
پاکستان –تاجکستان  -افغانستان    

 ورکشاپ آب  سرحدی

 اموزش از راه دور

 بیستممادیول 

 ( Hydro – Hegemons) تفوق آب آب  سر بر ملی قدرت

 و  که توسط آن هر کشور آب را در قلمرو خود اندازه  استستم یمونی چهار سهایدرو ـ هیجی

 کنترول می کند.

  قدرت جغرافیایی(Geography Powers) ت یک کشور در سرچشمه یعموق(Head water) 

به موقف یک کشور   (Downstream)ت یک کشور در جریان سفلی دریا یعستم دریا و موقیس

 اطالق می شود.

  قدرت مادی(Material Power) زیربنا و به نفوس، سواد اموزی، قدرت نظامی متکی است ،

 مستفید می شوند. ی یک کشورگر مادی که از معیار داخلی زنده گصفات دی

  قدرت چنه زدن(Bargaining Power) قوانین و مذاکرات دپلوماتیک درباره آب است.دانش ، 

 (توزیع آب به طریقه نو (Ideational Power بآ می شود که میخواهند درباره فته گبه قدرت 

 به طریقه نو فکر کند. مفکوره نو و در باره مشکالت آب به

 کر کرده قدرت است ، که بر اساس آن هر کشور به آن ف یمه مقدارن مونی ارزیابیهایدرو هیجی

 د.ا نبه شکل مفید به حد اعظمی برس خود را  موثریت منابع آب تا میتواند

 جن، مرغاب وتیدارد ) دریا ها ی کابل ، هلمند، هریرود، عمده  تم سیدریا های افغانستان پنج  س 

 به کشورهای همسایه جریان دارند. و بودها دار خود را مو ( که تمام انها معاونینا

  جریان دریا های افغانستان در این اواخر قبل از آنکه از سرحد بگذرد و به کشور های همسایه

 د.نبرسد، در مناطق نزدیک خشک می شو

 باالی را کنترول خود  ه، که به هر طریقه ممکنندادمنطقوی بعضی مانورها را انجام  هایرکشو

 دهند. منابع آب افزایش

 بنا بر آن موقعیت حسادت امیز دارند در سرچشمه دریاها قرارداشته و افغانستان و تاجکستان ،

د. این کار باید قبل از آنکه در نفیت علمی خود را به اسرع وقت بلند ببرظر ضرورت دارند تا

 یرد.گ، مخالفت اغاز شود، صورت تاجکستانمقابل استفاده مناسب از آب افغانستان و 

 سیار کشورها به مذاکره داخل شوند ، ب ، قبل از آنکه باالی آب تمامبلند بردن ظرفیت علمی

 ضروری است.

 (ینجا کلیک کنیدادرآموزش از راه دور ) بیستمسواالت مادیول 

https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/_files/docs/dlm20-dari-questions.pdf

