گشاد آن زــک

 

 

ارتباط به وضع سیاسی منطقه  اقبال الهوری را همه از نگاه اهمیت سوق الجیشی افغانستان در زمانی بود که این شعر

 ینشرائنگاه عمیقتر متوجه خواهیم گشت که موجودیت این همه دریا های خورد و بزرگ که مانند  نگریستند، اما با می



  
 

 

 9از 3

به مثابه  ،که دارد ایی ئیت جغرافیاعسرزمین را با موق این واقعا   ،مملکت تنیده استهای قلب آدمی در پیکر این  و رگ

 شود شمرده می حیاتی امر یک آن نیز تنها برای افغانستان بلکه برای ممالک همجواره سازد. این نکته ن قلب آسیا می

ه بدرآینده معضالت بزرگی را  ،نگیردطرف دولت افغانستان صورت  مهم از مسألۀ این مورد درریت درست یمد اگر و

 و احصائیه هااما  ،دقیق نگردیده محاسبۀجهیل های افغانستان تا حال  خواهد آورد. گرچه مقدار آب تمام دریا ها و بار

مکعب آبی که از سلسله جبال هندوکش و کوهستانات مرکزی  ها متر محاسبات ابتدایی نشان میدهد که ساالنه میلیون

 رد ریزند.  های همسایه بخصوص کشور های ایران و پاکستان می به دامان سرزمین ،گیرند رچشمه میافغانستان س

 یویکی پیدیا جلب مت را به بخشی از بررسی علمی هموطن فرهیخته جناب کریم پوپل نویسنده سای ینجا توجه شماا

  :نمایم

سال  مقدار بارندگی در متر.۰،۲۵ لی متر یایم۲۵۰اوسط مقدار بارندگی ، کیلومتر مربع ۶۵۲،۲۲۵"مساحت افغانستان

 ملیارد ۱۸زمین ، روی های  مکعب آن را آبمتر  ملیارد ۵۷که از جمله  تواند. مکعب تخمین شده می متر ملیارد۱۶۳

 قسما  جذب در خاک و مقداری در وجود اجسام زنده و متباقی قسما  تبدیل به بخار و و متر مکعب را آب های زیر زمین

متر از  ۱۲۰۰تواند. اوسط ارتفاع در افغانستان  یه شده نمیئکه شامل احصا شود. ات طبیعی ذخیره میملحوظ یرسا

نقطه افغانستان  بلند ترین باشد. متر می ۲۵۰۰متر بدخشان  ۴۵۰متر جالل آباد  ۱۸۰۰ارتفاعات مرکزی  ،سطح بحر

سطح  ازمتر ۲۵۰آمو است که دارای ارتفاع  رود ترین نقطه پستو متر ۷۴۹۲که دارای ارتفاع  نوشاق بدخشان است

حات شمال سا لی متر دریم ۲۵۰مناطق جنوب شرقی  لی متر دریم ۲۵۰مناطق غربی  بارندگی در . اوسطباشد بحر می

رسد. سطح بارندگی برف  لی متر در سال مییم ۱۰۰۰الی  ۴۵۰از  متر و جبال ۳۰۰۰عات باال تر از شرقی و ارتفا

ستراتیژی  ۱۳۸۶افغانستان در دلو  باشد. شورای وزیران یا یک متر می لی متریم ۱۰۰۰های پامیر و واخان ه کو در

 .دیم نمو[ غرض پیشبرد کار افغانستان را به پنج حوزه آبی تقس۱۵] نمود سکتور آب افغانستان را تصویب

همین  علت فقر در نماید. استفاده میملیارد متر مکعب آنرا  ۲۰مکعب آب خود صرف  متر دملیار ۷۵نستان از افغا

 " ها استفاده نماید. را توسعه دهد و از انرژی این آب های زراعتی خویش است که نتوانسته است اراضی زمین

 جناب داکتر یار علمی هموطن دانشمند مسلکی، و ،به همین ترتیب تحقیق همه جانبه و بررسی علمی آقای کریم پوپل

 آیندۀافغانستان  رشد زیربنای اقتصادی در آن معاونین عنوان "ارزش دریای آمو و زیرمحمد متخصص حفاظت محیط 

 رابطه بسیار ارزشمند است.    نزدیک" درین

خواه به مقصد آبیاری و خواه به غرض تولید برق  ،آبو پاکستان به احداث هر نوع بند  که کشورهای ایرانست ا یهیبد

مایند. ن استفاده می فشار لۀنوع وسی هر شان نباشد برای مانع شدن آن ازهرگاه به نفع  نگرند و با چشمان باز می ،باشد

 توسط حکومت پاکستان و، والیات کنر و پکتیا سازمان دهی تشنجات نظامی در داخل خاک افغانستان، بخصوص در

 .همه علت اقتصادی دارد ،یابددامن زدن به اختالفات زبانی و قومی که بیشتر توسط جمهوری اسالمی ایران انسجام می 

بنیاد های علمی و در سطح رسانه ها  بخصوص در افغانستان که در ه گیری های فکری و سیاسی ایهرو جب ینا از

 دۀشچنگال سیاسی تبلیغات حساب خواسته، در برخی نا خواسته و ای عامل بیرونی دارند که عده اکثرا   ،شود دیده می

 گیرند.  دیگران قرار می

تفکر  به جای)با وضع اقتصادی نا به سامان آن  کشوری خواندۀحقیقت مانند روز روشن است که هرگاه قشر درس  این

باالی  ،طبیعی کشورشان منابع سرشار عملی از معقول علمی و استفادۀ و ع ملیفامن اندیشه های ملی، صیانت از بر

به سود همسایگان و سودجویان بیگانه خواهد  این امر ،اختالفات قومی، نژادی، سمتی و زبانی به تحریک اجانب بپیچند
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باید مکث کوتاهی باالی  ،رویم می دور جا گرچه کمی از موضوع به کشور. درین اعت آنبض بود نه به نفع مردم بی

 میان دو فرهنگی در  . مشترکاتنماییم( هجوم فرهنگیوار و )بین دو کشور همج ( درمشترکات فرهنگیاصطالح )

 طول زمانه ها پدید می ها در اثر آمیزش انسان گردد که در یک امر طبیعی تلقی می ،نقطۀ جهانهر  کشور همسایه در

 کشور برابر جانب یک کشور در سنجیده شده از سود جویانه و ،طرح ریزی شده وسیلۀآید، اما هجوم فرهنگی یک 

 این هدف به مقصد می گماشتگانباشد و توسط   می گیری اقتصادی و سیاسی عامل اصلی است که درآن امتیازی دیگر

 رسد.

 

 

 

 قرار گرفتپاکستان به تشویق  هـاوانو راکت  هشتاد چندین بار مورد تهاجم دهۀاز بند نغلو که در  نمایی

 و است مبالغه آمیزۀ که این تشویش افغانها تا انداز مینمایندن غربی با سطحی نگری اظهار اگرچه برخی از ناظر

اما حادثات  ها میباشند، پابند اصل  همجواری نیک با افغان بوده و بین المللیکشور های ایران و پاکستان تابع قوانین 

کشته  نماید. برعکس این ادعا را ثابت می ،روزافزونی که توسط همسایگان افغانستان سازمان دهی میگردد و ناگوار

 ،توسط طالبان پاکستانی که از بند مچلغو  دفاع میکرد ۲۰۱۲مبردس بزرگان محلی پکتیا در شدن وحشیانه خان ولی از

ست که نیات پاکستان را برای کنترول آبهای افغانستان نشان ا شده ایحساب هنده و د بسی واقعات تکان ۀاز زمر

 .میدهد

هم برای ایران وهم برای پاکستان  معاونین آن دریای هلمند و بستریعنی  نیمروز والیات هلمند، فراه و جانب دیگر از

خیز بوقوع پیوسته  آب ساحۀ طی سالهای اخیر درین رو تشنجات زیادی در ینا است. از برخورداراهمیت زیادی  از

را  که خود ،باالی دریای هلمند ۱۹۵۳بند کجکی در سال پیوندد. دولت ایران از آغاز احداث  هنوز هم بوقوع می و

 متحد اعتراض سازمان ملل در همواره ،آب آن میداند بودن این دریا مستحق استفاده مساویانه از بین المللیبخاطر 

لمند حالیکه رود ه مسیر دریای هلمند اعالم نموده است. در و آبیاری( در برابر ایجاد )بند های برق را در علنی خود

سرحد طبیعی افغانستان و ایران را به  مترکیلو ۶۰تنها  خاک افغانستان جریان داشته و کیلومتر در ۱۳۴۰به فاصله 

دولت فارس آنوقت )ایران  تثبیت خط سرحدی میان افغانستان و ۀمسأل اساس خط  سرحدی  مکماهن تشکیل میدهد.

حکمیت  بخش آن که بخاطریک  و ،ن گردیدیتعی برتانوی توسط مکماهن ۱۹۰۵تا  ۱۹۰۲ سال های امروزی( که در

خط التای یاد میگردد، موضوع مناقشات طوالنی  به نامکیلومتر  ۱۴۴به طول ۱۹۳۵سال  جنرال فخرالدین التای در
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گنجد، اما دولت  آب دریای هلمند است که درین مختصر نمی مورد استفاده از دو کشور بخصوص در میان این سیاسی

 .بشمارد صاحب اختیار و ذیدخلاستفاده از آب دریا های غربی افغانستان  را در تالش دارد تا خود موارههایران 

که باالی هریرود به کمک  بند سلما پروژۀدولت جمهوری اسالمی ایران برای به تعویق انداختن  فراوانتالشهای 

به منابع کمک کننده بین المللی  هایی تأدن هیفرستادولت با  آنقدر آشکار است که حتی این کشور هند اعمار میگردد

همچنان  .(نگاشته شده است سلمااین تحلیل قبل از اکمال بند ) سعی میورزد تا مانع تکمیل شدن ساختمان آن گردد

 در والیت نیمروز بند کمال خانراه اعمار  جمهوری اسالمی ایران با ایجاد نا امنی ها سعی میورزد تا موانعی را در

داود  زمان جمهوری برجک در کمال خان ولسوالی چهار منطقۀ احداث این بند باالی دریای هلمند در نماید. ایجاد

 که خاک زراعتی خوبی ،اطراف آنرا تا هنوز اراضی بایر تکمیل نرسیده و ۀگردیده بود اما تا کنون به پای خان آغاز

مده ع خاک افغانستان دارند، به پنج ساحۀدریا های افغانستان نظر به موقعیتی که در داخل  سیراب نساخته است. ،دارد

دریاهای  شمال افغانستان، ساحۀ های دریا آن، ساحۀ دریای آمو و معاونین که عبارت اند از: ساحۀ تقسیم میگردند

 .حوزه های مربوط به این هلمند و دریا یدریا ساحۀ دریای کابل و معاونین آن و ساحۀ مرغاب و هریرود،

 

طول  .متری کوههای پامیر سرچشمه گرفته و به جهیل آرال منتهی میگردد ۴۰۰۰یا آمودریا  از ارتفاع  رود جیحون

کیلومتر سرحدات شمالی افغانستان  ۱۱۲۶میرسد و از زرکول تا خمیاب، به طول تقریبا  کیلومتر ۲۵۴۰دریای آمو به 

این دریا که در قسمت های مرتفع  ۀتشکیل میدهد. معاونین عمد ازبکستان و ترکمنستانرا با کشورهای تاجیکستان، 

 آبهای واخان و پامیر، عبارتند از دریای کوکچه، دریای قندوز، رود شیوا و، گردندی پنج یاد م نام دریای واخان وه ب

دریا، و شیرآباد معاونین دیگر های چک، غزلسو، کافرنهان، وخش، سرخان  دریا و  داخل سرحدات افغانستان( )در

 آنسوی سرحدات افغانستان موقعیت دارند. میباشند که در دریای آمو
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زمان  تانیا دریتزاری و بر ۀ اثر توافقات دول افغانستان، روسی میالدی در ۱۸۸۷جوالی سال  ۲۲دریای آمو در

اخته شد. شن ،تزاری آنوقت ۀسیایی روسیمستملکات آ عبد الرحمن خان منحیث سرحد شمالی افغانستان و پادشاهی امیر

د این قرار دا ،امانی میشدکه مصادف به دورۀ  ستی و تشکیل جمهوری اتحاد شورییبعد از استقرار رژیم سوسیال

 قلمرو طرفین بر عدم مداخالت مندرجات آن مبنی بر۱۹۳۱ودرسال رسمیت شناخته شده دوباره ب ۱۹۲۶درسال

 شویان و قایق گیران، زر تهدید ماهی مواد  موافقتنامه و تخطی از بنا بر ۱۹۴۰در دهه همدیگر تأکید مجدد یافت، اما 

ریای د عادالنه از را در مورد استفادۀ شوروی، دولت افغانستان تقاضای مذاکرات بیشتر رانان افغان توسط عساکر

آب دریای  مساویانه از ستفادۀا مبنی بر موافقتنامۀ ۱۹۴۶جون  ۱۳بود که در آمو از دولت شوروی وقت نمود. همان

 ارجۀخ قلمرو افغانستان، میان مولوتف وزیر درقد منحیث بخشی از رۀرسمیت شناختن جزیه آمو، حق کشتی رانی و ب

 اعضای سفارت کبرای افغانستان در ماسکو به امضا رسید. اتحاد جماهیر شوروی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ارتباط به رود آمو ۱۹۴۶ افقتنامۀتصویری از امضای مو                        
 

شوروی شخص  ر خارجۀاول سفارت کبرای افغانی در ماسکو، مولوتف وزی از راست به چپ غالم احمد نوید سکرتر

 نشسته درحال امضای موافقتنامه سه نفر از صاحب منصبان نظامی روسی و جناب سلطان احمد خان شیرزی

 سکوکبیر افغانستان در م سفیر 

حیرتان مورد  شیرخان و بندر آب دریای آمو موافقت داشت و بندر مساویانه از با استفادۀ شوروی وقت آنکه دولت با

جوار سرحداتش مخالفت نشان  با احداث هرگونه بندی باالی دریای مرغاب در ستالیناستفاده قرارگرفت، اما حکومت 

دیگر وجود ندارد، افغانستان میتواند این  زمان درین رابطه میتوان اظهار کرد اکنون که دولت شوروی آن .میداد

صورت عمومی توجه زیادی به دریاهای خورد ه از جانب دیگر، ب .گیردسر  مذاکرات را با جمهوریت ترکمنستان از

 ۀدریای بل چراغ، که آبشار های در شامل دریای میمنه ، و میان دریای بلخ و مرغاب قرار دارند بزرگی که در و

ا سیری که ویکتور حالی صورت نگرفته، در ،المار و بند قیصار یدریا آن سیراب میگردد، و زنگ از ۀشاخ و در
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اکسوس  نخستین تمدن را بستر مرو مرغاب و میان دریای بلخ و ۀروسی ساح شناس معروف باستان نادی محقق و

 م. میداند. دوم ق. هزارۀ در

میان حکومات  ه ایموافقتنام دریا های کشور، امضای از مؤثر ارتباط با استفادۀ در با توجه به انکشافات اخیر

 مهم و ،توافقات تاریخی دریای آمو به اندازۀ ،برق آب دریای کنر برای تولید از هافغانستان و پاکستان برای استفاد

تخنیکی  نزدیکی اقتصادی، از کشور این مسأله موقف سیاسی پاکستان با تشویش همیشگی آن حساس است. زیرا در

 راپیچیده تر میسازد. زی اندازه ایتا  نگاه سیاسیز افغانستان به مالحظه میرسد که موضوع را ا و سیاسی میان هند و

حکومت پاکستان با طرز  .گره خورده است برق دریای کنر موقف گیری های سیاسی حکومت پاکستان با اعمار بند

 ،میگردد اعمار مسیر دریای کابل که به کمک تخنیکی هند در بیآ خایراحداث ذ از ،که داردای  دید عنعنوی سیاسی

ای هه آنکه دریای کنر از کو یر دادن مسیر دریای چترال را نموده است. بایحتی تهدید به تغ رو ینا از .خشنود نیست

دریای  به نامداخل شدن به افغانستان  پس از و میگیرد چترال سرچشمه

که دریاهای خروشان دیگری مانند دریای ئیجا آن کنر خوانده میشود، اما از

 بستر همه در کنر دریای برعالوۀ پنجشیر دریای و علیشنگ و الینگار

 افغانستان به پاکستان که از دریای کابل میریزند، ظرفیت آبهای روانی

ست که از طریق چترال ا مقدار آبی از به مراتب بیشتر ،می شود سرازیر

امریکا و بانک  اضالع متحدۀ رابطه موقف درین .داخل والیت کنر میگردد

 همه جانبه از آبهای مشترک میان معقول و استفادۀ مسألۀ جهانی باالی

 Pak-India) ۱۹۶۰ تان و پاکستان به اساس موافقتنامۀکشورهای افغانس

Indus Waters Treaty of 1960) برخورد  گرچه  .دارای اهمیت است

ستان پاک های مشترک میان کشورهای افغانستان و دالنه از آباستفادۀ عاارتباط به موضوع  مسلکی هیأت افغانی در

سط تو خیبر پشتونخوا احداث بند داسو در دهانۀباشد، اما بنا بر تحقیقات مسلکی کارشناسان،  توجه می خور در

 خالی از مضار نباشد. ،داخل مرزهای افغانستان قرار دارند که در بلندی یمیتواند برای آبها ،پاکستان
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 نتیجه:

جارتی حالیکه راه های ت بیشتر باالی آبهای افغانستان تأکید به عمل آمده است در ،با نظرداشت موضوع ،درین بررسی

ارتباط دادن  در ،و راه ابریشم مربوط قرون ما بعد های باستانی تجارتی  آریا ورتهه قدیم  این سرزمین، مانند را

مانند دریا های آن حایز اهمیت است. همچنان معادن افغانستان  ،کهن و بافت تاریخی مردم افغانستان خطۀ ساکنین این

به همان  Rare Earth Element افغانستان مانند مس عینک،  معدن حاجیگک و ذخایر احجار کریمه و خاکهای قیمتی 

 ندازه ارزشمند اند.ا

 ،صداقت و پیرایگیتمام نمایی  نۀکشور که چون آئی به همین ترتیب حراست از آبدات تاریخی و ساحات باستانی 

 انۀگرای سیل تبلیغات منفی نسل جوان این کشور را که مورد ،کنند افغانستان را بازگو می نۀشکوه مدنیت های پاری

ف جای تأس آنچه واقعا   متوجه ارزشهای فرهنگی و ثقافتی کشورشان میسازد. ،جناح های سیاسی مختلف قرار دارند

درس خوانده ضرورت  طبقۀ علمی افغانستان به خدمات مسلکی و دۀچنین حالتی که ملت رنج دی بی پایان است، در

راه  درسعی  همبستگی  و بسوی صلح و جوانان ئیهنمار تحصیل یافتگان بجای از ای عده ،حیاتی دارند مبرم و

منطقوی  اختالفات قومی، زبانی و نژاد پرستانه بر گرایش های سیاسی ها و گشایی عقده خاطره تحکیم وحدت ملی، ب

 مدنی به دوره بدوی نگاه جامعه شناسی کمال تأسف باید گفت که این نوع موضع گیری فکری از با .دامن میزنند

 ،دین مبین اسالم انۀدید روشنگرای از و ارتباط میگیرد ،بشریافتۀ تمدنهای انکشاف ی ظهور از اجداد پرستی قبل

 مربوط دوره جاهلیت است.

ای ه سرمایه حراست از ومنافع ملی  نمایم تا تعریف مشرحی از ینرو اینجانب به دولت افغانستان پیشنهاد میا ا ز

 ها و ن، پوهنتومکاتب مستقلی درمنحیث مضمون  افغانستان توسط دانشمندان کشور تهیه گردیده و فرهنگی ملی و

 علمی افغانستان تدریس گردد. مراکز

 

 افغانستان  ۀآرامی و سربلندی ملت شریف و آزاد، به امید رفاه

 دحامد نوی

 کای، امر اویرجینی ۲۰۱۴نوامبر ۲۳
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