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 صفحه 4 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 30/11/2018          الیزابت حسامی 

 دریاهای افغانستان:

 سالح دیگر هند در برابر پاکستان
 

و باران که برای تولید مواد غذایی الزامی  باریبرفدرصدی  ۶۰تر مناطق افغانستان با کاهش در حال حاضر بیش

سالی شدید در سراسر کشور و تغییرات اقلیمی، نیاز کرو است. رشد سریع جمعیت کابل، شرایط خشبباشد، رومی

 ۀها از لحاظ سیاسی پیچیده است؛ منطقبناء  های جدید آبی را تشدید کرده است. اما اعمار این زیربناء به زیر

ی محصور شده است که هیچ چارچوب قانونی برای جلوگیری سر حدهای دریاافغانستان و پاکستان با  سرحدی

 از یک درگیری بزرگ بین این دو کشور وجود ندارد.

پایتخت، کار ساخت بند شاه توت به  ۀپس جای تعجب نیست که در ولسوالی چهارآسیاب کابل، در مسیر رودخان

میلیون مترمکعب آب آشامیدنی را برای دو میلیون ساکن شهر کابل ذخیره  1۴۶سد شود. این زودی آغاز می

چنین آب آشامیدنی برای یک شهرک جدید به نام هزار هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد. این سد هم ۴کند و می

گر در ای ویرانهکابل را نیز فراهم خواهد کرد. سرانجام، افغانستان پس از چند دهه جنگ ۀده سبز در حوم

 موقعیتی قرارگرفته که تصمیم دارد اقتصاد و برق خود را از طریق انرژی آبی توسعه دهد.

آباد ایجاد کرده که اعمار این بند، مسیر رودخانه را تغییر  پروازانه، این نگرانی را در اسالم بلند ۀاما این توسع

 رسی این کشور را در آینده به آب محدود کند. رسانهتواند دستدهد که میو جریان آب را به پاکستان کاهش می

های دیگری که قرار است اعمار شوند، جریان  های پاکستان گزارش کرده اند که پس از اعمار بند شاه توت و بند

 یابد.درصد به پاکستان کاهش می 1۷تا  1۶آب از افغانستان 

دهد، ظرفیت منحصر به فردی برای تشدید می بند شاه توت در کنار این که جریان آب به پاکستان را کاهش

های اخیر  های به دلیل تمویل بودجه آن از سوی هند را نیز دارا است. هند در سال های منطقجنجال

ها تا اعمار  راهشاه اعمارهای افغانستان انجام داده است: از بناء  های زیادی را در زمینه زیرگذاریسرمای

 های آسیب دیده از جنگ.های دولتی و بندساختمان

افغانستان کمک کرده است. در حالی که  ویهای توسعمیلیارد دالر در پروژه ۲تا کنون حدود  ۲۰۰1هند از سال 

های پاکستانی  دانند اما مقامها را برای جلوگیری از کاهش کمبود آب در آینده مهم می گران افغان اعمار بندتحلیل

گویند که اعمار دیگر این کشور دانسته و به آن اعتراض دارند و می ۀذاری خصمانگ این اقدام هند را یک سرمایه

جایی که پاکستان ترین طرح بزرگ هند برای فشردن گلوی منابع محدود آبی پاکستان است. از آن این بند، تازه
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ه مبادا در آینده برق را هراسند ک ها از آن میهای برق آبی را تولید کند، برخی پاکستانیبناء نتوانسته است زیر

 از افغانستان خریداری کنند.

جنجال امنیت آب در آسیای میانه  ۀدربار ۲۰11روابط خارجی مجلس سنای ایاالت متحده در سال  ۀگزارش کمیت

را ارایه کرد که  ۀکنند های آبی را به عنوان یک تهدید امنیتی در منطقه معرفی کرد. این گزارش اقدام متعادل

ارایه »به عنوان یک طرف در ساخت سد شاه توت در نظر بگیرد. در گزارش این کمیته آمده است:  هند باید

بانی به نحو اشتباه و از طریق تحریک گذاری مهم داشته باشد اما پشتی تواند نفوذ و تاثیرهای درست می کمک

ورتی که رقابت بر منابع آب در ص»این کمیته پیشنهاد کرده: « تواند فاجعه بار باشد.های همسایه میکشور

 «آمد آن در سراسر جهان حس خواهد شد.کند، پی کشیدگیگانش را دچار محدود، رابطه پاکستان با همسای

شود ها و قحطی می کمبود آب اغلب عامل اساسی جنگ است. کمبود آب منجر به کمبود مواد غذایی، افزایش قیمت

آب، رشد  ۀکنند ثباتهای اخیر در سوریه و یمن از کمبود بی رگیریثباتی و درگیری شود. دتواند موجب بیکه می

عیار شد. مخالفت مشابهی میان مصر و اتیوپی وجود دارد، کرد که همراه با عوامل دیگر منجر به جنگ تمام

 دهد.، سهم مصر از جریان رود نیل را کاهش می«رنسانس بزرگ اتیوپی»زیرا مصر نگران است که اعمار بند 

ها یکی از  رسی به آب از طریق سدف غنی، رییس جمهور افغانستان، واضح گفته است که بهبود دستاشر

زمینی افغانستان در حال خشک شدن  های مهم ملی است و دشوار نیست که بدانیم چرا: منابع آبی زیراولویت

ند انجام شد بر این نکته افغانستان به کمک آلمان و فنال وهنتون هایاز سوی  ۲۰1۷که در سال  مطالعاتیاند.

 ها مدیریت آب نیازمند است.بناء تاکید دارد که افغانستان به شدت به زیر

جمعیت این شهر به سرعت به  ۲۰1۸کابل شهری است که برای یک میلیون نفر طراحی شده است، اما در سال 

یرزمینی وابسته اند که به علت تر ساکنان کابل به منابع آبی زشود. در حال حاضر بیشمیلیون نزدیک می ۵سمت 

تواند آب آشامیدنی مطلوب مورد حفر هزاران چاه بدون رویه، به سرعت در حال کاهش است. بند شاه توت می

 زراعتشان به  گانش برای معیشتدرصد باشند ۸۵نیاز را فراهم کند و هزاران هکتار زمین را در کشوری که 

 اند، آبیاری کند.وابسته

کند، چون هر پاکستان کمک نمی –هایی همسایه این کشور  ای فوری افغانستان به آب، به کاهش نگرانیاما نیازه

کابل وابسته هستند.  دریایرو بوده و برای آب آشامیدنی، آبیاری و تولید برق به  دو کشور به کمبود آب روبه

آب در این بند،  ۀا در صورت ذخیرگذاری هند در سدها دارد، زیر پاکستان نگرانی مشروع نسبت به سرمایه

دیگری  ۀبین این کشورها وارد مرحل جنجال هایابد و این،  کابل به پاکستان به شدت کاهش می دریایجریان آب 

خواهد کرد. این فقط یک سد نیست که صدای هشداری را برای پاکستان به صدا درآورده است. هند به افغانستان 

 1،1۷۷تواند کابل ایجاد کند که می ۀسد را در مسیر رودخان 1۲پذیری ساخت کند تا مطالعات امکانکمک می

 میگاوات برق تولید کند و جریان آب را به پاکستان کاهش دهد.

شود. گزارش است یک تهدید جدی محسوب می زراعتاین برای پاکستان که اقتصاد آن به شدت وابسته به 

آب کابل دریای قبل از این که بتواند به کاهش باالقوه  ۲۰۴۰تان تا سال کند که پاکسمؤسسه منابع جهانی اعالم می

 رو خواهد شد.ب گی کند، با کمبود شدید منابع آبی رورسید
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برد کار بندر ماهه را برای نظارت از پیش 1۸موقت  ۀنام چنین توافقهای پاکستان، هند همنگرانی ۀبر عالو

گی  کند و وابستهرسی پیدا میمستقیم به هند دست ۀچابهار ایران امضا کرده است که بر اساس آن افغانستان به گون

 دهد.تر این کشور را به پاکستان کاهش میبیش

ای که نه تنها با  دیکش دارد؛ همسایهاما اگر افغانستان در تالش توسعه است، نیاز به روابط بهتر با همسایه نز

ها بر  آن تاریخ طوالنی، بل آینده اقتصادی هم دارد. افغانستان همواره تأکید کرده است که تأثیر اعمار این بند

آباد تر اسالمای به دیپلماسی آبی نداشته است، چیزی که تنها باعث خشم بیش پاکستان اندک خواهد بود و عالقه

 شده است.

 و فرصت مشکالتکابل:  دریایاستفاده پایدار از »پشاور در پاکستان در ماه جاری سمیناری را زیر نام  پوهنتون

های دوجانبه بین افغانستان  برگزار کرد تا اهمیت دیپلماسی آب و همکاری« ها برای همکاری پاکستان و افغانستان

 و پاکستان را برجسته کند.

های برق ای آبیاری استفاده شده و انواع پروژه هتواند به طور بالقوه تکنیکستان میمبادله آب با پاک ۀنامقیک تواف

آب در این کنفرانس هشدار دادند  ۀشناسان حوز شود را محدود کند. کارکابل ساخته می دریایآبی که در حوضه 

گی آب، مشکالت ب، آلودانحراف آب، کمبود آ»تواند منجر به های زیست محیطی این دسته از سدها می آمدکه پی

شدن گروهی  جااقتصادی، بی-سالی، خرابی محصول، عوارض اجتماعیآبیاری، آسیب زیست محیطی، سیل، خشک

ها در افغانستان به ظرفیت آبیاری  تر اگر اعمار سدگمقیاس بزر در« گان فصلی شود.مردم و مهاجرت پرند

ند به توایزند، این مساله مد مردم این کشور را صدمه میمحصوالت پاکستان آسیب برساند که این به نوبه خو

 المللی بدل شود.های داخلی و بین عنوان یک عامل اصلی درگیری

در حقیقت، پتانسیل یک درگیری بزرگ بر سر استفاده از حقوق استفاده از آب، یک نگرانی مزمن در منطقه 

مشترک، از زمان جدایی این دو کشور  راه های آبیبه رسی میان هند و پاکستان از طریق دست جنجالبوده است. 

ها پیش وجود داشت  های آبیاری را که از قرن زد. جدایی بین پاکستان و هند سیستم، موج می1۹۴۷در سال 

 متالشی کرد و راه را برای اختالفات جدید باز کرد.

 ۀنام ها شده که منجر به موافقتهای تلخی که پس از جدایی این دو کشور باقی مانده است، سبب اختالف حاشیه

چوب قانونی برای تقسیم آب بین هند و  چار 1۹۶۰نامه از زمان امضای آن در سال  ند شد. این موافقتآبی س  

روی مسأله آب شده است. با این حال،  پاکستان فراهم کرده است و تا امروز مانع درگیری بزرگ بین دو کشور

ها  های روی زمین که در بند با بیداری اقتصادی افغانستان، که نیاز به برق و آب ویپذیر منطق این صلح آسیب

اش استفاده  خواهد از این فرصت برای رشد اقتصادی گیرد. افغانستان می شود، تحت تأثیر قرار میذخیره می

 اند. ها کردهگانش طی دههگونه که همسایکند، آن

گیری یک جنگ آبی منطقهای،  کند، درها را برای کابل را تامین می جایی که هند منابع مالی این پروژه از آن

ای اند، بروز یک  های هستهمند و قابلیتقدرت ویداریک نگرانی واقعی است. هر چند که هند و پاکستان، دارای 

گر خواهد بود. با این حال، امکان یک ها ویران رسد چون این جنگ برای طرفعیار بعید به نظر می جنگ تمام

بار خواهد بود و در واقع بدون اطالع قبلی، جنگ استراتژیک آبی با گذشت زمان ممکن است و این جنگ، مرگ

 تواند به آرامی جریان آب از افغانستان و هند را به پاکستان قطع کند.می
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بزرگ، افغانستان و پاکستان باید فوراً به دیپلماسی آب توجه کنند. اولین  ویان منطقبرای جلوگیری از یک بحر

شان به اشتراک گذاشته شود و گانآوری اطالعاتی حمایت کنند که بتواند با تمام همسایقدم این است از جمع

گذارد مطالعه کنند. ثیر میریزی شده را که روی جریان آب تأ ای اثرات سدهای برنامه های علمی بالقوهبینییشپ

المللی و علمی نیز در این مسأله فعال شوند. این موضوع تمام بانی دیپلماسی بیندانشمندان حوزه آب باید با پشتی

 سازد.گان را از تاثیرات بالقوه اعمار این بندها آگاه میهمسای

آمیز حل شود.  تواند به گونه مسالمتهای ناشی از سد شاه توت میجنجالبا استفاده از دیپلماسی آبی مؤثر، 

دار هنوز برقرار مهای دوا ند که پس از دو جنگ بزرگ و تلخیآبی بین هند و پاکستان بر سر رود س   ۀنامتوافق

توانند در یتواند مدلی خوبی بین افغانستان و پاکستان باشد. اگر دشمنان دیرینی مثل هند و پاکستان ممانده است، می

توانند روی  وگوها را باز نگهدارند، پاکستان و افغانستان نیز می پلماتیک و متشنج، در  گفتچنین فضای دی

 های خاص یک معاهده احتمالی متعهد شوند.برگزاری جلسات ساالنه در مورد جنبه

تر بر سر بند شاه توت هرگونه خصومت فعلی بین افغانستان و پاکستان شهای بیجنجالبرای جلوگیری از تشدید

شان به جای بدل شدن به اید سبک و سنگین شود. این دو کشور باید اطمینان حاصل کنند که منابع مشترک آبیب

 شود.زند، منجر به حیات در منطقه میها را رقم میگیری که پایان آن نقطه آغاز در

 پایان

 

 

 نوت:
 یدر کشورها یعیمنابع طب تیریمدمحقق و  ستیز طیحقوق مح ۀمدافع در موسس لیوک ،یحسام زابتی: السندهینو

  پس از جنگ
  یسیپال : فارنمنبع

 و بهار مهر انی: سمندر لکارمترجم
 

  
 

 
 

 


