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 یشهروندان تا رشد اقتصاد یازمندیدرست منابع برق؛ از رفع ن تیریمد

 مقدمه

تان، است. ازبکس یمتک یهنوز هم بر برق واردات ،یانرژ  دیافغانستان با داشتن منابع سرشار تول 
 نیافغانستان را تأم ازیبرق مورد ن صدیف 88که حدود  اندیچهار کشور  رانیترکمنستان، تاجکستان و ا

 یرابرق دوامدار را ب دانتا کنون نتوانسته یرغم منابع سرشار انرژ  یها در افغانستان عل. حکومتکنندیم
 یکشور به کند یاقتصاد یسو چرخه کیمعضل؛ از  نیچن تی. در موجودندینما نیتأم شیشهروندان خو

به خصوص  تختیاز شهروندان پا یار یبس گرید ی. و از سو شودیکامال متوقف م یو هر از گاه دهییگرا
اغلب اوقات خود  رگیبرق از منابع د هیته یینانداشتن توا لیروبرو هستند بدل یکار یبه مشکل فقر و ب کهیآنان

   .نندک یم یسپر  یکیرا در تار

 کیاز  یراثیسو به گونه م نینبوده و از سال ها بد دیچالش جد کیدر افغانستان  یبرق یمشکل ب هرچند
تم اشغال که با خ رفتیم دیاما ام افته،یانتقال  تیریسوء مد ای یتوجه یبه علت ب گریحکومت به حکومت د

 میو ن کیاز  شی. با گذشت بدشو  یگدهیرس ادیمشکل تا حد ز نیدر افغانستان به ا یامارت اسالم لیو تشک
  .پا برجاست شیاز پ شتریب یدر موارد یتا هنوز حت یکیکه بحران تار شودیم دهیسال د

در سطح کشور به علت قطع   یشرکت صنعت ۰۲۲هزار و تیدو هفته قبل، رسانه ها از توقف فعال کهیطور 
مه ه یدیتول یهاو شرکت یبزرگ و کوچک صنعت یهاکارخانه میدانیهمه م کهیاند. در حالبرق خبر داده

  .افتندیبرق استوار بوده به چرخش م یهیبر پا

 کهنیا اقتصاد کشور و شرفتیبرق در پ یانرژ  تیبرق در افغانستان، اهم یانرژ  دینوشته، منابع تول نیا در
 ها پرداخته خواهد شد.که به آن اندیداد، موضوعات انیدر کشور پا یبرقیبه بحران ب توانیچگونه م

 برق در افغانستان یانرژ  دیمنابع تول

کشور با  نیا رای. زباشدیم یمنبع بزرگ انرژ  یاست که دارا ییکشورها نیافغانستان  از ثروتمندتر 
 رگیآبگردان را دارا بوده و از طرف د یو بندها  یآب یاعمار سدها تیظرف نیفراوان بزرگتر یهاداشتن آب

. افغانستان در شودیپنداشته م یانرژ  دیدر جهت تول یکشور منبع غن نیا یهاپنهان در دل کوه ریذخا
 یهاآب صدیف ۵۷آمارها ساالنه حدود  ادیکشورها در منطقه است. هر چند بر بن نیتریاز غن یکی یآب یحوزه
 میاقل یصورت گرفته از سو  قاتی. نظر به تحقشودیم ریسراز هیهمسا یکشور ها ریکشور به سا نیا یجار 
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 ییکایدالر امر اردیمل ۷۲در جهان برابر با   نیریش یهاآب یالمل نیها مطابق به نرخ بآب نیشناسان، ارزش ا
ها آب نیحال اگر ا نینکرده است. با ا افتیدر یاحق آبه چیشده است؛ گرچه  افغانستان تا کنون ه نیتخم

رت و ضرو  یمل تیها با در نظر داشت اصل حاکمحق آبه نیشوند و منصفانه از ا تیریدرست مد یبه گونه
 .دیبرق در کشور را تکافو نما یانرژ  ازین تواندیاعمار گردد؛ م یانرژ  دیتول یابنده ،یحقوق

امر معمول  کی ایدر دن یبرق یانرژ  دینفت و گاز جهت تول وم،یورانی چنان استفاده از ذعال سنگ،هم 
 آن به طور اغلب گریمنابع  دست ناخورده مانده و بخش د نیبخش بزرگ ا کی. اما در افغانستان باشدیم
ادر ص هیهمسا یکشور ها هب زیناچ یهم به بها ایو  شودیعرضه م اهیاستخراج و به بازار س یتخصص ریغ
  .گرددیم

 نیا یقوهبال یانرژ  دیتول تیظرف ده،یو آب افغانستان به نشر رس یکه از طرف وزارت انرژ  یاساس گزارش بر
آن از  گاواتی( م ۷۰۲-۷۱۲حدود ) ،یهزار آن از منابع آب ۰۲برق است؛ که از جمله  گاواتیهزار م ۰۲کشور 

آن از نفت  گاواتی( م ۲۲۲-۱۰۷حدود )  رایو اخ یعیآن از گاز طب گاواتی( م ۷۲۲-۲۷۲ذغال سنگ، حدود )
د سال حدو  کیافغانستان در  ،دیقابل تجد یانرژ  یالملل نیمرکز ب یچنان طبق آمارهاباشد. هم یخام م
کرد.  دیتول یآفتاب یوات انرژ  ویکل کیشود در هر ده متر مربع  یاساس م نیدارد که به ا یروز آفتاب ۲۲۲

 یانرژ  دیتول ینهیکشور فرصت مضاعف در زم نیمختلف ا قاطن یدر اقص یو فصل یموسم یبادها نیهمچن
هزار  ۰۲۲ تیوجود دارد که افغانستان ظرف زین یگر ید یهاحال گزارش نی. با اکندیرا فراهم م یبرق باد

 .در خود دارد زیرا ن یبرق، از منابع باد گاواتیهزار م ۸۶از  شیو ب یبرق، از منابع آفتاب گاواتیم

و س نیها بدبرق در منطقه، از مدت یفراوان انرژ  و میهمه منابع عظ نیا رغمیمتاسفانه افغانستان عل اما
 .کندیم دیتول یخود را از منابع داخل ازیبرق مورد ن یدرصد از انرژ  ۰۲بوده و در حدود  یبه برق واردات یمتک

 یم وارد  رانیازبکستان، ترکمنستان و ا کستان،یچون تاج هیهمسا یدرصد( را از کشورها ۶۲آن ) یو متباق
 کند.

 برق در رشد اقتصاد کشور یانرژ  تیاهم

رخوردار ب یاژهیو تیاز اهم گرید یمصرف یمعاصر نسبت به هر کاال  یایعنصر بس مهم در دن کیبرق  
 یکارکردها ،یتجار  یهاتیفعال ،یشروع تا اطالع رسان یصنعت یهاکهیفابر دیاز تول یهر کار  ادیبن رایبوده، ز

ور اقتصاد هر کش ی. بناء چرخهتبرق استوار اس یهمه بر انرژ  یو ادار  یاقتصاد گرید یهاتیو فعال یتیامن
در عرصه  یگزار  هیبرق فراوان و ارزان باشد سرما ی. هرگاه انرژ باشدیبرق آن کشور م یانرژ  داتیمرتبط به تول

را  داتینموده تول تیشروع به فعال یشتر یب یهاکهیفابر نی. همچنابدییرونق م هاکهیساخت و ساز فابر
د برده، را بلن یداخل داتیتول تیطرف ظرف کیاز  شتریب یدیتول یهاکهیفابر تی. موجوددهدیم شیافزا
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ه منابع شد یشغل یهافرصت جادیباعث ا هاکهیفابر نیا گریدهد، از طرف د یکشور را ارتقا م یرشد اقتصاد
ان یدر م ریآمده و مشکل فقر فراگ نییدر کشور پا یکار یکار  گراف ب نی. با اردیگیرا به کار م یشتر یب یانسان

 یارتتج یهاتیو فعال هاکهیفابر لیباعث تعط یبرقیگونه که مشکل ب. پس همانابدییمردم کاهش م
 .باشدیرا دارا م یاقتصاد کشور نقش بارز  یبه آن در رشد و ارتقا یچنان دسترسهم شودیم

بل  کند؛یمنابع استفاده نم نیبرق بر خوردار است، نه تنها از ا یانرژ  افغانستان با آنکه از منابع فراوان اما
 ریرازس هیهمسا یساالنه به کشورها گانیبه طور را شود،یدالر م هاونیصدها هزار متر مکعب آب که معادل مل

 نیاز ا یواردات زیبرق ناچ یانرژ  یدار یخر صرفرا  ییکایدالر امر ونیمل  ۲۲۲حدود  کهی. در حالگرددیم
 یر گیدر بخش د شودیبرق در کشور م یانرژ  دیمقدار پول که ساالنه صرف خر نی. اگر ادینمایکشورها م

ر د یبرق یچنان اگر منابع انرژ به دولت خواهد بود. هم یداتیمنبع بزرگ عا کیشود، خود  یگزار هیسرما
 گانهیبرق از همسا یدار یلر جهت خردا هاونیلینه تنها ساالنه از صرف م شود، تیریافغانستان درست مد

 برق، مصارف شهروندان و به دیتول یهانیبه دست آمده از تورب یهااز پول توانیبلکه م شود،یم یر یجلوگ
 متیبرق اضافه از ضرورت را به ق یچنان انرژ در کشور سود برد و هم یداخل یهایگزار  هیخصوص از سرما

 .صادر کرد هیهمسا یمناسب به کشورها

ه فقر و بلک شودیبرق نه تنها باعث کندشدن روند کار صنعت کاران و کسبه کاران م یهرحال نبود انرژ  به
در  یتایامر ح کی یامروز  یایدر دن کهیبرق در حال یانرژ  دیدر تول ی. و اما خود کفائآوردیرا ببار م یکار یب

رشد و  سازنهیزم ،یچرخ زندگ یبخشتآن در جه یژهیو گاهینظر به جا شود؛یپنداشته م یدار امر دولت
کشور را  در یاسیچنان ثبات سشده و هم یاقتصاد ییسبب خود کفا جهیدر نت ده،یگرد یاقتصاد یتوسعه

 .کندیضمانت م زین

 داد؟ انیدر کشور را پا یبرق یبحران ب توانیچگونه م

 هیهمسا یاز کشورها یبا برخ یمرز  یهاافغانستان، به خصوص در حق آبه یآب یهااز حوزه یهر چند در بعض
در  کشورها نیاز ا یاعده یبردار بر بهره زین ییمانده است؛ و باورها یباق نحلیمشکالت ال یتا هنوز برخ

مام در ت نحلیال یایقضا جملهبحران آب از  یکشور وجود دارد. مسئله نیا یتیو امن یاسیس یثباتیب
 لگرانیاز تحل یاعده رایدر افغانستان بوده، ز تیجمهور یساله ستیحکومت ها به خصوص حکومت ب

 یآب یاهرا مربوط و منوط به کش وقوس هیهمسا یافغانستان و کشورها نیب یاسیس یآمده شیمشکالت پ
مذاکره  هیهمسا یکشورها با دهیدرست و سنج یسی. بناء ضرورت است که حکومت افغانستان با پالدانندیم

 یکیاز تار نیاز ا شیو اجازه ندهد که مردم ب دیکشورها را حل نما نیافغانستان با ا ینموده مشکل حق آبه
  .رنج ببرند یبرقیب
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 یلم یهیروح جادیا ،یجهت رشد و توسعه در امور داخل یعیطب میاستفاده از منابع عظ یبرا یدر قدم بعد 
 یدر کشور همانا قدم یمردم یهمکار  یعال هیاست. بدون شک روح یاقشار مختلف جامعه حتم انیم
برق را  یانرژ  دیخصوصا در حوزه تول ییتالش در عرصه خود کفا یبرا یر یپذ سکیر یاست که اراده یگر ید

ر را د یادیتحول مثبت و بن کینزد یهاندهیدر آ یدر آغاز چالش آور باشد ول دی. شاسازدیم ریتحمل پذ
رگ بز  یبندها جادیا یدولت برا یگزار  هیسرما دیعرصه شا نیها در اگام نیجامعه ببار خواهد آورد. از مهمتر

 یاهبزرگ در زون یکشور باشد. چون اعمار بندها یودهاو ر  اهایوسلما و... بر در یچون بند نغلو، کجک یآب
 .در افغانستان را رفع خواهد کرد یبرق یمختلف کشور به گمان اغلب مشکل ب

 یهارصتاز ف یکی دیداوطلبانه شا یبه گونه یانرژ  دیجهت تول یسکتور خصوص یامور برا لیتسه چنانهم
شور از منابع گوناگون موجود در ک دیسطح تول یو ارتقا تیفیتالش را جهت رشد ک ینهیباشد که زم یگر ید

 طرف کیشده از  رونیشرکت خاص )برشنا( ب کیات از انحصار خدم یهم ارائه ییسازد. از سو یمساعد م
 که در رودیم دیام گری. از طرف ددینمایبرق را مساعد م دیتول یدر عرصه یو هماهنگ یهمکار  یهافرصت

 گزارانهیجلب و جذب سرما بیترت نی. به همدیبه بار آ یغنامند یسکتور انرژ  یهایژ یها و استرات یسیپال
 نی. در ارساندیبرق م یانرژ  ییفرصت مضاعف است که کشور را به خود کفا کیحکومت  یاز سو  یخارج

در افغانستان خبر داده بودند. اما  یگزار هیجهت سرما ینیچ گزارانهیسرما یمندها از عالقهاواخر رسانه
در « نلوگ» در هوتل هاینیبه خصوص حمله بر اقامت گاه چ تختیپا نینشپلوماتیبر اماکن د ریحمالت اخ

 یهوتل حضور داشتند، باعث شد که شهروندان خارج نیدر ا ینیچ گزارهیسرما ۲۷شهر نو کابل که حدود 
شهروندان خود را از افغانستان  نیلحاظ کشور چ نی. بدندیکشور احساس خطر نما نیدر ا یتیاز لحاظ امن

 اند.مانده یکاغذ باق ایبر زبان  یگزار هیسرما رامونیها پنموده است و حاال توافق رونیب

 یر یگ جهینت

 یبرا ژهیو یو فرصت ها یعیکه از منابع سرشار طبکه افغانستان با آن شودیاز مطالب فوق دانسته م 
ل برق ناموفق بوده و بنابر دالئ یانرژ  دیتول یدر مسئله یگزار برخوردار است. اما در ارائه خدمت یانرژ  دیتول

را  شیخو ازیحد اقل برق مورد ن انستهو... تا کنون نتو  یمشکالت مرز  ،یناامن ت،یریچون سوء مد یمتعدد
 یکیبابت همواره در تار نیبوده و از ا یبه منابع خارج یاساس متک نی. به همدینما نیتأم یاز منابع داخل

 :میداریرا ارائه م لیذ شنهاداتیپ یبرقیجهت رفع مشکل ب نیقرار دارد. بنابر ا

 یحقوق یهامانیپ یدر روشن دیکشور با یاستفاده از منابع آب یغانستان براحکومت اف •
 یگزار هیماسر  ینهیکشور به مذاکره پرداخته تا در زم یحق آبه رامونیپ گانهیبا همسا یالمللنیب

 .ردیصورت گ یآبگردان اقدامات مؤثر  یبندها
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 یهابآ  تیریمربوط به مد یهایسیو پال نیقوان بیو ترت هیته نهیزم نیاز امور ارزنده در ا یکی •
 .قرار داشته باشد دیحکومت با یکه در صدر کارها باشدیکشور م

 یتخصص ریغ یکشور ما از معادن بزرگ زغال سنگ برخوردار بوده، اما متاسفانه به گونه •
صادر  یاندک یبه بها هیهمسا یبه کشور ها کهنیا ایو  شودیم اهیاستخراج شده و عرضه بازار س

برق در کشور استفاده  یانرژ  دیزغال سنگ جهت تول نی. چه بهتر خواهد بود که از اشودیم
 .ردیگ ورتص نهیبه

ه برخوردار است؛ توجه ب ییباال یهااز فرصت زین یو باد یافغانستان با داشتن منابع آفتاب •
 ییسزامثبت و ب ریبرق در سرتاسر کشور تاث یدر تکافو  تواندیم زیموارد ن نیدر ا یگزار هیسرما

برآورد شده  یعیدو منبع طب نیا تیبرق ظرف گاواتیهزار م ۰۸۶داشته باشد. چرا که در حدود 
  .است

ها و مردم ما در کشور بوده فرا راه حکومت یشگیبرق چالش هم یانرژ  دیدر تول یعدم خود کفائ •
را چه از راه جلب و جذب  یتر یاقدامات جد نهیزم نیاست که حکومت در ا ازیاست. لذا ن

دست  یو... رو  یداخل گزارانهیسرما یاز سو  یگذار هیسرما لیو چه تسه یخارج گزارانهیسرما
را در  یر شتیب یگزار  هیسرما یهاطرف فرصت کیاز  یبرق از منابع داخل یانرژ  دیتول رایز. ردیگ

رشد  سازنهیزم گری. از طرف دبردیرا بلند م یداخل داتینموده، تول لیداخل کشور تسه
 یگچنان مردم ما را از وابستهو هم سازدیرا مرفوع م یکار یشده، مشکل فقر و ب یاقتصاد
 .بخشدیم ییه رهایهمسا یکشورها

 ایانپ
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3. https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%A7
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5. %D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-fuel-fussel-https://studylib.net/doc/25513810/afghanistan- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

خورشیدی در  ۸۸۱۱باشد که در سال مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوی یک نهاد مطالعاتی غیردولتی و غیرانتفاعی می
طرفانۀ خویش به منظور ارزیابی و غنامندی های دقیق و بیشهر کابل بنیان نهاده شده است. این مرکز از طریق پژوهش

 کند.ها در افغانستان ومنطقه فعالیت میپالیسی
 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com    :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:
 + ۷۳۹۰۸۰۱۸۸۸      تماس:
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