
  زمينه ساز آيند درخشان  ؛كشور مهار آب
تنها كشور هاي خروشان و آب هاي شيرين است كه در صورت مديريت دقيق آن نه دريا ،يكي از مهم ترين سرمايه هاي ملي كشور

چندين  داراي ماوطن . نمودهاي ديگر صادر برق را به كشور يميتوان انرژ بلكه ،خواهد رسيد ييكفابه خود  يانرژزراعت و از لحاظ 
  .باشد درياي بزرگ مي 25صد رود كوچك و بيشتر از 

 :اندشده هاي افغانستان به پنج حوضه تقسيم  آب
  متشكل است از رودهاي واخان، كوكچه، قندوز، اندراب و خنجان): دريا آمو (حوضة درياي آمو. 
 و سرپل ي بلخ آبرودها از است متشكل: شمال رود ةحوض 
 رودهاي از است متشكل: غربي رود ةحوض	شيرين تگاب، كشك ادرسكن، كوشان، قيصار، گلران، خاشرودرغابم، رودهري ،  
  قلعه ترنگ ارغستان و موسي ،غزنيي ارغنداب متشكل است از رودهاهلمند : هلمندحوضه 
  علينگار و عليشنگ ،كنر لوگر، كابل، پنجشير، ،گلبهار رودهاي از است متشكل: كابلحوضه  

هاي آبي فرامرزي بدون  را به امضاء رسانده است، اما متباقي حوزه» آبه حق«قرارداد  ايرانكشور افغانستان فقط با  ،در حال حاضر
شان  شود و اين كشورها از آن براي شكوفايي اقتصادي، رشد صنعت و رفاه مردم جوار سرازير مي استفاده داخلي به كشورهاي هم

 .برند سود مي

كند و  درصد آن استفاده مي 30، فقط از  ميليارد متر مكعب آب در سال 57هاي صورت گرفته، افغانستان با داشتن  اساس پژوهش بر
منازعات آبي بين افغانستان و كشورهاي همسايه عميق و پيچيده هر چند  .شود جوار سرازير مي هفتاد درصد آن به كشورهاي هم

ه مي تواند يك حوزه مهم در تقويت مي باشد، اما حل اين مشكل و استفاده از اين منابع و صادر كردن آن به كشورهاي همساي
  . همگرايي اقتصادي به حساب آيد

يك تيژانزيت و تجارت مي تواند نقش سترافروش آب هاي افغانستان به كشورهاي همسايه مانند ايجاد فرصت هاي فراوان براي تر
اين زماني  بايد يادآور شد كه .نمايدكشورهاي ديگر وصل و افغانستان را با كشورهاي همسايه و  كشور را در منطقه تقويت بخشد

ممكن است كه دولت افغانستان در مقام صادر كننده منابع آب با كشورهاي همسايه در مورد مكانيزم استفاده از اين آب ها به 
به توافق برسد، توافقي كه در آن قسمت مورد ضرورت اين آب ها در داخل مورد استفاده قرار گرفته و صادرات آب افغانستان 

  . صورت رايگان پايان يابد
  .دعه براي افغانستان به حساب مي آيولي يكي از اولويت هاي مهم توس ،رسيدن به چنين توافقي هرچند دشوار به نظر مي رسد
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