
 افغانستان ـ تاجکستان ـ پاکستان

 د سرحدي اوبو ورکشاپ

ماډیول  شلمله لېرې واټن څخه د زده کړې 

( Hydro – HEGMONYد اوبو ملي قدرت ) د اوبو تقوق

 رو کې واد اوبه په خپل قلم، چې د هغې پواسطه هر هېتمه ديسیایدرو ـ هیجي موني څلور سه

 .لوي یياو کنترواندازه 

 جغرافیا یي قد( رتGeography Powerد یوه سیند د س )سی( تم په سرچینهHead Water یا د )

هېواد د موقعیت موقف ښودل د یوه کې (  downstreamسیند د جریان په کوزنۍ برخې )

 .کیږي

 ( مادي قدرتMaterial Power په نفوسو. لیک لوست په پوهیدو، نطامي قدرت، زیربنا او )

 . ليلي معیار څخه خوند اخد ژوندانه د داخ ادهېوچې یوه  ،ات دينور مادي صف

 د چنه و( هلو قدرتBargaining Powerد اوبو پوهه قوانین او دپلوماتیکه م )ه دهاکرذ.

 ( په نوي طریقه د اوبو ویشIdeational Powerهغه قدرت ته ویل کیږي )د اوبو  ، چې غواړي

 طریقې فکر وکړي. ه نوېې په باره کپه هکله په نوي مفکوره او د اوبو د ستونزو پ

 په دې فکر  هېواد، چې د هغې له مخې هر ني د قدرت نیمه مقداري ارزونه دههایډرو هیجي مو

، چې خپلې د اوبو د منابغو اغېزمنتوب او په ګټوره توګه ګټه اخستنه اعظمي حدته کوالی شي

 .ورسوي

 اب او د امو ، مرغن، تیجرودافغانستان سیندونه پنځه عمده سیستمونه لري ) کابل، هلمند، هری

 ونو ته بهیږي .هېواد، چې ګاونډي یې زیات مرستیاالن لري سیند ( چې ټول

  یو وختونوکی ونو ته د افغانستان د سیندونو د جریان ځېنې سیندونه په دې وروستهېوادګاونډیو

 .ږدې سیموکې وچیږيکې له دې چې له پولې تیرشی ، په نمخ

 و په د اوبچې وي ه طریقه ځینې مانورې وشوې، چې په هره ممکنونو پواسطه هېواد ویزد سیمه ی

 .منابعو خپل کنترول زیات کړي

 افغانستان او تاجکستان د آبریز (Water Shed په سرکې پراته دي. افغانستان او تاجکستان )

چې د اوبو د پوهې ظرفیت  ،ده ، نو افغانستان او تاجکستان ته په کارحسادت امیره موقعیت لري

په پوره اندازه او په چټکۍ پورته بوځي، مخکې له دې چې ستاسې له اوبو دوه اړخېزه توګه په 

 .اندې ډېر زیات مخالفت راپورته شيې اخستنې په وړڅخه د مناسبي ګټ

  مخکې له دې چې د اوبو په هکله له ټولو ګاونډیانو سره د اوبو د پوهې د ظرفیت لوړولد اوبو ،

.ا اړین ديرسر مذاکرې ته داخل شو، خو پر



 (کړیو کليک دلته) پوښتنی لیودما شلم کړې زده د څخه واټن ليرې له

 

 

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

