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 20/12/2018          اریدیمج دیول 

 افغانستان و پاکستان انیآب م ۀمناقش

عمده اضطراب، نزاع و بحران  لیاز دال یکیآب  تیخلع امن من،یو  یامروز ۀیتا سور انیما یامپراطور از

استفاده از منابع، احتمال  یو رقابت سخت برا یمیاقل راتییتغ لیم شده، به دلبوده است. براساس مطالعات انجا

از  یکی کابل یایحاضر در . درحالونددیجنگ آب به وقوع پ ندهیسال آ 100-50وجود دارد تا در 75-95%

 .است یجنوب یایآس هیافغانستان و پاکستان و دو همسا ۀرابط یآشفتگ کننده دیتشد لیدال

 شود یمتر مکعب آب در افغانستان حاصل م اردیلیم 80فراوان برخوردار است. ساالنه  یاز منابع آب افغانستان

از هندوکش  کابل یای. درشودیم ریو بخصوص پاکستان سراز هیهمسا یمترمکعب آن به کشورها اردیلیم 60که 

و به  دهدیم لیکشور تشکرا در  آبساالنه  انیجر %60 ت،یوال 11 سرحدو با عبور از  ردیگ یسرچشمه م

 یتیجمع یزندگ یبرا یو انشعابات آن منبع مهم ایدر نی. ازدیریشهر آتوک در پاکستان م یکیسند در نزد دریای

 37به  2050در سال  تیجمع نیتا ا رودیاست و انتظار م ایدر نیانسان در اطراف بستر ا ونیلیم 25حدود 

 .نفر برسد ونیلیم

 236 مصرفبا  کابل یایدر ریکار ساخت سد شاتوت در مس یکرد که به زود دولت افغانستان اعالم را  یاخ

 تیاز جمع ونیلیم 2 یبرا یدنیآشام مترمکعب آب ونیلیم 146سد  نیا رودیگردد. انتظار م یآغاز م الرد ونیلیم

 نیکند. ا را فراهم تیوال نیا ابیچهارآس یولسوال یهانیهکتار از زم 4000 زراعتی کند و آب کابل را فراهم

 کابل یایبستر در یسد بر رو 12ساخت  یهند برا تیطلبانه افغانستان با حما جاه یهااز پالن یپروژه بخش

 .است

 شاوریدر پ را  یکه اخ یدر کنفرانس ،کشور دچار دغدغه آب پاکستان شده است یپروژه موجب آزردگ نیا اگرچند،

و  زراعتیمحصوالت  یها برامورد اثربخش نبودن پروژه خود در یهاینگران یبرگزار شد مقامات پاکستان

 یتهاجم یسیلسد شاتوت را به عنوان پا پروژه یپاکستان یها رسانه نیکردند. همچنرا ابراز شاوریپ مردم یزندگ

 یبنا ریوجود، بهبود ز نیکشاندند. با ا شیتوسط کشور هندوستان به نما شده یزیر کابل درباره پاکستان و طرح

 .است یاتیح یامانده مسالهو اقتصاد عقب یثبات داخل نیتضم یافغانستان برا یآب و انرژ

 آب افغانستان را نابود یبنا ریمناسب ز یدنیآشام از آب یدهات تیجمع % 80دهه جنگ با محروم ساختن  نیچند

 تیجمع % 1کشور و  تیجمع % 5است. تنها  یآب امروز ۀریذخ التیتهس جادیدر مقابل ا یکرده است و مانع

از  یکی زیبارش باران و برف موجب کمبود آب و ن % 60بهتر برخوردار هستند. کاهش  یآب صحتاز  دهاتی

مبرم به غذا  ازیافغان ن ونیلیم 3.6موضوع  نیاز ا ریشده است. با تاث ریاخ یها دهه یها یخشکسال نیبدتر

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aao_monaqesha_ab_mian_afghanistan_wa_pakistan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aao_monaqesha_ab_mian_afghanistan_wa_pakistan.pdf


  
 

 

 3از 2

 –در جنگ با طالبان  انجاشدگیاز تعداد ب شتریب -هزار نفر  260در داخل کشور به  جاشدگانیدارند و تعداد ب

 .است دهیرس

 . درکندی( را تجربه م% 60( و فقر )% 40) یکاریب ۀسابق یب شیاقتصاد راکد افغانستان افزا ن،یبرا عالوه

 یزراعتمحصوالت  قیتا از طر کندیرا داشته است دولت افغانستان تالش م ینزول ریس یخارج یها کمک کهیحال

 .ندک ایاقتصاد راکد خود را احخود  یمعدن میو منابع عظ

افغانستان وابسته به  تیجمع % 80از  شی. بشودیگرفته م اقتصاد افغانستان در نظر یرکن اصل زراعت

 یرویاز ن % 40 یری با بکارگ زراعت. بخش کنندیم یزندگ دهاتیهستند و در مناطق زراعتی محصوالت 

و کاهش فقر در مناطق  ییغذا تیامن شیزنان، افزا یبرا دیمشاغل، عوا جادیا یبرا ییباال لیکار کشور پتانس

است. افغانستان  برخوردار یمعدن ۀدالر منابع دست نخورد ونیلیتر 1افغانستان از حدود  ن،یرا دارد. همچن دهاتی

گران بها، مس،  مهیگران بها و ن یسولفور، سنگها وم،یتیها، ل یشامل آهن، کان یمواد معدن تیسا 1400 یدارا

  .و باثبات است داریپا یوجود توسعه هر دو بخش وابسته به آب و انرژ نیا است. با گرید یزغال و منابع معدن

برابر  ،یمگاوات برق آب 300تنها در حدود  ،یگاوات برق آبیم 23000 دیتول یافغانستان برا لیپتانس رغمیعل

متصل  یانرژ ۀها در افغانستان به شبک از خانه % 28.  تنها کندیم دیپاکستان را تول یدیبرق تول از % 2با 

منطقه وارد  یو نامطمئن است را از کشورها داریناپا ما  خود که عمو ازیاز برق مورد ن % 75هستند. افغانستان 

 .افغانستان است یاقتصاد-یتوسعه اجتماع یبرا ازین شیپ کی یآب و انرژ یربنایز یارتقا ن،ی. بنابراکندیم

پختونخوا، منطقه  بریدر خ یو انرژ ،یدنیآشامآب ،تیزراع یاریبه آب یاساس دسترس کابل یایدر گر،ید یسو در

 یاریاز آب % 8 –منطقه  نیا ریحاصلخ یسه ولسوال کابل یایافغانستان است. در سرحدپاکستان و  یشمال غرب

در  یپاکستان هاونیلیم یدنیآشام و تنها منبع آب کند یم یاریرا آب - راینوش % 47.5 شاور،یپ % 80چارسده، 

 .کندیرا فراهم م ایدر نیاطراف بستر ا

پختونخوا در کشور  بریبلوچستان و خ ند،یساعت کاهش بار در س 17گاوات برق موجب یم 9000حدود  کمبود

در امتداد  1960داده است. سد ورسک که در سال  رقراریشهرها را به شدت تحت تاث نیپاکستان شده است و ا

که  شودیزده م نیکند. تخمیم دیتول شاوریدره پ یگاوات برق برایم 250احداث شده است  کابل یایبستر در

 ن،یا سد ورسک شود. بنابر یآب ورود انیجر  % 11-8موجب کاهش  کابل یایدر ریدر مس دیجد یاحداث سد

داشته باشد و موجب  یمنف ریپختونخوا تاث بریمنطقه خ یاقتصاد - یبر توسعه اجتماع تواندیم انیکاهش جر نیا

 .گردد یبروز آشوب اجتماع

 دهیامضاء رس به ینیبشیپ ثبات و قابلبا موضوع آب با یالملل نیدر روابط ب یآب ۀمعاهد 150سال گذشته،  50در

دو کشور پاکستان و هند  انیآب م میتقس یرود سند درمورد چگونگ یآب ۀمعاهد 1960مثال، در سال  یاست. برا

را برطرف نکرد.  یجنوب یایآس هیدو همسا نیا انیمعاهده به شکل کامل مناقشه آب م نی. اما ادیبه امضاء رس

با پاکستان مورد استفاده  یدر تالف شیرو به افزا یاسیس مشکالتهند رود سند را در مقابل  ر،یاخ یها در سال

 توانندیمعاهده گفت: "خون و آب نم نیا یبررس یبرا یا در جلسه یهند نارندرا مود صدراعظمقرار داده است. 

خانه  رود نیا ریدر مس ییدهابه منظور ساخت س یهند در حال پالنگذار نیا باشند." بنابر شتهدا انیبا هم جر

مناقشه  جادیباعث ا 1987که درسال  یسد –پروژه تولبوت  یایاستفاده از آب و اح دنیبه حداکثر رسان یبرا

 .است ههند و پاکستان شد انیم
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 یزندگ یبرا یابزار کابل یایبرضد پاکستان است. در یپلماسیابزار د کیاز  مهمترافغانستان  یبرا کابل یایدر

شده  یاقتصاد فروپاش یبه منظور بازساز انکار رقابلیغ یاست و منبع ایدر نیافغان در اطراف بستر ا ونیلیم 7

خانه شود اما  رود نیاز ا ترموجب استفاده به تواندیموضوع م نیدرمورد ا یا نامه تفاهم یاست. اگرچند امضا

 نامه در توافق یدو کشور، حاضر به امضا یاسیس ۀبا درنظرداشت رابط کینزد ندهیاقل درآ دولت افغانستان حد

  .موضوع با پاکستان نخواهد شد نیمورد ا

 دولت افغانستان اجتناب یاز سو کابل یایدر نییبستر پا نینش هیاحترام به حقوق پاکستان به عنوان حاش ،همنیا با

 یایاستفاده "عادالنه" و "معقول" از در نیتضم ازمندیبرد" ن - "برد یبه راه حل یابیدست نیاست. بنابرا ریناپذ

از  یرقانونیاستفاده غ رامونیسازمان ملل متحد پ 1997 ونیو متضرر نشدن پاکستان در چارچوب کنوانس کابل

افغانستان و بخصوص باز  یاقتصاد ۀتوسع یبرا ستیبا یاست. در مقابل پاکستان م یالمللنیب یآب یبسترها

 پایان .کند یافغانستان همکار تیتجارت و ترانز یرهاینمودن مس

 

 

  

 

     

 

  

 


