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مقدمه

واژه افغانستان از دو بخش "افغان" و "ستان" تشکیل شدهاست .واژه افغان نام
مستعار برای پشتون یا پشتو زبان است که توسط فارسی زبانها ابداع شده و پسوند ستان در
زبان فارسی به معنای جای یا سرزمین است .واژه افغانستان به عنوان نام یک کشور در سال
 ۲۰۳۱هجری خورشیدی و در قانون اساسی اماناهلل شاه به تصویب رسید .واژه افغان در سال
 ۲۰۳۰و در قانون اساسی تصویبی محمد ظاهرشاه با تعریفی تازه و به معنی همه افراد
شهروند کشور افغانستان بهکار رفت .با این حال هنوز بیشتر فارسیزبانان افغانستان ،واژه
افغان را به معنی مردم پشتون به کار میبرند.
افغانستان سرزمینی کوهستانی و محاط بر خشکهاست ،کشوریست که درقلب اسیا قرار دارد.
دارای درههای بیشمار زیبا میباشند .این سرزمین در نیمکره شمالی ،نیمکره شرقی و در
محدوده آسیای میانه واقع است .مساحت آن  ۲۵۱٫۱۱۵کیلومتر مربع و چهلمین کشور جهان
از نظر مساحت به شمار میآید.
طول مرزهای افغانستان حدود  ۵۰۳۳کیلومتر است ،که شامل  ۱۰۰۳کیلومتر در شمال با
جمهوریهای تاجیکستان ،ازبکستان و ترکمنستان؛  ۱۱۳۳کیلومتر از شرق و جنوب با
جمهوری اسالمی پاکستان ۳۰ ،تا  ۳۰کیلومتر مربع از سمت شمال شرقی از طریق تنگه واخان
با استان مسلمان نشین سینکیانگ (سنجان) جمهوری خلق چین و  ۰۵۵تا  ۳۰۳کیلومتر در
غرب با ایران (که  ۲۲۳کیلومتر آن با استان خراسان است)

بیشترین فاصله شرق تا غرب افغانستان  ۲۱۳۳کیلومتر ،و
شمال تا جنوب آن  ۰۵۵کیلومتر است و حداقل فاصله
آن با آبهای آزاد جهان  ۵۳۳کیلومتر است.
بخشهای گستردهای از خاک افغانستان را عمدتاً در
شمال و شرق کشور ،کوهها و سنگالخها پوشاندهاست کوههای هندوکش به طول  ۲۳۳و عرض
 ۲۳۳کیلومتر از سمت شمال شرقی به غرب و جنوب غربی کشیده شده و تقریباً از میانه کشور
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می گذرد .این کوهها بیش از نیمی از سرزمین افغانستان را فراگرفته و برای شهرهای کابل ،
قندهار و هرات ارزش راهبردی مهمی ایجاد کردهاست.
این کوهها هر قدر به سوی غرب امتداد مییابند ،از ارتفاع آن کاسته میشود و در نزدیکی
مرزهای ایران تبدیل به کوهها و تپههای کم ارتفاع میگردند .در بلندیهای هندوکش همواره
برف وجود دارد .حتی در تابستانها نیز قلهها و یخچالها پر برف است .در میان کوهستانهای
هندوکش ،درههای ژرف و خوش آب و هوا و حاصلخیزی وجود دارد که محیط مساعدی برای
پرورش دام و تولید میوهاست.
سرزمین افغانستان در طول تاریخ مدافع تهاجم به هند بوده است؛ جنگجویان بسیاری چون
«شاهنشاهان هخامنشی»« ،اسکندر مقدونی»« ،محمود غزنوی»« ،تیمور گورکانی»« ،نادر شاه
افشار» ،از پیچ و خم کوهها و درههای این کشور خود را به هندوستان رساندهاند.
عالوه بر این تا پیش از کشف راههای آبی در سدههای اخیر و سپس گسترش راههای هوایی،
خط مسیر بازرگانی شرق به غرب ،از دشت شمالی آن میگذشت ،گذرگاه کاروانهای جاده
ابریشم از این سرزمین بوده که عموماً از راه قندهار به هند و از راه بلخ به چین میرفت .پس از
کشف راههای آبی و سپس توسعه راههای هوایی ،افغانستان مانند سایر سرزمینهای آسیای
میانه ،تبدیل به منطقهای بنبست شد و گذر هیچ بیگانهای به آنجا نیفتاد .همچنین
کوهستانهای افغانستان سپر راهبردی استواری میان آسیای شمالی و آسیای جنوبی است.
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جغرافیای طبیعی

موقعیت :در میان جنوب آسیا و آسیای میانه و خاورمیانه
مختصات جغرافیایی :میان  ۲۳تا  ۳۵درجه خاوری و میان  ۱۳تا  ۰۰درجه شمالی
آب و هوا
آب و هوای بری ،تابستان گرم و زمستان سرد

بلندیها
کشور افغانستان ،همچون اغلب کشورهای آسیای میانه محصور در کوهستانها و خشکیها
است .بیشتر مناطق این کشور کوهستانی است اما در جنوب و جنوب باختری ،مناطق پستی
نیز وجود دارد.
بلندترین نقطه :قله نوشاخ به بلندی  ۳٬۳۰۵متر از سطح دریا
پستترین نقطه :رود آمودریا به بلندی  ۱۵۰متر از سطح دریا
مهمترین ارتفاعات کشور از این قرار است:
- ۲هند و کش ( ۲۱۳۰متر)  -۱پامیر کوچک ۲۱۰۲( ،متر دروخان) - ۰بدخشان( ۵۰۵۵متر)
 -۳بابا ( ۵۳۲۰متر ،بامیان)  ۵۳سفید خرس  -۲ترغان ( ۰۳۰۱متر)  -۳سفید کوه ( ۳۳۵۵متر،
سکرم)  -۰نورستان  -۳شاه مقصود ( ۱۳۳۰متر) - ۲۳مزار ( ۰۳۰۳متر)  -۲۲هزار جات (۳۲۳۲
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متر ،تمران)  -۲۱بندبیان  -۲۰چلبداالن - ۲۳سیاه کوه  -۲۵باال کوه ( ۰۰۳۱متر)  -۲۳دوشاخ
( ۱۲۲۳متر)  ۱۳یاه بند ( ۱۵۲۳متر  -۱۲چاغی


رودها

رودهای افغانستان (که به آن دریا میگویند) ،از کوههای مرکزی و مناطق شرقی کشور سر
چشمه گرفته ،به سمت غرب و جنوب جریان مییابد .به دلیل ارتفاع زیاد کوهها و کاهش
نسبتاً سریع ارتفاع کوهها ،سرعت آبها بسیار زیاد است و به همین جهت برای تولیدانرژی
برق مناسب است.
مهمترین رودهای کشور عبارتاند از
- ۲آمودریا)جیحون) :از کوههای پامیر سرچشمه گرفته و حدود  ۲۲۱۲کیلومتر از آن در قسمت
مرزهای شمالی کشور با تاجیکستان ،ازبکستان و ترکمنستان است و قسمتهایی از آن قابل
کشتیرانی است در سواحل آن رودخانه شیرخان بندر و بندر حیرتان قرار گرفته ،که کاالهای
صادراتی یا وارداتی افغانستان به کشورهای آسیای میانه از این طریق مبادله میشود .آمودریا
در منبع و ساحات پامیر و واخان دارای آبشارهای متعدد است و برای تولید نیروی برقآبی قابل
استفادهاست.
- ۱هیرمند)هلمند) :از کوههای پغمان در غرب کابل سرچشمه گرفته و  ۲۳۳۳کیلومتر طول
دارد و در جنوب غربی افغانستان بخش کمی از مرز مشترک ایران و افغانستان را تشکیل
میدهد و مهمترین منبع تأمین آب دریاچههای سیستان و بلوچستان و کشتزارهای شمالی آن
است.
- ۰هریرود :از کوه بابا در مرکز افغانستان سرچشمه گرفته ،از هرات میگذرد و در شمال غربی
کشور اندکی از مرز مشترک ایران و افغانستان را تشکیل داده سرانجام در ریگزارهای
ترکمنستان فرو میرود ۲۱۰۳ .کیلومتر طول داشته و دارای آبشارهای متعدد است و برای
تولید نیروی برق مناسب است.
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- ۳کابل رود  :از یکجا شدن دریا گلبهار پغمان دریای لوگر پنجشیر و کنراین دریا شکل
میگیرد .این دریااز وسط دو شهر مهم «کابل» و «جالل آباد» عبور کرده وارد خاک پاکستان
میشود و به رود «سند» میریزد.
طبیعت افغانستان به خاطر بلندیهای سر به فلک کشیده و رودخانههایی که از آن سرچشمه
میگیرد ،زیباست و تنوع آب و هوا در آن مشهود است .زمستانهایش بسیار سرد (تا  ۱۳درجه
زیر صفر) و تابستانهایش بسیار گرم (تا  ۳۳درجه باالی صفر) است.
آب و هوا از یک استان به استان دیگر و از یک شهر به شهر دیگر تفاوت دارد .بارندگی نیز در
نقاط گوناگون ،متفاوت است و بین  ۲۳۳تا  ۳۳۳میلی متر در نوسان است .این مقدار در مناطق
شرقی بین  ۱۵۳تا  ۳۳۳و در مناطق غربی و جنوب غربی بین  ۲۳۳تا  ۲۵۳میلی متر است در
مناطق مرکزی به علت وجود بلندیها و بارندگی بیشتر ،هوا از نواحی دیگر سردتر است ،ولی
در مناطق جنوبی و غربی به علت کمی بارندگی هوا گرمتر بوده دارای تابستانهای گرم و
خشک و زمستانهای معتدل تر است.
در مناطق کوهستانی به علت برف و یخبندان ارتباط روستائیان و قبایل نیمی از سال با
یکدیگر میگسلد و آب وهوا تأثیر بسیار در پراکندگی و جدایی جمعیت دارد .منابع آب
زیرزمینی افغانستان نسبتاً غنی است در شهر کابل آب در ژرفای  ۳-۰متری زمین قرار دارد؛
ولیکن به دالیل فنی ،کمتر از آب زیرزمینی استفاده شده و عموماً مردم در اکثر نقاط
افغانستان با مشکل کمبودآب (آشامیدنی  -کشاورزی) روبرو هستند وتنها  ۱۱٪به آبهای
سالم مصرفی دسترسی دارند ( ۰۳٪شهرها ۲۰٪ ،روستاها)

دریاچه ها
دریاچههایی بسیار کوچک ،به نامهای «آب ایستاده مقر»« ،بند کجکی»« ،بندار عنداب»« ،دق
پترکان»( ،در مرز ایران)« ،هامون پورک» و«دشتنمدی»دارد.

منابع طبیعی
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از منابع طبیعی آن می توان به گاز طبیعی  ،نفت  ،زغال سنگ  ،مس  ،کرومیت  ،طلق ()talc
(نوعی کانی شفاف به رنگ های سفید و سبز و خاکستری )  ،سولفات باریم  ،گوگرد  ،سرب ،
روی  ،سنگ آهن  ،نمک طعام و سنگ های قیمتی (گوهر) و  ....اشاره کرد.
خطرات طبیعی
از بالیای طبیعی معمول این کشور می توان به زلزله های متوالی در میان کوه های هندوکش و سیل و
خشکسالی اشاره کرد.
جغرافیای انسانی

پرجمعیت ترین شهر های افغانستان به ترتیب کابل  ،قندهار  ،مزار شریف ،جالل آباد و ...
هستند.روابط خویشاوندی و خانوادگی در میان مردم افغانستان بسیار نزدیک وصمیمانه است
که نشانه عواطف و احساسات عمیق خانوادگی است .هنوز در این کشور مسائل حاد میان
مردم توسط ریش سفیدان و بزرگان حل و فصل می شود.
تقسیمات کشوری

افغانستان دارای  ۰۳والیت (استان) است.این والیت ها عبارتند از:
 .۲والیت بدخشان با مرکزیت شهر فیض آباد

 .۲۰والیت پکتیا با مرکزیت شهر گردیز

 .۱والیت بادغیس با مرکزیت شهر قعله نو

 .۲۳والیت کنر با مرکزیت شهر اسدآباد

 .۰والیت بغالن با مرکزیت شهر پلخمری

 .۱۳والیت قندوز با مرکزیت شهر کندوز

 .۳والیت بلخ با مرکزیت شهر مزارشریف

 .۱۲والیت لغمان با مرکزیت شهر مهترالم

 .۵والیت بامیان با مرکزیت شهر بامیان

 .۱۱والیت لوگر با مرکزیت شهر پل علم

 .۲والیت دایکندی با مرکزیت شهر خدیر

 .۱۰والیت ننگرهار با مرکزیت شهر جاللآباد

 .۳والیت فراه با مرکزیت شهر فراه

 .۱۳والیت نیمروز با مرکزیت شهر زرنج

 .۰والیت فاریاب با مرکزیت شهر میمنه

 .۱۵والیت نورستان با مرکزیت شهر کامدیش

.۳

 .۱۲والیت اروزگان با مرکزیت شهر ترین کوت

والیت غزنی با مرکزیت شهر غزنی

 .۲۳والیت غور با مرکزیت شهر چخچران

 .۱۳والیت پکتیکا با مرکزیت شهر شرن

 .۲۲والیت هلمند با مرکزیت شهر لشکرگاه

 .۱۰والیت پنجشیر با مرکزیت بازارک

 .۲۱والیت هرات با مرکزیت شهر هرات

 .۱۳والیت پروان با مرکزیت شهر چاریکار

 .۲۰والیت جوزجان با مرکزیت شهر شبرغان

 .۰۳والیت سمنگان با مرکزیت شهر آیبک
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 .۲۳والیت کابل با مرکزیت شهر کابل

 .۰۲والیت سرپل با مرکزیت شهر سرپل

 .۲۵والیت قندهار با مرکزیت شهر قندهار

 .۰۱والیت تخار با مرکزیت شهر تالقان

 .۲۲والیت کاپیسا با مرکزیت شهر محمودراقی

 .۰۰والیت وردک با مرکزیت شهر میدان شهر

 .۲۳والیت خوست با مرکزیت شهر خوست

 .۰۳والیت زابل با مرکزیت شهر قالت

سه والیت دایکندی  ،نورستان وپنجشیر از والیتهای جدید التاسیس افغانستان می
باشد که دردوران حکومت آقای کرزی تاسیس شده است.

جمعیت
برپایه سرشماری مقدماتی کمیته ملی احصائیه کشور ،جمعیت افغانستان در سال ۱۳ ،۲۰۰۵
میلیون نفر بودهاست .گفته میشود از این تعداد  ۲۱٬۰۳۳٬۳۳۳نفر مرد و  ۲۲٬۰۳۳٬۳۳۳نفر زن
هستند ٪۱۲ .جمعیت کشور شهرنشین میباشند .مرحله اصلی سرشماری افغانستان در ماه
سنبله  ۲۰۰۳صورت خواهد گرفت .این آمار شامل میلیونها مهاجر افغانستانی مقیم ایران،
پاکستان و کشورهای دیگر نمیباشد .سازمان ملل پیش از این جمعیت افغانستان را ۱۳
میلیون نفر براورد کرده بود.
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وضعیت سنی (آمار تقریبی(
 ۳تا  ۲۳سال / ٪۳۳٫۲ :مرد  /۳۳۳۵۲۲۳زنان ۲۳۲۰۳۵۳
 ۲۵تا  ۲۳سال / ٪۵۰ :مرد / ۰۳۰۲۳۲۲زنان ۰۳۳۰۳۲۰
 ۲۵به باال / ٪۱٫۳ :مرد  / ۰۲۲۲۳۱زنان ۰۰۲۰۳۳
متوسط سن ۳۰ :سال
نرخ رشد جمعیت ۱٫۵۳ :درصد
نرخ تولد ۳۲٫۱۲ :کودک در هر هزار نفر
نرخ مرگ و میر ۲۳٫۳۲ :نفر در هر هزار نفر
نرخ مهاجرت ۵٫۱۱ :در هر هزار نفر (بازگشت پناهندگان به افغانستان)
نرخ مرگ و میر کودکان (زیر  ۳سال) ۲۵۰ :در هر هزار کودک.
امید به زندگی:
از بدو تولد ۳۳٫۳ :سال
زنان ۳۳٫۲ :سال
مردان ۳۳٫۱ :سال
تعداد فرزند برای هر زن۵٫۵ :
ملیت
امروزه همه مردم دارای تابعیت افغانستان را افغان مینامند که در واقع افغان نام قومی خاص
بود که امروزه پشتون نامیده میشوند .در همین راستا شخصی که از افغانستان است ،افغان
خطاب میشود.
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گروههای نژادی
گروه های نژادی افغانستان عبارتند از :تاجیک ،پشتون ،هزاره ،ازبک ،ترکمن ،اویماق ،بلوچ،
پشهیی ،نورستانی ،اسماری (گجر) ،قزلباشها و ....تاجیکها بیشتر در نیمه شمالی کشور ودر
تمام کشور پراکندهاند و هزارهها درمناطق مرکزی کشور زندگی میکنند ،همچنین پشتونها
در نیمه جنوبی کشور زندگی میکنند .قوم بلوچ در جنوب باختری ،قومهای ازبک و ترکمن در
شمال ،و اقوام نورستانی و پشهیی در مناطق مرکزی و شرقی کشور به سر میبرند.
مذهب
از روی دینداری ٪۳۳ ،مردم افغانستان مسلمان هستند که حدود  ٪۰۳-۰۳آنان سنی-۲۳ ،
 ٪۲۳شیعه و  ٪۲دیگر ادیان هستند .تا دهه  ،۲۰۳۳منطقه نورستان به خاطر ساکنیناش با نام
کافرستان (سرزمین کافرها) شناخته میشد .نورستانیها از نژادی متمایز بودند که به باورهای
روحباوری ،چندخدایی و شمنباوری گرویده بودند .مذاهب دیگری چون هندو و سیک نیز در
افغانستان پیروانی دارد .پیش از جنگهای  ۰۳سال گذشته ،اقلیتی یهودی نیز در افغانستان و
به ویژه شهر هرات وجود داشتند که امروزه بیشتر آنان به اسرائیل رفتهاند .همچنین بین ۲٬۳۳۳
تا  ۱٬۳۳۳نفر از پیروان مسیحیت در این کشور زندگی میکنند.
زبانها
بر اساس قانون اساسی افغانستان ،فارسی (دری) و پشتو زبانهای رسمی دولت افغانستان
میباشند و در والیتهایی که بیش از دوسوم مردم آن گویشور زبانی دیگر باشند ،آن زبان به
عنوان زبان رسمی سوم تلقی میشود.
سواد
تعریف فرد باسواد :فرد باالی  ۲۵سال که میتواند بخواند و بنویسد .
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کل ۰۲ :درصد با سواد
مردها ٪۵۲ :درصد
زنها ٪۱۲ :درصد
پایتختها
از سال  ۲۳۳۳( ۲۲۱۲میالدی) تا  ۲۳۳۵( ۲۲۵۳میالدی) :قندهار
از سال  )۲۳۳۵( ۲۲۵۳تاکنون :کابل
ساختار سیاسی :
قوه مجریه

ساختار افغانستان سیاسی ریاست جمهوری است
باالترین مقام سیاسی در افغانستان رییس جهمور است که با رای مستقیم مردم به همراه
معاون اول و دوم خود برای یک دوره  ۵ساله اتنخاب می شود  .رئیس جمهور نظر به ماده ۲۲
قانون اساسى وقانون انتخابات ،با کسب اکثریت بیش از پنجاه درصد آرای رأی دهنده گان
انتخاب میگردد .هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فی صد
آرأ را به دست آورد ،انتخابات برای دور دوم در ظرف دو هفته از تاریخ اعالم نتایج انتخابات
برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر از کاندیدانی که بیشترین آرأ را در دور اول به دست
آورده اند ،شرکت می نمایند .در دور دوم انتخابات ،کاندیدی که اکثریت آرأ را کسب کند،
رئیس جمهور شناخته می شود.
قسمیکه در ماده  ۲۳قانون اساسى جمهوری اسالمی تصریح گردیده ،رئیس جمهور دارای
صالحیتها و وظایف ذیل می باشد:


مراقبت از اجرای قانون اساسی؛



تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی؛



قیادت اعالی قوای مسلح افغانستان؛



افتتاح اجالس شورای ملی ولویه جرگه؛



تعیین وزرا ،لوی سارنوال



رئیس بانک مرکزی
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رئیس امنیت ملی



رئیس واعضای ستره محکمه به تأیید ولسی جرگه



توشیح قوانین و فرامین تقنینی



انتخاب  ۲/۰افراد مجلس سنا



اعالم جنگ و یا صلح دعوت



تشکیل لویی جرگه و انتخاب نفرات انتصابی آن



انتخاب افراد کمسیون مستقل انتخابات و...

وظایف معاونت های رئیس جمهور
وظایف این دو معاون بذل مساعدت به رئیس جمهور دراجرای وظایف شان میباشد .معاون اول
همچنان وظایف رئیس جمهور را در صورت استعفأ ،فوت ویا مؤاخذه وى پیش میبرد .در چنین
حاالت ،درظرف سه ماه انتخابات جدید برگزار خواهد شد وهر دو معاونین ریاست جمهوری
میتوانند خود را کاندید ریاست جمهوری نمایند.

رئیس جمهور موقت نمی تواند :
در قانون اساسی تعدیل وارد نماید
o
o

هیچ وزیر را برطرف نماید

o

به آرای عمومی (رفراندم) متوسل گردد

قوه مقننه

قوه مقننه افغانستان یا شورای ملی دارای  ۰۵۲نماینده است و بصورت دومجلس شورای
نمایندگان(ولسی جرگه) و مجلس سنا( مشرانو جرگه ) اداره می گردد .
اعضای پارلمان با رای مستقیم مردم و برای یک دوره  ۳ساله انتخاب می گردند  .تعداد نفرات
پارلمان  ۱۳۳نفر می باشد  .این پارلمان به نام شورای نمایندگان (ولسی جرگه) معروف است .
مجلس سنا ( مشرانو جرگه )  ۲۳۱نفر عضو دارد که  ۲/۰انرا رییس جمهور منسوب می کند و
 ۱/۰آنرا از طریق شوراهای ایالتی به مجلس سنا راه می یابند .
در حال حاضر به دلیل مشخص نبودن مرز بندی دقیق میان بخش ها و عدم انجام انتخابات در
بخش ها افراد مربوط به شوراهای ولسوالی از میان افراد شوراهای والیتی انتخاب شده اند .
شورای ملی دارای اختیارات ذیل است :
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 .۲تصویب ،تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی ،
 .۱تصویب پروگرامهاى انکشافی اجتماعی  ،فرهنگی  ،اقتصادى و تکنولوژیکی ،
.۰تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطاى قرضه،
.۳ایجاد واحدهاى ادارى  ،تعدیل و یا الغاى آن ،
.۵تصدیق معاهدات و میثاقهاى بین المللی یا فسح الحاق افغانستان به آن ،
.۲سایر صالحیتهاى مندرج این قانون اساسی()۲۰
و قانون اساسی صالحیت های انحصاری پارلمان(ولسی جرگه) را جدا از مجلس سنا مشخص
نموده است:
ولسی جرگه (پارلمان ) داراى صالحیتهاى اختصاصی ذیل می باشد
 . ۲اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون
اساسی،
 .۱اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهاى انکشافی و بودجه دولتی ،
تایید یا رد مقرریها (انتصابها) مطابق به احکام این قانون اساسی
قوه قضائیه

قوه قضاییه رکن مستقل دولت جمهورى اسالمی افغانستان می باشد .قوه قضائیه مرکب است
از یک سترمحکمه  ،محاکم استیناف و محاکم ابتداییه که تشکیالت و صالحیت آنها توسط
قانون تنظیم می گردد .ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی در راس قوه قضاییه
افغانستان قرار دارد .
اعضای (دیوان عالی )
سترمحکمه مرکب است از ۳عضو که از طرف رییس جمهور با تایید ولسی جرگه تعیین می
گردند..بررسی مطابقت قوانین  ،فرامین تقنینی  ،معاهدات بین الدول و میثاق هاى بین المللی
با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضاى حکومت و یا محاکم ،مطابق به احکام قانون از
صالحیت سترمحکمه می باشد.
تاریخچه "افغانستان"
افغانستان ،اگرچه بهعنوان یک کشور وش یک ملت دارای تاریخی جدید است؛ اما ،این
سرزمین از لحاظ قدمت تاریخی ،یکی از کهنترین کشورهای جهان بهشمار میرود .سرزمین
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افغانستان امروزی بدلیل قرارگرفتن در مسیر جاده ابریشم محل پیوندگاه تمدنهای بزرگ
جهان بوده و در طول قرنها ،قشرهای پیاپی از هویتها ،فرهنگها و باورها سرزمینی را که
امروزه افغانستان نامیده میشود بازشناساندهاند .این موقعیت مهم و حساس ژئواستراتژیکی و
ژئوپولیتیکی افغانستان در شکل دادن موزائیکی غنی از فرهنگها و تمدنهای بزرگ همچون
ایرانی ،یونانی ،بینالنهرینی و هندی در این کشور نقش مهمی داشتهاست و میراث فرهنگی
باستانی این کشور را ترسیم میکند :از پیکرههای یونانی-بودایی گندهارا گرفته تا نگارههایِ
دیواریِ مغارههای بامیان و تا نقوش تذهیب و خوشنویسی که زینتبخش بناهای دوران
نخستین اسالمی هستند.
از عصر پارینهسنگی و طی دورههای تاریخی ،مردم افغانستان ،یا همان ایرانیان شرقی باستان،
جایگاه عمدهای در معرفی و گسترش ادیان جهانی و نقش مهمی در بازرگانی و دادوستد
داشته و گهکاه کانون مسلط سیاسی و فرهنگی در آسیا بودهاند .از این رو افغانستان در طول
تاریخ گلوگاه یورش مهاجمین و جهانگشایان بوده که ردپای آنها هنوز در گوشه و کنار این
سرزمین دیده میشود .افغانستان کنونی به عنوان جزئی از ایران باستان در طول تاریخ
درازمدت خود شاهد حکومتهای بسیاری از جمله هخامنشیان ،سلوکیان ،اشکانیان،
ساسانیان ،امویان ،عباسیان ،صفاریان ،سامانیان ،غزنویان ،غوریان ،سلجوقیان،
خوارزمشاهیان ،ایلخانان مغول ،تیموریان ،گورکانیان ،صفویه ،و افشاریه بودهاست .
در سال  ۲۲۱۲احمدشاه درانی که از سرداران نادرشاه افشار بود ،پس از مرگ او بر ناحیه شرقی
فالت ایران (خراس ان) مسلط شده خود را امیر خراسان خواند  .افغانستان چندی پس از
استقالل ،زیر سلطهٔ بریتانیا درآمد .از زمان استقالل افغانستان در سال  ،۲۱۳۰این کشور دو
بار توسط امپراتوری بریتانیا اشغال گردید و تا زمان اعالن استقالل آن توسط امان اهلل خان در
 ۲۳۲۳ (۲۱۳۰م ).سیاست خارجی افغانستان زیر نظر مستقیم امپراتوری بریتانیا بود .واژهٔ
افغانستان به عنوان نام یک کشور در سال  ۲۰۳۱و در قانون اساسی اماناهلل شاه به تصویب
رسید .آغاز پادشاهی اماناهلل شاه در سال  ۲۰۳۱آغاز تاریخ مستقل افغانستان است .تاریخ
پیش از این زمان عبارت از تاریخ مشترک افغانستان با ایران است.
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افغانستان مستقل
از زمان استقالل افغانستان در سال  ،۲۱۳۰این کشور دو بار توسط امپراتوری بریتانیا اشغال
گردید و تازمان اعالن استقالل آن نوسط اماناهلل خان در  ۲۱۳۰سیاست خارجی افغانستان
زیر نظر مستقیم امپراتوری بریتانیا بود .پس از اعالم استرداد استقالل افغانستان ،این کشور
روابط مستقیم خود را با کشورهای دیگر برقرار ساخت .یک دوره کوتاهمدت که به نام دهه
دموکراسی نامیده می شود در این کشور در ده سال پایانی دوره پادشاهی محمد ظاهرشاه به
وجود آمد و با کودتای سال  ۲۰۵۱داوود خان به پایان رسید .داوود خان پسر کاکای محمد
ظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان بود و خودش اولین رئیس جمهور کشور گردید .در سال
 ۲۰۳۰یک ن یروی خودجوش و چریکی به نام مجاهدین در این کشور شکل گرفت که رژیم
کمونیستی  ۲۳ساله را شکست داد.
سلطه طالبان
مجاهدین موفق به تشکیل دولت ملی نشدند و جای آنها را طالبان که از حمایت مادی و معنوی
پاکستان و عربستان سعودی سود میبرد ،گرفت .طالبان نیز نتوانست بقایای مجاهدین را که
علیه آنها پایداری میکردند ،به طور کامل سرکوب نماید .رژیم طالبان در سال  ۲۰۰۳با حملهٔ
ائتالف بینالمللی به رهبری ایاالت متحده آمریکا از هم پاشید.
ورود  ۱۳۳۲ایاالت متحده
از سال  ۱۳۳۲( ۲۰۰۳میالدی) پس از کنفرانس بن در اثر توافق گروههای افغان دولت موقت به
رهبری حامد کرزی روی کار آمد .دولت جدید در پاییز  ۳( ۲۰۰۰دسامبر  )۱۳۳۳به ریاست
جمهوری حامد کرزی شکل گرفت و در پاییز  ۲۳( ۲۰۰۳دسامبر  ۱۳۳۵میالدی) نیز انتخابات
مجلس قانونگذاری برگزار شد.
 -۲دوران پیش از اسالم ،شامل :
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دوران پیش از تاریخ:
دورانی که بهسبب نبود خط و کتابت در آن معلومات زیادی از آن در دسترس نیست و
فرضیات دانشمندان از این دوره تنها بر آثار بدستآمده از کاوشهای باستانشناسی و
مطالعات زبانشناسی استوار است؛ این دوران از دوره پارینهسنگی زیرین که در این دوره
نخستین شواهد باستانشناسی از حضور انسان در شمال کوهپایههای هندوکُش در حدود
 ۲۳۳٫۳۳۳پیش از میالد بدست آمده ،آغاز میشود ،و تا پایان عصر بُرُنز و عصر آهن در اوایل
سدۀ هفتم پیش از میالد (پیدایش خط) را در بر میگیرد؛
تاریخ باستان :
دوران پس از پیدایش خط ،که معلومات زیادی از آن در نوشتههای کهن بجای مانده ،و از دورۀ
فرمانروایی مادها و هخامنشیان در اوایل سدۀ هفتم پیش از میالد آغاز میشود ،و تا حملهٔ
تازیان (اعراب) به افغانستان در سدۀ هفتم میالدی را در بر میگیرد؛
 -۱دوران پس از اسالم :که از سلطۀ اعراب بر افغانستان (خُراسان و سیستان بزرگ تاریخی)
آغاز میشود ،و تا تشکیل حکومت افغان بدست احمدشاه دُرانی در سال  ۲۳۳۳میالدی را در
بر میگیرد؛
 -۰دوران معاصر ،شامل :
_تشکیل حکومت افغان :که از تأسیس پادشاهی دُرانی در سال  ۲۳۳۳میالدی آغاز میشود ،و
تا شکل گیری افغانستانِ مدرن در اواخر سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ بیستم میالدی را در بر
میگیرد.
_افغانستان مُدرن :که از شکلگیری افغانستانِ مدرن در اواخر سدۀ نوزدهم و اوایل سدۀ
بیستم میالدی آغاز میشود ،و تا پایان نظام پادشاهی در افغانستان در سال  ۲۳۳۰میالدی را
در بر میگیرد.
_افغانستان از  ۲۳۳۰به بعد :که از پایان نظام پادشاهی و تاسیس نظام جمهوریت در افغانستان
در سال  ۲۳۳۰میالدی آغاز میشود ،و تا امروز را در بر میگیرد.
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جاذبه های توریستی افغانستان
 -۲مناظر طبیعی :افغانستان یک سرزمین کوهستانی بوده و بر اساس بعضی بررسی ها یک
سوم وسعت جغرافیایی آن را کوه ها تشکیل می دهند .کوه ها و قله های معروفی که بعضا
شهرت جهانی داشته و موجب شده است تا از افغانستان به یکی از مناطق کوهستانی جهان
تعبیر شود .سلسله کوه های پامیر ،هندوکش ،بابا ،فیروزکوه ،سیاه کوه و ...همه و همه منظره
های زیبا و جذاب طبیعی را بوجود آورده اند .وجود دریاهای خروشان که بدلیل وضعیت خاص
جغرافیایی و ارتفاع بلندشان ،بعضا آبشار گونه های جذاب را بوجود می آورند ،بر زیبایی و
جذابیت این مناظر می افزاید.
برخی از این منظره ها به حدی جذاب است که وقتی انسان با آن ها مواجه می شود ،هرگز نمی
تواند از آن دل کنده و آن را ترک نماید؛ در این میان منظره زیبا و جذاب «بند امیر» که حیرت
انسان را بر می انگیزد و قدرت خالق و آفریننده اش را به انسان یادآور می شود و یا شکارجای
ظاهر شاه در «کهمرد» و یا هم دره «اژدر» و ...که هرکدام بینظیر و بیمانند است.
 -۱مکان ها و آثار تاریخی :در کنار جاذبه های طبیعی ،بناها و آثار تاریخی زیادی که در
مناطق مختلف افغانستان وجود دارد بر جاذبه های توریستی کشور افزوده است؛ بناهایی که
هر کدام از ویژگی و جذابیت خاص برخوردار می باشد و می تواند ساالنه پای هزاران توریست
و جهانگرد را به افغانستان باز نماید.
آثار تاریخی زیبا که هر کدام بازگو کننده بخشی مهم از تاریخ این سرزمین بوده و از جاذبه
های فوق العاده ای برخوردار می باشند؛ از جمله مجمسه های بودا ،شهر ضحاک ،شهر غلغله،
چهل ستون و قلعه بربر در بامیان ،مسجد جامع هرات ،قلعه تاریخی هرات ،مناره ها و آرامگاه
خواجه عبداهلل انصاری در هرات ،باالحصار ،قبر سلطان محمود ،آرامگاه سنائی و ...در غزنی،
خرقه مبارکه و باغ بابا در قندهار و تنگی شادیان و زیارت سخی در مزار و ...همه و همه نشان
از توانمندی این سرزمین در صنعت توریسم دارد که متاسفانه امروزه به آن توجه الزم صورت
نمی گیرد.
آماکن تاریخی بلخ:

در بلخ در حدود  ۵۰اثر تاریخی موجود است که متاسفانه اکثر آن در حال فروپاشی می
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باشند .که هر کدام در سطح بین المللی دارای شهرت خاصی می باشند .تعدادی از این بناها به
شرح زیر می باشد:

مسجد نه گنبد ( حج پياده )

مسجد نه گنبد یا حج پیاده که درقریه (( ده رازی )) مربوط ولسوالی بلخ موقیعت دارد در
نخست معبد بودایان بود و بعد از فتح اسالم ازسوی فاتحین عرب این معبد به مسجد
مسلمانان مبدل گردید.
این اولین مسجد اسالم درسطح منطقه می باشد که نخست مربوط خاندان برمکی ها بود
وبعدازاینکه اسالم درخراسان دین مردم قبول

شد.

آتشکده ء نوبهاربلخ:

آتشکده ء نوبهار و نواسنگارامه دو ابده ازجمله پنجاه وهشت ابده دربلخ بشمارمیروند که
در ۳۳۳متری دیوارهای بلخ قرارداشته و فعال تمام قسمت های این دوابده از بین رفته و به توده
خاک تبدیل شده اند  .دقیقا این دو محل اتشکده های زردشتیان و محل عبادت بودایی ها
بودکه درزمان کنشکا  ،پادشاه کوشانی ها درقرن اول میالدی بنا یافته بود.
باالحصاربلخ :
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باال حصار بلخ محل دیگری از داشته های تاریخی شمال بحساب میرود که درشمال شرقی بلخ
موقیعت دارد .
درمورد ارزشمندی این احصار گفته می شود که به یک روایت اسکندرمقدونی درقرن سوم
پیش ازمیالد دربلخ این حصار را بنا نهاد وگروهی ازمردم این قلعه را قلعه هندوان مینامیدند .
منارجنبان زادیان

منارجنبان زادیان قدیمی ترین منار در افغانستان قلمدادمیشود که درچهل کیلومتری شرق
بلخ موقیعت دارد .
این مناردرزمان سلجوقی ها توسط محمد بن علی به خاطرحفاظت و راهنمایی کاروان ها ی که
از طرف شب به سوی دریای آمو در حرکت بودند بنا شده بودو از طرف شب در باالی این منار
مشعل یا آتش افروخته میشد .
مسجد خواجه پارسا :

مسجد خواجه پارسا در وسط شهربلخ قرارداشته و درسال  ۰۲۵قمری بنا شده است .
فعال پنجاه درصد از تزیینات روی کار این مسجد تخریب شده و بیشترین قسمت های کاشی
کاری روی کار این مسجد سرقت شده است.
ارگ هرات

قلعه اختیار الدین را ارگ باالحصار هم نامیده میشود که در معنی قلعه ای کوچک در میان
قلعه ای بزرگ است که محل زندگی حاکم یا پادشاه میباشد قلعه در قسمت شمالی شهر بین
محل قطبیچاق و محله بردارانیها بر روی پشته ای بلند واقع شده .قلعه اختیار الدین حدود
( )۵۳۳۳متر مربع مساحت دارد و بلند ترین نقطه آن  ۱۳متر میباشد  .در حال حاضر دارای ۲۰
برج میباشد این بنا از خشت خام ساخته شده است این بنا در قرن هفتم توسط اختیار الدین
مرمت شد وپس از خرابی های زمان مغوالن مجدداً توسط ملک فخر الدین کرت تعمیر شد
قلعه اختیار الدین بدلیل مرکزیت حکومتی و نظامی همیشه مورد تخریب و صدمات نیرو های
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مهاجم بوده است پس از حمله ( ۳۰۰هـ .ق) و تصرف شهر هرات توسط وی صدماتی بر آن
وارد شد و تا زمان حکومت شاهرخ در هرات به همان شکل باقی ماند و در سال ( ۰۲۰هـ .ق)
( ۲۳۲۲م ) توسط شاهرخ پسر تیمور مجدداً مرمت شد .
برج های قلعه اختیار الدین در زمان تیموریان (شاهرخ ) دارای تزیئنات کاشیکاری شد و
بقایای حاضر کاشیکاری نشانگر آن است که کتیبه ای عظیم به خط ثلث بر روی بدنه قلعه کار
شده بوده وهمچنین روی دوبرج در حال حاضر این تزئینات به چشم میخورد در پایین برج
کتیبه ای به خط کوفی سفید کار شده ودر قسمت باال در میان گر ه های ترنجی شکل باخطوط
کوفی بنائی روبرو هستیم بناً به نظر بعضی منابع در دوره تیموریه داخل قلعه اتاقی وجود
داشته که اتاق زرنگار نامیده میشود وتمامی دیوار ها و سقف ها نقاشی و تزئین شده بودند که
متاسفانه امروزه وجود ندارد.
همچنین اَرگ هرات مشهور به قلعه اختیارالدین ،بنایی تاریخی در شهر هرات بجایمانده از
روزگار اسکندر مقدونی .در سال ( ۰۰۳هـ .ق )نیز خوانده می شود.
بنابر روایتی عامیانه اسکندر پس از تصرف شهر آرتاکوآنا ( هرات امروزی )  ،در آنجا این دژ را
برای نظامیان خود ساخت که بقایای آن هنوز باقی است .هدف از ساختن این دژ ،حفظ نظامیان
از شورش احتمالی مردم شهر در برابر سلطه مقدونیها بود.
این بنای عظیم هم اکنون در وسط شهر هرات موجود است .در اواخر دوره محمد ظاهرشاه و
دوران سردار داودخان بودجهای برای بازسازی ان اختصاص دادند که در پایان دوره داودخان
دوباره احیا و بازسازی شد .برج و باروهای بزرگ این قلعه از دوردستها قابل دیدن است .این
قلعه در زمان داوود خان (۲۳۳۵میالدی ) توسط یونسکو شروع به مرمت آن گردید که
متاسفانه به دلیل رویکار آمدن رژیم کمونیستی نیمه کار ماند  .قلعه اختیار الدین در سالهای
اخیر به عنوان محل موزه شهر هرات استفاده میشده وبه تازگی با تخلیه قلعه اختیار الدین از
تجهیزات نظامی و تبدیل آن به موزیم اقدام شده است.
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قلعه تاریخی ُبست

قلعه بست والیت هلمند یکی از آثار تاریخی کشوربشمار می رود و قدمت آن به دوره پیش از
اسالم بر می گردد.
براساس گفته نویسنده کتاب حدود العالم  " :بست شهری است بزرگ ،با باره ای محکم ،با
ناحیتی بسیار وسیع و جای بازرگانان است مردمانی اند جنگی ،دالور .از او میوه ها خیزد و به
جایها برند و کرباس و صابون خیزد".
مردم شهر بست مقارن ظهور اسالم اهل فرهنگ و ادب بوده اند .این شهر در جوار لشگرگاه
مرکز والیت هلمند و در محل تالقی دو رود هیرمند و ارغنداب قرار گرفته است.

شهرهای تاریخی بامیان
شهر غلغله:

شهر غلغله شهری که یک زمان شهرت بسزایی آن شرق و غرب را به خود متوجه گردانیده
بود و در برابر نیرومند ترین و خشمگین ترین متهاجمین مقاومت و مجادلت همی کرد مخرو به
های شهر غلغله در گردو نواحی باال حصار در میان مزارع و کشت زارها به طرف دهکده سید
آباد کم و بیش باقی مانده است .
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شهر غلغله طوری که تاریخ حکایت می کند به گمان غالب بعد از به میان آمدن سلطنت
شنسبانیه غوری به دست سلطان عالءالدین جهان سوز و در زمان سلطنت نخستین امیر
شنسبانی ملک فخر الدین برادر افخم جهان سوز به میان آمده است .
باشندگان این شهر در بین قرن شش و اوایل قرن هفت هجری در سموچ و آبادی های
مستحکمی که اباره ها برجهایی که از خشت خام و پخته و سنگ اعمار شده بود زندگانی می
کردند بعد از این که عالءالدین محمد خوارزم شاه بین سال های ۲۳۳و  ۲۲۲هجری اردوی
غوری وغزنوی را در هم شکست پسرش جالالدین در شهر غلغله مرکزیتی قایم کرد و برای
مدتی با شهرت جالل تام حکم روایی نمود شکوه وقدرت آن رقیبان اش را بران داشت تا بر
شکست و کوبیدن او از هیچ گونه تدابیر واقدامی دریغ نکنند زمان قدرت این حکم روای فاتح
بود که هجوم وحشت ناک چنگیز از صفحات شمال بر جنوب هندوکش سرایت کرد .
چنگیز از راه دره شکاری وارد این سرزمین شده در شهر ضحاک که آثار خرابه های آن را در
هفده کیلومتری قبل از بامیان در نقطه نقاط آب های بامیان و کالود در نقاط مرتقع کوه سرخ
قرار دارد .و جنگ میان مهاجمین چنگیز و امپراتور شهر در گرفت درین زدو خورد موتی جن
پسر جغته نواسه چنگیز به قتل رسید از دیدن این منظره خشم چنگیز به جوش آمده سوگند
یاد کرد که آن قدر قتل و قتال درین شهر بنماید که حتی برای انسان وحیوان امان زندگانی
ندهد شهر غلغله بعد از مقاومت بسیار شدید در سال  ۲۲۰ه ق مطابق  ۲۰۱۱مسیحی به خاک
یکسان شده فاتح مغل آن طوری که تصمیم گرفته بود شهر را آتش زد و مردم در میان شعله
های آتش جان دادند وگروهی که از شعله های بی رحم آتش نجات یافتند از دم تیغ خالصی
نیافتند و باالخره حصار آزادگان و کانون علم و فضل پادشاهان علم دوتس ادب پرور شنسب
های غوری خوارزمشاهی را شهر مغضوب لقب دادند .
شهر ضحاك:

نام محلیست که به فاصله  ۲۳کیلو متری شرق که بین  ۲۳درجه  ۵۰دقیقه  ۲۰ثانیه طول البلد
شرقی و  ۰۳درجه  ۱۳دقیقه و  ۰۳ثانیه عرض البلد شمالی واقع است در نقطه اتصال آب های
بامیان یا آب دره گالوروی پوزه های بلند و سرخ کوه برج ها دیوارها و بقایا قلعه به نظر می
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خورد که یکی از مستحکم ترین قلعه های جنگی بوده قسمتی از برج هایی که رخ به طرف دره
گالوا است به نام شهر تریمان هم شهرت دارد .
در دوره شنسبانی های غوری در این جا حصار مستحکمی ساخته شده بود که مقاوت آن در
مقابل چنگیز خاطره فراموش ناشدنی به یادگار مانده است چنان چه موتی جن نواسه چنگیز
در سال  ۲۱۰ه  ۲۱۱۱م در همین جا کشته شد.
شهر سر خشک:

به فاصله  ۳کیلو متر دورتر از دره شکاری در سواحل چپ آب های بامیان بر فراز پوزه بسیار
بلند کوه دیوارهای یک حصار خرابه که شکل قلعه را دارد قرار دارد واقع واز نظر استحکام و
موقعیت سوق الجیشی اهمیت بسزایی داشت این حصار مانند شهر غلغله و ضحاک آبادی های
به شکل سموچ و عماراتی از خشت خام نیز از خود به یادگار مانده است.
که یک تیغه کوه را به هم وصل کرده است .
 -۲خرابه های اصل شهر که مسجد و بعضی عمارات آن هنوز باقی مانده است .
 -۱ارگ یا باالحصار که بر فراز خصص سلنی دره و اراضی هم جوار واقع است .
دورادور شهر و حصار دیوارهای ضخیم و برج های مدور دیده می شود که همه از گل وسنگ
ساخته شده این حصار هم در اثر هجوم مغل در نیمه اول قرن هفت هجری ویران شده است .

منظره بودا از باالی شهر باستانی غلغله)6002( .

باغ بابر شاه
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این باغ را بابرشاه در پهلوی باغهای دیگر کابل در زمان حیات خود احداث نموده و نظر به
عالقه ای که بابر به این باغ داشت وصیت نمود تا جسد وی را در همین باغ بدون اینکه باالی
مرقدش گنبد و عمارتی اعمار نمایند ،دفن کنند .این باغ بعداً از طرف اوالدهء بابر ترمیم و
مرمت گردیده و مخصوصاً شاه جهان پول زیادی را در ترمیم آن به مصرف رسانید و یک
مسجد مرمرین ساخت  .قصر ملکه یادگار امیرعبدالرحمن خان در آن ساحه است .درگوشه
جنوب شرق باغ بابر یک قصر بسیار عالی قسم دو منزله موقعیت دارد .ساختمان آن طوری
میباشد که در طرف جنوب در منزل اول یک تعداد تحویلخانه و در منزل دوم اتاقهای خواب ،
حمام  ،آشپزخانه ،بطرف غرب آن صالون های نشیمن  ،اتاق نان و شاه نشین ها بوده بطرف
شمال آن نیز درمنزل اول اتاقهایی برای بود و باش مستخدمین و تحویلخانه ها و درمنزل دوم
آن یکتعداد اتاقها اندرونی وبیرونی میباشد ساخته شده و در پیشروی تمام اتاقهای طرف ذکر
شده دارای یک برنده سرپوشیده میباشد  .طرف شرق قصر مذکور با یک دیوار کوتاه مسدود
بوده تا تمام منظره باغ دیده شود .دروازهء ورودی قصر که درگوشهء شمال غرب قرار دارد،
دروازه مذکور به یک دهلیز بزرگ ارتباط داشته و در نزدیکی دروازهء مذکور یک اتاق بزرگ
محافظین میباشند .باالی دهلیز مذکور نیز دو اتاقی بوده که آن هم برای محافظین شاید بوده
باشد  .در طرف شرق باغ درحصهء وسطی آن یک حوض آب بازی بسیار بزرگ موقعیت دارد.
درطرف جنوب حوض مذکور مقبرهء بابرشاه و مقبرهء رقیه بیگم قرار دارد  .بطرف غرب مقبره،
مسجد عالی سنگ مرمری سفید بنا نهاده شده است .همچنان بفاصلهء تقریباً بیست متری
طرف غرب مسجد همان رستورانت میباشد .در سمت شمال رستورانت مذکور تقریباً بفاصلهء
بیست متری آن یک حوض آب بازی دیگر که جدیداً ساخته شده میباشد  .درساختمان مسجد
هنر سنگ تراشی بسیار عالی بکار رفته و در رستورانت هنر نقاشی و ساختمان قصر هنر
معماری بسیار عالی بکار رفته است  .مسجد مذکور کامالً از سنگ مرمر سفید  ،خشت پخته،
سمنت  ،ریگ  ،چونه و آهن گادر ساخته شده .رستورانت ازمواد خشت ،پخته ،ریگ  ،چونه ،
سمنت ،سنگ گزک ،چوب و آهن اعمار گردیده است  .در قصر مواد خشت پخته  ،خشت خام ،
سنگ  ،ریگ  ،چونه  ،گل  ،چوب وآهن بکار برده شده است  .در باغ  ،مسجد و رستورانت
بصورت عمومی فعالً خوب است ولی ساختمان قصر به حالت بسیار خراب چون اکثرا اتاقهای
آن از بین رفته است اگر توجه نشود ممکن به زودی از بین برود.
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بتهای بزرگ بامیان

بت بزرگ بامیان که بزرگ ترین تندیس در جهان ثبت گردیده بود  ۵۰متر ارتفاع داشت و
صلصال نام داشت .بت کوچک که به نام شمشال یاد میگردید  ۰۵متر ارتفاع داشت .بت های
کوچکتر دیگری نیز در دل کوه در اطراف آنها تراشیده شده بودند که همچنان از عهد
کوشانیان بر جا مانده بودند.
افغانستان ،بنابر موقعیت حساس و مهم ژئو پولیتیک و قرار داشتن در مسیر راه معروف
ابریشم ،همواره شاهد لشکر کشی ها و تاخت و تاز ها بوده و در عین حال از فرهنگ های پر
بار آریایی ،یونانی ،کوشانی و بودایی فیض گرفته است.
در عصر آشوکا ،که در میانه سدهء سوم ترسایی در هند حکم می راند ،بودیسم وارد افغانستان
شد .قرار روایات ،در آن زمان بود که یک مکتب هنری به نام گندهارا ایجاد گردید .کانون
گندهارا در اطراف جالل آباد امروزی قرار داشت .سپس کانیشکا بود که در سدهء دوم پس از
میالد ،پس از گرایش اش به سوی بودیسم ،افغانستان را به محل آفرینش و گسترش فرهنگ
بودایی تبدیل ساخت .او ،از گرونده گان و پشتیبانان نستوه بودیسم بود .در دوران حکمروایی
کانیشکا ( ۲۲۳- ۲۱۳م) ،گندهارا یک مکتب هنری تندیس سازی و ادب بودایی بود.
سرزمین افغانستان از اولین سرزمین های بود که در آن بودا به حیث مظهر آرامش ،زیبایی،
مهربانی در فرم بشر اما کامل و بدون کوچک ترین عیب تراشیده شد .بوداییان بر حسب چهار
حقیقت شریف بودیسم که از این قرار اند :عشق و محبت(متا) ،ترحم و شفقت(کارونا) ،خیر
خواهی(مدیتا) ،و شکیبایی(اپیکا) از بودا الهام میگرفتند.
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بند امير باميان

موقعیت جغرافیایی بندامیر:
عنوان « تنها پارک ملّی افغانستان» بیانگر اهمیّت و استراتژی جغرافیایی منطقه بند امیر
میباشد.
بند امیر در  ۳۵کیلومتری شمال غرب والیت بامیان و در  ۰۳کیلومتری و لسوالی یکاولنگ
قرار دارد .ساحه پارک ملی بند امیر  ۳۵۳۳۳هکتار زمین را شامل می شود .ارتفاع ناحیه مذکور
از سطح دریا  ۱۳۳۳متر است .که در طول البلد  ۲۳-۲۲-۱۱شرقی و عرضی البلد ۰۳-۳۳-۲۳
شمالی و در میان سلسله جبال هندوکش و بابا قرار دارد .آب کوه های مرتفع و برفگیر اطراف
به این دریاچه ها نفوذ می کند ،و با محلول آهک و کلسیم کاربونت مخلوط گشته از دهانه
خروجی جریان آب به شکل شیر آبی در می آید.
جداره های اطراف که اکثراً از سنگ های رسوبی تشکیل یافته است بطور طبیعی ساختمان
های بسیار زیبا و دیدنی را به وجود آورده .که شکل کنونی این جداره ها جذابیت منظره
مذکور را دو چندان کرده است.
در مرکز پارک ملی بند امیر شش سد کوچک و بزرگ وجود دارد به نام های :بند ذوالفقار بند
پودینه ،بند پنیر ،بند هیبت ،بند قنبر ،و بند غالمان که به طور طبیعی در طول هم قرار دارد.
آب هر یک از این سدهای طبیعی به پایین دره خود سرازیر می شود که در نتیجه چندین
آبشار بسیار زیبا به وجود آورده است.

25

در داخل محدوده پارک ملی بیش از بیست قریه وجود دارد .در قسمت مرکزی پارک ملی و در
منتهی الیه بند هیبت یک بنای تاریخی وجود دارد که قدمت آن به حدود صد سال می رسد
معروف و مشهور به « مزار بند امیر» می باشد ،در کنار بقعۀ مذکور آرامگاه چند تن ازبزرگان
واجداد سادات بند امیر قرار دارد ،از آن جمله آرامگاه سید علی حسن حاجی و شاه سید شاه
که هر دو از اجداد سادات قریه جارب کشان هستند ،قرار دارد.
مردم بومی که از اقصی نقاط کشور به منظور تفریح و زیارت به این جا می آیند ،این زیارتگاه
را مقدس شمرده و بعنوان قدمگاه موال علی(علیه السالم) از خاک اطراف آن برای تبرک
برداشته و از در دیوار آن طلب حاجت می کنند ،هرچند که تابلوی حک شده سر در آن گویای
حقیقت دیگری است ،در تابلوی سر در این بنا که از جنس گچ پخته و به صورت برجسته
مکتوب گردیده است ،جملۀ «مسجد شریف امیر» به خوبی پیداست .اما عوام الناس به این
تابلوی توجه چندانی نداشته و احکام مسجد را کمتر در حق آن رعایت می کنند.
در سال های قبل از جنگ ،توریست ( توریزم ) بعنوان یک منبع درآمد اقتصادی برای مردم
منطقه محسوب می شد .جهان گردان و سیاحان که ابتدا برای دیدن دو مجسمه بزرگ شهر
بامیان می آمدند و سپس جهت گردش تفریح به بند امیر می آمدند.
با آغاز جهاد مردم مسلمان افغانستان علیه ارتش سرخ شوروی ،بساط توریزم از این ناحیه
بطور کلی برچیده شد و این وضع در دوران جنگ های داخلی احزاب و هم چنین در دوران
حکومت طالبان ادامه داشت.
پس از سقوط ر ژیم طالبان و روی کار آمدن دولت جمهوری اسالمی به ریاست آقای حامد
کرزی ،بند امیر سال به سال جمعیت افزونتری به خود جذب نموده و رونق بیشتر پیدا کرد.
به دلیل استراتژی جغرافیای بندامیر و اشتیاق سرمایه داران خارج از منطقه به سرمایه گذاری
در بند امیر و پالنهای متعددی که دولت در این ساحه در نظر دارد ،مردم بندامیر در سال
 ۲۰۰۵گرد هم آمده و یک شورای را تحت عنوان «شورای هماهنگی بندامیر» تأسیس و آن را
در وزارت عدلیه افغانستان ثبت کردند.
افرادی که به بندامیر مراجعه می کنند شامل سه دسته مردم اند:
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 .۲جهانگردان و سیاحان که بیشتر به منظور کارهای تحقیقاتی در زمینه های آب ،سنگ،
ماهی ها ،پرندگان و ...به اینجا مراجعه می کنند.
.۱

افراد بومی که اکثراً از شهرها و به منظور سپری کردن ایام تعطیل و تفریح و تنزّه به این
جا مراجعه می کنند.

.۰

 .افراد بومی که اکثراً از قریه جات به این جا مراجعه می کنند که هدفی جز زیارت
قدمگاه موال علی (علیه السالم) و گرفتن حاجت ندارند.

والیت بدخشان:

از اماکن تاریخی بدخشان میتوان از ویرانههای بهارک ( که در حاشیه شهر تاریخی بهارستان
و الن شی آباد شده است) ،اشکاشم و توپخانه زیباک و مقبره ناصر خسرو نام برد.

مقبره ناصر خسرو
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والیت بادغیس:

در والیت بادغیس قلعه نو در سمت راستِ دره ای به پهنای هشتصد متر قرار گرفته که قلعۀ
بزرگی (در دهستان قلعه نو) محیط قلعه بین حدود  ۰۲۵تا  ۳۵۳متر ،با دو دروازه در شمال و
جنوب  ،دارد و با خندقی محصور شده است  .درون این قلعه  ،ارگ  ،و در بیرون آن  ،بازار
کوچکی دیده می شود که در سابق سی دکان داشته  ،و در حوالی قلعه هشتصدخانه پراکنده
دیده می شد .در این قلعه  ،بر باالی تپۀ بزرگی به نام قلعۀ کوه نریمان  ،زیارتگاهی است به نام
امامزاده اصغر .همچنین زیارتگاههای خواجه عبدال در کوهستان المان و خواجه ابوالقاسم در
ده خارستان قرار دارد.
والیت فراه :

نقاط دیدنی والیت فراه نیز به شرح زیر است:
شهر کهنه فراه  ،شهر اسفندیار  ،کافرقلعه ،بارندک  ،قلعه پنج جفت گاو  ،قلعه چارماس  ،قلعه
هفت سوراخ برنگک ،قلعه مساو  ،مزار سید محمد  ،مزار شاه مبارک  ،مزار ابونصر فراهی  ،مزار
شهدای کنسک  ،مزار سلطان امیر
والیت فاریاب:

از محلهای شهر فاریاب میتوان به چارسماور اشاره کرد .و از بزرگان آن میتوان ظهیرالدین
فاریابی شاعر و غالممحمد میمنگی نقاش را نام برد.
والیت قندهار:

در شهر قندهار مقبره های اشخاص برجسته و نامدار افغان مانند مقبره آحمد شاه ابدالی
پادشاه نامدار افغانستان ،میرویس هوتکی و همچنان آرامگاه های رجال معروف کشور است .از
مناطق دیدنی قندهار می توان به چهل زینه ،جاده عیدگاه و فرودگاه قندهار ،تپه مندیگک ،و
آرامگاه بابا صاحب اشاره کرد.
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چهل زینه قندهار در زمان همایون شاه آباد گردیده است و کتاره های آن در زمان امان اهلل
خان ساخته شده و اکنون در وضع بدی قرار دارد.

آرامگاه بابا صاحب در قندهار
والیت غزنی:

از مکانهای دیدنی شهر غزنین می توان به مکانهای زیر اشاره کرد.
ارگ غزنین ،منارههای غزنین ،قصر سلطان مسعود غزنوی ،مقبره سبکتگین ٬بنیانگذار
دودمان غزنوی ،مقبره سلطان محمود غزنوی ،مقبره سنایی غزنوی،تپه سردار
باغ پیروزی :باغی که محل نشاط و شراب و هم چنین انجام تشریفات رسمی زمان غزنویان،
خصوصاً سلطان مسعود غزنوی بودهاست .مقبره سلطان محمود نیز بر طبق وصیت خودش در
آن باغ است.
باغ صدهزار یا باغ صدهزاره،
باغ محمودی :باغی که در زمان سالطین غزنوی محل نشاط و شراب آنان بودهاست.
باغ هزاردرخت :باغی ساخته سلطان محمود.
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مناره های غزنی

والیت ننگرهار:

از آثار مهم شهر جالل آباد در والیت ننگرهار ،سراجالعمارت ،نشستگاه امیر حبیباهلل و
اماناهلل شاه ،بود که در سال  ۲۳۱۳میالدی نابود شد .باغهای آن ولی هنوز برپا هستند و
فضایی دلپذیر دارند .آرامگاه هر دو فرمانروای نامبرده در درون باغی در روبروی سراجالعمارت
قرار دارد.

سراج العمارت در والیت ننگرهار

والیت سمنگان:

از اماکن دیدنی والیت سمنگان به تخت رستم و قصر جهان نما و بازار سرپوشیده حلم می
توان اشاره کرد.
تخت رستم و غارهای آن مربوط به دوره بودایی است و غارهای آن امروزه تقریبا  ۲۵درصد
ویران شده است .خود تخت نیز نیاز به بازسازی دارد.
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قصر جهان نما از سازه های تاریخی والیت سمنگان است .این بنا که در ولسوالی خلم قرار
گرفته مربوط به دوره عبدالرحمن خان است.امروزه تقریبا  ۳۳درصداز آن ویران شده است.

والیت کابل:

• آرامگاه تیمورشاه
• مسجد عیدگاه
• بوستانسرای ،آرامگاه امیر عبدالرحمنخان
• باغ بابر
• باغ لطیف
• زیارت شیخ سعدالدین احمد انصاری
• آرامگاه سید جمالالدین اسدآبادی
• مسجد چوبفروشی
• آرامگاه نادرشاه شهید
• مسجد شریف علیا
• مسجد مال محمود
• مسجد گذری
• مسجد سهدکان چنداول
• دیوارهای سرکوه شیردروازه و آسمائی
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• باال حصار کابل
• قصر داراالمان
• کاخ کوتیباغچه و برجهای درون ارگ
• آرامگاه و مسجد حاجی صاحب پایمنار
• قصر چهلستون
• منار علم و جهل
• منار عبدالوکیل خان
والیت لوگر:

آرامگاه ملک سبز علی صاحب ساختمانی تاریخی است در والیت لوگر .این ساختمان به
صورت گنبدی از خشت پخته بنا شده و در حدود پنج کیلومتری شمال شرق والیت لوگر قرار
دارد .حدود چهل درصد از این بنا در اثر جنگهای داخلی کشورمان ویران شده است.
گل دره لوگر:

چشم اندازی آراسته شده است که بیشتر آنها صومعه هایی هستند که در کنار استوپه هایی
بنا شده اند .در استوپه مراسم مذهبی به جا آورده می شود .صومعه معروف استوپه در گادره
لوگر در جنوب شرقی کابل قرار دارد.
والیت لغمان:
از آثار تاریخی والیت لغمان زیارت مهترالم بابا و قلعه سراج است.
قلعه سراج نام دژی تاریخی است در جنوب استان لغمان افغانستان مربوط به دوره امیر
حبیباهلل .این دژ امروزه تقریباً  ٪۳۳تخریب گردیده .اصل گنبد زیارت مهترالم بابا بسیار
قدیمی بوده اما در زمان حبیب اهلل خان یک بار ترمیم گردیده ولی امروزه تقریبا ویران شده
است.
والیت پروان:
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استوپاهای دوره بودایی توپ دره و قصر جبل السراج از آثار باستانی والیت پروان می باشند
منارکچری :این منار طی دو هزار سال کاروانهایی را راهنمایی می کرد که از شمال و جنوب
وادی کابل عبور می کردند.
منار چکری در عصر کوشانیان ساخته شده و استوانه ای با  ۱۳متر ارتفاع بود .در این بنا از
صنعت سنگ تراشی گلدار استفاده شده بود  .منارچکری در اثر اصابت راکت در مارچ ۲۳۳۰
فرو ریخت.
والیت جوزجان:

زیارت بابا حاتم جوز جان :این مرقد احتماال مربوط به قرن دوازدهم است که در غرب
مزارشریف واقع شده است و در ساخت آن از سبک غزنوی و تزئینات گچبری استفاده شده
است.
والیت پکتیا:

باال حصار گردیز :از آثار والیت پکتیا است .این اثر تاریخی در یک کیلومتری شرق والیت در
باالی تپه موقعیت داشته و تقریبا  ۰۳درصد آن تخریب شده است.

پل تاریخی ماالن در هرات

پل ماالن یکی از بناهای تاریخی هرات و از پلهای زیبا و تاریخی افغانستان است که بر روی
رودخانه هریرود در منطقه ماالن ساخته شده است.این پل در مسیر جاده قدیمی هرات -
قندهار واقع شده و در گذشته های دور ،کاروان هایی که از هرات به مقصد سیستان ،قندهار و
هند سفر می کردند ،از این پل عبور می کردند.
33

پل ماالن ،در شکوفایی اقتصاد و درآمد مردم هرات نقش مهمی داشته و از همین رو در طول
تاریخ ،بارها بازسازی شده است.این پل در سال  ۵۳۵هجری قمری (برابر با  ۲۲۲۳میالدی) و در
زمان سلطان سنجر سلجوقی به همین شکلی که اکنون هست ،با اندک تفاوت ،ساخته شد.
ولی از روی داستان هایی که در مورد پل ماالن حکایت می کنند و بنا به اهمیت تجارتی و
موقعیت جغرافیایی هرات ،گمان می رود که تاریخ ساخت این پل خیلی نزدیک به تاریخ
ساخت شهر هرات باشد .در برخی از این حکایت ها ،تاریخ ساخت پل ماالن تا پیش از ظهور
اسالم نیز ذکر شده است .برخی حکایت هایی که در مورد ساخت پل تاریخی ماالن وجود دارد،
شنیدنی است .بر اساس یکی از این حکایات ،پیش از ظهور اسالم ،دو خواهر مومن زرتشتی
مذهب ،به نامهای بی بی حور و بی بی نور که مرغداری داشته اند ،از تخم مرغ برای ساخت پل
ماالن استفاده کردند .این روایت می گوید آن دو ،در زمان ساخت پل ماالن ،در مالت و مصالح
ساختمانی آن ،تخم مرغ اضافه کردند تا زمانیکه پل ماالن ساخته می شد آنها با استفاده از
تخم مرغ در مالت یا همان مواد ساختمانی آن زمان ،برای مقاوم ساختن پل در مقابل طغیان
آب ،مقاوم شود.
ماالن روستای کوچکی است که در کنار هریرود قرار دارد .به گفته برخی مورخان ،پیش از
اسالم در این روستا آتشکده ای بوده که اهالی شهر هرات در این آتشکده عبادت می کردند.
در زمانی که بر روی رودخانه هریرود پلی وجود نداشت ،مردم به سختی از آب عبور می کردند
و خود را به آتشکده می رساندند .این روایت می گوید یک موبد آتشکده ماالن به نام برزو -
که فرزند نداشت و از بی فرزندی همواره رنج می برد  -روزی دست به دامان اهورامزدا شد و
گفت اگر مرا فرزندی باشد ،به شکرانه آن ،بر روی هریرود پلی خواهم ساخت که مردم بتوانند
به آسانی از آب عبور کنند و به آتشکده بیایند ،خداوند فرزندی به برزو ارزانی کرد و برزو نام
او را فریدون گذاشت و سپس به وعده خود عمل کرد و این پل را ساخت .
پل ماالن در حال حاضر دارای  ۱۱دهنه یا طاق است .اما الکساندر همیلتون جهانگرد انگلیسی
در اواخر قرن نوزدهم میالدی زمانی که از هرات دیدن می کرد در مورد پل ماالن نوشته است
که این پل ،دارای  ۲۳دهنه است .این جهانگرد همچنین نوشته که در آن زمان آب رودخانه
هریرود تغییر مسیر داده و از داخل پستهزار کنار پل می گذشته و راه را مسدود کرده بود.
گزارشی که الکساندر همیلتون در مورد هرات نوشته ،در سال  ۲۳۳۳میالدی در بریتانیا به چاپ
رسیده است
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در سالهای جنگ در افغانستان ،پل تاریخی ماالن قسماً از بین رفته بود ولی در سالهای ۲۳۳۳
و  ۲۳۳۵توسط موسسه داکار مجدداً بازسازی شد.

تخت رستم

تخت رستم ,که در ایبک مرکز والیت سمنگان قرار دارد ,یادگاری است قریب به  ۱۵۳۳سال
پیش که اینک تنهای تنها در اسارت حوضچه هایی که در آن زمان حفرشده بوده است در
اطراف این تخت زیبا ,تا از نفوذ دشمنان در امان باشد ,قرار دارد.

تپه مندیگک

این تپه را می توان با حوزه تمدنی ارغنداب ارتباط داد که در شمال این منطقه و در ۵۳
کیلو متری شهر فعلی قندهار واقع است و به صورت دقیق تر در دره موازی مجرای ارغنداب با
فاصله  ۱۳میلی جاده قندهار–گرشک و اگر از طرف ولسوالی (فرمانداری) خاکریز برگردیم
حدود هشت کیلومتر به طرف ارغنداب در سمت راست جاده قرار گرفته است.
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امروزه اراضی زراعتی در این محدوده کمتر است اما احتمال ا در ازمنه گذشته این ناحیه
توسط شعبه هایی از رود ارغنداب سیراب می شده و آبادی هایی در آن وجود داشته است.
طی تحقیقاتی که در سال  ۲۳۵۲میالدی در شمال شهر قندهار در ناحیه مندیگک صورت
گرفت ،نشان می دهد که مردم افغانستان از سه هزار سال قبل از میالد ،خانه هایی از خشت
می ساختند ،به زراعت و مالداری می پرداختند و از اسلحه ،زیور آالت مسی و ظروف سفالین
دارای اشکال هندسی استفاده می کرده اند  .این در حالی است که بسیاری از کشورها در آن
زمان از این قبیل امکانات بهره ای نداشته و روابط اجتماعی آنها به صورت نامتمرکز بوده است.
در سال  )۲۰۰۰( ۲۳۵۳موسیو کزال ،باستانشناس و متخصص قبل تاریخ فرانسوی ،با انجام
یازده مرحله حفریاتی پانزده طبقه آبادی دورههای مختلف را یکی پس از دیگری کشف کرد.
 ۰۲متر ارتفاع تپه مذکور از تراکم آبادی هایی پانزده گانه ای صورت گرفته است که در طی سه
هزار سال قبل از میالد بر روی هم آباد شده است .تحقیقات انجام شده باستان شناسان روی
آثار بدست آمده حکایت از آثار عصر مفرغ ( برنز) می کند.
گوهرشادبیگم

گوهرشاد بیگم از زنان ادب دوست  ،هنرپرور و خیر  ،وی خواهر امیر قره یوسف (  ۰۳۱-۳۳۳ق
) و همسر شاهرخ میرزای تیموری (  ۰۵۳ – ۰۳۳ق ) بود  .نام او را گوهرشادآغا نیز نوشتهاند.
او به تاریخ و ادبیات عالقهمند بود و مهری هروی  ،شاعره نامدار قرن نهم  ،مصاحب و ندیمه او
بود  .گوهر شاد بیگم آثار و ابنیه زیادی از خود برجای گذاشت که میتوان از مسجدجامع ،
مدرسه و خانقاه شهر هرات و مسجدی نیز در جنب مرقد امام رضا (ع) نام برد (  ۰۱۲ق ) که
این دو مسجد به نام خود وی  ،به مسجد گوهرشاد  ،معروفند و از شاهکارهای هنر معماری و
کاشیکاری قرن نهم هجری به شمار میرود.
همچنین آثار ارزندهای در حرم امام رضا (ع) و اطراف آن پدید آورد ،از جمله دو رواق «
دارالحفاظ » و «دارالسیاده» را بنا کرد  .معمار این دو رواق و دو مسجد در هرات و مشهد ،
قوامالدین شیرازی بود.
اماکن تاریخی کابل
مقبره تيمورشاه:
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این مقبره بطرف غرب لیسه عایشه درانی ،جنوب دریای کابل موقعیت دارد .به روایت تاریخ و
اهالی مقبره تیمو شاه پسر اول احمد شاه بابا نواده زمان خان ولد دولت خان از احفاد اسد اهلل
خان میباشد  .اسد اهلل خان اوالده زیرک بابا سرطایفه مشهور ابدالی سره بین کندهاریست .
زمانشاه مقبره تیمور شاه را از مقبره احمد شاه بابا بزرگتر بنا کرد و در مدت ده سال سلطنت
وی تا همین اندازه موجوده بسر رسید .گرچه سند آغاز و انجام مراسم سرپرستی ومعماری
ومهندسی ووجه مصارف آن تا حال معلوم نگشته ،اما کار تعمیر سالها را دربر گرفته است .

مسجد شریف عيد گاه بين باغ عليمردان وچمن حضوری

مسجد عید گاه درسال  ۲۰۲۲هـ ق بنا نهاده شده و کار تعمیر آن در سال  ۲۰۲۵هـ ق ختم
گردید .در دیوار مسجد کتیبه سنگی وجود دارد که درآن تمام خصوصیات درج است  .درین
مسجد غیر از ادای نماز اجتماعات وجرگه های رسمی نیز برگزار میشد مثالً جنگ با انگلیس
جهت استرداد استقالل افغانستان از منبر سنگی همین مسجد اعالن شد .و دیگر جرگه های
قومی و فیصله های عمومی درهمین مسجد صورت میگرفت .شرق باغ علیمردان وشمال غرب
چمن حضوری این مسجد درچمن حضوری مقابل جوی مستان طرف جنوب پل محمود خان
ساحه وسیع را اشغال نموده عمارت مسجد بصورت طوالنی شماالً جنوباً بداخل هفتاد وشش
گنبد خورد ویک گنبد بزرگ ویک سلسله رواقها وکمانها ساخته شده و دارای منار هاو محراب
های منقش و یک محراب بزرگ مرکزی ودو محراب خورد پائینی بوده و ده مناره های خورد
وبزرگ دارد .صرف سر گنبد بزرگ و سطی آهنپوش بوده متباقی تمام گنبد های مذکور کاگل
میباشد و پیشروی مسجد به طول آن تراسره یا صوفه به فرش سنگ مرمر سفید دارا میباشد.
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معادن افغانستان
سرزمین افغانستان معادن بی شماری دارد که بعضی آنها کشف و دوره های سروی و اکتشافی
را پشت سر گذاشته و آماده استخراج هستند و بعضی هم استخراج می شوند  ،ولی باز هم با
قاطعیت می توان گفت تمامی معادن افغانستان به حالت دست نخورده باقی است .و همین کار
باعث تحریک حس غارتگری متجاوزین شده که به این سرزمین تجاوز نظامی نمایند .بیشترین
اطالعات را در خصوص منابع معدنی افغانستان شوروی در اختیار دارد.
مهمترین ذخایر معدنی شناخته شده در افغانستان بدین قرار است:
گاز طبیعی ،زغال سنگ ،آهن  ،نفت ،مس ،اورانیوم ،نمک ،کروم ،نیکل ،طال  ،سولفور ،باریت،
روی  ،قلع ،فلوئور ،طلق ،منیزم ،میکا ،سنگ الجورد ،یاقوت ،آلومنیوم ،سرب ،پنبه نسوز،
جیوه ،بوکسیت ،تنگستن ،لیتیم ،منگنز ،سنگ مرمر ،سنگ گچ ،سنگ آهک و ...
از این میان عمدتا گاز طبیعی  ،زغال سنگ و نمک ،اورانیوم ،کروم ،مس ،طال و نقره و...
استخراج شده است.
گاز طبیعی:

معادن گاز طبیعی شناخته شده بیشتر در سر حدات شمالی افغانستان در مزار شریف ،اطراف
شبرغان و سرپل قرار دارد .ذخایر گاز طبیعی افغانستان بین  ۲۳۳تا  ۵۳۳میلیارد متر مکعب
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تخمین زده شده است که پس از استخراج صادرات آن با احداث خط لوله ای به شوروی صورت
می گرفته است.
ذخایر نفت:

طبق نتیجه تحقیقات  ۲۰۲۳ذخایر نفت ( پترول ) در والیت هرات ،شبرغان ،میمنه ،قندوز،
طالقان ،سرپل و هلمند تثبیت گردیده است .طبق قراردادی بین روسیه و افغانستان  ۵۵حلقه
چاه توسط روسبه حفر گردید و نفت آن به شوروی صادر گردید .ذخایر نفت افغانستان در ابتدا
حدود  ۲۳۳میلیون بشکه و در تحقیقات بعدی مقدار آن بیش از این تخمین زده شده است.
ذخایر نفت افغانستان مانند ایران و روسیه در میان طبقات سوم دوره های زمین شناسی قرار
دارد.
ذخایر نفت و گازافغانستان

نخستین عملیات حفاری جهت اکتشاف نفت و گاز در افغانستان در سال  ۲۳۵۲انجام شدهاست
بطوری که در سال  ۲۳۵۳منجر به اکتشاف میدان نفتی انگوت در والیت سرپل گردید .در
فاصله سالهای  ۲۳۵۳تا  ۲۳۲۲پنجاه حلقه چاه اکتشافی دیگر نیز در این حوضه حفر گردید که
باعث اکتشاف  ۰میدان گازی بزرگ یتیم تاق(  ،)۲۳۲۳خواجه گوگردک( ) ۲۳۲۲و خواجه برهان
(۲۳۲۳شد.
طبق مطالعات چندین ساله متخصصین روسی و افغانی از سال  ۲۳۲۲تا  ۲۳۰۲دست کم دو
میدان نفتی کوچک ،یک میدان گازی بزرگ (جرقدوق) و دو میدان گازی دیگر کشف
شدهاست که عمدتا در بخش شمالغربی کشور میباشد.
حوضه شمال قسمتی از حوضه عظیم نفت و گاز آمودریا میباشد که از نظر میزان ذخیره در
بین  ۲۵۱حوضه نفتی و گازی کشف شده جهان در رده پانزدهم قرار دارد .این حوضه  ۵۲۵هزار
کیلومتر مربع وسعت دارد و در چهار کشور افغانستان ،ایران ،ترکمنستان و ازبکستان
گسترش دارد .بر اساس مطالعات انجام شده میتوان مجموع ذخایر نفت و گاز شمال کشور
افغانستان را اعم از ذخایرکشف شده و کشف نشده که قابل استحصال میباشند به صورت زیر
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تعیین نمود .درسالهای  ۲۳۰۳روسها مجموعا ذخایر معادن افغانستان را  ۳۵میلون بشکه وقابل
استخصال را  ۰۳۳میلون بشکه تخمین نموده بود .ولی بعداً این ارقام اضافه شدهاست.


مجموع ذخایر کشف شده نفت  ۲٫۰بیلون بیلر تیل خام در بین مزارشریف و شبرغان
وجود دارد



مجموع ذخایر نفت قابل استحصال  ۰۳۳میلیون بشکه



مجموع ذخایر کشف شده گاز در حدود  ۳۳۳بیلیون متر مکعب



مجموع ذخایر گاز مایع قابل استحصال ۵۲۱بیلون متر مکعب گاز مایع

دراین اواخر تحقیقاتی که توسط سازمان امریکائی ناسا انجام گرفت مشخص شد در افغانستان
بیشتر از  ۲۳۳حوضه نفت و گاز وجود دارد .تاکنون در افغانستان بیشترین تحقیقات انجام شده
در پنج حوضه نفت خیز صورت گرفته که دوحوضه آن در شمال آمو ،یک حوضه آن در هلمند،
یک حوضه در هرات و یک حوضه آن در کتواز والیت پکتیکا قرار دارد.
معادن زغال سنگ:

امروزه اهمیت ذغال به همگان روشن است گر چه تا حدود زیادی کارخانه ها و فابریکات گازی
و نفتی شده ولی هنوز از اهمیت ذغال سنگ کاسته نشده است  .در افغانستان زغال سنگ با
کیفیت عالی وجود دارد .ذخایر اثبات شده آن حدود  ۲۳۳تا  ۳۳۳میلیون تن پیش بینی شده
است.
معادن ز غال سنگی در بغالن ( معدن کرکر) ،آش پشته ،قندوز ( بندگی )  ،شرق هرات ( کرخ) ،
مزار شریف ( صوف ) شناسایی گردیده اند.
معادن زغال سنگ افغانستان در نقاط زیر موقعیت دارد:
زغال سنگ کوتل خاکی عالقه برفک
زغال سنگ آش پشته
زغال سنگ فرح کرد غوربند و گاوپران سرخ پارسا
زغال سنگ نهرین
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زغال سنگ جدران
زغال سنگ گرمک عالقه چهل دختران دره صوف
زغال سنگ گوله یدری عالقه کشنده مابین دره صوف و بلخاب
زغال سنگ سنجور عالقه کرخ هرات
زغال سنگ انزری ،شهیدان در حدود الغرجوی کوه دره کوت
زغال سنگ قریه کندالن چقماق مداخیل ارزگان
زغال سنگکرمان و سرجنگل عالقه دایزنگی ،ذغال سنگ پلخمری ...
از جمله معادن ذغال سنگ افغانستان که مورد استفاده و بهره وری قرار گرفته بود عبارت
بودند از :در صوف  ،آش پشته  ،سبزک هرات  ،کرکر و دودکش پلخمری که فعال فقط کرکر و
دود کش مورد استفاده قرار می گیرند.
زغال سنگ دره صوف که در  ۱۳۳کیلومتری شهر مزار شریف واقع است از لحاظ کیفیت و
استخراج نسبت به مناطق دیگر مقام اول را دارد  .قسمت اعظم زغال سنگ این معدن برای
نیروگاه برق مصرف می شود در حالیکه گاز همان منطقه برای رفع نیازهای صنایع معمولی
کشورهای شمالی  ،به کشور های همسایه صادر شده است.
کارخانه های شهر بغالن ،جبل السراج ،گلبهار و پل خمری از زغال سنگ معدن کرکر استفاده
می کنند.
معادن طال:

از گذشته های دور به طریقه کامل و ابتدایی زر شویی از رودخانه کوکچه طال به دست می آید.
از این روش در مناطق مختلف از جمله در مناطق دروازه در بدخشان تا قلعه زال در قندوز و
دره های راق و دادنگ چهل کان استفاده می شود.
تحقیقات وجود معادن طال در بدخشان ،قندهار ،زابل ( زرکشان ،انگوری ،کریستو) را تثبیت
می کند.
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معادن سرب:
سرب فرنجل غوربند
سرب مرگ بهسود
سرب کوه میان شان ارزگان
سرب مومن قول شیرداغ
کوه قند و کوه چهل انجورک عالقه کهمرد
نهرین و جرم در نواحی بدخشان و قطغن
سرب دره صوف
سرب قلعه بی بی گوهر
سرب سیاه دره یک و لنگ
سرب عالقه میدان
سرب نواحی هرات
سرب تنکران بدخشان.
معادن سولفور:
ذخایر بزرگ سولفور در والیت بلخ ،اشکاشم بدخشان و نزدیکی والیت ننگرهار وجود دارد.

معادن اورانیوم:

در بیابانهای جنوب غربی  ،در کوه میر داوود بین هرات و شیندند و در منطقه قندهار وجود
دارد.
معادن گرانیت :

این معادن در نقاط زیر یافت می شوند :
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استالف ،چهاریکار،کوه جوانمرد قصاب ،شاه کابل خورد عالقه میدان  ،کوه سرخی غاره عالقه
کوهدامن ،کوه قره باغ  -جدران  ،بهسود ،ارزگان ،نهرین  ،شنوار.
سنگهای قیمتی:

مشهورترین سنگهای قیمتی افغانستان الجورد ،لعل ،یاقوت ،زمرد می باشد  .که مهمترین و
معروفترین آنها الجورد بدخشان می باشد .معدن مهم الجورد و لعل در منطقه سرسنگ در
شرق رودخانه کوکچه و در  ۰۵کیلومتری جنوب منطقه حضرت سعید می باشد که ذخایر
الجورد این منطقه  ۱۳۳تن تخمین زده شده

است.

از این سنگ در ابعاد مختلف بین  ۲۳۳گرم تا  ۵کیلو در کیفیتهای مختلف موجود می باشد.
این سنگ از معدن افغانستان می باشد .حدود  ۵۳۳کیلو تا  ۲تن موجود می باشد.
معادن مس در افغانستان

درحدود  ۰۳۳رسوبات مستند مس در افغانستان وجود دارد ولی تا فعالً در  ۲۱معادن مس
تحقیقات صورت گرفتهاست .معادن مس در والیتهای لوگر ،هرات ،فراه ،کاپیسا ،فندهار ،زابل و
معادن جنوب افغانستان عبارتند از معادن مس عینک جوهر و دربند میباشد .تخمیناً
افغانستان دارای ۲۰۵۳۳میلون تن مس دارند .معادن مس افغانستان که به مقیاس کوچک و
بلند دارای سنگهای مس دار میباشند قرار ذیل اند:
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هنر کندن کاری روی مس و طال

معادن آهن در افغانستان

تا فعال در  ۲۳۳محل معادن فیرس مشاهده گردیدهاست .ذخایر مجموعی معادن آهن افغانستان
بیشتر از بیلون تن میباشد .معادن آهن افغانستان بطور عموم دارای معیار بلند یعنی۲۱۶ -۳۳
میباشد که در جمله معادن کم مصرف پر کیفیت و کم نظیر شمرده میشود .معادن آهن
درافغانستان در بدخشان پنجشیر غوربند بامیان حاجیکگ بهسود الل سرچنگل یکاولنگ
وغور وهم در قندهار ،میمنه ،هرات ،ارزگان ،پکتیا از اهمیت زیاد برخور دار میباشد .در ۲۳۳
کیلومتری شمال قندهار منطقه خاکریز معدن بزرگ آهنی با ظرفیت  ۰میلیون تن واقع
شدهاست .همچنین معدن آهنی در  ۳کیلومتری شهر جبل السراج قرار دارد .بزرگترین معادن
آهن آسیای مرکزی معدن آهن حاجیگک در والیت بامیان و در  ۲۰۳کیلومتری شمال غرب
کابل قراردارد .در چند کیلومتری این معدن یک ذخیره عظیم آهک (برای گداختن آهن)
وجود دارد .پس از حاجی گک دومین معدن آهن افغانستان همردیف با حاجیگک است معادن
آهن سایه دریا میباشد .معدن آهنگران بامیان الی ۲۵فیصد آهن دارد .سومین معادن آهن
افغانستان که با سایه دریا رقابت میکند معادن دهانه درغوشتک است که  ۳۳فیصد آهن دارد.
چهارمین معادن بزرگ آهن افغانستان الل سرجنگل است که همردیف حاجیگک است .معادن
آهن افغانستان به مقیاس کوچک ویا بلند آهن دارد بصورت فهرست وار به شرح زیر است:
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معادن آهن حاجیگک در والیت لوگر افغانستان

معادن نقره در افغانستان

مهمترین معادن نقره افغانستان (طالی سفید) در ارتفاعات بدخشان ،منطقه پنجشیر ،در سیم
کوه هرات ،خاکریز قندهار ،غوربند و عالقه هزارجات و در رگههای معدن سرب بی بی گوهر
(قندهار) ومقداری در معدن مس عینک مشخص گردیدهاست.
معادن نمک افغانستان

معادن نمک طعام در اندخوی ،تاقچه خانه تالقان ،نمکسار هرات ،مغور غزنی و غیره میباشد.
تولیدات نمک افغانستان دریک سال  ۲۰۳۳۳تن میباشد .نمک تاقجه خانه تخار دارای آیودین
میباشد.
معادن سنگ مرمر در افغانستان

یکی از سنگهای نیمه قیمتی که در تزئین وتعمیرات کار میگیرند مرمر است .هم اکنون در
حدود  ۰۵نوع سنگ مرمر با  ۳۵رنگ مختلف در معادن کشور قابل دریافت بوده که ارزش
مجموعی آن بالغ بر  ۲۵۳میلیارد دالر تخمین زده شدهاست.
انواع مرمر سفید خوگیانی« ،مرمر سفید چشت هرات»« ،مرمر کریمی سمنگان» ،مرمر سیاه
کابل ،مرمر فوالدی وردگ ،مرمر شیرچائی سالنگ ،مرمر سبز تره خیل و کاریز میر و مرمر
سرخ کندهار از جمله مرغوبترین نوع سنگهای مرمر اند که داری جنسیت میده دانه بوده و
بعد از صیقل و پالش کاری شفافیت و جالی خاص را نشان میدهند .تا اکنون در افغانستان
مانند فابریکه حریق شده حجاری و بتون کابل دیگر کدام فابریکه وجود ندارد که سنگ مرمر
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را به ظرفیت کشور قطع و پالش کنند .آمار و ارقام احصایوی نشان میدهد که  ۰۳درصد
سنگ های مرمر و گرانیت افغانستان به منظور پروسس و پالش به کشور پاکستان به قیمت ۳۳
دالر فی تن منتقل میگردد ،که بعد از پروسس با قیمت  ۰۳۳دالر فی تن دوباره باالی افغانستان
به فروش میرسد.
معادن گوگردافغانستان

معادن سلفر در افغانستان در میان آبهای گرم معدنی و بشکل جامد میباشد .مهمترین معادن
سولفور افغانستان در والیت بلخ ،اشکاشم بدخشان و نزدیکی والیت ننگرهار وجود دارد.
معادن عناصر کمیاب افغانستان

معادن عناصر کمیاب عبارتند از لیتیم نیوبیوم سزیم روبیدیم ،بریلیم تنتالیم و کدمیوم
میباشد .این عناصر در گسترده پگماتیت به مقادیر کم و زیاد وجود دارد اگر دریک محل الی
ده تن وجود داشته باشد معدن گفته میشود .از جمله معادن لیتیم بریلم تانتالیوم و نبیوم در
افغانستان نسبتا زیاده از دیگر عناصر کم یاب وجود دارد .طور عموم  ۳۳معادن این عناصر در
میان سنگهای پگماتیتیک وجود دارند .تحقیقات در مورد این عناصر در سالهای -۲۳۲۳
۲۳۳۳صورت گرفتهاست است که نا کافی است ضرورت است تا تا در مورد تحقیقات الزم
صورت گیرد .ذخایر تننالیم ونیوبیم درمعدن نیالو(والیت لغمان) وساحات نورستان ونقاط
دیگرکمربند پگماتیت خیز از اهمیت بلند برخورد داراست .معیار لیتیم در افغانستان از  ۲٫۵تا
 ۱٫۰فیصد میباشد.
برلیم

درگستره کمربند پگماتیت خیز افغانستان در والیت لغمان و جالل آباد وجود دارند .تشکیل
این معادن متعلق بدوره اولیگوشویز یا ابتدا مرحله کریتوشویز مگمات میباشد .ترسبات مهم
این ماده در دره پیچ دارای کرستلهای به اندازه  ۳۳سانتی مترمیباشد که از نوع c1+c2
میباشد .این معادن دارای  ۲۱۳۳۳تن «بیرل» بوده که از جمله  ۲۳۰۳تن آن برلیم اکساید
میباشد.
معادن لیتیم
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به درازای  ۰۵۳تا ۳۳۳کیلومتر(ازهلمند تا ننگرهار ،لغمان تا ارزگان و اشکاشم) باپهنای  ۲۵۳تا
۱۳۳کیلومتر تثبیت شدهاست .دها انباشتههای معدنی این فلز به مقیاس معدن درمحدوده این
گستره تشکیل گردیدهاست .مانند معدن جامنک ،درومگل ،پسگوشته ومعادن دیگر واقع
والیت نورستان که ذخایراوکساید لیتیم درین معادن ازپنجصد تا یک ملیون تن میباشد.
معادن درومگل وجامنک (والیت نورستان) که ذخایر بیش ازچهارملیون تن «اوکساید لیتیم»
را دارند که دارای اهمیت زیادی میباشد .اگرچه کانادا نیز یگانه کشورپگماتیت خیزجهان است
ودارای مقدار زیاد اوکساید لیتیم میباشد اما ذخایر این فلزات درافغانستان نسبت به کانادا
بیشتراست .ذخایربیریلیم نیز درپگماتیتهای افغانستان به حد قابل مالحظ گسترش دارد.
تنتالیم و نیوبیم

در یازده معادن که لیتم و برلیم دارند این دو عنصر به آنها یکجا وجود دارد .سه معدن دیگر
آن در والیت پروان و بدخشان موجود میباشد .ذخایر بزرگ این ماده درمنطقه نیله والیت
لفمان در میان سنگهای پگماتیت بطول  ۳کیلومتر وعرض  ۳متر میباشد قرار دارند .درین
ذخیره گاه معادن تنتالیوم نیبیوم لیتیم برلیم سیزیم روبدیم و قلع نیز وجود دارند.
معادن فلزات افغانستان

در افغانستان الی اکنون ۱۰۲معدن فلزات را کشف نمودهاند .معادن فلزات در زیاده نقاط
افغانستان وجود دارد .تا فعال  ۲۱معدن مس چهار معادن طال ،پنج معادن نقره ،معادن کروم در
 ۲۳محل ،سرب وروی در هشت محل ۳ ،معدن مولی بودیم  ۳معادن المونیم  ۰۳معادن آهن با
فیصدی سایر عناصر ،معادن قلعی ونکل درین کشور کشف و مورد مطالعه قرار گرفتهاست.
معادن المونیم (آلمینیوم)

در افغانستان تا فعالً هفت معادن المونیم کشف گردیدهاست .بوکسایتها منبع اصلی المونیم
میباشد که در تشکالت احجار دریافت میگردد .لیترایت و کارست در کشور ما مماثل آن در
شیله «او به تو» والیت زابل و منطقه نالک ساحه تاله والیت بغالن به مشاهده رسیدهاست.
ذخیره معادن متذکره بطور مجموعی مقدار  ۵٬۳میلیون تن متریک بوده و فیصدی مواد معدنی
به  ۶ ۵۳میرسد .معدن لیترایت والیت بغالن حجم بزرگتر داشته با دریافت انرژی بیشتر برقی
در کشور پراسس المونیم در این دوساحه میسر میباشد.
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سیماب

الی فعالً شش معادن سیماب در افغانستان کشف گردیدهاست .این معادن در ساحات جنوب
غربی کشور در اثر تبخیر چشمههای آب گرم تشکل نمودهاست .ذخیره تقریبی غیر منکشفه
ان در حدود  ۰۱۳۳۳تن متریک میباشد .دو ساحه دیگر در منطقه افغانستان مرکزی و ساحات
شرقی کشور مماثل تشکالت باال منطقه سیماب دار ) (Hgرا نشان میدهد .ســاحات یاد
شده در اثر تحقیقات مـزید از موجودیـت تشــکالت نقره ) (AUو طال ) (AGنیز آگاهی می
دهد.
محیط زیست

قطع درختان جنگلی توسط قاچاقچیان و انتقال چوب این درختان به کشورهای همسایه و
عمدتاً پاکستان باعث نابودی بیش از  ۳۳درصد جنگلهای این کشور تا سال  ۱۳۳۳شد .شاید
مهمترین مشکل زیست محیطی افغانستان خطر نابودی جانورانی مانند پلنگ برفی ،بزهای
کوهی ،سمور ،غزالهای وحشی ،قوچ و ...باشد .این حیوانات بیشتر برای استفاده از پوستشان
کشته میشوند .از شاخصترین محدودیتهای زیستمحیطی این کشور میتوان به محدویت
در دسترسی به منابع آب (مصرف کشاورزی و آشامیدنی) ،چرای بیش از حد دام ،آلودگی هوا
و آب ،عدم دسترسی به آبهای آزاد و ...اشاره کرد .تقریباً در افغانستان سامانه دفع زباله به
روش مدرن وجود ندارد.
فرهنگ
زبان و خط
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ماده شانزدهم قانون اساسی افغانستان زبانهای فارسی (در گویش رسمی و دولتی دری )و
پشتو را زبانهای رسمی افغانستان اعالم میکند و چنین میگوید" :از جمله زبانهای پشتو،
دری ،ازبکی ،ترکمنی ،بلوچی و پشهای ،نورستانی ،پامیری و سایر زبانهای رایج در کشور،
پشتو و دری زبانهای رسمی دولت میباشند .در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبانهای
ازبکی ،ترکمنی ،پشهای ،نورستانی ،بلوچی و یا پامیری تکلم مینمایند ،آن زبان عالوه بر پشتو
و دری ،زبان سوم رسمی میباشد و نحوه تطبیق آن توسط قانون تنظیم میگردد ".دولت برای
تقویت و یافتن همه زبانهای افغانستان برنامههای موثر طرح و تطبیق مینماید .نشر
مطبوعات و رسانههای گروهی به همه زبانهای رایج در کشور آزاد میباشد.
نامداران فرهنگی و هنری
از چهرههای فرهنگی مشهور افغانستانی میتوان از موالنا جالل الدین بلخی ،خواجه عبداهلل
انصاری ،انوری ،عنصری بلخی ،دقیقی بلخی ،امام فخر رازی ،ابوریحان بیرونی ،عبدالقادر بیدل،
امیر علیشیر نوایی ،عبدالرحمن جامی ،رابعه بلخی ،ناصر خسرو ،سنایی غزنوی ،کمال الدین
بهزاد ،مال فیضمحمد کاتب ،ابوعبید عبدالرحمن محمد جوزجانی ،حمیدی بلخی ،حنظله
بادغیسی ،ظهیر فاریابی ،موالنا حسین واعظ کاشفی ،شهیدبلخی ،معروفی بلخی ،ابوالموید
بلخی ،ابونصر فارابی ،ابواسحاق فارابی ،رحمان بابا ،خوشحال خان ختک ،ابوشکور بلخی،
عشقری ،میرغالم محمد غبار و خلیل اهلل خلیلی نام برد.

موسیقی و رقص
در افغانستان ،مردم تاجیک نوعی رقص گروهی بنام قرصک و مردم پشتون دارای نوعی رقص
گروهی به نام اَتَن هستند .در موسیقی نیز افغانستان پیشنه خوبی دارد .در گذشتهها مردم
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افغانستان در نشستهایی که در موعد معینی برگزار میشدهاست ،گردهم میآمدند و به بحث
و بررسی درباره کتب و اشعار میپرداختند و در پایان این جلسات به آوازخوانی و موسیقی
میپرداختند و از اشعار بسیار شیرین و پرمعنا استفاده مینمودند.
سینما
سینما در افغانستان به دلیل سه دهه جنگ پیشرفت چندانی نداشتهاست .در دوره طالبان
سینما نیز ممنوع شد .در این دوره طالبان حتی اقدام به تخریب آثار سینمایی نیز کرد ،اما در
این میان برخی از این آثار به ویژه آرشیو تلویزیون ملی افغانستان به وسیله افراد هنردوست
از نابودی نجات یافتند و امروز در دسترس میباشند .پس از سرنگونی طالبان ،سینما به
پیشرفتهایی نایل آمد و آثار خوبی هم ارائه شد .از جمله این آثار میتوان به فیلم «اسامه»
ساخته «صدیق برمک» اشاره کرد .نخستین انیمیشن در تاریخ افغانستان پس از سرنگونی
طالبان با نام «تهاجم» به کارگردانی «افشین دانش» برگرفته از طرح احمد فهیم کوه دامنی
برای شرکت در جشنوارههای بینالمللی در سال  ۲۰۰۱ساخته شد .این انیمیشن توانست
توجه و دید بیشتر داوران جشنواره را به سوی خود جلب نماید.
رادیو و تلویزیون
نخستین برنامه رادیویی افغانستان توسط رادیو کابل در سال  ۲۰۳۳در زمان اماناهلل شاه پخش
شد .تلویزیون اما در پایان حکومت سردار داوود در سال  ۲۰۵۳به میان آمد .در دوران طالبان
تلویزیون ،وسائل فیلمبرداری ،ماهوارهها ،سینماها ،موسیقی ،تئاتر و دیگر وسائل ارتباط
جمعی و رسانه های صوتی و تصویری ،همه و همه منع اعالم و تحریم گردیده بود .افغانستان
هماینک دارای یک سازمان رسانهای ملی به نام «رادیو تلویزیون ملی افغانستان )» (RTA
میباشد .این سازمان دارای یک شبکه تلویزیونی و یک شبکه رادیویی میباشد .اگرچه RTA
رسانهای متعلق به دولت است اما طبق قوانین جدید رسانهای نه دولتی و نه خصوصی ،بلکه
رسانهای مردمی است که صرفاً هزینهاش را دولت تامین میکند .اخیرا دوباره سعی بر این
است که محصوالت رادیو و تلویزیون ملی افغانستان ،بر اساس اصول ،روش و پالیسی حکومت
کارکرد داشته باشد .عالوه بر  RTAرادیو و تلویزیونهای خصوصی دیگری در افغانستان
وجود دارد که شامل نزدیک به  ۲۳۳شبکه رادیویی و بیش از  ۰۳شبکه تلویزیونی میشود.
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رسانههای چاپی
پیشینه رسانهها درافغانستان به نشر اولین روزنامه ،شمسالنهار در سال  ۲۱۵۱برمیگردد.
همینک چندین روزنامه در کابل و سایر والیات افغانستان فعالیت میکنند .بیشتر روزنامههای
افغانستان پس از سرنگونی طالبان روی کار آمدند.

دولت
نظام قانونی
نظام حکومتی افغانستان جمهوری اسالمی (متفاوت با پاکستان و ایران) است .برپایه ساختار
جدید در این کشور ،قوانین این کشور بر اساس آموزههای دین اسالم است .بر پایه قانون
اساسی این کشور حکومت متبوع از قانون اساسی متعهد است یک کشور پیشرفته و کامیاب،
یک نظام مبتنی بر عدالت اجتماعی ،محفوظ نگه داشتن حقوق و کرامت انسانی مردم
افغانستان ،تفهیم و نهادینه کردن یک کشور دموکراتیک ،حفظ اتحاد ملی ،برابری و تساوی
حقوق اقوام و قبایل گوناگون ساکن در کشور ،به معرض وجود گذارد .برپایه قانون اساسی ،این
کشور متعهد به رعایت قوانین سازمان ملل و قوانین بینالمللی در دفاع از حقوق بشر است .
براساس قانون اساسی افغانستان ،یک جوان با  ۲۰سال سن تمام میتواند رای بدهد.

قوه اجرائیه
رئیس جمهور :حامد کرزی
وزیر خارجه :زلمی رسول
وزیر دفاع :عبدالرحیم وردک
وزیر مالیه :انورالحق احدی
وزیر داخله :حنیف اتمر
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قوه قانون گذاری
مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) ۱۳۳ :نفر
رئیس مجلس نمایندگان :محمد یونس قانونی
مجلس سنا (مشرانو جرگه) ۲۳۱ :نفر
رئیس مجلس سنا :صبغت اهلل مجددی
محکمه عالی )دادگاه عالی(
رئیس :عبدالسالم عظیمی
ارتش
ارتش ملی افغانستان پس از فروپاشی طالبان به تدریج شروع به بازشکل گیری کرد .در سال
 ۲۰۰۵نیروی هوایی این کشور رسما آغاز به کار کرد .خدمت سربازی در افغانستان اجباری
نیست.

اقتصاد
افغانستان یکی از اعضای اتحادیه همکاریهای منطقهای جنوب آسیا  ،سازمان اکو و سازمان
کنفرانس اسالمی می باشد .افغانستان یکی از کشورهای با نرخ توسعه پایین جهان است.
درسال  ،۱۳۳۳نرخ مبادله تولید ناخالص داخلی در  ۲۳میلیارد دالر قرارداشت و سرانه تولید
ناخالص داخلی  ۲،۳۳۳دالر میرسید .نرخ بیکاری آن  ٪۰۵و تقریبا  ٪۰۲ساکنین آن زیر خط
فقر زندگی میکنند .مطابق با دادههای یواساید بیش  ۳۱درصد از جمعیت افغانستان برای
کمتر از  ۲دالر در روز زندگی میکنند .اقتصاد افغانستان از حوادثی که از سال  ۲۳۳۰تاکنون
جریان دارد رنج می برد ،همراه با آن چندین خشکسالی نیز به مشکالت مردم در طول
سالهای  ۱۳۳۲–۲۳۳۰اضافه شدند .اگرچه بعد از جاری شدن میلیاردها دالر توسط تجارتهای
بینالمللی و کمکهای کشورهای دیگر ،در طول شش سال پیش ،این اقتصاد کمی توانست
رشد کند .حدود  ۰۲درصد مردم این کشور کشاورز هستند و بقیه شامل  ۲۲درصد در صنعت
(اغلب بافندگی) و  ۳درصد در خدمات مشغول به کار هستند.نرخ تورم در این کشور در سال
 ۲۲,۰ ،۱۳۳۵و در سال  ۱۳۳۲بنا بر پیش بینیها  ۲۳درصد است .بیشترین محصوالت صادراتی
این کشور به سه کشور آمریکا( ،)٪۱۵٫۳پاکستان( )٪۱۱و هند( )٪۲۳٫۵است که حجم آن ۵۳۳
میلیون دالر آمریکا تخمین زده میشود .و عمدهترین شریکان صادر کننده محصوالت به این
کشور پاکستان()٪۱۰٫۳آمریکا( ،)٪۲۲٫۱هند( ،)٪۳،۳آلمان( ،)٪۲٫۰ترکمنستان(،)٪۳٫۳
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روسیه( ،)٪۳٫۵کنیا( )٪۳٫۰و ترکیه( )٪۳٫۱میباشند که حجم آن به بیش از  ۳میلیارد دالر
میرسد .بیشترین بدهی این کشور به کشور روسیه و نیز بانک جهانی است که به بالغ بر ۰
میلیارد دالر میرسد .پس از سقوط طالبان بیش از  ۲۳کشور جهان قول کمک به این کشور را
دادند که به فاصله  ۱۳۳۳تا  ۰٫۳ ،۱۳۳۳میلیارد دالر به این کشور کمک بالعوض کنند.
واحد پول افغانستان« ،افغانی» نام دارد که از سال  ۲۰۰۳به بعد ارزش آن نسبت به دالر رو به
بهبودی میرود .سال مالی آن از یکم فروردین ( ۱۲مارس) تا  ۱۳اسفند ( ۱۳مارس) است.
عمده ترین محصول صادراتی این کشور مرفین یا تریاک است .از دیگر اقالم صادراتی این
کشور میتوان به جامه پشمی بومی این کشور و فرشهای دستباف و پوست گاو و گوسفند و
سمور و پلنگ و مار اشاره کرد.

صنایع
صنایع زیادی در افغانستان وجود ندارد .اما صنایع دستی قالیبافی ،فرشهای دستی ،گلیم،
نمد یا نماد ،و جاجیمبافی در این کشور به طور خودجوش موجود میباشد .افغانستان ساالنه
حدود دو و نیم میلیون متر مربع فرش صادر میکند.
راهها
افغانستان به لحاظ ارتباطی و وضعیت جادهها و بزرگراهها نسبت به گذشته پیشرفت
نمودهاست .به طور کلی  ۳۵فرودگاه در این کشور وجود دارد .نام هواپیمایی بینالمللی
افغانستان آریانا است .دو فرودگاه بینالمللی کابل و قندهار و میدان هوایی-نظامی بگرام از
مهمترین فرودگاههای این کشور است .افغانستان به دلیل عدم دسترسی به آبهای آزاد فاقد
بندر و کشتیرانی است و تنها رودخانه مرزی آمودریا از این قاعده مستثنا است که آن هم به
سبب عدم توجه کافی هیچ بهرهای برای این کشور ندارد .در افغانستان راه آهن وجود ندارد .
در کشور افغانستان بنا بر آمار سال  ۲۰۰۰حدود  ۰۵هزار کیلومتر جاده وجود دارد که تنها ۳
هزار کیلومتر آن آسفالت و ریگ اندازی شدهاست ۲۱۳۳ .کیلومتر تنها مسیر رودخانهای و آبی
این کشور است که در محدوده آموردیا با سه کشور تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان
واقع است .از بنادر نزدیک به این رودخانه میتوان به شیرخان بندر و خیرآباد اشاره کرد.
نزدیکترین شهر مهم به این رودخانه مزار شریف است.
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ارتباطات

رشد و توسعه نظام ارتباطی افغانستان به دلیل کوهستانی بودن این کشور بسیار بود که اکنون
با استفاده از تکنولوژی مدرن با سرعت زیادی در حال رشد قرار دارد و بیشتر از  ۰۳فیصد
کشور زیر پوشش مخابراتی جی اس ام قرار دارد  .در افغانستان بیش از  ۰۳هزار نفر صاحب
تلفن هستند و جالب تر آن که  ۰۳برابر آن در این کشور صاحب تلفن همراه هستند.در این
کشور بیش از  ۱میلیون نفر کاربر اینترنت هستند.همچنان وزارت مخابرات افغانستان از دو
سال بدینسو روی پروژه فایبر نوری کار میکند که با تکمیل شدن این پروژه افغانستان به
خطوط جهانی فایبر نوری وصل خواهد شد .افغانستان در عرصه مخابرات پیشرفت چشم
گیری نمودهاست که فعالیت  ۲شرکت مخابراتی خصوصی و دولتی این موضوع را تائید میکند.

رابطههای خارجی
رابطه با همسایهها
رابطه با ایران

به سبب ارتباطات ریشه دار فرهنگی ،ایران نقش مهمی در سیاست خارجی افغانستان دارد،
عالوه بر این ایران یکی از بزرگترین طرفهای تجاری افغانستان است .پس از سرنگونی
طالبان و روی کار آمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان روابط تجاری افغانستان و ایران
افزایش چشمگیری داشته است .البته این روابط تاکنون بیشتر صادرات ایران به افغانستان
بوده است .ایران و افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر و بازسازی شبکه حمل و نقل
افغانستان همکاری دارند .
رابطه با پاکستان افغانستان از دیرباز با پاکستان بر سر خط دیورند مشکل مرزی دارد.
روابط فرامنطقهای

حکومت کنونی افغانستان جز با اسرائیل با همه کشورهای دنیا دارای روابط سیاسی است.
دولت افغانستان اعالم داشته که در صورت تشکیل کشور کامالً مستقل فلسطین روابط کامل
خود را با اسرائیل برقرار خواهد کرد.
عضویت در سازمانهای بینالمللی

سازمان ملل
54

متحد اینتلست
اکو
پیماننامههای بینالمللی

پیمان منع گسترش مینهای ضد نفر
افغانستان عضویت سازمان همکاری منطقهای آسیای جنوبی (سارک) را نیز حاصل کردهاست.

آموزش و پرورش
پیشینه مدارس جدید افغانستان به سال  ۲۱۰۱در زمان حکومت «امیر حبیباهلل» باز میگردد
که در این سال اولین مدرسه ابتدایی با نام «مکتب حبیبیه» در کابل تأسیس شد.
قبل از تأسیس مکتب حبیبیه کسانی که میخواستند سواد خواندن و نوشتن را بیاموزند در
مساجد و برخی از مکاتب خانگی نزد روحانیون دینی سواد را با خواندن سورههای کوچک
قرآن آغاز و سپس با خواندن تمام قرآن سواد خود را ادامه میدادند و برخی نیز با خواندن
دیوان حافظ و برخی دیگر از متون ادب فارسی سواد خود را به پایه کمال میرساندند.
مکاتب سنتی در افغانستان حتی پس از تأسیس مدارس جدید ،بیشترین سوادآموزان را در
خود داشت و حتی تا به امروز نیز در بسیاری از مناطق روستایی افغانستان مکاتب خانگی و
درس خواندن در مساجد و مکتبخانههای سنتی جریان دارد.
تأسیس مدرسه حبیبیه در کابل اولین اقدام جدی و زیربنایی حکومت امیر حبیباهلل خان در
بنیاد گذاشتن آموزش و پرورش به شکل مدرن و امروزی آن بود که تمام معلمین و مسؤلین
اداری آن غیر افغان و از کشور هندوستان بودند.
از مشکالت عمده مدرسه حبیبیه و چند مدرسه دیگر که در آن دوران در کابل تأسیس شد،
نداشتن معلم بومی بود و همه معلمین این مدارس خارجی بودند.
برای اولین بار در سال در سال  ۲۱۳۲اولین مرکز تربیت معلم در کابل تأسیس شد و تعدادی از
کسانی که سواد را به شکل سنتی آن در مساجد و مکتبخانهها آموخته بودند در مرکز تربیت
معلم پذیرفته و پس از  ۱سال تحصیل برای اولین بار  ۲۵نفر از آن فارغالتحصیل شدند.
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تأسیس وزارت آموزش و پرورش در زمان"اماناهلل خان"

با مرگ امیر حبیباهلل ،فرزندش اماناهلل خان به حکومت رسید .وی نسبت به توسعه مدارس به
شکل امروزی آن توجه ویژهای داشت و موفق شد که برای اولین بار در تاریخ معاصر افغانستان
وزارت معارف را که در اصطالح امروز به آن آموزش و پرورش گفته میشود بنیانگذاری کند.
یکی دیگر از اقدامات زیربنایی حکومت اماناهلل خان ،تأسیس اولین قانون اساسی افغانستان
بود که در یکی از بخشهای این قانون آموزش و پرورش برای تمام مردم افغانستان رایگان و
حتی اجباری اعالم شد.
به تدریج در حکومتهای مختلف که بعد از امان اهلل خان روی کار آمدند مدارس جدید توسعه
پیدا کرد و تعداد دانشآموزان رو به فزونی گرفت.
با تجاوز شوروی و با گسترش جنگ در این کشور ساختارهای اجتماعی این کشور از جمله
آموزش و پرورش آن از هم فروپاشید و میلیونها نفر از مردم این کشور آواره شدند.
در دوران حاضر مدارس و دانشگاههای در این کشور به سرعت در حال رشد هستند و در حال
حاضر بخش زیادی از دانشآموزان و دانشجویان افغانستان در مدارس و دانشگاههای خصوصی
افغانستان نیز تحصیل میکنند.
آموزش عالی و دانشگاه ها
وزارت تحصالت عالی افغانستان برنامه ربز و ادارهکننده تمام دانشگاههای دولتی
افغانستان است .برای انسجام موسسات تحصیالت عالی کشور ،گسترش و توسعه نهادهای
تحصیلی در مرکز و والیات ،دولت را واداشت تا در سال  ۲۰۵۲هـ ش وزارت تحصیالت عالی را
به مثابه بزرگترین ارگان فرهنگی در چوکات حکومت تاسیس کند .این وزارت موظف گردید
تا به خاطر سمتدهی و سازماندهی کلیه سیستمهای تحصیالت عالی ملکی در مملکت و به
منظور تحقق طرحهای کوتاه و درازمدت برای تربیت کادرهای ملی ،هماهنگی در تهیه مواد
درسی ،تنظیم برنامههای معین تحصیلی ،پژوهشی ،چاپی ،افزایش سطح دانش اعضای کادر
علمی ،بررسی مداوم وضع زندگی استادان و محصالن ،ایجاد روابط سالم علمی و دانشگاهی با
مؤسسات علمی و فرهنگی ملی و بینالمللی برای پیشرفت کمی و کیفی نهادهای تحصیلی،
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رفع نیازمندیهای جامعه ،از رهگذر آمادهسازی متخصصان جوان ،تالفی عقبماندگی کشور از
کاروان علم و معرفت جهانی ،ایجاد گروههای مشورتی برای بخشهای مختلف اقتصادی،
مهندسی ،طبی ،تعلیم و تربیت ،حقوق ،زراعت ،ساختمانهای دولتی و شهری ،علوم شرعی،
طرح اساسنامهها ،قوانین ،مقررات ،لوایح و راهکارها در عرصه تحصیالت عالی ،برگزاری
همایشها و جشنوراههای علمی مطابق مقتضیات جامعه ،تدویر دورههای تکمیلی تخصصی،
توسعه موسسات آموزشی مورد نیاز ادارات رسمی ،ارزیابی وضع موسسات تحصیلی در
مطابقت با شرایط کشور ،لغو ،ادغام و تاسیس مراکز تحصیلی و علمی -تطبیق یکسان و بال
انحراف تمام اسناد تقنینی و کنترل از تحقق به موقع آن با ارزیابی اسناد علمی کار و فعالیت
کند.
برای نخستین بار هسته تحصیالت عالی در کشور در سال ۲۰۲۲ه-ش با تاسیس پوهنحی طب
در شهر کابل گذاشته شد .این پوهنحی تحت سرپرستی یکی از متخصصین ترکی بنام پر
فیسور دوکتور رفقی کامل بیگ با ( )۰تن استاد شروع بکار کرد .فعالیت های ابتدائی این نهاد
نو بنیاد را شعبات طبی کوچکی تشکیل میداد .تعداد محصالن آن که زمانی از ( )۵۳۳نفر تجاوز
نمی کرد اما هم اکنون باالی  ۲۳۳۳۳نفر دانشجو در حال تحصیل دارد.
در حال حاضر بزرگترین دانشگاه افغانستان که قدیمیترین دانشگاه این کشور نیز میباشد،
دانشگاه کابل است که در سال  ۲۰۲۲شمسی تأسیس شده است.
دانشگاه کابل که در غرب شهر واقع شده است از دانشکدههای متعددی تشکیل شده است که
قدیمیترین و بزرگترین آن دانشکده پزشکی میباشد که در سالیان اخیر مورد بازسازی نیز
قرار گرفته است.
کتابخانه مرکزی دانشگاه کابل ساختمانی بسیار مجهز دارد و در سالیان اخیر برخی از کشورها
بویژه جمهوری اسالمی ایران در ساماندهی و تقویت آن کمک کردهاند .مقبره «سید
جمالالدین اسدآبادی» نیز در محوطه همین دانشگاه قرار دارد.
از دیگر دانشگاههای مهم افغانستان میتوان از دانشگاه پلیتکنیک کابل ،دانشگاه بلخ،
دانشگاه بیرونی والیت کاپیسا ،دانشگاه قندهار و دانشگاه هرات نام برد.
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دانشگاه هرات دومین دانشگاه بزرگ افغانستان است که از  ۲۲دانشکده تشکیل شده و هزاران
دانشجو در آن در حال تحصیل هستند.
برخی از مؤسسات و دانشگاههای خارجی نیز در افغانستان شعبه دارند که از مهمترین آنها
می توان از دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد جمهوری اسالمی ایران و دانشگاه آمریکایی کابل
نام برد.
برخی از معروفتین دانشگاههای افغانستان:
کابل


دانشگاه خاتم النبیین (ص)



دانشگاه آمریکایی افغانستان



دانشگاه باختر



دانشگاه دعوت



دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل



دانشگاه طب کابل



دانشگاه کابل



موسسه تحصیالت عالی کاردان



اکادمی ملی نظامی افغانستان



پلی تکنیک کابل



موسسه تحصیالت عالی رنا



موسسه تعلیم و تربیت



موسسه آموزش عالی دنیا



موسسه آموزش عالی کابورا



موسسه علوم بهداشت ودرمان (ساینس)



دانشگاه کاروان



موسسه آموزش عالی مریم



موسسه تحصیالت عالی کاتب



موسسه آموزش عالی میوند



دانشگاه سالم
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موسسه آموزش عالی پیشگام



موسسه علوم صحی کابل

خوست


دانشگاه حرا



دانشگاه خوست



دانشگاه پامیر

قندهار


دانشگاه قندهار

ننگرهار


دانشگاه آریانا



دانشگاه خراسان



دانشگاه ننگرهار



موسسه آموزش عالی اسپینگهار

دیگر استانها


دانشگاه البیرونی



دانشگاه بلخ



موسسه آموزش عالی بدخشان



دانشگاه بامیان



موسسه آموزش عالی فاریاب



دانشگاه غزنی



دانشگاه جوزجان



موسسه آموزش عالی پروان



دانشگاه تخار
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