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یادداشت مرکز
آب به عنوان ماده بیبدیل ،عنرص حیاتی برای بقای نوع برش میباشد.
با اینکـه آب از جملـه فـراوانتـرین مرکبـات روی زمـین اسـت و قسـمت
اعظم سطح کره زمین را پوشانیده؛ امـا کمبـود آب آشـامیدنی و تقسـیم

نامناسب آن در قسمت ها و مناطقی از جهان زمینـه دسسسـی همـه بـه
آن را محدود منوده است .این موضوع به خصـوص در منـاطق خشـک و

کم آب جهان بیشـس از هـر جـایی دیگـر بـه موضـوعی مناقشـه برانگیـز
تبدیل شده و حتی گاهی به سطح درگیریهای نظامی میـان کشـورها

پیش می رود.

از جمله مناطقی که هم تقسیم نا مناسب آب در آن انجام شده و هم به

دلیــل آب و هــوای بــری و خشــک ،کــم آب مــی باشــد ،آســیای مرکــزی
منجمله افغانستان است .این منطقه بـه دلیـل واقـع شـدن در کمربنـد

خشک جهان ،نه تنهـا کـه کـم آب مـی باشـد بلکـه شـدیدا بـه آبهـای
سطحی جـاری در رودخانـههـا وابسـته اسـت .تورت مطالعـه آبهـای
جاری ،مدیریت آن و ارزیابی تقابـل کشـورها برخاسـته از نـوع مـدیریت

آب های جاری در این منطقه باعث شـده کـه مراکـز تحقیقـاتی بـه ایـن
مهم توجه منایند و از جمله اخیرا بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع یکـی از

اعضــای مرکــز مطالعــات منطقــهیــی ،رســاله تحقیقــی حــات را تحــت

عنوان«:وضعیت آب در آسیای مرکزی و ارتباط آن با افغانستان» به رشته
تحریر در آورده است .با در نظرداشت اهمیت موضـوع ،مرکـز مطالعـات

منطقه یی اکادمی علوم افغانسـتان بـر آن شـد تـا الـر علمـی -تحقیقـی

أ

مذکور را که توسط محقق غـالم نبـی حنیفـی ايـديت گرديـده ،بـه زیـور
چاپ آراسته گرداند.
الر متذکره که در نوع خود ناب و تازه بوده شامل مقدمه و سه فصل می

باشــد .فصــل اول ایــن الــر وضــعیت آب در آســیای مرکــزی را قبــل از
استقالل کشورهای منطقه به بحث گرفتـه و بـه بررسـی مبـاحوی چـون
منابع آب در منطقه آسیای مرکزی ،چگونگی مدیریت منابع آبی آسیای

مرکــزی در دوره اتحــاد شــوری پرداختــه اســت .فصــل دوم الــر متــذکره
مباحوی را در خصوص مسایل آب آسیای مرکزی پس از استقالل تحـت

عناوین چون زمینههای بحرانی شدن آبهای جاری در منطقـه آسـیای
مرکزی ،قواعد بین املللی در خصوص آبهـای جـاری میـان کشـورها و

توافقات کشورهای منطقه مورد بررسی قرار داده است .در فصل پایـانی
به موضوع ارتباط افغانستان با آسیای مرکـزی در خصـوص آب پرداختـه

شــده و مســایل عمــده چــون ارتبــاط طبیعــی آب در آســیای مرکــزی بــا
افغانستان ،سهم تامین آب آسیای مرکزی توسط افغانستان ،میزان حـق

بهره برداری افغانستان از آبهای جاری دو حوزه دریایی رشیک بـا منطقـه
آسیای مرکزی و آب موضوع منازعه میان افغانستان و همسایههای شـاملی
و غربی را به تحلیل و ارزیابی گرفته است .در نهایـت الـر مـذکور بـا نتیجـه

گیری و ارایه پیشنهادات سازنده پایان یافته است.
با درنظرداشت مسایل مطروحه در این الـر ،مرکـز مطالعـات منطقـهیـی

اکادمی علوم افغانستان الزم دانست تا این الر مهم چاپ و نرش گردد.
با احسام

محمد رسور احمدزی
رییس مرکز مطالعات منطقهیی

ب

نظر ایدیتور
بر اساس مکتوب منرب  954/918مورخ 9911 /8 /99ریاست

اطالعات و ارتباط عامه اکادمی علوم افغانستان رساله علمی -تحقیقی

محقق عبدالشکور سالنگی عضو علمی انستیتوت آسیای مرکزی و آمر

دیپارمتنت (ترکمنستان) در مرکز مطالعات منطقهیی تحت عنوان:
«وضعیت آب در آسیای مرکزی و ارتباط آن با افغانستان» ،جهت ایدیت

و اهتامم برایم ارسال گردید .رساله مذکور که در سال 9918به صورت
پروژه روتین به رشته تحریر در آمده بود ،نظر به اهمیت موضوع ،پالن

چاپ آن از طرف مرکز مطالعات منطقهیی اتخاذ و پیشنهاد چاپ آن به

ریاست اکادمی علوم ارسال و منظورگردید و در عین زمان رساله یاد
شده از طرف مرکز فوق الذکر جهت تنقیح منت و ارایه نظر پیرامون آن

به اینجانب محول گردید ،بنده رساله یاد شده را به صورت دقیق از آغاز
تا پایان مورد مطالعه قرار داده و آنرا برای درک وضعیت حوزۀ آبی شامل
افغانستان و چگونگی استفاده افغانستان و همسایههای شاملی کشور

از منابع حوزه آبی مذکور مفید یافتم ،لذا در ضمن ایدیت نگارشی برای

غنامندی و رفع هرچه بیشس نواقص ،برخی اصالحات محتوایی مورد

نیاز را نیز به مؤلف آن پیشنهاد و مؤلف پیشنهادات یاد شده را در ضمن
ارایه برخی مالحظات در تفاهم با بنده وارد و برای دومین بار برایم
تفویض منود ،رساله مذکور بادرنظرداشت اصالحات پیشنهاد شده و
مالحظات مطرح شده ،برای بار دوم مورد مطالعه قرار گرفت و از عملی

شدن اصالحات و رفع اشکاالت به نظر رسیده ،اطمینان حاصل گردید.
ج

رساله مذکور که از طرف آقای سالنگی پژوهشگر مسایل آسیایی مرکزی
به رشته تحریر در آمده ،یک الر تخصصی است که برای درک
دیپلوماسی آبی ذات البینی کشورهای آسیای مرکزی و جایگاه

افغانستان در آن با در نظرداشت باهمتنیدگیهای سیاسی ،اقتصادی،
تجارتی آن ها و رس انجام جهت اتخاذ تصمیم معقول و منطقی بر رس
منابع آبی قابل استفاده مشسک کشورهای مذکور ،با اهمیت است.
رساله یاد شده وضعیت جغرافیایی منابع آبی منطقه و رودخانههای
تشکیل دهنده آن ،سابقه تاریخی مدیریت و استفاده مشسک از منابع

آبی این منطقه در دوران پیش از حضور اتحاد جامهیر شوروی ،در
زمان حضور اتحاد جامهیر شوروی در منطقه و پس از سقوط آن تا زمان
حات ،عوامل ایجاد کننده بحران آب در یک منطقه و چگونگی چشم

انداز آبی کشورهای آسیای مرکزی و زمینههای ایجاد بحران آب در این
منطقه را مفصل بررسی کرده است.

مؤلف در کنار جنبههای سیاسی -اقتصادی مسأله ،به گونۀ مخترص به

جنبههای حقوقی مسأله نیز پرداخته ،دیدگاهها و نظریات حقوقی و
استفاده از آبهای قابل بهرهگیری مشسک را از نظر حقوق بین امللل
عمومی ،نظام حقوقی آبی حاکم بر این منطقه در پرتو توافقات دو
جانبه و چند جانبه و جایگاه افغانستان در آنرا نیز مورد بررسی و کاوش
علمی قرار داده است.

همچنان پیوند و ارتباط ناگسستنی کشورهای آسیای مرکزی و
افغانستان از لحاظ سهیم بودن در تأمین منابع آبی قابل استفاده

مشسک توسط هریک از کشورهای منطقه ،بهرهگیری از منابع آبی
مشسک و چگونگی روابط کشورهای منطقه از منظر استفاده از منابع

د

آبی مذکور و رس انجام احتامل بروز منازعه بر رس استفاده از منابع آبی
ياد شده میان افغانستان و کشورهای همسایه شاملی را مورد بررسی
قرار داده است .در نهایت ،از مباحث مطرح شده نتیجهگیری صورت

گرفته و با ارایه پیشنهادات به پایان رسیده است.

قابل یاد آوری است که رساله مذکور با رعایت اصول علمی تحقیق

تألیف و چینش مطالب آن از لحاظ شکلی و محتوایی با یک ترتیب
علمی و منطقی همراه است .رساله یاد شده میتواند به حیث یک الر

علمی برای دست اندرکاران عرصه سیاست ،اقتصاد ،حقوق و سایر
عرصههای مرتبط با مسأله در افغانستان قابل استفاده بوده و مطالعه
آن برای پژوهشگران این عرصه نیز مفید میباشد .لذا رساله یاد شده را
آماده و قابل چاپ دانسته و برای مؤلف آن موفقیتهای مزید را

خواهانم.
با احسام

محقق غالم نبی حنیفی

ه

مقدمه

بدون حرافی ،اهمیـت آب برای ببرراب ب متـام موجـودات امریسـت محـرز.
کافی است که تصور کنیم در کره زمین آب وجود منیداشت یا حال که دارد از

میان برود ،هیچ حیاتی در ایـن سـیاره وجـود نخواهـد داشـت [توخـود حـدیث
مفصل بخوان از ایـن مجمـل .جنبـه بغرن تـری کـه در خصـوص آب میتـوان
گفت این است که با وجود فراوانـی عنصابآب بـر روی کـره زمـین ،بخـش قابـل
استفاده آن برای انسان بسـیار نـاچیز میباشـد .بـه خصـوص ایـن نـاچیزی در
نواحی خشک بیشـس از هـر جـای دیگـر محسـوس اسـت .یکـی از آن منـاطق،

آسیای مرکزی به شمول افغانسـتان اسـت کـه بـه دلیـل قـرار گـرفنت در ناحیـه
خشک قاره آسیا از رهگذر وجود آب شـدیدا دچـار مضـیقه و کمبـود مـیباشـد.

تنها چشم امید این منطقه به آبهایی است كه به شـکل بـرف در کوههـا انبـار
شده و پس از آب شدن در رودخانهها جاری میشـود .در واقـع منطقـه آسـیای
مرکزی به شمول افغانستان وابسته به آبهایی هستند که در سطح منطقـه در

رودخانهها جاری است .این رود خانهها که تقریبا همـه از مرزهـای یـک کشـور
فراتر میروند ،جنبه بیناملللی دارند.

با عنایت به این مقدمه کوتاه ،هدف اصلی ایـن جسـتار بررسـی وضـعیت آبهـای

جاری در آسیای مرکزی و ارتباط آن با افغانستان میباشـد .در اینجـا منظـور مـا از

وضعیت ،چگونگی اسـتفاده از آبهـای جـاری منطقـه توسـط کشـورهای سـاحلی
است .به این معنا که آبهای جـاری در سـطح منطقـه در چـه وضـعیتی از لحـاظ
استفاده کشورهای رشیک قرار دارد و اینکه چگونگی ایـن اسـتفاده تـا چـه میـزان
میتواند معضلآفرین شـود .همچنـان از آنجاییکـه افغانسـتان یکـی از همسـایگان

آسیای مرکـزی در ارتبـاط درهمتنیـده طبیعـی بـا ایـن منطقـه بـهرس میبـرد ،چـه
9

ارتباطی با آبهای جاری در ایـن منطقـه دارد .از ایـ و ،بـرای روشـن شـدن ابعـاد
وضعیت آب موجود در منطقه آسیای مرکزی و چگـونگی ارتبـاط آن بـا افغانسـتان،

این جستار تحقیقی در سـه فصـل تصـنیف شـده اسـت .در فصـل اول نگـاهی بـه

وضعیت آب در آسیای مرکزی صورت گرفته که در آن ابتدا شناختی پیرامون منابع
آبی منطقه ارایه گردیـده اسـت و سـپس طرحهـای مـدیریتی آب منطقـه در دوران
اتحاد شوروی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و میـراث آن اتحـاد در زمینـه مـدیریت آب
منطقه برجسته شده است .در فصل دوم آب به عنوان موضـوعی میـان کشـورهای

آســیای مرکــزی پــس از اســتقالل مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در ایــن فصــل
اساسیترین مباحوی که به آنها پرداخته شده قرار ذیـل انـد :زمینـههای بحرانـی
شدن آبهای جـاری در منطقـه آسـیای مرکـزی ،قـوانین بیناملللـی در خصـوص

آبهای جاری میانکشوری و توافقـات کشـورهای منطقـه در زمینـه آب .در فصـل
پایانی رساله به ارتبـاط افغانسـتان بـا آسـیای مرکـزی در زمینـه آب پرداختـه شـده

است .در این فصل به عمده مسائلی چون ارتباط طبیعی آب در آسیای مرکزی بـا
افغانســتان ،ســهم تــأمین آب آســیای مرکــزی توســط افغانســتان ،میــزان حــق
بهرهبرداری افغانستان از آبهای دو حوزه دریایی رشیک با منطقه آسیای مرکزی و

آب موضوع منازعه میان افغانستان و همسایههای شاملی و غربـی ،پرداختـه شـده
است .رسانجام این رساله نتیجهگیری و ارایه چند پیشنهاد میباشد.
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