


 

 ى اسالمى افغانستاندولت جمهور

 اکادمى علوم

 معاونيت بخش علوم بشرى

 مرکز علوم اجتماعى

 انستيتوت حقوق و علوم سياسى
 

 

 

 افغانستان اهيدروپوليتيک
 

 

 

 

 

ش.ھ9911                    محقق سيد عمر اعزامىمعاون سر 



 

 

 ة کتابمشناسنا

 :افغانستان هايدروپوليتيک نام کتاب 

 :حقق سيد عمر اعزامىماون سرعم مؤلف 

 :پوهنوال محبوبه حقوقمل استاد رهنما 

 فیحني بیغالم نمحقق  و اهتمام: ایدیت 

 :رياست اطالعات و ارتباط عامه اکادمی علوم افغانستان ناشر 

 :م./0202ش.ھ9911 سال چاپ 

 :افغانستان –الهام نبی زاده، کابل  محل چاپ 

  :جلد ۰22تيراژ 

 ISBN-  ۸-20-669-1196-18۸ 

 

 

 



 

 
 

 

  

                                                                                                                               

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پیشگفتار

ز جايگاه سان اعطاء شده، آب اکه از جانب خداوند )ج( به انیميان تمام نعمات در
خلقت، سرچشمۀ زندگی، مايۀ رحمت، دريچۀ و بلندی برخوردار است؛ آب اساس ويژۀ

ادامۀ حيات انسان در دنيا و آخرت است، کرۀ زمين  معرفت، وسيلۀ سعادت، نشانۀ قدرت و
روحی اعم از انسان، حيوان و نبات را يارای  به وسيلۀ آب زنده گرديده و بدون آن هيچ ذی

 باشد.اين کرۀ خاکی نمی جنبش و رويش در
ای مورد مطالعۀ علما و دانشمندان قرار دارد و هرغواصی های آب در هر زمانهشگفتی

جويد. از بدو تاريخ تا اکنون هيچ پژوهشگری از اين بحر بيکران، مراد خود را می با شنا در
رون ر قبهره نمانده است. آب دآب خسته نشده و از فيوضات آن بی بحث و فحص در مورد
مگر  ،هکم بودن نفوس جهان، چندان مورد توجه پژوهشگران نبود گذشته بنابر فراوانی و

ازدياد روزافزون جمعيت جهان، انکشاف زراعت و صنعت و ازدياد تقاضا برای دسترسی به 
آب، ارزش آن را چند برابر ساخته است. امروزه آب نه تنها عنصر مهم برای ترقی و انکشاف 

ها نيز ی، يکی از عناصر مهم اقتدار دولتبلکه آب به عنوان يک مادۀ مهم حياتجوامع است، 
ندی اعتبار و پرستيژ بل در دنيا از یآب نانکه کشورهای دارای منابع غنیرود. چبه شمار می

 اند.برخوردار
رک ميان مشتقابل استفادۀ دسترسی به منابع آب  همزمان با تشديد رقابت بر سر

ت يک عنصر استراتيژيک در عرصۀ بين المللی مطرح شد و توجه جدی کشورها، آب به صف
 رجريان آب، پژوهشگران د شدن پای سياست درسياستمدران را به خود جلب کرد. با دخيل

نام  به را جديدی مبحث سياسی علوم حوزۀ در شدند وعرصه  اين در بيشتر مطالعۀصدد 
ابداع کردند. هايدروپوليتيک عبارت از مطالعۀ قدرت هايدروپوليتيک )سياست آبی( 

های جاری، بهره برداری مؤثر و های مربوط به اداره و مهار آببرخاسته از آب بوده، پاليسی
های فرامرزی اختالفات ناشی از ادعاهای مالکيت بر آبهای مشترک و حلمنصفانه از آب

 گيرد. را در بر می
که افغانستان است، دانشیآبی آگاهی از سياست موضوع تحقيق اين اثر، کسب

دول همسايه،  های اخير بنابر تشديد رقابتسال ولی در درکشور ما قدامت چندانی ندارد،
های سرازير شده از آسمان و زمين افغانستان به خاک رويۀ رودخانهبرای جاری نگهداشتن بی



 

ن افغان را به خود سياسيو ده و توجه پژوهشگران وکشورهای خويش، کسب ارزش نمو
 معطوف داشته است.

های رسمی، برای دستيابی به سياست مدون اين صاحب قلم در مراجعه به ارگانتالش 
ناد آب و ساير اس کشور به صورت مجزا يا برگرفته از اصول سياست خارجی، قانونآبی

ختلف آن ر روی ابعاد مها، بتقنينی و رسمی افغانستان به جايی نرسيد تا در روشنی مواد آن
با جمع  نبه اساس پالن ستراتيژيک اکادمی علوم افغانستاشد، مگر با آنهم نگارنده استناد می

دربارۀ سياست آبی افغانستان از منابع محدود در از مراجع مختلف  آوری برخی معلومات
تۀ تحرير شهايدروپوليتيک افغانستان( به رداخل و خارج کشور، رسالۀ خود را تحت عنوان )

وردم تا بخواست خدا اين کار آغازی باشد به مقصد تدوين موضوع سياست آبی، توسط درآ
 مربوط.اندرکاران سکتورهایدست

های رسمی)مرکز مطالعات ارگان شائبۀر الزم است تا از همکاری بیدر اخي
( و انستراتيژيک وزارت امور خارجه، وزارت انرژی و آب و رياست اکادمی علوم افغانست

اند؛ اشتن تقاريظ به من افتخار بخشيدهکه در رهنمايی اين اثر علمی و نگاستادان محترمی
خانۀ اکادمی علوم، کتاب ان از مديران و کارمندان کتابخانۀکمال سپاس را داشته باشم. همچن

آب، کتابخانۀ مرکز مطالعات ستراتيژيک و کتابخانۀ انستيتوت ديپلوماسی  وزارت انرژی و
ب، کتتهيۀ  آب که در آب وزارت انرژی و نيتمعي شعباترت امور خارجه و نيز رؤسایوزا

ائبۀ شتخنيکی مرا کمک نمودند؛ هکذا از همکاری بی رساالت، نشرات چاپی و معلومات
 های انترنتی در بارۀمات از سايتدوست عزيز عبداالحد ناصری در قسمت گردآوری معلو

وز که در کمپ آن عده عزيزانی ناپذيرهای خستگیکوشش وهای آبی و از زحمات سياست
ار های بنده در کمندی و عطف توجه مطابق فرمايش و توصيهو ديزاين اين اثر با حوصله

اند. همچنان از اعضای محترم تايپ، ديزاين، صحافت و تبويب اثر با من همکاری نموده
اند و تدقيق اين اثر مساعی به خرچ دادهشوراهای علمی چهارگانۀ اکادمی علوم که در مطالعه 

 فیيو باالخره از رياست اطالعات و ارتباط عامه اکادمی علوم و جناب محقق محترم حن

ذاری دل سپاسگ ت و ژرفنگری اهتمام نمودند، از تۀصاحب که در ويرايش و چاپ اثر، با دق
 ال اجر دارين استدعا دارم.نمايم و برای همه فرهيختگان و عزيزان نامبرده، از خداوند متعمی
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 نظر استاد رهنام

 ت محترم اکادمی علوم افغانستان !ریاسبه مقام 
که تحت عنوان هايدروپوليتيک  اثر علمی و پژوهشی محترم محقق سيدعمراعزامی

)سياست آبی(   افغانستان، در شش فصل شامل يک مقدمه، محتويات فصول، نتيجه گيری و 

پذير است اپيشنهادات تهيه و تنظيم گرديده بود، مطالعه گرديد. البته اين يک حقيقت انکارن

در  خصوصها در تمام ادوار تاريخ و بهمهم ترين عنصر دوام زندگی انسان  که آب به حيث

های اخير در تمام جهان ارزش زيادی کسب کرده و در محافل سياسی، بحث اول و سال

ها به دهد؛ از همين جاست که دسترسی به آب، دسترسی ملتها را تشکيل میمهمی دولت

محسوب شده و از لحاظ سياسی و اقتصادی اين مادۀ حياتی از ارزش  سعادت و خوشبختی

بلندی برخوردار است تا حدی که در قرن بيست و يک، عامل عمدۀ جنگ و منازعه ميان 

 بينی شده است.ها موضوع آب پيشکشور

ردم نام افغانستان که ماما آب اين مادۀ حيات بخش برای مردم، سرزمين و جغرافيای به

های متمادی در کنار درياهای خروشان شان، تشنه لب زيسته اند و ها و دههسال آن برای

 باشد.نيازمندی شديد به توسعه و انکشاف داشته و دارند، نهايت سرنوشت ساز می

نويسنده اثر فوق الذکر در اين راستا خطوط مشخص و مهمی را در بخش عوامل و 

در حوزه های باالدست که خوشبختانه درياهای ناهنجاری های داخلی از بافت ژيوپوليتيکی 

افغانستان در آن موقعيت قرار دارند، اما نه در گذشته ها و نه هم اکنون از آن استفادۀ مؤثر و 

تی جريان سرنوشدرست صورت نگرفته، بحث مفصل کرده و به صراحت مشکل کنونی بی

يريت ناسالم، عدم آگاهی، درياهای خروشان اين سرزمين را غير از عوامل داخلی شامل مد

ج های جغرافيايی و بسا عوامل ديگر دانسته، سپس به بيان و شرح نتايپرسونل مربوطه، نارسايی

های منطقوی و ابر ای که کشورهای همسايه، قدرتجنگ های داخلی و بحرانات زنجيره

ازآن به  قدرت ها در اشتعال آن سهم دارند و بر وخامت و تداوم جنگ و بحران و استفاده

ه که دهند، پرداخته و تذکر دادنفع کشورهای شان، افغانستان را تحت تهديد و فشار قرار می



 ب

 

افغانستان به حيث يک کشور محاط به خشکه از داشتن راه آزاد به بحر محروم است. از همين  

شود که سياست آبی يا هايدروپوليتيک، بخش عمدۀ سياست جهت نامبرده متذکر می

انستان به حساب می رود و واضعان سياست خارجی افغانستان در مقابل کشور و خارجی افغ

های ها و همکارینسل های امروز و فردا، مسئوليت و مکلفيت تاريخی دارند تا با تالش

آب را بهبود بخشيده و به شکل عادالنه مطابق قوانين، دوامدار، زمينۀ ارتقای ديپلوماسی

از هفتاد  هدررفتن و سرگردانی بيشتراز المللی توسعه ببخشند تا ها، تعامالت ملی و بيننورم

ی های بين المللآب مان که کشورهای همسايه به بهانۀرهای خروشان کشودريا فيصد آب

 طور مجانی از آن استفادۀ دلخواه کنند، جلوگيری شود.د بهخواهنمی

تواند منادی می طرفانۀ علمی و تحقيقیهای بیدانم که پژوهش قابل تذکر می

نابر خصوص کشورهای باشد که بهای نوين علمی و تأمين کنندۀ منافع ملی کشورها بهدوران

وق های بزرگ، حقشان توسط قدرت های ملیها و داشتهبه يغما رفتن سرمايه عدالتی وبی

 تلف شدۀ شان اعاده شود.

ه بده و او را مستحق ترفيع جانب اثر محقق محترم اعزامی را مثبت ارزيابی نموبناءً اين

برای شان از بارگاه  زيادیهای و در آينده موفقيت دانمرتبۀ علمی معاون سرمحقق می

 .کنمخداوند بزرگ آرزو می

 

 پوهنوال

 «حقوقمل»محبوبه 
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 تقریظ

رياست اکادمی علوم افغانستان، اثر  8/90/9918( مؤرخ 9۰۰9شماره ) ۀبه اساس نام

که جهت  «روپوليتيک افغانستانهايد»اعزامی را تحت عنوان  حقق سيد عمرتحقيقی م -علمی

 تقريظ به اينجانب سپرده شده بود، مطالعه نمودم.  ارايۀ

ع گيری، پيشنهادات و فهرست مناباين اثر علمی دارای يک مقدمه، شش فصل، نتيجه

بوط به آب با رباشد. نخستين فصل آن به مرور گذشتۀ موضوع اختصاص يافته و مسايل ممی

که در  ۀپيشينۀ تاريخی آن بيان گرديده است. همچنان در پايان اين فصل برخی از منابع عمد

 تحرير اين اثر از آنها استفاده صورت گرفته است، به طور خالصه به معرفی گرفته شده است. 

فصل دوم اثر شامل معلومات عمومی دربارۀ آب بوده، محقق ضمن توضيح اهميت 

ب در قرآن مجيد، احاديث نبوی )ص( و ساير اديان، منابع و دوران آب را در حياتی آ

 طبيعت، رابطه آن را با سياست و ارزش امنيتی و اقتصادی آب را به بررسی گرفته است. 

المللی در مورد ها، قواعد حقوق بينآب الملل دربارۀننظريات علمای حقوق بي

وده، محقق تشکيل شورای جهانی آب و ها، موضوعات شامل فصل سوم بمالکيت آب

 يابی به بحر، معضالت ناشی از کمبودیمساعی افغانستان در مورد حصول حق ترانزيت و راه

سايه و دول همآب در افغانستان و ساير کشورها، آب سبب تقابل منافع ميان افغانستان و 

صل چهارم اين اثر آب هلمند و تخلفات جانب ايران از آن را در ف ۀچگونگی امضاء معاهد

 بررسی نموده است. 

در فصل پنجم، پنج حوزۀ آبی افغانستان: هلمند، آمو، کابل، غرب و شمال باذکر 

اوضاع جغرافيايی و وضعيت حقوقی آنها، به مطالعه و بررسی گرفته شده و معضالت ناشی 

  های آبی افغانستان، برجسته گرديده است.از استفادۀ سوء دول همسايه از حوزه

لی و های داخمحقق محترم در فصل ششم، ضمن مطالعۀ پاليسی و مديريت منابع آب

های جاری افغانستان، خاصتًا آب های مورد ها فراراه ادارۀ آبفرامرزی، موانع و چالش

های عملی قابل توجهی در حل معضالت موجود استفادۀ مشترک را به بررسی گرفته، طرح



 د

 

مفيد  گيری نموده، پيشنهاداتهای تحقيق خويش نتيجهاز يافته را ارايه داشته است. در اخير

 . استربط محول نمودههای ذیو مؤثر را به ارگان

تحقيقی محقق محترم سيد عمر اعزامی  -باذکر مطالب فوق، از آنجاييکه اثر علمی

 اثر جانبمقررات، لوايح و رهنمودهای اکادمی علوم نگارش يافته است. اين در مطابقت با

موصوف را مثبت ارزيابی نموده و برای ترفيع به رتبۀ علمی معاون سرمحقق کافی و بسنده 

های بيشتری را در انجام تحقيقات دانم. در اخير از خداوند متعال برای ايشان موفقيتمی

 نمايم.علمی بعدی، تمنا می
  

 سرمحقق

 محمد موسی رحيمی



 ه
 

 تقریظ 

او سیايس علومو د انستیتوت غړي ښاغيل  د افغانستان د علومو اکادمي د حقوقو

څېړنيز  -څېړندوی سید عمر اعزامي د " هایدرو پولیتیک افغانستان" تر رسليك الندې علمي 

نېټه د  ۱هـ.ل کال د کب د میاشتې په  ۱۳۳۱اثر چې د مقام د محرتم ریاست له لوري د 

او کتنې  وه، له مطالعې واسط د تقریظ لپاره ماته را سپارل شوېه ګنې مکتوب پ ۱۵۵۱/۱۵۵۳

 وروسته خپل تقریظ په الندې ډول وړاندې کوم:  

اوبه د طبعی رسچینو څخه یو سرتاتيژیک عنرص دی او د هغو کمښت یا نشتون د 

انسانانو ژوند د ګواښونو رسه مخامخ کوي او د وګړو او هېوادونو ترمنځ د شخړو او آن جګړو 

 ا د اوبو سیاست په یوه هېواد کې د اړونده چارو دسبب کېږي. له دې امله هایدروپوليتيک ی

سمون لپاره له مهمو موضوعګانو څخه ګڼل کېږي. که څه هم د اوبو موضوع په ځانګړې 

توګه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د افغانستان په سیاست کې مهم ځای وموند خو د 

 ژی نه درلوده. د ميل یووايلهغو اړونده  چارو د سمون لپاره دولت ټاکلې تګالره او سرتاتي

حکومت، د زیاتو ګواښونو او ستونزو رسه رسه، د لومړي ځل لپاره د ملی قدرت د یوه مهم 

عنرص په توګه د افغانستان د اوبو اهمیت مطرح کړ او د اوبو د تګالرې ، سرتاتيژی او د هغو 

وع  غوره ددې موضلدې امله د ليکنې لپاره د قانوين چوکات د بشپړولو کار یې پیل کړ.  

هم د حکومتي ادارو او چارواکو لپاره د چارو د ارزښت لري او علمي  –کول  هم څېړنيز 

  دي.سمبالښت لپاره ګټور کار 

 ،یزونوپه نتیجه ګیری، وړاندېږي، شپږ څپرکي لری، رسيزې رسه پیل دا اثر چې په

د بېالبېلو  ثر کې ليکوالڅېړنيزه ا –. په دې علمي  رسه پای ته رسېږیاو ضمیمو اخځلیکونو 

رسليکونو په ترڅ کې د موضوع مختلف اړخونه څېړيل او په پای کې یې د موضوع په اړه 

د اثر زیاته برخه د افغانستان د اوبو څو ګونې حوزو معريف، د هغو  .وړاندیزونه کړي دي

 حقوقي  وضیعت او مدیریت ته بېله شوې ده. څېړونکي د اثر په ليکلو کې له مختلفو



 و

 

معلومايت او علمي رسچنیو، تقنيني سندونو څخه ګټه اخيستې او دا کار یې د  علمي معيارونو 

 او  د څېړنې د منل شوو اصولو رسه سم تر رسه کړی دی. 

د اثر بله مهمه موضوع د اوبو په اړه د افغانستان رسه د ګاونډیو هېوادونو ستونزې دي. 

نتيجه  یتونو په رڼا کې موضوع په علمي توګه څېړلې اوپه دې اړه ليکوال په بې پلوی  رسه د واقع

اخيل چې په افغانستان کې د څو وروستیو لسيزو نا امنیو او جګړو یو مهم علت هم د افغانستان 

په کورنیو چارو کې د ځينو ګاونډیو هېوادونو الس وهنه ده چې په دې توګه غواړي د افغانستان 

ه جریان و لري. ليکوال په دې اړه د افغانستان حکومت ته اوبه د پخوا په شان یادو هېوادونو ت

 وړانديزونه لري چې پيل کېدل به یې د اوبو د مدېریت لپاره ګټور وي.

یادو مطالبو ته په پام رسه، په داسې حال کې چې ددې اثر نور رشایط تکمیل وي، زه 

ترفیع  علمي رتبې ته دد ښاغيل څېړندوی سید عمر اعزامي دا علمي ـ څېړنيز اثر د څېړنوالۍ 

 لپاره کايف بومل او نوموړي ته په راتلونکې کې د ال زیاتو بریالیتوبونو هیله کوم.

 

 څېړنوال

 بخت محمد بختيار
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 تقريظ

 به مقام محترم ریاست اکادمى علوم افغانستان!

آن مقام محترم، اثر علمى تحقيقى محقق  8/0/9918مؤرخ  9۰٥1به اساس نامۀ  شماره 

قريظ مرور ت خاطر ارايۀپولتيک افغانستان(، بهيد عمر اعزامى را تحت عنوان )هايدرومحترم س

 نمودم. 

ه توان گفت کز نقطه نظر شکل و محتوا با معيارهاى علمى مطابقت دارد و مىاثر ا

خاطر غنامندى بيشتر آن از تجارب و معلومات خود در مورد يک اثر بکر و تحقيقى است، به

هايى را با محقق هاى مشترک و فرامرزى، مشورهز آبق استفاده اخصوص حقوآب، به

 اند. پذيرفته و به آن ترتيب اثر داده محترم شريک نمودم که با جبين باز

هاى امروز آب در جهان از زواياى مختلفى مورد توجه قرار گرفته و به يکى از بحث

ظاهرًا  نکهاست. آب باوجود آهاى بين المللى تبديل شده داغ در محافل علمى و کنفرانس

ه هاى اخير دسترسى برود، مگر در سالارزان در طبيعت به شمار مى فراوان بوده و يک مادۀ

آب شيرين به داليلى هم چون: افزايش سرسام آور، تغيير اقليم و گرمايش کره زمين و کمى 

سبز و جنگالت و ساحات زمينى، تخريب  نزوالت جوى، تهى شدن منابع آب هاى زير

شده است.  ن مواجههاى مشترک، با بحراآب کشمکش کشورها بر سر تقسيم و نحوۀ استفادۀ

گى، نرخ رشد نفوس باال و نداشتن توان مالى هاى طوالنى، توسعه نيافتهعواملى چون جنگ

و ظرفيت علمى براى بهره بردارى و مديريت منابع آب و هم چنين قرار گرفتن در يک 

ى، افغانستان را در موقعيتى قرار داده است که على الرغم تقاضاى رو به موقعيت خشک اقليم

افزايش تا هنوز از منابع آبى خود استفاده نموده نتواند. اين وضعيت سبب شده تا همسايگان 

مورد دعوای مالکيت  صورت يکجانبه مورد استفاده قرار داده و درهاى فرامرزى ما را بهآب

را  کشور و روابط ما با همسايگانتواند دورنماى هايدروپولتيکت میاين وضعي نمايند. ادامۀ

با چالش مواجه سازد. بناءً از مقتضيات زمان ما اين است تا محققين  زواياى مختلف مشکالت 

ه هاى کاربردى دولت را در اين عرصطرح ررسى نمايند و با ارايۀو مسايل آبى افغانستان را ب



 

 ح
 

عنوان عنصر مهم قدرت و ثروت ملى بهره هاى افغانستان بهآب کمک نمايند تا باشد که از

 بردارى صورت گيرد. 

را  ، حق مطلبفصلشآقاى اعزامى ضمن تحليل موضوع سياست آبى کشور در ش

پيشنهادات مفيد، حکومت را به  داشته ادا نموده و با ارايۀآثار و اسناد دست  در محدودۀ

ش در اابير الزم براى استيفاى حقوق آبىآبى و اتخاذ تدآوردن تحول و تغيير در سياست 

 اند. برابر همسايگان ترغيب نموده

لمى ع اى ترفيع علمى محقق محترم به رتبۀحاليکه تأليف اين اثر را برجانب دراين

ش و پژوه هاى مزيد مؤلف را نيز در عرصۀقيتدانم، موفمعاون سرمحقق کافى و بسنده می

اعظمى محققان جوان و دست اندرکاران سياست  مايم و به خاطر استفادۀنآرزو مى تحقيق

 نمايم.آب، چاپ اثر را نيز پيشنهاد مى
 

 پوهندوى

 نجيب آقا فهيم
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 مقدمه

 رود و زندگیمی شماربهها، حيوانات و نباتات آب يک مادۀ مهم و حياتی برای انسان

ان با آب يک پيوند ناگسستنی و انس ۀرابط بناءًموجودات حيه بدون آب ممکن نيست، 

 از همين .دهدضروری بوده و اين ماده جزء اصلی خلقت تمام موجودات زنده را تشکيل می

 ها و کاريزهاها و کنار بحرها، درياها، چشمهرو اکثر شهرها و مناطق مسکونی در دامنۀ کوه

های مختلف هعرصانگيزی که در های حيرتاند. در نتيجۀ تحقيقات و پيشرفتشکل گرفته

علوم صورت گرفته است، آب اهميت خود را به عنوان سرچشمۀ حيات و عامل اصلی توسعه 

رۀ زمين ترين عناصر حيات، در کو پيشرفت در روند زندگی بشر بازيافته و يکی از اساسی

 .استشده هپذيرفت

 ظهور هايدروپوليتيک در زمرۀ مباحث علمی و تحقيقی، ناشی از ازدياد اهميت

اين حقيقت به اثبات رسيده که آب يک پديدۀ مهم  02باشد؛ زيرا در قرن روزافزون آب می

و چند بعدی است و ابنای آدم همواره بر سر دسترسی، تقسيم و استيال بر منابع آبی با همديگر 

ه در اند کرنوشت خويش، خط واصل ترسيم نمودهبه رقابت و نزاع پرداخته و ميان آب و س

 يده است.ساز نيز گردها سرنوشتماده عالوه بر صفت حياتی بودنش، برای انسان نتيجه، اين

که آب در حوزۀ سياست وارد گرديد، اين ماده به عنوان يکی از عناصر يا آنگاهی

د، زيرا امروزه کشورهای که از منابع آبی زياد ش هابزارهای مهم قدرت سياسی نيز شناخت

های ساکنان خويش در ن آنها را در جهت رفع نيازمندیبرخوردار بوده و توان مهار جريا

های دولت ،المللیبينابعاد اقتصادی، سياسی و امنيتی دارند، همان کشورها در تعامالت 

  باشد.ها میروند، زيرا آب يکی از عناصر مهم قدرت ملی دولتمی شماربه مقتدر

ب آبشر به اهميت حياتی ادعای جديد بودن دانش هايدروپوليتيک ناشی از پی بردن 

م ها از ادوار قديو دولت ب يک پديدۀ جديد نيستآهای اخير است وگرنه سياست سال در

های رعايای خويش از آب ابحار، درياها، رودهای فرامرزی و تا اکنون جهت رفع نيازمندی

  .اندکردهخويش استفاده  يیمنطقهی ملی و هاانهار، تحت شعاع سياست
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کل کنونی آن در روابط بين الدول و برقراری مناسبات آن ش هوپوليتيک بيدرها مبحث

 رايج شد.. م9181توسط جان واتر بوری در سال  با مسايل امنيتی، پديدۀ جديدی است که

عملکردهای سياسی منوط به ادارۀ جريان آب در اغلب کشورها، خصوصاً در 

ل خشکه بيشتر مطرح است. شک کشورهای واقع در مناطق خشک، نيمه خشک و يا محاط به

های آبی با توجه به اهميت و نقش آب در ابعاد مختلف زندگی بشر و اقدامات گيری سياست

های که از قلمرو چند کشور دول در مورد مهار و استفاده از منابع آبی، بالخصوص رودخانه

ممکن  ه وداد کنند، هايدروپوليتيک را به يک موضوع مهم در سياست جهانی تبارزعبور می

ها در است که آب در آينده به يک حربۀ سياسی مبدل گردد. به همين خاطر است که دولت

بحران آب  شوند کهشده و باعث ايجاد وضعيتی می درگيرتالش دستيابی به آن با همديگر 

 شود.ناميده می

 یصورت جدی توجه و عالقمندهها، بهای مشترک ميان کشوررقابت بر سر منابع آب

 ۀوسيلبهتوانند ها میدولتخود جلب نموده است.  هسياستگذاران عرصۀ سياست خارجی را ب

زمينۀ حل و فصل  های هايدروپوليتيک،شان با استفاده از مفاهيم و دادهسياست خارجی

ت ها، امنيت زيسی آبوالحوزبين های مشترک، انتقالآميز منازعات بر سر منابع آبمسالمت

 د که در نهايتنی دو يا چند جانبه ميان کشورها را فراهم کنهاتوسعۀ همکاری و اهمحيطی آن

 شود.به توسعه پايدار منجر می

( ترکيبی از دو واژۀ )آب( و )سياست( است که تأثير Hydropoliticهايدروپوليتيک )

ت س. به ديگر عبارت سيادهدمیآب بر سياست کشورها را مورد مطالعه قرار  آفرينینقشو 

ار شود که اداره و مهاطالق می های مربوط به آب و دسترسی به منابع آبیآب به پاليسی

مؤثر از آنها و باآلخره تقسيم و حل منازعات ناشی از مالکيت  برداریبهرههای جاری و آب

زيرا سياست آبی عبارت از دانش مطالعۀ قدرت سياسی،  ،کندمیهای شيرين را احتوا بر آب

ن ارتقای اقتدار سياسی، تأمين آ حقوقی و زيست محيطی آب است و هدف ازاقتصادی، 

يا  باشد. وجوامع می زيستیمحيط سالمت و اجتماعی رفاه اقتصادی، ۀ، توسعيیمنطقهامنيت 

و تعامل  ی همکاریهايک کشور و مطالعۀ زمينهآبی  یهااستراتژی هايدروپوليتيک، شناخت

ی ناشی از آب را های حل کاهش و ختم بحرانهاراهو باآلخره جستجوی آن با ساير دول 

 دهد.تشکيل می
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دربارۀ قدرت است، با ازدياد  ۀچون قدرت تکيه گاه اساسی سياست و سياست مقول

نقش روزافزون اقتصاد در حيات بشر و انتقال قدرت از قطعات نظامی به تشبثات اقتصادی، 

ادی و جا که توسعۀ اقتص. از آنباشدمیاز عنــاصر قدرت  دسترسی بـــه منابع طبيعی يکی

پيشرفت صنعتی به منابع طبيعی خصوصاً آب وابسته است، مالکيت يا دسترسی آسان به منابع 

ينده اين در آبنابر؛ شودمینظر گرفته  های حفظ يا بسط قدرت درآبی، يکی از شاخص

 شود.درت محسوب میدسترسی به منابع آب قابل اعتماد يکی از منابع ق

های سياسی، امنيتی و حقوقی طور مشخص در حوزهههايدروپوليتيک نقش آب را ب

ای هو با توجه به آن، اين رشتۀ سياسی ناگزير از کاربرد روش دهدمیمورد مطالعه قرار 

 ب است، ولی در ميدان عمل قضايای آن بيشترابعاد مختلف آ گوناگون برای درک و دانستن

ميان سياست و آب، فقط در قلمرو  ه. لهذا رابطگرددمیها ۀ سياست خارجی دولتوارد حوز

 شود.ها برقرار میحاکميت دولت

همکاری و مذاکره در مورد آب، مديريت آب، مسايل محيط زيست و نقش آب در 

توسعۀ اقتصادی، از جمله مسايل اساسی در تعامالت کشورها با يکديگر بوده و ابزار سياست 

ب آ شدنشود. دخيلياد می« ديپلوماسی آب»که امروزه به نام  شودمیها تلقی آن خارجی

در سياست خارجی دول، نقش دوگانه دارد؛ آب گاهی وسيلۀ دوستی و همکاری و گاهی 

يريت شود به نحوۀ مدمربوط می آفرينینقش، البته اين شودمیهم مايۀ دشمنی و کشمکش 

 ها.ولتتوسط دو فرامرزی های مشترک آب

آب  رويۀها و مصرف بیرشد روزافزون جمعيت، تغييرات اقليمی و کاهش بارندگی

ب شده و باال گرفتن منازعات حقوقی بر سر مالکيت ، موجب کاهش مقدار آموجود در زمين

درياهای فرامرزی، اين مادۀ حياتی را به يک عنصر مهم در سياست  آب آب و کنترول

ود آب داليل فوق با کمب بنابرمبدل کرده است. کشورهای که  هاخارجی و ديپلوماسی دولت

از  ،اندو يا برای تدارک آب مورد نياز خويش به ممالک همسايه و خارجی متکی اندمواجه

سی به آب خاطر دسترهده و بش هی مواجآبکمکه در آينده با بحران خطير  احتمال بعيد نيست

اصلی رويارويی در بعضی از مناطق جهان به مورد ضرورت، به جنگ متوسل شوند. عوامل 

و نحوۀ مهار آب درياها بوده است. به طور مثال:  هاآبنزاع برسر مالکيت  ،یآبکمسبب 



 

4 

حفاظت از سدهای عظيم آب شيرين که به مقصد توليد انرژی و توسعۀ زراعت و سرسبزی 

سدها هر کدام با ، زيرا اين انداز اهميت خاصی برخوردار ،شوندمیمحيط زيست اعمار 

ه در ی کوچک وسعت دارند کهاازۀ شهراند داشتن تأسيسات پيچيده، وسيع و پرمصرف، به

صورت بروز جنگ، ممکن است هدف حمالت خصمانه و خرابکارانه قرار بگيرد، مواظبت 

 روند.می شماربهها م المنفعه، جزء وظايف امنيتی دولتجدی از اين تأسيسات قيمتی و عا

فرامرزی، از مهمترين موضوعات سياسی ميان کشورها در و ی مشترک هاآبمديريت 

تواند منافع يک کشور را تهديد نموده منطقه و جهان است. در عرصه سياسی و امنيتی آب می

ن، بحث آب ضمن سياسی بود بناءًو اين مسأله منجر به ايجاد تنش داخلی و يا فرامرزی شود. 

های ، سازماناهنيز است و تمرکز آن بيشتر به تعامل ميان دولت در عين زمان يک مسأله امنيتی

ت آبی گفت که امروزه سياس توانمیرو از اين ،شودمیغير دولتی و ديگر بازيگران مسايل آب 

 .استشدهبه يکی از مباحث محوری مسايل امنيتی در جهان مبدل 

ياها اند که دريين شدهای تعپس از جنگ جهانی دوم مرزهای خيلی از کشورها به گونه

ی مرزی و هاآبهای آبی از مرزهای دو و يا چند کشور عبور نموده و پديدۀ و حوزه

ها به . با توجه به اينکه بسياری از رودخانهاندفرامرزی يا درياهای مشترک را به وجود آورده

ن، در های مدوها در عملی نمودن پاليسیيک کشور محدود نيست، همکاری دوامدار دولت

کنترول و مديريت سالم آب يک امر ضروری است، زيرا کشمکش بر سر  ،جهت استفاده

ی هاآيد، بلکه گاهی عواملی چون نارسايیآب هميشه از نبود و يا کمبود آب به وجود نمی

عدم دسترسی به منابع آب، مديريت نامناسب و به مخاطره افتادن پاکی محيط زيست باعث 

های منفی ها، برداشترانی از دست دادن حاکميت ملی در ادارۀ آبشود. نگبحران آب می

در مورد خطرات و مزايای همکاری، همچنان کمبود ظرفيت و ضعف ارادۀ سياسی، سد راه  

 حسن نيت و تالش مخلصانه برای عقد .گردندمساعى ديپلوماتيک در اطفای بحران آب می

ی ناگوار اختالف کشورها بر سر هاز بروز پيامدتواند اقراردادهای دو جانبه و چند جانبه می

های فرامرزی، به ترويج فرهنگ ی متقابل در مورد آبهاآب جلوگيری کند. همکاری

که در مقابل  کندمیها در همه ابعاد گرديده و به آنها کمک تعامل و همدردی ميان دولت

ر دست ابله با آن به همديگپذير باشند و برای مقحوادث طبيعی و تغييرات آب و هوا انعطاف

 دت دراز نمايند.وهمکاری و م
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 انکنندگمصرفچون مقدار آب شيرين در جهان ثابت بوده و تعداد  :هدف تحقيق

ازدياد تقاضا آيد و گردند، هر سال در مقدار مصرف آب افزايش میمی آن همه ساله اضافه

ناطق م آب، به خصوص در مها و مناقشات بر سر تقسيیدرگيرباعث  رسی به آن،تبرای دس

ی جاری هاآبفيصد از  82جهان گرديده است. در حال حاضر در حدود  آبکمخشک و 

وز گيرند، احتمال برروی زمين که توسط کشورها به طور مشترک مورد استفاده قرار می

وجود دارد. بديهی است وقتی که مواد اساسی مورد  هااختالف و مناقشه ميان دول، بر سر آن

آميز آن مساعد نگردد، بشر به آخرين راه حل )جنگ( ياز بشر، کاهش يابد و تقسيم صلحن

کسب  نمايند که به لحاظمی بينیپيشآورد. به همين دليل صاحب نظران علوم سياسی رو می

  روزافزون اهميت آب، جنگ آيندۀ بشر بر سر آب خواهد بود.

راری روابط متقابل و گفتگو و ای مربوط به آب، با برقچون حل معضالت پيچيده

، هدف اين تحقيق تأکيد بر داشتن سياست گرددمیمذاکره ميان کشورهای همسايه  ميسر 

خارجى روشن در بخش آب و تالش در جهت حفاظت منابع آبی به مثابۀ سرمايۀ عظيم ملی، 

شرعی و  نمؤثر از منابع مزبور توسط نيازمندان و متقاضيان، با درنظر داشت موازي ۀاستفاد

غانستان های آبی اف. در اين رساله سعی به عمل آمده تا پاليسیباشدمیی حقوقی هاپيسپرن

مشترک مورد و های داخلی و درياهای فرامرزی مؤثر از آب برداریبهرهبه مقصد اداره و 

ت های جاری کشور در جهبررسی قرار گيرد و در ثانی روی اين نکته تأکيد شده تا از آب

استفاده  المللیبينو  يیمنطقهف اقتصادى و اجتماعی، توسعۀ روابط سياسی در مستوای انکشا

های جاری کشور به ممالک همسايه مؤثر صورت بگيرد و با مهار درياها از هدر رفتن آب

ی حل معضالت آبی فيمابين افغانستان و کشورهای همسايه نيز هاراهجلوگيری شده و 

 جستجو گردد.

امروزه آب به مثابۀ سرمايۀ با ارزش، حياتی و گرانبهای ملی به پيمانۀ  :ضرورت تحقيق

ير مقاد ،مديريت ناسالم بنابری افغانستان جاری است، ولی هادشتها و وادی ،هافراوان در دره

م ات آن محرورکاز مزايا و ب هازياد اين سرمايۀ ملی به کشورهای همسايه، سرازير شده و افغان

ی اخير، امکان مهار درياها را آسان هاسدههای علمی و تکنولوژی در رچند پيشرفت. هاندمانده

و  ی خشکهادشتبه مقصد توليد انرژی و آبياری  هارودخانهساخته و با اعمار بندها بر روی 
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ی مدهش و ساختن بندهای هاسيالبسوزان و ساختن ديوارهای استنادی، جهت کنترول 

اما  تدريجی از آب را ميسر ساخته است؛ ۀی استفادهازمينه ،ختن آبآبگردان به مقصد ذخيره سا

های طوالنی مدت که تا اکنون هم ادامه دارد، عدۀ از مردم تا هنوز هم در کشور ما به دليل جنگ

 .اندبا کمبود آب مواجه هارودخانهدر کنار 

يان آبی می کشور از يک سو و حل معضالت ناشی از اختالفات هاآبمهار و کنترول 

افغانستان و کشورهای همسايه از سوی ديگر و باآلخره اتخاذ تدابير وقايوی برای رفع کمبود 

که تحقيق پيرامون اين موضوع را مهم و مبرم  اندآب و در مجموع حل بحران آب، مسايلی

 . سازدمی

يی های آبی و شناساهدف از نوشتن اين رساله  بررسی پاليسیچون  :روش تحقيق

 پس ،باشدمیۀ سياست با آب و بررسی مناسبات آبی افغانستان با کشورهای همسايه رابط

 ی بوده و هنگام ضرورت، از روشاکتابخانه روشتحليلی به -توصيفی آن،شيوۀ نگارش 

 . همچنان از روشاستشده هجمع آوری حقايق و کسب معلومات از اهل خبره نيز کار گرفت

ی هاتسايو هاکتابخانهاطالعات مورد ضرورت با استفاده ازمراجعه به آثار، کتب، اسناد و 

 است.شده همقايسوی استفادانترنيتی به گونۀ 

کتب و آثار چاپ شده در داخل و خارج کشور پيرامون  :تحقيقمواد و مدارک 

 ، مديريت وکنترول آبها، مطالب منتشره درآبی دولت دربارۀ هااستراتيژیها و آب، پاليسی

و  ی  منعقده ميان افغانستانهاتفاهمنامهو  هاتوافقنامهتصويری و چاپی، معاهدات، ی هارسانه

و همچنان  للیالمبيننافذه دربارۀ آب و ساير اسناد ملی و  تقنينی دول همسايه، قوانين و فرامين

اين  ده درش هرکاران سکتور آب، مهمترين مواد و مدارک کار بـــــرداندگفتگو با دست

 .يقی می باشندرسالۀ تحق

وشان هاى خرطی ساليان متمادى است که قسمتى زيادى آب دريا  :االت تحقيقوس

د؛ در نى همسايه سرازير مى شوهابه کشور هاخارج مرزبه افغانستان بدون استفاده در داخل، 

ين است ا در زمينه االت مطرح شدهمادۀ حياتى اشد نياز دارد، پس سؤ حاليکه کشور ما به اين

های جاری خود را آب تواندمی، دولت افغانستان ر نبود يک سياست آبی مدوندآيا که 

، همسايه با کشورهای در صورت بروز اختالف بر سر تقسيم منابع آبی ؟مهار و مديريت کند

هاى آيا افغانستان بدون مهار و مديريت آبسوال ديگر اينکه ؟ و دکنگونه برخورد چ با آنها
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 هاواليقيناً همۀ اين سخودکفايى و نيرومندى را بپيمايد؟ دارج انکشاف، تواند ماش میجارى

؛ زيرا تاسشده هو نتيجه گيرى اشاره آنها در مباحث مربوط رح و تفصيلش هک جواب دارند

، شيهاآب زراعت و مديريت بدون احيای سکتور و افغانستان يک کشور زراعتی است

 ترقی بپيوندد.مو  يافتهانکشاف دول به کاروان تواندنمی

يدروپوليتيک )سياست آبی( در اين برهۀ حساس تاريخ کشور ما به ها :طرح مسأله

 که آب يک سرمايۀ قيمتی افغانستان است کندمیاين دليل به عنوان يک موضوع مهم جلوه 

با ؛ اندکردهتا هنوز از اين ثروت عظيم خويش استفادۀ الزم ن عوامل متعدد بنابر هاو افغان

 خاطرهبدولت جنگ و بحران چهل ساله، اکنون وقت آن فرارسيده که  روکش کردنف

 را مهار و گرانبهاى ملىاين سرمايۀ اش نيرومندی اهداف انکشاف اقتصادى ورسيدن به 

  د.مديريت نماي

البى مط رساله طی يک مقدمه و شش فصل، در اين :سازماندهى مسایل تحقيق  

 ینکات ،. در فصل اول روى پيشينۀ موضوعاستآمده تحرير در سياست آبى به رشتۀ مربوط به

آب(( مباحث  معلومات عمومى در بارۀ“به عرض رسيده است و در فصل دوم تحت عنوان 

چون آب مايۀ حيات و مادۀ شگفت انگيز، اهميت آب در روايات دينى، اهميت سياسى، 

وم . در فصل ساستشدهت بحث اقتصادى و امنيتى آب، منابع، انواع و دوران آن در طبيع

 ((   نظرياتهادر پرتو حقوق درياالمللى بين هاىرود خانهوضعيت حقوقى “تحت عنوان 

درباره  المللىبينها و قواعد حقوق آبدر باره مالکيت الملل بينانشمندان حقوق چهارگانۀ د

م در فصل چهار هاى مرزی و فرامرزى، بحث به عمل آمده است.نحوۀ استفاده و مالکيت آب

بحران آب(( حول موضوعات چون معضالت ناشى از کمبود آب، آب سبب  “روى مسالۀ 

 ىها، تشکيل شوراى جهانى آب، تصاميم نهادهاتقابل و اصطکاک منافع ميان دولت

ديده است. آزاد؛ تحقيق گر آب و حق ترانزيت و راهيابى افغانستان به بحر ۀدر بارالمللى بين

ى آبى افغانستان مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن آن وضعيت حقوقى هاحوزهدر فصل پنجم 

آبى  . در فصل ششم روى مشی سياستاستشده ههر پنج حوزۀ آبى کشور به بررسى گرفـــت

انع و ده، سپس موش ههاى داخلى و فرامرزى روشنى انداختافغانستان براى تنظيم و ادارۀ آب
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 رايهای عملی، نتيجه گيری و هاطرح ارايهده و در اخير با برمال ش هاآبى مديريت هاچالش

 چند پيشنهاد پايان يافته است. 

مطالب گردآوری شده تحت عنوان )هايدروپوليتيک افغانستان(،   الزم به تذکر است که 

رسی زمينه؛ بر در اينفقط آغازی است به خاطر جلب توجه پژوهشگران جهت تحقيقات مزيد 

در اين رساله به دليل محدوديت منابع و کمبود آثار مورد نظر و عدم موضوع سياست آبی 

رداشتن گام فقط ب تحقيق حاضر و باشدمیکامل ندسترسی به اسناد، ارقام و آمار کافی و مؤثق، 

آب کشور با طراحی موضوعات مفيد و  است در اين باديه تا دست اندرکاران سکتور نخست

حريم منابع  بخش، از در اين خويش گذشته ناقص یهال پاليسیتکمي نيز در اين باب و مهم ديگر

 .آبی کشور حراست شايسته نمايند

 پس از است، افغانستان گذشتهتصويب شورای علمی اکادمی علوم  ازکه  هذا اثر 

ورد م تيوريک ۀ، در عرصدهش ه، منحيث يک اثر علمی پذيرفتبه زيور چاپ شدنهآراست

قرار  و ساير عالقمندان يان رشتۀ حقوق و علوم سياسیمطالعۀ پژوهشگران و دانشجو

و سياست  آب سکتور مديرانمفيدى است برای  ۀعمل نسخ ۀعرص در و خواهدگرفت

 هایاداره و کنترول آب به مقصدى آبی هااستراتيژیها و جهت غنامندی پاليسی ، درخارجی

ر ميان داقتدار ملى دولت  انکشاف اقتصادی و تقويۀ به منظور جاری افغانستان سرگردان و 

 .کشورهای منطقه و جهان
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