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 در افغانستان آب یژیها در ستراتلنج چ
 

 صدیف ۳ آب نیاست. از جمله ا دهیشانحصه جهان را پو ۶۷است که  یمرکب آب
رار قن در دسترس بشر آ صدیف کین در قطبها تنها آ صدیاست که دو ف نین شرآ

 .دارد
ند و ه یاندونز کا،یمرامتحده  االتیا ه،یروس ل،یپرو، برز ا،یکلمب ن،یکانادا چ
 ۸۰ یداده است. متباق صیرا بخود تخص نیب شرآ صدیف ۶۰است که  یکشورها

مملو از  یرا زهر نیشر آب. روزانه بشر حصه ازکشور به قلت آب مبتال است
 حاربادر  نیشر آب کند. یبحر رها م ایو عتیساخته در طب یاویمیمرکبات ک

در  نیشر آبباشد. اگر  یم ها ایکوها جنگالت و در نینبوده بلکه در عمق زم
. ضرورت است تا بودیم یبارندگ یدار یعرب یها و کشور یدوب بودیحار مبا

زارع م یاریو آب عتیشده به طب هیاستفاده شده  در کشور دوباره تصف نیشر آب
 پوپلشاغلی          استفاده شود. 

. در سال دیآیم نیپائ نیریش یآبها یها تیظرف افتهی ادی آلوده و چرب ازد یرشد نفوس نا موزون مقدار آبها با
 ایدر حال توسعه  یها کشور رشد اکثراً در نیا .بوده ونیلیم ۵۶ اتیو تعداد وف ونیلیم 1۳۴ نیتعداد متولد 2۰11

حتماً  نیاند ا صد اضافه در 2که رشد نفوس آن از  ارد. در دو طرف افغانستان دو کشور قرار دباشدیعقب مانده م
افغانستان با  انهیم یایآب. در منطقه آس یها تیظرف یناگوار دارد. بخصوص باال ریتأث هیهمسا یها کشور یباال

به  یآن استفاده نموده متباق لونیم 2۰دارد صرف از  نیریش آبمکعب  اردیلیم ۷۵کشور است که  گانهی داشتن کوها
 . زدیریم هیهمسا یهاکشور
 :شودیشروع م آبجنگ  یائیآس یکشورها بارشد
خود  یها کشور افغانستان در یها ایاز آب در هیهمسا یسال که افغانستان مصروف جنگ بود کشورها ۳۰ یدرط

 یبرا یاست که اصالً آب بنا شده یها طور پروژه نیاست. ا یاتیح زیها ن آن ینا نمودند که برارا ب یها پروژه
 نخواهد ماند. یافغانستان باق

بز و سرس آب ریآباد را س دریپور و ح یملتان، عل یهانیسر زم ختهیسند ر یایل در حصه اتک به درباک یایدر آب
را  کشت گندم خود یها اساس است و  پاکستان  پروژه یلیاست که نان گندم درآن جا خ ی. پاکستان کشورسازدیم

 افغانستان به یرا باال خود یآب یکستان بندر تجارتسال است که پا ۳۰از مدت  کهی. درحالکندیم نیتأم آب نیاز هم
تاجکستان  یها . کشوراست محاط به خشکه یکشورها نیاست که خالف مواز ناروا مسدود نموده یلیخ یها منظور
آنطرف آمو دارند؛  یکشورها ریمعضالت آب با سا زیاند ن آب یع غنبامن یکه مانند افغانستان دارا زستانیو قرغ

 ساعته طور نارمل دارند. . 2۴برق  و آبها آن یول
 نیا یبرا نیریآب ش کننده نیتأم نیاورال قرار دارند مهمتر لیکه در حوزه جه انهیم یایآس یآن عده کشورها»

. کانال معروف باشدیرود آمو م یآبها ختنیاورال از ر لیجه آبدرصد  ۹۰ رودیشمار م به لیجه نیکشورها هم
مار شکانال به نیا یآب برا کنندهنیتأم نیبزرگتر وانرودخانه آمو به عن باشد یترکمنستان م آب یاتیح انیقرا قرم شر

 یم برا. کانال قراقرودینما یاریآبندارد که تمام ترکمنستان را  یمنبع آب رگیکانال د نیا آبترکمنستان جز  .رودیم
  یشورو یداخل یعمران یها پروژه نیترکمنستان احداث شده و از جمله بزرگتر یآبو کم یسال حل مشکالت خشک

آب رودخانه آمو را در شرق ترکمنستان گرفته و به داخل خاک  ادیز اریکانال حجم بس نی. ارفت یشمار م ق بهباس
دارد.  انیشرق به غرب جر ریطول بوده و در مس لومتریک 1۳۰۰ ی. کانال قره قروم داراسازدیم یکشور جار نیا
ستان . ترکمنکندیم یاریآب باشد،یپنبه م یزارهارا که شامل کشت یزراعت نیهکتار زم ونیلیم کیکانا ل حدود  نیا
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ازبکستان و  یآمو چندان آب برا یایکنترول اوردن( نمودن آب در ری. با مهار)زاستانهیم یایمنطقه آس نیخشکتر
 . نخواهد ماند یترکمنستان باق

 یبرق روگاهین 1۴از آب آمو، در نظر دارد که به تعداد  زراعتدر بخش  عیعالوه بر استفاده وس کستانیتاج کشور
دشت جم با  روگاهیها نآن نیرودخانه آمو اعمار کند که بزرگتر یباال گاوات،یچهارهزار م یرا با توان مجموع

ً یپروژه تقر نیا خرچبود.  دساعت برق در سال خواه لواتیک اردیلیم 1۵٫۶ یدیتول تیظرف ر دال ونیلیچهار هزار م با
 .«استشده نیتخم یئکایمرا

 ازبکستان
آمو دو بار داخل  یای. دررساندیازبکستان در کشت نباتات به مصرف م یآمو را جمهور یایدر آب نیترادهیز

 تی. مزارع شش والدینمایاستفاده م زیکه کشور قزاقستان از آن ن زدیریارال م لیبه جه ریازبکستان شده در اخ
  ایسرخان در تی)تورپاالنگ( در جنوب وال رگآمو سر سبز است. هکذا ازبکستان سد بز یایدر آبازبکستان از 
 ایدر نیآب ا یباال زین ییبرق نوا شنیو استحصال آب است یاریاست. کانال بزرگ بخارا به منظور آب اعمار نموده

را  یگریسد د رانیاواخر ترکمنستان وا نیاست. وهم درساخته ایدر نیبند و کانال از نیاست. وهم از بکستان چند
همه  نیخواننده محترم با ا یول ند؛ینمایهردو کشور آز آن استفاده ماند که اعمار نموده بامرغ یایدر ریدر مس
. تا حال یللالمنیب تیثیاند نه به حکشورها نه به افغانستان توجه کرده نیاز یکیست  اکه ساخته شده یها ها وسدکانال
 یبآ یوب یکشور از گرسنگ نیمردم ا کهی. در حالاند ندادهاطالع افغانستان به اصالً  یاند ول بار نشست نموده نیچند

 ..رندیمیم

 رانیا
 صیزراعت تخص یمصارف را باال نیشتریآن ب استیس لیبدل رانیا یدارد ول ونیلیم ۸۰که  نفوس  ستیکشور رانیا

 داده است . صیتخص اجاتیاحت نیمنفوس را غرض تأ  مین استینفوس را در جنگ و س میکشور ن نیا داده است.
آن هامون ، فراه رود ،  یمنبع آب گانهیکه  باشدیآب م یجنوب آن خشک و ب یبوده ول یآبع بامن یدارا رانیا شمال

 . باشدیرود  و رود هلمند م یهر
یخشکسال یط رانی. دولت ادینمایاستفاده م رودیو هر رمندیه یایافغانستان که از در یغرب هیکشور همسا رانیا

 سرحدکه در کنار  یهادر گودال را رمند،یخانه ه آب رود ها،یجاپان یتخصص یها بااستفاده از مشورت ریاخ یها
 مهین یهابه نام چاه رانی( درای)مصنوع یهاگاه رهیذخ نی. ادینمایم رهینموده و ذخ تیهدا دهیبا افغانستان اعمار گرد

 یمتر مکعب برا اردیلیم ۰٫۷ تیبه ظرف هامهینچاه نیو ا دیرسیها به سه حلقه مکه قبالً تعداد آن شودیم ادیل باز
 هچا احداثبا  رانیبودند اما دولت ا دهیهامون احداث گرد یالمللنیب بتاال یطیمحستیه زباو حق یدنیمصرف آشام

 یهامهین چهارم در مجاورت چاه مهیناحداث چاه  ی. برادیمتر مکعب رسان اردیلیم 1ها را به آن تیظرف یچهارم مهین
سال  لیوکار احداث آن دراوا دهیدالر پول به مصرف رس ونیلیاند مبلغ هشتاد مدالر احداث شده هاونیلیکه با م یقبل

 ..دیرس انیبه پا یشمس 1۳۸۳
است  یگریمهم د یهازاهدان( از پروژه یتیجمع ونیلیم کیشهر  ی)آب برا یلومتریک 1۹2احداث خط لوله  طرح

سپرده  یبرداربه بهره 1۳۸۳به شهر زاهدان درسال  هامهین در چاه رمند،یشده از رود ه رهیکه جهت انتقال آب ذخ
)هشتصد  یآب یازهایمترمکعب برسد، ن ونیلیم ۳۷خط لوله که مقدار آن به  نیشد. قراراست که آب انتقال شده توسط ا

ه هم پروژ نیا یاجرا یکند. برا نیوبلوچستان رادر سال تأم ستانیس والیتهزار نفر( از ساکنان شهر زاهدان مرکز 
در مورد  1۳۵1است که به اساس معاهده سال  یدر حال نی. ااستدهیدالر به مصرف رس ونیلیم ۷۵درحدود  یمبلغ
دارد، دارا  انیدر حال حاضر جر که یطور را به رمندیحق استفاده از آب ه رانیجانب ا رمند،یه دریای آب میتقس
آب  هیثان یمتر مکعب ف 1۷۶دوکشور از مجموع  نیب رمندیآب ه میق به مفاد قرارداد تقسبامط رای. زباشد ینم
 نییتع شود،یمترمکعب درسال م ونیلیم ۸2۰که معادل  هیثان یمترمکعب ف 2۶صرف  رانیه اباحق رمند،یه

ً یتخم تیشهر زاهدان با جمع ازیآب موردن نی. تأماستدهیگرد برخالف  رمند،یآب ه یها رهیآن از ذخ یونیلیم کی نا
ه ب یمواد آن افغانستان تعهد ایماده  چیدره رایو افغانستان است، ز رانیا انیم رمندیه آب مینامه تقس موافقتمواد 

 ند.ک هیته رمندیه دریایو بخصوص شهر زاهدان را از  و بلوچستان ستانیسمرکز  ازین مورد آبنسپرده تا  رانیا
 ر؟یخ ایهلمند دو باره قرار داد شود  آب ایآ

به امضا  رانیصدراعظم ا دایهو رعباسیصدراعظم افغانستان و ام قیشف یموس نیب 1۳۵1حوت سال  21هلمند در  یایدر آب
 از فشار رانیقرار داد ا دیشده است. با تمد دهین دآدور در  یها ندهیو آ ودهسند با پر جا ب نی. ادیرس
 هاربابندر ج. 1
  نیمهاجر. 2
 استفاده خواهد نمود. گریو دها مطلب د زمیترور هیمبارزه عل. ۳

ه ضرر قرار ب دیتمد نیقرار نداشت. بنا بر ا یاسیفشار س چگونهیبود که افغانستان تحت ه دهیرس ءبه امضا یداد وقت قرار
 افغانستان است.

 پایان
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