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 چکیده

افغانستان در کمربند خشک و کم آب اوراسیا واقع شده چنانکه از یک سو قریب به دشت هاي خشک و بی آب  

، قرار داردزیره عربستان و شمال آفریقا و از سوي دیگر در همسایگی بیابان هاي استپی آسیاي مرکزي جشبه 

در در حوزه آب هاي فرامرزي جهان اما؛ وجود رشته کوه هاي پامیر و هندوکش او را به یکی از کشور هاي نا

که مناطق خشک و نیمه خشک جهان توسعه آب محور دارند و آب عامل نخست و  از آن جایی .تبدیل کرده است

درصد از آب هاي  95د، و باتوجه به اینکه بیشتر از رو میاصلی توسعه، امنیت و رفاه در این مناطق بشمار 

، کم ارزشی آب ابزاريکوشش شده تا با طرح سه تهدید؛ دیپلماسی  افغانستان فرامرزي است؛ در این مقاله
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در اسناد دولتی، شرایط نامساعد مذاکرات و همچنان ارائه سه فرصت؛ دیپلماسی علمی، توجه جهانی به ارزش 

  .زي افغانستان به تحلیل گرفته شودي آب هاي فرامر ، وضعیت امروز و آیندهتانسیل نسل نوپآب و 

  مقدمه

بستر و مصدر آبادانی ست و نخستین جوامع و سپس تمدن هاي بزرگ دنیا در کناره ها و امتداد رود هاي آب 

با اینکه آب مصدر هر . هیرمند و آمو شکل گرفته استهریرود، نیل، هوانگ هو، دجله و فرات،  :بزرگی چون

زیادي تا دانستن اهمیت و ارزش  جایگاه آب هنوز درك نشده است و گویا فاصلهو اهمیت این آبادانی است، اما 

توزیع این آب هاي نیز  در دسترس محدود بوده وو واقعیت این است که آب هاي شیرین . آب باقی مانده است

. iدرصد از آب هاي شیرین و سالم جهان دسترسی دارند 20درصد از جمعیت جهان به  80چنانکه  نابرابر است

خاصیت جاري . کل اضافه نماییم تازه عمق بحران هویدا خواهد گردیدوقتی مدیریت ضعیف انسانی را نیز بر مش

و مرز ) حوزه آبریز(ساز را به رسمیت نشاسد و براي خودش قلمرو  ن نساا باعث شده تا مرز هاي سیاسیبودن آب 

این آزادگی آب باعث شده تا مفهوم آب هاي فرامرزي و حوزه . هاي جداگانه اي از مرز هاي سیاسی داشته باشد

حوزه رودخانه اي  286وجود بیش از .  تري را اتخاذ کند نظم خاصآبریز مشترك ایجاد شود و مسأله آب شکل و 

iکشور از یک سو 150رامرزي در میان ف i ، یک حوزه آبریز در و عطش استفاده ناعادالنه کشور هاي قوي

بر . کرده است بیشتر کشور جهان فرامرزي را تبدیل به دغدغه امنیت ملی مسأله آب هاي، مشترك از سوي دیگر

کشور هاي بین همکاري هاي  و تعریف مکانیزم آبی ، حل منازعاتوضعیت براي تحلیل ؛هشداقتضاي مسایل یاد

ه وجوه عدانش مطال ؛دپیلماسی آب. ایجاد شده است "دیپلماسی آب"شریک در یک حوزه آبریز مشترك، مفهوم 

عطش استفاده ناعادالنه کشور هاي نیرومند یک حوزه آبریز . تخنیکی، اقتصادي، سیاسی و اجتماعی آب است

منازعات  ت آبی را میان کشور ها رقم بزنند، چنانکهنازعامشترك و کاهش منابع آب دست بدست هم دادند تا م

ترکیه، سوریه و عراق برسر رود هاي دجله و فرات، منازعات هند و پاکستان بر سر رود هاي حوزه سند، منازعات 

  .زعات مهم آبی فعلی بشمار می آیندمنا ي از جمله... و  آن سر رود نیل با کشور هاي باالدست مصر بر
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  در جهان د آببحران کمبو

عب تخمین شده میلیون کیلومتر مک 1386فراگرفته است، کل آب کره زمین  از سطح زمین را آب 4/3حدود 

iاست i i .طبق آمار پایگاه USGS  0.0002مقدار آب رودخانه هاي جهان در تناسب به کل آب هاي زمین 

  .درصد بوده و در مقایسه به کل آب هاي زمین بسیار ناچیز می باشد

 درصد از کل هاي زمین حجم آب به کیلومتر مکعب  منابع آب

  96.54  1,338,000,000  دریاچه هاي شورها، دریاها و  اقیانوس

  1.69  23,400,000  آب هاي زیر زمینی

  0.0002  2,120  ها رودخانه

  

آب هاي از % 60همین مقدار ناچیز هم بصورت برابر و یکسان بر همه خشکه زمین توزیع نمی شود چنانکه اما 

و  اندونزي، ایاالت متحده آمریکا، روسیه، برزیل، کانگو، کلمبیا، چین، کاناداکشور  10 در کمتر ازشیرین جاري 

iوجود دارند هند v . کویت: بخصوص کشور هاي چونکشور جهان به کمبود آب مواجه اند و  80مقابل و در ،

تقربیاً هیچ منبع  و که در کمر بند خشک و نیمه جهان واقع شدند  لیبیو  اردن، امارات متحده عربی،بحرین

هم بصورت  ناچیز آب شیرین سطحیکه همین مقدار  ایننتیجه . ندارند در دسترس یقابل اهمیت آب شیرین

دریافت میکنند و برخی دیگر بصورت  هشده است و برخی از کشور ها بصورت طبیعی بیش از اندازنابرابر توزیع 

کمبود آب فعلی عوامل دیگري  با همه این محدودیت هاي یاد شده بحران اما،. طبیعی کمترین مقدار ممکن را

دارند  عوامل مشترك جهانی هم با آن اند حوزه رودخانه اي متفاوتهر کشور و هر در  این عوامل اگر چه دارد؛

، توسعه سوء مدیریت و عطش، اموثرن زراعت، رشد سریع جمعیت و پراکندگی نامناسب آن: عبارت اند از که

 .و غیره دخالن، فقدان نگرش دراز مدتار نامناسب حکمرانی آب، تعدد ذي ساخت

نشاندهنده مقایسه مقدار آب و شیرین  1جدول 

است
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ن هاي باکشور در همسایگی بیااین . نیز ار کشور هایست که در کمربند خشک جهان واقع شده استافغانستان 

تنها . قرار دارد )خاورمیانه(  آسیاي مرکزي و در نزدیکی دشت هاي خشک و گرم شبه جزیزه عربستان استپی

چیزیکه افغانستان را از دام بیابان ها آسیاي مرکزي و دشت هاي خشک شبه جزیره رهانیده است، کوه هاي 

موار و مسطح افغانستان که از کوه هاي پامیر و هندوکش و بابا ه مناطقاما . سربه فلک کشیده این کشور است

چنانکه . دشت هاي شبه جزیزه عربستان و بیابان هاي آسیاي مرکزي دارندبه نزدیک  یکمی فاصله دارند وضعیت

ت غرب افغانستان از مناطقی مقسدر کل ملی متر در سال است و  51مقدار بارندگی در والیت نمیروز افغانستان 

تبخیر وضعیتی نزدیک به شبه درجه هرات تا ساحاتی در قندهار به لحاظ مقدار بارندگی، درجه حرات و  در

  .جزیره عربستان و بیابان هاي آسیاي مرکزي دارند

 سومالی،  :است کرده اعالم شرح این به اند آبی کم مشکل بیشترین دچار که را کشوري دهملل  سازمان آب برنامه 

آمریکا  فضایی آژانس هاي بررسی  .سوریه و ترکمنستان مصر، پاکستان، ازبکستان، عراق، نیجر، سودان، موریتانی،

 بزرگترین تر خواهد شد و آب، وخیم آینده سال 30 در خاورمیانه درکشورهاي آب نشان می دهد که وضعیت

 انحراف همچنین و اوزون الیه شرایط دلیل به که است آمده گزارش این در vبود خواهد خاورمیانه هاي دولت چالش

 شدید خشکسالی دچار جهان کشور 45 دورخورشید به خود چرخشی مسیر از درصد میلیونم یک میزان به زمین

 .میشوند خود مواشی پرورش و زراعتی محصوالت تولید عرصه در بحران دچار آبی منابع ذخیره عدم درصورت و شده

 گرفته قرار چهارم رتبه در خطر، معرض در کشور 45 فهرست در ایران که است این گزارش توجه قابل نکته اما

" و هویدا است که مقوله چون شبیه به هم است،  رباتوجه به اینکه شرایط اقلیمی افغانستان و ایران بسیا. viاست

  . خالی از پشتیبانی علمی است غیرکارشناسانه و" دارد افغانستان منابع سرشار آبی

در منطقه که افغانستان واقع شده از ادوار گذشته تا حال، آب زیرساخت و عنصر سازنده هر تمدن و مدنیتی بوده 

. ، ارائه می شوداست "آب"که برگرفته از واژه  "آبادي"مفهوم توسعه و مدنیت با واژه  در زبان فارسی دري. است



 

 

و بیان کننده این موضوع 

که 

بحز قسمتی از حوزه کابل که از چترال پاکستان 

سر و سامانی هاي گذشته دولت 

در توسعه و 

و بیان کننده این موضوع 

که  است

بحز قسمتی از حوزه کابل که از چترال پاکستان 

سر و سامانی هاي گذشته دولت 

در توسعه و 

و بیان کننده این موضوع 

استآب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

بحز قسمتی از حوزه کابل که از چترال پاکستان 

سر و سامانی هاي گذشته دولت 

در توسعه و 

و بیان کننده این موضوع 

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

بحز قسمتی از حوزه کابل که از چترال پاکستان 

سر و سامانی هاي گذشته دولت 

در توسعه و  

و بیان کننده این موضوع 

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

بحز قسمتی از حوزه کابل که از چترال پاکستان 

سر و سامانی هاي گذشته دولت 

 این کشور

و بیان کننده این موضوع 

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

بحز قسمتی از حوزه کابل که از چترال پاکستان 

سر و سامانی هاي گذشته دولت 

این کشور

و بیان کننده این موضوع 

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

بحز قسمتی از حوزه کابل که از چترال پاکستان 

سر و سامانی هاي گذشته دولت 

این کشور

و بیان کننده این موضوع 

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

بحز قسمتی از حوزه کابل که از چترال پاکستان 

سر و سامانی هاي گذشته دولت 

این کشورآب هاي رود خانه هاي 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

و بیان کننده این موضوع  را تداعی میکند،

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

بحز قسمتی از حوزه کابل که از چترال پاکستان 

سر و سامانی هاي گذشته دولت 

آب هاي رود خانه هاي 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

را تداعی میکند،

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

بحز قسمتی از حوزه کابل که از چترال پاکستان 

سر و سامانی هاي گذشته دولت 

آب هاي رود خانه هاي 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

را تداعی میکند،

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

بحز قسمتی از حوزه کابل که از چترال پاکستان 

سر و سامانی هاي گذشته دولت بی 

آب هاي رود خانه هاي 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

را تداعی میکند،

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

بحز قسمتی از حوزه کابل که از چترال پاکستان 

بی اما به علت جنگ ها و 

آب هاي رود خانه هاي 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

را تداعی میکند،

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

بحز قسمتی از حوزه کابل که از چترال پاکستان 

اما به علت جنگ ها و 

آب هاي رود خانه هاي 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

را تداعی میکند، پیشرفت و توسعه

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

بحز قسمتی از حوزه کابل که از چترال پاکستان 

اما به علت جنگ ها و 

آب هاي رود خانه هاي 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

پیشرفت و توسعه

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

بحز قسمتی از حوزه کابل که از چترال پاکستان 

اما به علت جنگ ها و 

آب هاي رود خانه هاي گاه نتوانستند تا بصورت عادالنه و معقوالنه از 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

پیشرفت و توسعه

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

بحز قسمتی از حوزه کابل که از چترال پاکستان ( 

اما به علت جنگ ها و 

گاه نتوانستند تا بصورت عادالنه و معقوالنه از 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

پیشرفت و توسعه

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

( چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

اما به علت جنگ ها و 

گاه نتوانستند تا بصورت عادالنه و معقوالنه از 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

پیشرفت و توسعه

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

اما به علت جنگ ها و 

گاه نتوانستند تا بصورت عادالنه و معقوالنه از 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

پیشرفت و توسعهنوع 

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

اما به علت جنگ ها و 

گاه نتوانستند تا بصورت عادالنه و معقوالنه از 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

نوع 

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

اما به علت جنگ ها و . دست می باشد

گاه نتوانستند تا بصورت عادالنه و معقوالنه از 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصترهاي فرام

نوع هر 

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

دست می باشد

گاه نتوانستند تا بصورت عادالنه و معقوالنه از 

هاي فرام

هر بودن آب براي 

  .محور است

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

دست می باشد

گاه نتوانستند تا بصورت عادالنه و معقوالنه از 

حوزه هاي آبریز پنچگانه افغانستان 

هاي فرام

بودن آب براي 

محور است

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز 

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

دست می باشد

گاه نتوانستند تا بصورت عادالنه و معقوالنه از 

حوزه هاي آبریز پنچگانه افغانستان 

هاي فرام آب 

بودن آب براي 

محور است

آب هاي فرامرزي بشمار می رود این کشور داراي پنج حوزه آبریز  ي

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

دست می باشد

گاه نتوانستند تا بصورت عادالنه و معقوالنه از 

حوزه هاي آبریز پنچگانه افغانستان 

 آب 

بودن آب براي 

محور است

  حوزه هاي فرامرزي افغانستان

ي  فغانستان کشور استثنایی در حوزه

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

دست می باشدباال

گاه نتوانستند تا بصورت عادالنه و معقوالنه از 

حوزه هاي آبریز پنچگانه افغانستان 

بودن آب براي  

محور است است که توسعه در افغانستان آب

حوزه هاي فرامرزي افغانستان

فغانستان کشور استثنایی در حوزه

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

باالسرچشمه و 

گاه نتوانستند تا بصورت عادالنه و معقوالنه از 

حوزه هاي آبریز پنچگانه افغانستان 

 مبنا

است که توسعه در افغانستان آب

حوزه هاي فرامرزي افغانستان

فغانستان کشور استثنایی در حوزه

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

سرچشمه و 

گاه نتوانستند تا بصورت عادالنه و معقوالنه از 

حوزه هاي آبریز پنچگانه افغانستان 

چهارمین کنفراس ملی آب

مبنافلسفه 

است که توسعه در افغانستان آب

حوزه هاي فرامرزي افغانستان

فغانستان کشور استثنایی در حوزه

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

سرچشمه و 

گاه نتوانستند تا بصورت عادالنه و معقوالنه از 

  .پیشرفت استفاده نمایند

حوزه هاي آبریز پنچگانه افغانستان 

چهارمین کنفراس ملی آب

 ٥

فلسفه 

است که توسعه در افغانستان آب

حوزه هاي فرامرزي افغانستان

فغانستان کشور استثنایی در حوزه

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

سرچشمه و 

گاه نتوانستند تا بصورت عادالنه و معقوالنه از 

پیشرفت استفاده نمایند

حوزه هاي آبریز پنچگانه افغانستان 

چهارمین کنفراس ملی آب

٥ 

فلسفه  "

است که توسعه در افغانستان آب

حوزه هاي فرامرزي افغانستان

فغانستان کشور استثنایی در حوزه

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

سرچشمه و ) 

گاه نتوانستند تا بصورت عادالنه و معقوالنه از  هاي افغانستان هیچ

پیشرفت استفاده نمایند

حوزه هاي آبریز پنچگانه افغانستان 

چهارمین کنفراس ملی آب

"آبادي

است که توسعه در افغانستان آب

حوزه هاي فرامرزي افغانستان

فغانستان کشور استثنایی در حوزه

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

) سرچشمه میگرد

هاي افغانستان هیچ

پیشرفت استفاده نمایند

حوزه هاي آبریز پنچگانه افغانستان  1

چهارمین کنفراس ملی آب

آبادي

است که توسعه در افغانستان آب

حوزه هاي فرامرزي افغانستان

فغانستان کشور استثنایی در حوزه

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

سرچشمه میگرد

هاي افغانستان هیچ

پیشرفت استفاده نمایند

1شکل 

چهارمین کنفراس ملی آب

آبادي"ن واژه 

است که توسعه در افغانستان آب

حوزه هاي فرامرزي افغانستان

فغانستان کشور استثنایی در حوزه

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

سرچشمه میگرد

هاي افغانستان هیچ

پیشرفت استفاده نمایند

 شکل 

 چهارمین کنفراس ملی آب

ن واژه 

است که توسعه در افغانستان آب

حوزه هاي فرامرزي افغانستان

فغانستان کشور استثنایی در حوزه

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

سرچشمه میگرد

هاي افغانستان هیچ

پیشرفت استفاده نمایند

ن واژه ای

است که توسعه در افغانستان آب

حوزه هاي فرامرزي افغانستان

فغانستان کشور استثنایی در حوزه

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

سرچشمه میگرد

هاي افغانستان هیچ

پیشرفت استفاده نمایند

  

  

  

  

  

  

  

ای

است که توسعه در افغانستان آب

حوزه هاي فرامرزي افغانستان

فغانستان کشور استثنایی در حوزها

چهار حوزه آن فرامرزي بوده و افغانستان در هر چهار حوزه 

سرچشمه میگرد

هاي افغانستان هیچ

پیشرفت استفاده نمایند

  

  

  

  

  

  

  



زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصترهاي فرام آب   چهارمین کنفراس ملی آب 
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  مقدار آب تجدید شونده افغانستان

 57افغانستان  در ساالنهفائو مقدار آب سطحی تجدیدپذیر میالدي سازمان  1996 سال ارشاتبر اساس گز

 49.3  به  اکنونتغییرات اقلیمی و خشکسالی هاي پی در پی، این مقدار به با توجه بوده که میلیارد متر مکعب 

viمترمکعب میلیارد i  یافته استکاهش.  

  آب هاي فرامرزي افغانستان يها و فرصت ها تهدید

حداقل سه  برشماریمفراوان اند و اگر خواسته باشیم بصورت کلی  افغانستان فراروي آب هاي فرامرزي تهدید ها 

افغانستان در بودن شرایط نمساعد و  در اسناد کشوري بی توجهی به ارزش آبدیپلماسی سنتی ، : بزرگتهدید 

دیپلماسی علمی، توجه : در عین حال سه فرصت مناسب. ترین تهدید ها خواهند بود از جمله کالنمذاکرات 

قرار  افغانستان فراروي آب هاي فرامرزيها  ترین فرصت پتاسیل نسل نو منحیث بزرگجهانی به ارزش آب و 

نخست در افغانستان و سپس استفاده عادالنه از آب هاي فرامرزي د تا با استفاده از این سه فرصت، شرایط ندار

 .براي کشور هاي پایین دست فراهم شود

  تهدید سه 

  ابزاريدیپلماسی  - 1

در مجموعه اعمال و تدابیري که عمدتا با استفاده از طُرُق مسالمت آمیز براي حصول حداکثر تفاهم و توافق به 

این  .دیپلماسی گفته می شود ؛بکارگرفته می شود ،اجراي سیاست خارجی با منافع ملی و حفظ چهارچوب

در این نوع دیپلماسی  .می شود کشور ها اعمال دیپلماسی بطور معمول توسط دیپلمات هاي وزارت خارجه 

و حداکثر ارزشی که به آب پنداشته می شود،  سایر چیز ها به ابزاري براي دست یابی منحیث آب سنتی و کهنه 

که  می اندیشد این بهدانسته و   -منحیث کشور باالدست  -این که آب هاي فرامرزي را نقطه قوتی  قایل است

این مشکالت شاید امروز حضور مهاجرین در . با  مبادله این کاال حل گرداندچگونه سایر مشکالت بیرونی خود را 



 

 

بیشتر و 

در دیپلماسی سنتی هیچ 

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

سره سعی بر این است تا آب 

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

در کوتاه 

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

و در همان 

بنایافته بود، هر چند زمان اعتبار این 

این 

بیشتر و 

در دیپلماسی سنتی هیچ 

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

سره سعی بر این است تا آب 

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

در کوتاه 

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

و در همان 

بنایافته بود، هر چند زمان اعتبار این 

این . است

بیشتر و  

در دیپلماسی سنتی هیچ 

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

سره سعی بر این است تا آب 

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

در کوتاه ه 

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

و در همان 

بنایافته بود، هر چند زمان اعتبار این 

است

نشاندهنده اهداف، ارکان و سکتور هاي استراتیژي ملی افغانستان

 این مشکالت

در دیپلماسی سنتی هیچ 

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

سره سعی بر این است تا آب 

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

ه کشور هاي نیرومند و پیشرفت

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

و در همان  

بنایافته بود، هر چند زمان اعتبار این 

استکم و بیش مدار اعتبار 

نشاندهنده اهداف، ارکان و سکتور هاي استراتیژي ملی افغانستان

این مشکالت

در دیپلماسی سنتی هیچ 

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

سره سعی بر این است تا آب 

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

کشور هاي نیرومند و پیشرفت

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

 بودبرنامه ریزي شده 

بنایافته بود، هر چند زمان اعتبار این 

کم و بیش مدار اعتبار 

نشاندهنده اهداف، ارکان و سکتور هاي استراتیژي ملی افغانستان

این مشکالت

در دیپلماسی سنتی هیچ 

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

سره سعی بر این است تا آب 

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

کشور هاي نیرومند و پیشرفت

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

برنامه ریزي شده 

بنایافته بود، هر چند زمان اعتبار این 

کم و بیش مدار اعتبار 

نشاندهنده اهداف، ارکان و سکتور هاي استراتیژي ملی افغانستان

این مشکالت

در دیپلماسی سنتی هیچ 

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

سره سعی بر این است تا آب 

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

کشور هاي نیرومند و پیشرفت

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

برنامه ریزي شده 

بنایافته بود، هر چند زمان اعتبار این 

کم و بیش مدار اعتبار 

نشاندهنده اهداف، ارکان و سکتور هاي استراتیژي ملی افغانستان

این مشکالتهر روزه تعداد 

در دیپلماسی سنتی هیچ 

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

سره سعی بر این است تا آب 

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

کشور هاي نیرومند و پیشرفت

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

برنامه ریزي شده 

بنایافته بود، هر چند زمان اعتبار این 

کم و بیش مدار اعتبار 

نشاندهنده اهداف، ارکان و سکتور هاي استراتیژي ملی افغانستان

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

هر روزه تعداد 

در دیپلماسی سنتی هیچ . وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

سره سعی بر این است تا آب 

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

کشور هاي نیرومند و پیشرفت

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

برنامه ریزي شده 

بنایافته بود، هر چند زمان اعتبار این 

کم و بیش مدار اعتبار 

نشاندهنده اهداف، ارکان و سکتور هاي استراتیژي ملی افغانستان

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

هر روزه تعداد 

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

سره سعی بر این است تا آب  و یک

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

کشور هاي نیرومند و پیشرفت

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

برنامه ریزي شده 

بنایافته بود، هر چند زمان اعتبار این 

کم و بیش مدار اعتبار 

نشاندهنده اهداف، ارکان و سکتور هاي استراتیژي ملی افغانستان

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

هر روزه تعداد 

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

و یک

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

کشور هاي نیرومند و پیشرفت

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

برنامه ریزي شده خورشیدي 

بنایافته بود، هر چند زمان اعتبار این 

کم و بیش مدار اعتبار 

نشاندهنده اهداف، ارکان و سکتور هاي استراتیژي ملی افغانستان

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

هر روزه تعداد . 

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

و یکتمرکز نمی کند، 

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

کشور هاي نیرومند و پیشرفت

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

خورشیدي 

بنایافته بود، هر چند زمان اعتبار این 

کم و بیش مدار اعتبار هم 

نشاندهنده اهداف، ارکان و سکتور هاي استراتیژي ملی افغانستان

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

. يهاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

تمرکز نمی کند، 

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

کشور هاي نیرومند و پیشرفت شده، عادالنه و معقوالنه نبوده و چه آنکه

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

خورشیدي 

بنایافته بود، هر چند زمان اعتبار این ) جى

هم دیگر هنوز 

نشاندهنده اهداف، ارکان و سکتور هاي استراتیژي ملی افغانستان

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

تمرکز نمی کند، 

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

شده، عادالنه و معقوالنه نبوده و چه آنکه

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

خورشیدي 

جى

دیگر هنوز 

نشاندهنده اهداف، ارکان و سکتور هاي استراتیژي ملی افغانستان

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

تمرکز نمی کند، 

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

شده، عادالنه و معقوالنه نبوده و چه آنکه

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

خورشیدي  1391

جى دى

دیگر هنوز 

نشاندهنده اهداف، ارکان و سکتور هاي استراتیژي ملی افغانستان

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

تمرکز نمی کند، 

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

شده، عادالنه و معقوالنه نبوده و چه آنکه

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

1391

دى ام

دیگر هنوز 

نشاندهنده اهداف، ارکان و سکتور هاي استراتیژي ملی افغانستان

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

تمرکز نمی کند، ... 

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

شده، عادالنه و معقوالنه نبوده و چه آنکه

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

1391تا 

ام(آینده

دیگر هنوز   اما به علت نبود سند توشیح شده

نشاندهنده اهداف، ارکان و سکتور هاي استراتیژي ملی افغانستان

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

... آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

اشته شود و با پیش کش این ماده بی جاگزین سایر نیاز میز مذاکرات گذ

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

شده، عادالنه و معقوالنه نبوده و چه آنکه

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

تا  1387

آینده

اما به علت نبود سند توشیح شده

  

نشاندهنده اهداف، ارکان و سکتور هاي استراتیژي ملی افغانستان 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

میز مذاکرات گذ

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

شده، عادالنه و معقوالنه نبوده و چه آنکه

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

1387

آینده سال

اما به علت نبود سند توشیح شده

  .سکتور است

 2شکل 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

میز مذاکرات گذ

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

شده، عادالنه و معقوالنه نبوده و چه آنکه

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

1387براي سال هاي 

سال 

اما به علت نبود سند توشیح شده

سکتور است

 شکل 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصترهاي فرام

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

میز مذاکرات گذ

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

شده، عادالنه و معقوالنه نبوده و چه آنکه

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

براي سال هاي 

 15

اما به علت نبود سند توشیح شده

سکتور است

 

هاي فرام

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

میز مذاکرات گذ

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

شده، عادالنه و معقوالنه نبوده و چه آنکه

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

براي سال هاي 

 15در

اما به علت نبود سند توشیح شده

سکتور است

هاي فرام

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

میز مذاکرات گذ 

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

شده، عادالنه و معقوالنه نبوده و چه آنکه

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

  ارزش کم آب در اسناد کشوري

براي سال هاي 

در افغانستان

اما به علت نبود سند توشیح شده

سکتور است 17

هاي فرام آب 

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

 در دست داشته بر روي

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

شده، عادالنه و معقوالنه نبوده و چه آنکه

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

  

ارزش کم آب در اسناد کشوري

براي سال هاي 

افغانستان

اما به علت نبود سند توشیح شده

17رکن و 

 آب 

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

در دست داشته بر روي

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

شده، عادالنه و معقوالنه نبوده و چه آنکه

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

   .سوي طرفین زیر سوال رفته است

ارزش کم آب در اسناد کشوري

براي سال هاي  افغانستان

افغانستان

اما به علت نبود سند توشیح شده

رکن و 

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

در دست داشته بر روي

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

شده، عادالنه و معقوالنه نبوده و چه آنکه ها یک حوزه مشترك آبی عقد

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

سوي طرفین زیر سوال رفته است

ارزش کم آب در اسناد کشوري

افغانستان

افغانستانی 

اما به علت نبود سند توشیح شده

رکن و  

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

در دست داشته بر روي

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

ها یک حوزه مشترك آبی عقد

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

سوي طرفین زیر سوال رفته است

ارزش کم آب در اسناد کشوري

افغانستان

ی انکشاف

اما به علت نبود سند توشیح شده

 8استراتیژي داراي سه هدف، 

چهارمین کنفراس ملی آب

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

در دست داشته بر روي

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور 

ها یک حوزه مشترك آبی عقد

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

سوي طرفین زیر سوال رفته است

ارزش کم آب در اسناد کشوري

افغانستانملی 

انکشاف

اما به علت نبود سند توشیح شده

استراتیژي داراي سه هدف، 

چهارمین کنفراس ملی آب

 ٧

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

در دست داشته بر روي

مطالعات نشان می دهد که هیچ توافقنامه و معاهده که برپایه دیپلماسی سنتی میان کشور . 

ها یک حوزه مشترك آبی عقد

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

سوي طرفین زیر سوال رفته است

ارزش کم آب در اسناد کشوري

ملی 

انکشاف اهداف

اما به علت نبود سند توشیح شده سند تمام شده است

استراتیژي داراي سه هدف، 

چهارمین کنفراس ملی آب

٧ 

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت 

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

در دست داشته بر روي

. ها را مرفوع گردانند

ها یک حوزه مشترك آبی عقد

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

سوي طرفین زیر سوال رفته است

ارزش کم آب در اسناد کشوري

ملی  انکشاف

اهداف

سند تمام شده است

استراتیژي داراي سه هدف، 

چهارمین کنفراس ملی آب

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

به ماهیت و واقعیت آب نمی شود و هرگز بر روي مسایلی مانند جغرافیاي آب، مقدار آب، کیفیت  اي

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

در دست داشته بر روي ي

ها را مرفوع گردانند

ها یک حوزه مشترك آبی عقد

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

سوي طرفین زیر سوال رفته است

ارزش کم آب در اسناد کشوري

انکشاف

اهداف زمان براساس

سند تمام شده است

استراتیژي داراي سه هدف، 

چهارمین کنفراس ملی آب

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

اي توجه

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

يمنحیث ابزار

ها را مرفوع گردانند

ها یک حوزه مشترك آبی عقد

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

سوي طرفین زیر سوال رفته است

ارزش کم آب در اسناد کشوري

انکشاف 

زمان براساس

سند تمام شده است

استراتیژي داراي سه هدف، 

چهارمین کنفراس ملی آب

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگر

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

توجه

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

منحیث ابزار

ها را مرفوع گردانند

ها یک حوزه مشترك آبی عقد

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

سوي طرفین زیر سوال رفته است

ارزش کم آب در اسناد کشوري

 استراتیژى

زمان براساس

سند تمام شده است

استراتیژي داراي سه هدف، 

 چهارمین کنفراس ملی آب

هاي همسایه باشد، فردا چیزي دیگر و پس فردا چیز هاي دیگرکشور 

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

توجهونه 

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

منحیث ابزار

ها را مرفوع گردانند

ها یک حوزه مشترك آبی عقد

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

سوي طرفین زیر سوال رفته است

ارزش کم آب در اسناد کشوري  

استراتیژى

زمان براساس

سند تمام شده است

استراتیژي داراي سه هدف، 

کشور 

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

ونه گ

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

منحیث ابزار

ها را مرفوع گردانند

ها یک حوزه مشترك آبی عقد

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

سوي طرفین زیر سوال رفته است

2- 

استراتیژى

زمان براساس

سند تمام شده است

استراتیژي داراي سه هدف، 

کشور 

وضعیت شان پیچده تر خواهد شد، در حالیکه منابع آبی محدود، ناکافی و بی بدیل اند

گ

آب، انواع نیاز هاي آبی امروز و فرداي یک حوزه آبریز، و 

منحیث ابزار

ها را مرفوع گردانند

ها یک حوزه مشترك آبی عقد

مدت منافع بیشتري را نصیب شدند، و در بلند مدت معاهده به بهانه هاي مختلف نقض شده و پایداري اش  از 

سوي طرفین زیر سوال رفته است

2

استراتیژى

زمان براساس

سند تمام شده است

استراتیژي داراي سه هدف، 



 

 

ها، سکتور هاي مثل زراعت 

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

برنامه ریزي براي 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

جاییکه آب 

و مدیریت منابع آب مقدم و اصل بر توسعه 

اییکه آب نیست 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

ها، سکتور هاي مثل زراعت 

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

برنامه ریزي براي 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

جاییکه آب 

و مدیریت منابع آب مقدم و اصل بر توسعه 

اییکه آب نیست 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

ها، سکتور هاي مثل زراعت 

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

برنامه ریزي براي 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

جاییکه آب 

و مدیریت منابع آب مقدم و اصل بر توسعه 

اییکه آب نیست 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

ها، سکتور هاي مثل زراعت 

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

برنامه ریزي براي 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

جاییکه آب  

و مدیریت منابع آب مقدم و اصل بر توسعه 

اییکه آب نیست 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

ها، سکتور هاي مثل زراعت 

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

برنامه ریزي براي 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

 منابع آب در دسترس الزم است و نمی شود در

و مدیریت منابع آب مقدم و اصل بر توسعه 

اییکه آب نیست 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

ها، سکتور هاي مثل زراعت 

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

برنامه ریزي براي استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

منابع آب در دسترس الزم است و نمی شود در

و مدیریت منابع آب مقدم و اصل بر توسعه 

اییکه آب نیست ی شود در ج

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

ها، سکتور هاي مثل زراعت 

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

منابع آب در دسترس الزم است و نمی شود در

و مدیریت منابع آب مقدم و اصل بر توسعه 

ی شود در ج

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

ها، سکتور هاي مثل زراعت 

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

منابع آب در دسترس الزم است و نمی شود در

و مدیریت منابع آب مقدم و اصل بر توسعه 

ی شود در ج

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

ها، سکتور هاي مثل زراعت  در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

منابع آب در دسترس الزم است و نمی شود در

و مدیریت منابع آب مقدم و اصل بر توسعه 

ی شود در ج

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

منابع آب در دسترس الزم است و نمی شود در

و مدیریت منابع آب مقدم و اصل بر توسعه 

ی شود در جنم

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

  

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

منابع آب در دسترس الزم است و نمی شود در

و مدیریت منابع آب مقدم و اصل بر توسعه 

نم سازي بکنیم و

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

  .رد

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

منابع آب در دسترس الزم است و نمی شود در

و مدیریت منابع آب مقدم و اصل بر توسعه 

سازي بکنیم و

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

ردیکی مانده به پایین ترین، درجه را دا

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

منابع آب در دسترس الزم است و نمی شود در

و مدیریت منابع آب مقدم و اصل بر توسعه 

سازي بکنیم و

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

یکی مانده به پایین ترین، درجه را دا

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

منابع آب در دسترس الزم است و نمی شود در

و مدیریت منابع آب مقدم و اصل بر توسعه نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

سازي بکنیم و

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

یکی مانده به پایین ترین، درجه را دا

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

منابع آب در دسترس الزم است و نمی شود در

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

سازي بکنیم و

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

.  

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

یکی مانده به پایین ترین، درجه را دا

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

منابع آب در دسترس الزم است و نمی شود در

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

سازي بکنیم ونمی شود در جاییکه آب نیست شهرك 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

.قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

یکی مانده به پایین ترین، درجه را دا

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

منابع آب در دسترس الزم است و نمی شود در

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

نمی شود در جاییکه آب نیست شهرك 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

اولویت بندي سکتور هاي استراتیژي هاي انکشاف ملی

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

یکی مانده به پایین ترین، درجه را دا

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

منابع آب در دسترس الزم است و نمی شود در

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

نمی شود در جاییکه آب نیست شهرك 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

اولویت بندي سکتور هاي استراتیژي هاي انکشاف ملی

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

یکی مانده به پایین ترین، درجه را دا

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

منابع آب در دسترس الزم است و نمی شود در

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

نمی شود در جاییکه آب نیست شهرك 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

اولویت بندي سکتور هاي استراتیژي هاي انکشاف ملی

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

یکی مانده به پایین ترین، درجه را دا

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

منابع آب در دسترس الزم است و نمی شود در ؛

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

نمی شود در جاییکه آب نیست شهرك 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

اولویت بندي سکتور هاي استراتیژي هاي انکشاف ملی

زي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصترهاي فرام

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

یکی مانده به پایین ترین، درجه را دا

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

؛در حالیکه براي توسعه زراعتی

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

نمی شود در جاییکه آب نیست شهرك 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

اولویت بندي سکتور هاي استراتیژي هاي انکشاف ملی

هاي فرام

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

یکی مانده به پایین ترین، درجه را دا

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

در حالیکه براي توسعه زراعتی

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

نمی شود در جاییکه آب نیست شهرك 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

اولویت بندي سکتور هاي استراتیژي هاي انکشاف ملی

هاي فرام

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید 

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

یکی مانده به پایین ترین، درجه را دا

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

در حالیکه براي توسعه زراعتی

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

نمی شود در جاییکه آب نیست شهرك 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

اولویت بندي سکتور هاي استراتیژي هاي انکشاف ملی

هاي فرام آب 

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

مدیریت منابع آب سکتور سوم از رکن سوم این استراتیژي بحساب می آید . ابع آب پیدا کرده است

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

یکی مانده به پایین ترین، درجه را دا 20

استراتیژي هاي توسعه زراعتی، شهرسازي، توسعه صنعتی، 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

در حالیکه براي توسعه زراعتی

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

نمی شود در جاییکه آب نیست شهرك 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

اولویت بندي سکتور هاي استراتیژي هاي انکشاف ملی

 آب 

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

ابع آب پیدا کرده است

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

20متأسفانه آب با درجه 
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برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

در حالیکه براي توسعه زراعتی

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

نمی شود در جاییکه آب نیست شهرك 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

اولویت بندي سکتور هاي استراتیژي هاي انکشاف ملی

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

ابع آب پیدا کرده است

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

متأسفانه آب با درجه 

خورشیدي 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

در حالیکه براي توسعه زراعتی

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

نمی شود در جاییکه آب نیست شهرك 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس 

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

اولویت بندي سکتور هاي استراتیژي هاي انکشاف ملی

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

ابع آب پیدا کرده است

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

متأسفانه آب با درجه 

خورشیدي 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

در حالیکه براي توسعه زراعتی

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

نمی شود در جاییکه آب نیست شهرك 

در نتیجه براي برنامه ریزي هاي توسعه اي مجبوریم آب در دسترس را مبنا و اساس . 

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

اولویت بندي سکتور هاي استراتیژي هاي انکشاف ملی

چهارمین کنفراس ملی آب

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

ابع آب پیدا کرده است

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

متأسفانه آب با درجه 

خورشیدي 

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان 

در حالیکه براي توسعه زراعتی

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

نمی شود در جاییکه آب نیست شهرك 

. مهاجرین را اسکان دهیم

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

اولویت بندي سکتور هاي استراتیژي هاي انکشاف ملی

چهارمین کنفراس ملی آب

 ٨

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

ابع آب پیدا کرده است

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

متأسفانه آب با درجه 

خورشیدي  1394

برمبناي دیدگاه، اهداف، ارکان، سکتورها و اولویت دهی استراتیژي ملی انکشاف افغانستان ... 

در حالیکه براي توسعه زراعتی

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

نمی شود در جاییکه آب نیست شهرك همچنان 

مهاجرین را اسکان دهیم

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

اولویت بندي سکتور هاي استراتیژي هاي انکشاف ملی

چهارمین کنفراس ملی آب

٨ 

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

ابع آب پیدا کرده است

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

متأسفانه آب با درجه 

1394

... عودت کنندگان و 

در حالیکه براي توسعه زراعتی. 

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

همچنان 

مهاجرین را اسکان دهیم

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

اولویت بندي سکتور هاي استراتیژي هاي انکشاف ملی

چهارمین کنفراس ملی آب

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

ابع آب پیدا کرده است

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

متأسفانه آب با درجه 

1394در چند سال 

عودت کنندگان و 

. ساخته شده اند

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

همچنان 

مهاجرین را اسکان دهیم

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

اولویت بندي سکتور هاي استراتیژي هاي انکشاف ملی 3شکل 

چهارمین کنفراس ملی آب

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

ابع آب پیدا کرده استبیشتري از من

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

متأسفانه آب با درجه . 

در چند سال 

عودت کنندگان و 

ساخته شده اند

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

همچنان . زراعتی اند

مهاجرین را اسکان دهیم

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

شکل 

چهارمین کنفراس ملی آب

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

بیشتري از من

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

. است

در چند سال 

عودت کنندگان و 

ساخته شده اند

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

زراعتی اند

مهاجرین را اسکان دهیم

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

 شکل 

 چهارمین کنفراس ملی آب

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

بیشتري از من

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

است 120

در چند سال 

عودت کنندگان و 

ساخته شده اند

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

زراعتی اند

مهاجرین را اسکان دهیم

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

بیشتري از من

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

120

  

در چند سال 

عودت کنندگان و 

ساخته شده اند

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

زراعتی اند

مهاجرین را اسکان دهیم

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد

  

  

در این استراتیژي نسبت به مدیریت منابع آب کم توجهی شده است و در ارزشگذاري

که وابسته به آب است به رکن تبدیل شده و سکتور هاي مثل صنعت در قالب انکشاف سکتور خصوصی اهمیت 

بیشتري از من

و همچنان این استراتیژي مواردي از ارکان و سکتور ها را اولویت دهی نموده که باالترین درجه این اولویت بندي 

120

  

در چند سال 

عودت کنندگان و 

ساخته شده اند

نیست زراعت را توسعه دهیم و در واقع زراعتی وابسته به آب است 

زراعتی اند

مهاجرین را اسکان دهیم

قرار دهیم و اال به چالش هاي بزرگ و الینحل مواجه خواهیم شد
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   1400 – 1395چهارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان در افق سال هاي 

 رویکرد براي را امنیتی و سیاسی اقتصادي، رشد بستر سند این": آنچه در مقدمه این چهارچوب آمدهبر اساس 

هیچ در این سند  ".میدهد شکلرا  میچرخد، تجارت و استخراجی صنایع زراعت، محور در که افغانستان انکشافی

 ایجاد و اقتصادي رشد"تنها در قمست .بصورت سکتوريو چه بصورت مستقل توجهی به منابع آب نشده چه 

از انکشاف منابع آبی نام  باریک همین قسمت به برنامه جامع انکشاف زراعت پرداخته شده است و در  "شغل

  .گرفته شده است

  شرایط نامساعد مذاکرات - 3

  قدرت نامتقارن. الف

ي عادالنه کمتر اتفاق ها ي همکارير ها شریک در یک حوزه آبریز فرامرزمطالعات نشان میدهد که میان کشو

 هاي بین الدولتی با قدرت مذاکرات و همکاري روندمنافع به دست آمده از  تسلط بر منابع آب،. افتاده است

viدولت ها رابطه مستقیم دارد نظامی، اقتصادي و سیاسی i i . به عبارت دیگر هر دولتی که از قدرت بیشتري

 روندو بیشترین منافع را از  خواهد داشتهاي فرامرزي  بیشترین کنترول را باالي منابع آب باشدبرخوردار 

  .آوردخواهد  بدستمذاکرات 

باتوجه به شرایط نامساعد افغانستان و درك این واقعیت که این کشور به لحاظ نظامی، اقتصادي، علمی و 

بهتر این است ، استرگانه اش بسیار ضعیف تر اجتماعی نسبت به همسایه هاي شریک در حوزه هاي آبریز چها

و بجاي مذاکره در پی تقویت ظرفیت سازي و  خته شودثبات نسبی روند مذاکرات به تعویق اندارسیدن به که تا 

هاي فرامرزي  نامه بر سر آب مذاکره کردن و سرانجام رسیدن به توافق. آبی مورد نیاز باشد زیرساخت هايساختن 

که شرایط و ساز و برگ هاي الزم  براي افغانستان بجاي تهدید، فرصت مناسبی محسوب می شود، مشروط بر این

  .براي مذاکرات عادالنه و معقوالنه مهیا شود
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  نبود زیرساخت هاي آبی. ب

اي، باتوجه به توسعه پایدار و اصل نرسیدن خسارت قابل مالحظه به کشور  ي آب گردان و ذخیرهساخت بندها

محافظت می  سال ل گرم و خشکوهاي پایین دست، ضمن اینکه ما را از خطر خشک سالی و کمبود آب در فص

رودخانه . هموار می سازد ها آب هاي فرامرزي با همسایه بر سر ها نامه و توافقبستن معاهدات نماید، راه را براي 

کجکی و دهله بر روي این رودخانه احداث نمی شد، اکنون چگونه امکان  هاي ، اگر بندهلمند را در نظر بگیرید

استفاده  آبیاري و سایر مصارف در فصول کم آبداشت تا بخشی از سیالب هاي هلمند باالیی مهار شود و براي 

 خان و ایران نبود بند کمال تطبیق معاهده آب هلمند بین افغانستان شود؟ همین اکنون یکی از مشکالت سد راه

ماده دوم و سوم معاهده هلمند  طبق  .رود پریان است بر رويمشترك گیري کننده آبی  هو ساختمان هاي انداز

جدول مندرج در ماده سوم معاهده هلمند به ایران تحویل دهد، اما؛ براساس آب را افغانستان مکلف است تا 

ها و سایر زیرساخت هاي  افغانستان قادر به رساندن آب بگونه منظم به ایران نیست و ایران با احداث چاه نیمه

ذخیره نموده و در فصول را دلتاي هلمند می شود،  ت جریان هاي ثابت و سیالبی  واردآبی، همه آبی که بصور

مال ساالنه چندبرابر حقابه اش را از رودخانه ایران در نبود بند ک همین اکنون .خشک و کم آبی استفاده میکند

که افغانستان نمی تواند آب تنظیم شده را طبق جدول مندرج  معاهده  هلمند آب می گیرد و در عین حال از این

  .است هم معترض و شاکیهملند به او تحویل دهد، 

پیش از ایجاد کشور هاي آسیاي مرکزي، افغانستان با اتحاد  .دآمو را تولید میکن ز آب رودصد ادر 30افغانستان 

میالدي بسته  1958جنوري  18مطابق  يخورشید 1336 سال آخرین قرارداد را در جدي سابق جماهیر شوروي

، اما؛ اهداف جانبی بوده "ح رژیم سرحدات افغانستان با اتحاد شورويحفظ صحی "این قرارداد  هدف اصلی. است

دو سوي در رسمیت شناختن رود آمو منحیث مرز مشترك، چگونگی کشتی رانی و استفاده  زراعتی به : چون

تاجیکستان، : کشور هاي 1992فبروري  18پس از فروپاشی اتحاد جماهر شوروي در  .آمو را نیز در بر میگرد رود

به ایجاد تشکیالتی زیر نام قرقیزستان، ازبکستان، قزاقسستان و ترکمنستان بدون درنظرگرفتن افغانستان، دست 
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نشاندهنده ضایعات رودخانه آمو که مصراف افغانستان را نیز  3جدول 

نشاندهنده کشور هاي عضو کمیسیون هماهنگی  2جدول 

این بی اعتنایی به افغانستان و . زدند (ICWC)ن ایالتی کشور هاي آسیا مرکزي یا کمیسیون هماهنگی بی

تا وقتی که کشور هاي آسیاي مرکزي . است ین کشورتنها بخاطر ضعف زیرساخت هاي آبی ا نادیده گرفتن

را به را ندارد، هیچ گاهی جایگاه الزم مطمئن باشند که افغانستان توانایی استفاده عادالنه از آب هاي رود آمو 

ف کننده به افغانستان را منحیث مصرکه در محاسبات شان در خور تأمل است . این کشور قائل نخواهند شد

اي داشته را  سال پیش تا اکنون بدون هیچ توسعه ف زراعتی که افغانستان از هزارانررسمیت نشناختند بل مصا

  .جز ضایعات رودخانه آمو گرفتند

  

  

فرامرزي حوزه هاي آبریز  درشریک عاالدنه با همسایه هاي  نامه هایی ها تنها راه رسیدن به توافقاحداث بند

ي را پیدا نکند، هیچ کشوري حق قدرت مهار و مدیریت آب هاي فرامرز تا زمانیکه افغانستان. افغانستان است

  . افغانستان را به رسمیت نخواهد شناختاستفاده عادالنه 

ساحه  که مطالعات نشان می دهد. نوع، زمان و مقدار بارش ها را دچار دیگرگونی نموده است ؛تغییرات اقلیمی

ع و فدر ساحات مرت وپوشش برف و دامنه یخچال هاي افغانستان به شدت در حال عقب نشینی و محدود شدن 

یخچال ها به لحاظ طبیعی آب رودخانه ها را تنظیم . کوهستانی نوع بارش ها در حال تغییر از برف به باران است

  %  میلیارد متر مکعب  کشور

  0.6  0.4  قرقیزستان

  15.4  9.5  تاجیکستان

  48.2  29.6  ازبکستان

  35.8  22  ترکمستان

  100  61.5  مصر کل

  میلیارد متر مکعب  ضایعات

  3.48  ضایعات رودخانه و مخازن

  2.10  خارج شدن توسط افغانستان

  3.15  جریان هاي فاضالبی در رودخانه

  8.73  ضایعات مجموعه
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با باال رفتن درجه  ها می کردند، چنانکه در فصل بارش ها، برف را ذخیره و در فصول کشت و بی بارش، این برف

گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی  ا، امروزه باام. ندحرارت تبدیل به آب شده و وارد رودخانه ها می شد

دیل شده و از و پس از رسیدن بدون ذخیره شدن به سیالب تبریزند می  فرو بارش ها بیشتر بصورت باران 

ها  مهار، تنظیم و مدیریت این سیالب اگر زیرساخت ها و ساختمان هاي آبی الزم جهت،. کشور خارج می شوند

ات جانی و مالی که در کشور باالدستی چون افغانستان ببار می آورد، کشور هاي پایین ایجاد نشود، ضمن خسار

  . دست را نیز متضرر می سازد

باران هاي رگباري ناشی از . هاي در حال نابودي اند هاي آبی، و مخصوصاً بندها، جایگزین یخچال زیرساخت

ر باال دست نمی دهند و در نتیجه قسمتی از سال اي را به منابع آبی د گونه ذخیره تغییرات اقلیمی فرصت هیچ

هاي شدید جامعه را  هاي مهیب و خطرزا مردم را تهدید میکند و  قسمت دیگر سال خشکسالی تخریبات سیالب

ها احداث و اعمار بندها ضروري و حتمی است، اما؛  براي مهار و مدیریت سیالب. گرداند مند می متضرر و خساره

  .اي منابع آب شود تج بند سازي هاي بی رویه و مدیریت سازهاین ضرورت نباید من

بند سازي هاي بی رویه و افراطی در جهان توسط کشور هاي توسعه یافته منجر به تخریب محیط زیست شده و 

آور  آمار جهانی بندسازي هاي کشور هاي توسعه یافته سرسام. ایکوسیستم کره زمین را شدیداً تهدید می نماید

میالدي تعداد  2010بزرگ در دنیا وجود داشت و تا سال  بند 45000میالدي حدود  2007تا سال  کهاست چنان

بند بزرگ که برابر نصف کل  22000، بیش از گفته شده است که از این تعداد 845000هاي دنیا حدود بند کل 

همچنین تا سال . شده استمیالدي در کشور چین ساخته  1990تا  1950از سال  .می باشد بندهاي بزرگ دنیا

، کره جنوبی 793، کانادا 1196، اسپانیا 2675، جاپان 4291، هندوستان  6575در کشورهاي آمریکا   2007

i.بند ساخته شده است 569و فرانسه  594، برزیل 625، ترکیه 765 x  
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که ارائه می دهد  یآمار رسم بر اساسایران کشور همسایه و پایین دست افغانستان به لحاظ آب هاي فرامرزي  

و همین   xبند در حال مطالعه دارد 537خت و بند در حال سا 146بند در حال بهره برداري،  647 تا اکنون

  .در حال بهربرداري دارد) متر 15ارتفاع اش بیشتر از ( بند بزرگ  150 تا اکنون پاکستانطور 

 بخاطر میکنند، عنوان را آب منابع پایدار مدیریت رویکرد یافته توسعه نیمه و یافته توسعه هاي کشور اگر بناً 

 در که این به توجه با .شدند آن مرتکب گذشته هاي دهه که است افراطی و رویه بی هاي بندسازي از جلوگیري

 و توسعه تعریف xi.رسد می بند 21 به افغانستان برداري بهره حال در بزرگ و کوچک هاي بند تعداد حاضر حال

 برداري بهره حال در بندهاي تخریب حتا یا و بندسازي توقف مفهوم به کشور این در آب منابع رپایدا مدیریت

 اقلیمی تغییرات .است طبیعت ظرفیت و انسانی هاي خواسته بین اعتدال ایجاد پایدار توسعه فرمایش .نیست

 در ها  رودخانه پایه آب جریان و اند نابودي حال در کشور این هاي یخچال و کند می تهدید بشدت را افغانستان

 واقعیت بر مبتنی و پایدار مدیریت رویکرد اتخاذ و اعتدال اصل رعایت با سازي بند بناً، .است رفتن بین از حال

 هاي رودخانه از خیلی در .است ضروري امر آن، هاي واقعیت به متناسب آبریز حوزه هر در منطقه اقلیمی هاي

 ذخیره را بارندگی فصول ها سیالب که چنان کند ایفا تواند می را ذشتهگ هاي یخچال عملکرد بند افغانستان

 افغانستان آبی هاي گذاري سیاست اینرو از .سازد می رها خشک و باران بی فصول در شده تنظیم بصورت و کرده

  .شود ریز پی جهانی هاي تواقعی پرتو در و کشور این وضعیت مبتنی بایست می

  فرصت سه 

  دیپلماسی علمی -1

در  امروزه براي حل بزرگترین چالش هاي بشریت و حتا تبدیل این چالش ها به امیدوار کننده ترین فرصت ها

انشمندان، سیاستمداران و اي، جهان نیاز به مشارکت موثر بین د اي و جهانی به طور فزاینده منطقه سطح

سه گروه را فراهم کند و بجاي همکاري این رسالت دیپلماسی علمی این است که چگونگی  .ها دارد دیپلمات

دهد تا بدون نیروي  اصول علمی و عینی را مبنا قرار می ،یک از طرفین چانه زنی براي کسب منافع بیشتر هر
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در عصر کنونی نیاز به دیپلماسی علمی در حال رشد  . مقدار آب و نیاز هاي طرفین معیین گرددهاي بیرونی، 

ست که مسایل را بدون عوامل بیرونی در  تلف جهانی تنها شیوه اياست و با توجه به علمی شدن مباحث مخ

در حوزه آب هاي فرامرزي؛ چگونگی منظور ما از دیپلماسی علمی .  ندچهارچوب ماهیت خودش بررسی می ک

تنی بر بمهمکاري متخصصین، سیاستمداران و دیپلمات براي تحلیل وضعیت حوزه هاي آبریز و سیاستگذاري 

مذاکرات از عناصر اصلی دیپلماسی علمی . می باشدآبریز حوزه یک در آبی  و نیاز هاي آب اهمیت، آب مقدار

ها نقش تسهیل کننده را بازي می  ماتدیپلماتیک می باشد، در پیلماسی علمی رات دیپلُاکنیکی بجاي مذتخ

چانه زنی ها، ادعا اي در دیپلماسی علمی بج. بدوش دارندمتخصصین آب مذاکرات این نقش  اصلی را در کند و 

شرایط جغرافیایی حوزه آبریز، مشخصات هایدرولوژیکی : فاکتور هاي علمی چون...  واردکردن ها و  ها، فشار

حوزه آبریز، شرایط اقلیمی حوزه آبریز، میزان استفاده هر کشور در زمان حال، گذشته و آینده، نیاز هاي 

در وضعیت زیست محیطی ، جمعیت ساکن حوزه در هر کشور، آبریز مشتركاقتصادي و اجتماعی مردم حوزه 

ی مطالعه و بررسی می شود و بر مبناي مقدار آب موجود، نیازها و خصوصیات ملدیگر فاکتور هاي ع... حوزه و 

موضوع مهم دیگر اینکه در دیپلماسی علمی سیاستگذاري   .آب موجود سهم هرکشور مشخص و معیین میگردد

 که چنان. یا هم تسهیالت را فراهم می کنندو سایرین فقط حمایت میکنند و  ستوظیفه متخصصین ا

تسهیالت مذاکرات بر مبناي این دیپلمات ها  و کنندسیاستمداران حمایت متخصصین سیاسگذاري می کنند، 

آب، در دیپلماسی علمی هر گروه سرجایش قرار میگرد و اینگونه با منابعی چون  .سیاست ها را آماده می سازند

صورت نفت، ذغال سنگ و سایر منابعی که در بین دو یا چند کشور مشترك قرار دارند، برخورد علمی و مناسب 

م موافقت نامه هاي چون حکمیت گُلد اسمیت، یاگر حل مسأله آب هلمند با کشور ایران را مثال بیاور. گرد می

افق کشور هاي افغانستان و ایران واقع گاهی مورد تو هیچ خورشیدي،  1317حکمیت مک ماهون، معاهده سال 

 1351سال در تقسیم آب رود هملند معاهده  .نشد، و هر یک به شکلی از اشکال این حکمیت ها را نپذیرفتند

پالیسی (مسوولیت سیاستگذاري  که چنانکه دیپلماسی علمی در آن رعایت شد  تنها معاهده بود ورشیديخ

متخصیین حمایت کردند  اقداماتاز  ، سیاستمدارانبدوش داشتند مذاکرات را گروه متخصص و تخنیکی)  سازي
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رود خـ  1351معاهده سال . را بر مبناي دریافت هاي متخصصین ساختند معاهدهچهارچوب  و دیپلمات ها نیز

این . شد عقدمند ون بی طرف دلتاي هلیکمیساعضاي ی یعنی مطالعات متخصصین خارجنتایج بر اساس  هلمند

که بر مبناي  ههداین معا. ست که تا حال افغانستان عقد کرده است آل ترین معاهده اي بهترین و آیده معاهده

مطالعات کمیسیون بی طرف دلتاي هلمند شکل گرفت، کامال اساس علمی و تخصصی دارد، اعضاي کمیسیون 

فاکتور هاي علمی و تعیین نیاز هاي دو طرف بطور واضح و روشن حقابه جانب ایران را بی طرف با بررسی 

یل براي ایران قابل پذیرش نبود، در اوا –متر مکعب در ثانیه  22 –حقابه تعیین شده . کردند ه و تعیینباسحم

که بتواند  و وارد کردن فاکتور هاي غیر از آب کالن ؛ چون اساس علمی داشت و دروازه هرگونه چانه زنیولی

که چهارمتر مکعب بر ثانیه منحیث حسن  با آن  –بست  خللی بر نتیجه مطالعات وارد  کند، را بصورت جدي

 معاهده و ریدپذینتیجه این مطالعات را حاضر شد تا سرانجام   نیزایران و   -نیت به حقابه ایران اضافه شد 

در جهان امروز و بخصوص در منطقه ما، آب ماده بی جاگزین . شدعقد آب رود هلمند  ورشیديخ 1351جاودان 

است و مذاکراه و موافقه بر سر این ماده حیاتی و استراتیژیک مذاکره و موافقه بر سر چگونگی سرنوشت نسل 

ناگزیر و  يامرهاي همسایه مذاکره، موافقه و عقد معاهده با کشور این بنابر . است ها انسانامروز و نسل آینده 

ناگریز براي افغانستان است، اما، این مذاکره، موافقه و معاهده باید در فضاي مناسب و با روش هاي علمی و 

  . درست آن صورت گیرد

 به ارزش آب   یتوجه جهان -2

 (SDG)پایدار توسعهبراي   2030دستورکار سند 

  2015 در سپتامبر مدنی جامعه و متحد ملل سازمان تخصصی نهادهاي ي بلندپایه نمایندگان ها، دولت روساي

 این .کردند تصویب را 2030ر پایدا توسعه دستورکار متحد، ملل عمومی مجمع در و آمدند هم گردمیالدي 

 براي پایدار ي توسعه زمینه در را بین المللی ي جامعه راه نقشه شد، هزاره توسعه اهداف جایگزین که دستورکار

  .میکند  ترسیم آینده سالپانزده 
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این سند . به تصویب نهایی رسید 2016مطرح و در جنوري  2012سال  20+ در کنفراس ریو پایدار  توسعه سند

حوزه پنج سال آینده در  15شاخص است و قرار است در طی  217و  هدف جانبی  169اصلی،  هدف 17داراي 

 کُره زمین،  (People)مردم: این پنج حوزه عبارت اند از. اعمال شودیاد می شود،   pپنجمهم و حیاتی که بنام 

(Planet)رفاه ،(Prosperity)صلح ،(Peace)  مشارکتو (Partnership) این سندهدف ششم . می باشد :" 

به آب و مدیریت  یاز اینکه دسترس. است " همه براي بهداشت و آب پایدار مدیریت و آب به دسترسی تضمین

جاي خرسندي ست و فرصت این را شده است، شناخته اصلی  به عنوان یک هدف پایدار منابع آب در این سند 

ساخته خواهد شد، براي افغانستان اي این سند اسناد و استراتیژي هاي که بر مبن می دهد تا در آینده در

اي افغانستان نیز منحیث یک هدف اصلی  سناد توسعهمدیریت منابع آب در ا ه شود، وارجحیت الزم براي آب داد

که از آن . وابسته استششم هدف اصلی  بههدف اصلی  11 اهمیت آب در این سند تا جایست که  .شناخته شود

بصورت غیرمستقیم به ) 1.4.7.8.9.13.14.16(  هدف به صورت مستقیم و هشت) 3.12.15(  هدف سهجمله 

xi.واسته اندششم هدف  i  پیوند دارداین سند  ششم هدف جانبی هدف اصلی  6به  هدف جانبی 31در کل.  

براي توسعه پایدار ضمن اینکه ارزش و اهمیت آب را در مقیاس جهانی تبیین نموده  2030سند دستورکار 

و نیز در حوزه مدیریت، مهار  هااست، با توصیه مدیریت پایدار مانع از خطا ها و افراط هاي بی رویه کشور

خواهد  سالمی نه افراطی عطش توسعه دارند، مانعو در کل براي کشور هاي که بگو .کنترول منابع آب شده است

  .می باشد کارامدمحور است، رهنمونی مناسب و الگویی  بود و براي افغانستان که نیازمند توسعه آب

  

  نسل جدید پتانسیل  - 3

جتماعی ا –ها از یک نسل تا نسل دیگر، بخصوص از یک دوره تاریخی  رفتار و باور هاي انساناختالف در اندیشه، 

افغانستان پس از . گویند طالحاً به این پدیده گسست نسل ها می، و اصدارداي وجود  تا دوره دیگر در هر جامعه

سست گُ ،تحول ی شد و ایناجتماعی عظیم –چار تحول تاریخی خورشیدي د 90ها، در آغاز دهه  ختم جنگ
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نسبت به نسل گذشته، آراسته  نو نسل. پدید آورد خورشید 1380ي جنگ و نسل پسا  نسل پرودهکالنی را میان 

   .دارد اويک تفکر علم محور و کنج نسبت نسل پیش از خود مدرن و مقتضاي جهان امروز است وبه ذهنیت 

علت نبود تخصص و جرئت،  در طی پانزده سال پسین به .در عمل است جرئت بارز نسل نو از خصوصیاتیکی 

اتخاذ دیپلماسی خاموشی  اصطالح و بهدستگاه دیپلماسی آب هاي فرامرزي افغانستان منفعل و مسکوت بود، 

، شود و می این خاموشی که در خوشبینانه ترین حالت، از عدم تخصص و ریسک پذیري ناشی شده. کرده بودند

کشور هاي پایین دست را ضمن اینکه جسور نموده، فرصت ساختن زیرساخت هاي آبی، توسعه زمین هاي 

  .داده استبصورت یک طرفه و غیر منصفانه زراعتی و حتا انتقال آب به حوزه هاي دیگر را به آنان 

ن فضاي انفعال و و متخصص در بدنه حکومت افغانستاسال آخیر با راه یافتن نسل نو  چنداما، در طی این 

در این اواخر در وزارت انرژي و آب در . کار و تالش شده است کم تبدیل به فضاي حرکت، ابتکار، پی خاموشی کم

گروهی از جوانان متخصص گرد . نگري پی ریزي شده است هاي نیرومند و آیندهبنیاد هاي فرامرزي حوزه آب

که ایجاد کمیسیون آب هاي فرامرزي یکی از  کنند ل میدنبانیادي و علمی آن بصورت ب مسایل را بهآمدند و 

این کمیسیون که براساس پیشنهاد علی احمد عثمانی . دستاورد هاي بسیار عمده و مهم در این راستا می باشد

گرا و  تغییر دیدگاه و ذهنیت منعفالنه به دیدگاه فعالاي از  نشان امیدواري کنندهشد،  ایجادوزیر انرژي و آب 

   .در این حوزه است جسورانه

  :اند هاي فرامرزي قرار زیر کمیسیون آب وظایف 

 تقویت هماهنگی بین ادرات ذیربط در امور آبها فرامرزي  

 هاي کاري بین الوزارتی، جهت مطالعه عملکرد کشور هاي ذیدخل تعیین گروپ  

 پیشنهاد اعضاي کمیسیون مشترك تخنیکی با کشور هاي ذیربط به مقام ریاست جمهوري  
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رییس جمهور کشور
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رییس جمهور کشور
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رییس عمومی اداره 

سایر اعضاي همکار
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ن المللی به منظور ظرفیت سازي و سپردن وظایف کالن و با اهمیت به قوي توسط استادان بی

  .نسل نو و حمایت از آنها از جمله نقاط بسیار قوي و امیدوار کننده بحساب می آید

مآب از  و رهبران حکومت بجاي دیروز اندیشان مصحلتشود گذاشته اگر عرصه به نسل نو باز 

  .متخصصین امروزي و باانرژي استفاده کنند، باید به آینده کشور در تمام حوزه ها خوشبین بود

  گیري نتیجه

 کند، تأمین فرامرزي هاي آب حوزه در را افغانستان منافع تواند نمی ابزاري دیپلماسی 

 شود، شناخته درست آب اهمیت باید و است محور آب افغانستان در توسعه 

 ساخته افغانستان در آبی هاي زیرساخت بایست می ها همسایه با معقوالنه و عادالنه توافق به رسیدن براي 

 شود،

 ها این از پیش اما؛ است، حتمی امر فرامرزي هاي آب حوزه در معاهده و موافقه مذاکره، طرف به رفتن 

 شود، فراهم زیرساختی و یتخنیک الزم شرایط باید

 دارد علمی فعال دیپلماسی به را ابزاري خاموش دیپلماسی تبدیل توانایی و انگیزه نو نسل.    
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