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هایدرو ـ هیجیمونی چهار سیستم است که توسط آن هر کشور آب را در قلمرو خود اندازه و
کنترول می کند.
قدرت جغرافیایی ) (Geography Powersموقعیت یک کشور در سرچشمه )(Head water
سیستم دریا و موقعیت یک کشور در جریان سفلی دریا ) (Downstreamبه موقف یک کشور
اطالق می شود.
قدرت مادی ) (Material Powerمتکی است به نفوس ،سواد اموزی ،قدرت نظامی ،زیربنا و
صفات دیگر مادی که از معیار داخلی زنده گی یک کشور مستفید می شوند.
قدرت چنه زدن ) (Bargaining Powerدانش ،قوانین و مذاکرات دپلوماتیک درباره آب است.
توزیع آب به طریقه نو( (Ideational Powerبه قدرت گفته می شود که میخواهند درباره آب
به مفکوره نو و در باره مشکالت آب به طریقه نو فکر کند.
هایدرو هیجیمونی ارزیابی نیمه مقدار قدرت است  ،که بر اساس آن هر کشور به آن فکر کرده
میتواند تا موثریت منابع آب خود را به شکل مفید به حد اعظمی برسا ند.
دریا های افغانستان پنج سیستم عمده دارد ( دریا ها ی کابل  ،هلمند ،هریرود ،تیجن ،مرغاب و
امو ) که تمام انها معاونین خود را دارا بوده و به کشورهای همسایه جریان دارند.
جریان دریا های افغانستان در این اواخر قبل از آنکه از سرحد بگذرد و به کشور های همسایه
برسد ،در مناطق نزدیک خشک می شوند.
کشورهای منطقوی بعضی مانورها را انجام دادن ،که به هر طریقه ممکنه کنترول خود را باالی
منابع آب افزایش دهند.
افغانستان و تاجکستان در سرچشمه دریاها قرارداشته و موقعیت حسادت امیز دارند ،بنا بر آن
ضرورت دارند تا ظرفیت علمی خود را به اسرع وقت بلند ببرند .این کار باید قبل از آنکه در
مقابل استفاده مناسب از آب افغانستان و تاجکستان ،مخالفت اغاز شود ،صورت گیرد.
بلند بردن ظرفیت علمی ،قبل از آنکه باالی آب تمام کشورها به مذاکره داخل شوند  ،بسیار
ضروری است.
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