اوبه او انرژي
د اوبو او انرژي وزارت خپروونکی ارګان
یوولسم کال ،اتلسمه ګڼه ،د ۱۴۰۱هـ ش کال ملړۍ ربع ( حمل  ،ثور ،جوزا ) چې د  ۱۴۴3هـ  -ق کال رسه سمون لري

د اوبو د چارو د تنظیم د ميل ادارې خپروونکی ارګان

مطبوعايت اعالمیه
یکشنبه۱۴۰۱/۳/۲۹ :

د افغانستان او ایران تر منځ د هلمند سیند اوبو تړون شتون

ګډې ناستې تر رسه شوې 24 .مه غونډه يې د  ۱۴۰۰ه

کې د هلمند تړون پر کامل تطبیق او د پيل کېدو پر

لري ،چې پۀ  ۱۳۵۱ه.ل کال کې د دواړو هېوادونو د

.ش کال د دلوې میاشتې لۀ نهمې تر یولسمې نېټې

وړاندې یې د خنډونو لېرې کولو باندې بحث وشو .لۀ

صدراعظامنو لۀ لوري امضاﺀ شوی او دمګړۍ نافذ دی.

پورې زموږ د نيمروز واليت پۀ زرنج ښار کې تر رسه شوه.

دې جميل د  1401 -1400غیر نورمال اوبېز کال ارزونې

د دغه تړون د ښۀ تطبیق پۀ موخه د هلمند سيند اوبو د

د دې ناستو په تسلسل يو متخصص پالوی د

ترڅنګ ،د حقآبې تآمین او د معاهدې مطابق د دریو

معاهدې د اوومې او امتې مادې پر اساس او د تړون

افغانستان اسالمي امارت د اوبو او انرژي وزارت د اوبو

نقطو پر جوړېدو ټېنګار وشو .افغاين هیئت د افغانستان

لومړۍ ضمیمه پروتوکول لۀ مخې د اړوند هېوادونو

معني؛ ښاغيل انجنیر مجیب الرحمن عمر "آخند زاده"

ميل ګتو مطابق پۀ مذاکراتو کې فعاله ونډه درلوده او د

کمیسارانو لۀ خوا د افغانستان او ایران تر منځ د هلمند

پۀ مرشۍ ،د هلمند اوبو د کميسارانو پۀ  ۲۵ناسته کې

تړون کامل تطبیق پۀ برخه کې لۀ دوست او ګاونډي

اوبو کمیسارانو ګډې نوبتي غونډې لۀ  ۱۳۸۳ه.ل کال

د ګډون لپاره چې د روان کال د جوزا میاشتې لۀ  ۲۵تر

هېواد ایران رسه الزم بحثونه وشول.هیئت د برنامې رسه

را پۀ دې خوا هر کال دوه ځله پۀ نوبتي شکل پۀ

 ۲۷نېټې پورې د ګاونډي هېواد ايران پۀ تهران ښار

سم د جوزا/غربګولې میاشتې پۀ  28نېټه بېرته هېواد ته

افغانستان او ایران کې تر رسه کېږي ،چې تر اوسه 25

کې تررسه شوه ،ياد هېواد ته سفر وکړ .پۀ یاده غونډه

راستون شو.

اعالمیهمطبوعاتی
معاهده دریای هلمند میان افغانستان و ایران که درسال

نهم الی یازدهم دلو سال  1400هـ .ش در شهر زرنج در نشست متذکره روی تطبیق کامل معاهده هلمند
و رفع چالشهای فراروی عملی سازی آن بحث

 1351ه.ش از سوی صدر اعظمهای هر دو کشور به امضا

والیت نیمروز برگزار شد.

رسیده و اکنون نافذ میباشد.

به تسلسل نشستهای قبلی در این نشست یک هیأت صورت ګرفت.

به هدف تطبیق هر چه بهرت این معاهده بر اساس ماده

متخصص از سوی امارت اسالمی افغانستان تحت از آنجمله در کنار بررسی وضعیت غیر نورمال آبی

هفتم و هشتم آن و از روی نخستین ضمیمه پروتوکول

رهربی محرتم انجنیر مجیب الرحمن عمر"آخندزاده" سال  1400و  1401در تامین حقابه مطابق معاهده

آن از سوی کمیساران کشور های مربوطه بین

معین آب وزارت آب و انرژی برای اشرتاک در بیست و روی سه نکته تاکید صورت گرفت .هیأت افغانستان

افغانستان و ایران از سال  1383ه.ش بدینسو هرسال

پنجمین نشست کمیساران آب هلمند که از تاریخ  25مطابق منافع ملی در مذاکرات سهم فعال داشت و

دوبار جلسات بین کمیساران مشرتک دریای هلمند به

الی  27جوزای سال جاری در شهر تهران کشور در بخش تطبیق کامل معاهده با کشور دوست و

شکل نوبتی برگزار می گردد ،که تا کنون  25نشست

همسایه ایران برگزار شده بود ،به کشور یاد شده سفر همسایه ایران بحث های صورت ګرفت.

مشرتک برگزار گردیده است .بیست چهارمین جلسه از

منودند.

هیأت مطابق برنامه به تاریخ  28جوزا دوباره به کشور برگشت.

د دې ګڼې پۀ پاڼو کې
ســـــــــــرمقاله2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
امیراملؤمنین د هېواد په کچه له لویو سوداګرو ،صنعتکارانو او پانګوالو رسه لیدنه وکړه3 ---------------------------------------------------------------------------
معین آب وزارت آب و انرژی با روئسای رشکت تجارتی  RED SEAو رشکت تجارتی هوشنگ صالح زاده دیدار کرد3 -----------------------------------------
د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر د  Schillerنړیوال انستیتیوت له ارتباطي غړو رسه وکتل ۴ ---------------------------------------------------------------
برنامه توزیع گندم در مقابل کار در ولسوالی بتی کوت والیت ننگرهار آغاز گردید۴ ------------------------------------------------------------------------------------
جلسه رهبی وزارت آب وانرژی به منظور حل بعضی مسایل تخنیکی واداری این وزارت برگزار شد5 ------------------------------------------------------------
د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر د زرمت ولسوايل مرشانو ته په پکتیا والیت کې د اوبو5 -------------------------------------------------------------------
جلسه هیئت رهبی وزارت آب و انرژی در مورد چندین موضوع مهم اداری و تخنیکی این وزارت برگزار شد6 ------------------------------------------------
د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین د آریا افغان خیریه بنسټ لۀ مسؤل او د اقتصادي چارو لۀ یوه کارپوه رسه وکتل6 -----------------------------------
د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین ښاغيل انجنیر مجیب الرحمن عمر آخند زاده د کابل پويل تخنیک پوهنتون کې7 ---------------------------------------

د امتیاز خاوند :د اوبو او انرژي وزارت
مسؤول مدیر :خواجه فقیر محمد "صدیقی"

در جلسه تخنیکی معینیت آب وزارت آب وانرژی روی وضعیت آبهای زیرزمینی شهر کابل و چندین موضوع مهم دیگر بحث7 --------------------------

د تحریر هیئت تر نظر الندې:

یک تن از رسمایه گذاران کشور ترکیه عالقه مندی خویش را به رسمایه گذاری در افغانستان ابراز داشت8 -------------------------------------------------

قاري محمد عبدالعزیز "عزیز"

یک تن از رسمایه گذاران کشور ترکیه عالقه مندی خویش را به رسمایه گذاری در افغانستان ابراز داشت8 -------------------------------------------------
د کجکي بند د دویم فاز او د شاه او عروس بند پروژې د استمالک ستونزو د حل په موخه9 -----------------------------------------------------------------------
تقدیر از مسئولین ذیربط در مورد مدیریت موثر و توزیع عادالنه آب بند سلام برگزار گردید9 -----------------------------------------------------------------------
د ډبرو سکرو له کان څخه د برېښنا د تولید د پالن د چمتو کولو لومړين غونډه د اوبو او انرژي وزارت د رسپرست۱۰ --------------------------------------
د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین د منک آب پروژې د ستونزو د حل په موخه۱۰ ------------------------------------------------------------------------------------
رسپرست وزارت آب و انرژی با مناینده رشکت  SUNRAY ENERGY GROUPدیدار کرد۱۱ --------------------------------------------------------------------------
د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین د انرژي او اوبو برخو له رئیسانو رسه وکتل ۱۱ -------------------------------------------------------------------------------------
رشکت ساختامنی  77ترکی عالقهمند رسمایهگذاری در بخش اعامر بندهای آبی برق و برق بادی در افغانستان است ۱2 ---------------------------------

الحاج غالم جیالنی "حق پرست"
انجنیر میرویس "میرزاد"
برکت اهلل "آریوبی"
انجنیر همت اهلل "امین زي"
اسداهلل "زیرک"
سید عطااهلل "صدیقی"

د اوبو او انرژي وزارت کې د ارشاد او دعوت پروګرام د برش د بریالیتوب راز تررسلیک الندې تررسه شو۱3 ---------------------------------------------------
مشاور وزارت آب و انرژی معرفی شد۱3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
د کاپیسا سیندیزې فرعي حوزې پالوي د اوبو د پروژو د غوره مدیریت په موخه۱3 -----------------------------------------------------------------------------------
د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین د  SUNRAY ENERGY GROUPرشکت له استازو رسه ۱۴ --------------------------------------------------------------------
رشکت  Afghan Wind Generation Powerدر همکاری با رشکت چینایی CNNCدر افغانستان در بخش تولید انرژی۱۴ --------------------------------------
رسپرست وزارت آب و انرژی به والیات رشقی به سفر رفته است15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
د چارو د جریان د وضعیت ،ستونزو د حل او د کارونو د ښه انسجام لپاره د اوبو او انرژي وزارت ۱5 -------------------------------------------------------------
د اوبو په لګښت کې سپام او د اوبو رسچینو د ساتنې کلتور ته۱6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
بررسی و تشخیص منابع آبهای سطحی قابل دسرتس برای تامین آب در شهر کابل2۰ ----------------------------------------------------------------------------

سموونکی  :بازمحمد" درمل "
راپور ورکوونکی  :نعمت اهلل " اخالقی" او اسداهلل

"ایوبی"
عکس اخستونکی :محمد حکیم "فیض"
توزیع کوونکی :سیدعادل "سادات"

زلزله22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مدیریت (منجمنټ) او کاري پالن درلودل27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
د اوبو زياتېدونکې اړتيا او اهميت28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
د هلمند اوبو تړون تطبیق پر وړاندې خنډونه3۱ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ننګرهار واليت ته د افغانستا د اسالمي امارت د اوبو او انرژى وزير مال عبداللطیف منصور کاري سفر36 ----------------------------------------------------
نوزدهمین جلسه تخنیکی معینیت آب وزارت آب و انرژی برگزار گردید37 -----------------------------------------------------------------------------------------------

آدرس :د داراالمان عمومی سرک

ایمیل پتهchiefofstaff@mew.gov.af :
Info@ mew.gov.af

د اوبو او انرژي وزارت سالکار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د دفرت ( )UNAMAله رسپرست رسه په لیدنه کې37 -------------------------
د دعوت و ارشاد ریاست له خوا " داسالم او سیاست" تر رسلیک الندې تربیتي ناسته تررسه شوه38 ----------------------------------------------------------
رئیس عمومی حوزه دریایی کابل به منظور حفظ و مراقبت از بندهای کالن در والیت های غزنی و پکتیکا دیدار کرد38 -----------------------------------

د اړیکو شمېره

۰۷۷۳۲۱۸۴۱۸

جلسه رهبی معینیت انرژی به منظور هامهنگی بیشرت ریاست ها در تطبیق امور مربوطه این معینیت برگزار شد39 ---------------------------------------
د اوبو معینیت د رهبي غونډه د روانوچارو د وضعیت د ارزونې ،د ستونزو د هوارولو او د همغږي د ښه وايل په موخه39 ----------------------------------
جلسه هامهنگی و جذب رسمایهگذاری در مورد انتقال آب پنحشیر به کابل ۴۰ -----------------------------------------------------------------------------------------
د هرات والیت انجیل ویالې استنادي دیوال پروژه پرانیستل شوه۴۰ -----------------------------------------------------------------------------------------------------
د ډبرو له سکرو څخه د بريښنا د توليد کميټې دوميه غونډه تررسه شوه۴۱ ---------------------------------------------------------------------------------------------
برای ترمیم و باز سازی کانال عمومی والیت پروان اقدام صورت خواهد گرفت۴۱ ------------------------------------------------------------------------------------
د پويل تخنیک پوهنتون یو شمېر محصلین چې د خپلو عميل زده کړو دوره۴2 -----------------------------------------------------------------------------------------

۰۷۷۷۹۱۷۸۹۸ :

درنو لوستوونکو!
د اوبه او انرژي وزارت مجلې او میاشتنۍ جریدې د
سافټ موندلو لپاره کوالی شئ د دې ادراې ویب سايټ
ته مراجعه وکړئ.

بیش از  2۰تن محصالن پوهنځی انجنیری هایدرو¬تخنیک پوهنتون بلخ دوره آموزش عملی و نظری شانرا۴2 --------------------------------------------
د کاپيسا والیت په فرعي سیندیزه حوزه کې د  ۱۴۰۱مايل کال د ملړۍ ربعې د کړنو د ارزونې په موخه ۴3 -------------------------------------------------------
رئیس حوزه فرعی دریایی پکتیا با بزرگان قومی منطقه کوهسین ولسوالی سید کرم جلسه برگزار منود ۴3 -----------------------------------------------------
رئیس عمومی حوزه دریایی شامل از رسبند نهر شاهی بازدید منود۴۴ ---------------------------------------------------------------------------------------------------
د پنج آمو سندېزې حوزې عمومي رئیس د سويډن کمېټې لۀ رئیس رسه د خپل کار پۀ دفرت کې۴۴ --------------------------------------------------------------
له پنجشیر څخه کابل ته د اوبو د لېږد په پروژه کې د پانګونې د جلبولو په موخه۴5 -----------------------------------------------------------------------------------
د پکتيا سينديزې فرعي حوزې رياست اداري غونډه تررسه شوه۴5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
د دعوت او ارشاد اصالحي او روزنیز نصاب غونډه د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین په حضور کې جوړه شوه۴6 ----------------------------------------
د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین د پکتیکا والیت له مرشانو رسه وکتل۴7 ---------------------------------------------------------------------------------------------
جلسه هامهنگی بین ادارات ذیربط در مورد حل مشکالت منابع آبی استفاده کنندګان آب برګزار شد۴7 ---------------------------------------------------------
د افغانستان د هایدرولوژي ميل کمیټې رسه د همغږي غونډه جوړه شوه۴8 ---------------------------------------------------------------------------------------------
جلسه به منظور هامهنگی بهرت امور کانال قوش تیپه در ریاست عمومی تنظیم امور آب برگزار شد۴8 ----------------------------------------------------------
د پایداري انرژي رئیس د یوه خصويص رشکت د ملریزي انرژي له پروژې څخه لیدنه وکړه۴8 ---------------------------------------------------------------------

یادونه :د اوبه او انرژي فصلنامه کې چې کومې مقالې
خپرېږي،پۀ لیکواالنو پورې اړه لري؛هر لیکوال ته
بویه چي د خپلې لیکنې دفاع پخپله وکړي.
د مجلې له منځپانګې څخه د مجلې د نوم په یادولو
رسه هر چاته د مأخذ په توګه د استفاده کولو اجازه ده.

2
د اوبو او انرژي فصلنامه

یوولسم کال اتلسمه ګڼه ،د ۱۴۰۱هـ ش کال ملړۍ ربع چې د  ۱۴۴3هـ  -ق کال رسه سمون لري

ســـرمقاله
مدیریت آب نیازمند بسیج سازی همگانی است
رشایط موجود تغییرات اقلیم ،خشکسالی های پیاپی ،استفاده بی رویه

را به کار خواهد گرفت ،اما با در نظرداشت رشایط موجود این تالش ها

آب ،ازدیاد نفوس در شهرها ایجاد پارک های صنعتی وغیره مهمرتین

کافی نبوده و نیاز است تا متام مردم یعنی هرکس به اندازه توان خویش

عوامل است که از هرسو منابع آب را مورد تهديد قرارداده و آن را با

در مدیریت و رصفه جویی آب سهیم شوند.

کاهش روز افزونی رو برو ساخته است.

کاهش روز افزون منابع آب و پایین رفنت بیش از حد سطح آبهای

همه می دانیم که زندگی بدون آب غیر ممکن بوده و حیات بدون آب

زیرزمینی این را نشان می دهد که ما با یک بحران جدی کم آبی رو برو

بقای خویش را از دست می دهد ،برای یک لحظه اگر جهان را بدون

هستیم و در آینده این بحران شدت بیشرت خواهد یافت ،برای مدیریت

آب تصور کنیم به اهمیت حاد بودن این موضوع پی خواهیم برد ،و

این بحران نیاز است تا همه باهم دست به کار شویم.

خواهیم دانست که جهان بدون آب یعنی هیچ.

یکی از راه حل های که در مدیریت این بحران می تواند نقش به سزای

اینجاست که به خوبی درک می کنیم که در قرآن کریم چرا این همه

داشته باشد این است که شیوه رصفه جویی آب باید در نظام تربیتی

روی اهمیت حیاتی آب تاکید صورت گرفته تا حدی که زندگی متام

گنجانیده شود .آموزش اهمیت مدیریت و رصفه جویی آب در خانواده ها

موجودات را وابسته به آب بیان کرده است.

آغاز گردد و همچنان در مکاتب ،مدارس و پوهنتون ها نیز باید در مورد

در کشور عزیز ما افغانستان هم منابع آبی از اثرات عوامل که در فوق

اهمیت این موضوع برای دانشجویان آگاهی داده شود.

ذکر کردیم بی بهره نبوده و مطالعات نشان می دهد که یخچال ها روز

مال امامان مساجد ،مبلغین دینی اساتید پوهنتون ها و معلمین می توانند

به روز آب می شود و در اکرث والیات کشور کاریز ها و چشمه ها نیز

مهمرتین نقش را در این راستا ایفا منایند ،فرهنگ رصفه جویی آب باید

خشک گردیده یا رو به خشک شدن است.

در نظام تربیتی ما نهادینه شود ،تا همگی در قبال آن خود را مسئول

سطح منابع آب های زیرزمینی در شهرها به صورت رسسام آور در حال

دانسته در عملی سازی آن سهیم شوند.

پایین رفنت است ،این وضعیت به ما این خرب را می رسانند که منابع آب

یکی از عمل های که دین مقدس اسالم برای پرهیز از آن بیشرتین

هم متام شدنی است ،اگر به درستی مدیریت نشود به زودی زندگی خود

تاکید را کرده است موضوع ارساف می باشد ،به همین خاطر وظیفه

ما و نسل فردای ما را از اثر بی آبی از دست خواهیم داد.

دینی ما است که در مرصف ماده حیاتی و ارزشمند آب توجه جدی منوده

وزارت آب و انرژی به عنوان مهمرتین ارگان مسئول در سکتور آب برای

و از ارساف آن جلوگیری به عمل آوریم

مدیریت بهرت منابع آبی تا کنون فعالیت های زیادی از قبیل اعامر

این را باید به یاد داشته باشیم که با بسنت شیر آب به هنگام مسواک

بندهای آب ،چکدم ها و بندهای کوچک جهت کنرتول سیالب های

زدن دندان می توانیم یک انسان دیگر را از تشنگی نجات بخشیم ،یا

موسمی ،انجام مطالعات و بررسی های همه جانبه منابع آب،تطبیق پروژه

با رصفه جویی یک لیرت آب در هنگام هربار مرصف در روز از ضایع شدن

های تغذیه مصنوعی ،تطبیق پروژه جمع آوری آب باران از بام های

ده ها لیرت آب جلوگیری می مناییم.

ادارات به منظور تغذیه منابع آب زیرزمینی با استفاده از سیستم های

مامی توانیم با جمع آوری آب برف و باران بام های خویش در یک چاه

ارزان و موثر ،جلوگیری از استفاده بی رویه آب ،جمع آوری و تحلیل آمار

در داخل احاطه خانه مقدار زیاد از آب را دوباره به زمین هدیه کنیم و

و ارقام  ،پیشگویی و تحلیل سیالب و خشکسالی ،حفظ و مراقبت شبکه

برای نسل فردای خویش به میراث بگذاریم.

های هایدروجیالوجیکی ،انکشاف و توسعه شبکه های نظارتی و غیره را

این نکته باید همیشه به یاد ما باشد که آب بهرتین میراث ما به نسل

به انجام رسانیده است.

فردای ما می باشد و نگهداری از این میراث ارزشمند وظیفه ایامنی و

این وزارت در آینده هم پالن های کوتاه مدت و طوالنی مدت را برای

انسانی همه ما است.

مدیریت منابع آبی دارد و برای مدیریت بهرت منابع آب متام تالش خویش

اخالقي
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امیراملؤمنین د هېواد پۀ کچه لۀ لویو سوداګرو ،صنعتکارانو او پانګوالو رسه لیدنه وکړه
امیراملؤمنین شیخ الحدیث مولوي
هبةالله اخوندزاده تېره ورځ کندهار
کې د سوادګرۍ او پانګونې او د
صنایعو او معدنونو خونو لۀ ګډ پالوي
رسه ،چې د هېواد پۀ کچه سوداګر،
صنعتکاران او پانګوال پکې شامل
و ،لیدنه وکړه.
نوموړي پۀ دغه لیدنه کې وویل ،چې
ا.ا تل د سوداګرو ،صنعتکارانو او
پانګوالو مالتړ کړی او راتلونکي کې
به هم ځانګړې پاملرنه ورته کوي.
عالیقدر امیراملؤمنین لۀ یاد پالوي
وغوښتل ،چې د هېواد د اقتصادي
خپلواکۍ او پرمختګ پۀ برخه کې
رغنده ګامونه واخيل او هېواد کې د
ننه پانګونه زیاته کړي؛ ترڅو خلکو ته
پۀ ښۀ ډول کاري زمینه برابره يش.
نوموړي ټول سوداګر ،صنعتکاران او
پانګوال د هېواد اقتصادي ځواکونه

پۀ دغه لیدنه کې د اوبو او انرژي رسپرست وزیر ښاغلی مال

احمد جان احمدي او د کندهار وايل ښاغلی حاجي محمد یوسف

یاد کړل.

عبدالطیف منصور ،د چارو ادارې لوی رییس ښاغلی مولوي

وفا هم حضور درلود.

معین آب وزارت آب و انرژی با روئسای رشکت تجارتی  RED SEAو رشکت تجارتی
هوشنگ صالح زاده دیدار کرد
محرتم انجنیر مجیب الرحمن عمر
"آخندزاده " معین آب وزارت آب وانرژی در
دفرت کار خویش با محرتم حاجی عارف الله
ژوندون رئیس رشکت  RED SEAو محرتم
عبدالله هوشنگ صالح زاده رئیس رشکت
تجارتی هوشنگ صالح زاده دیدار کرد.
در این دیدار روئسای رشکت های متذکره
عالقه مندی خویش را به رسمایه گذاری در
پروژه های آب و انرژی ابراز داشته عالوه
کرد که در قدم اول آنها تصمیم دارند روی
تطبیق پروژه تولید انرژی از منابع زغال
سنگ به ظرفیت  50میگاوات در یکی از
والیات افغانستان رسمایه گذاری خویش را
آغاز منوده پس از آن روی پروژه های

مدیریت آب و تولید انرژی استقبال منوده به آنها از انجام

از سهم گیری سکتور های خصوصی در تطبیق پروژه های

بیشرتی رسمایه گذاری کنند.

هرگونه همکاری با در نظرداشت منافع ملی اطمینان داد.

این وزارت با درنظرداشت قانون و طرزالعمل های این وزارت

محرتم معین آب از عالقه مندی اشخاص

همچنان معین آب روی عملی سازی این همکاری های

استقبال می منایند.

متذکره به رسمایه گذاری در پروژه های

مشرتک تاکید ورزیده یادآور شد که رهربی وزارت آب و انرژی
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د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر د  Schillerنړیوال انستیتیوت
لۀ ارتباطي غړو رسه وکتل
د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر
ښاغيل مال عبداللطیف منصور د خپل کار
پۀ دفرت کې د  Schillerنړیوال انستیتیوت
لۀ ارتباطي غړو رسه ولیدل.
پۀ دغه لیدنه کې ،د یاد انستیتیوت
ارتباطي غړو په افغانستان کې د اوبو
بندونو د جوړولو او د انرژي د تولید پۀ
برخه کې د سرتو رشکتونو د پانګونې د
جلبولو ژمنه وکړه .
د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر د یاد
انستیتیوت لۀ ارتباطي غړو رسه پۀ کتنه
کې پۀ هېواد کې د اوبو بندونو د جوړولو او
د انرژي د تولید پۀ برخه کې د زمینې
برابرولو ژمنه وکړه او زیاته یې کړه" پۀ
افغانستان کې د اسالمي امارت پۀ
واکمنیدو رسه ،پۀ ټول هېواد کې امنیت

افغانستان کې د اوبو بندونو د جوړولو او د انرژي د تولید پۀ

غړو د اوبو بندونو د جوړولو او د انرژي د تولید پۀ برخه کې د

ټینګ شوی؛ او مونږ لۀ ټولو هغه کورنیو

برخه کې پانګونه وکړي ،د هر راز همکاري ژمنه کوو" .

رشکتونو د پانګونې د جلبولو پۀ موخه خپله وړاندیز شوې طرحه

او بهرنیو رشکتونو رسه ،چې غواړي پۀ

د یادولو وړ ده ،چې د  Schillerنړیوال انسـتیتیوت ارتباطي

د اوبو او انرژي وزارت لۀ رسپرست وزیر رسه رشیکه کړه.

برنامه توزیع گندم در مقابل کار در ولسوالی بتی کوت والیت ننگرهار آغاز گردید
در این برنامه ،محرتم الحاج سید فضل
احد"هاشمی" ،رئیس حوزه دریایی والیت
ننگرهار معلومات همه جانبه پیرامون این
برنامه ارائه کرد و در مورد شفافیت کار به
مردم توصیههای الزم داد.
در همین حال ،در این برنامه ولسوال
ولسوالی بتی کوت ،محرتم سید محمد
صادق"هاشمی" ،آمر تنظیم آب حوزه
دریایی و محرتم قاری صادق ،معاون
زراعت و مالداری نیز پیرامون این برنامه
صحبت منودند.
در این برنامه برای  420تن به مدت یک
ماه زمینه کار مساعد میگردد و در بدل کار
روزانه شان  10کیلو گندم داده میشود.
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جلسه رهربی وزارت آب وانرژی به منظور حل بعضی مسایل تخنیکی واداری این وزارت برگزار شد
این جلسه تحت رهربی محرتم مال عبداللطیف
منصور رسپرست وزارت آب وانرژی با حضور
معینان و روسای عمومی این وزارت برگزار گردید.
در این جلسه روی موضوعات مهم تخنیکی و
اداری به ویژه تصامیم الزم به منظور ترسیع و
تقویت روند امور تخنیکی ،مسلکی و اداری
مربوط بخش آب و انرژی وزارت آب و انرژی
اتخاذ ګردید.

محرتم مال عبداللطیف منصور رسپرست وزارت
آب و انرژی پس از بررسی گزارش موضوعات
مطرح در جلسه توسط مسئولین آن ،فیصله های
الزم را بیان منوده جهت حل و فصل آنها هدایات
رضوری را به مسئولین مربوطه ارایه کرد.

د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر د زرمت ولسوايل مرشانو ته پۀ پکتیا والیت کې
د اوبو بندونو د جوړولو د پروژو د پلې کیدو ډاډ ورکړ
د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر ښاغيل مال
عبداللطیف منصور ،د انرژي معین ښاغيل عارف
الله عارف او د دې وزارت د مطبوعاتو او نرشاتو

رئیس الحاج غالم جیالين حق پرست پۀ ملتیا پۀ
کابل کې میشت د پکتیا والیت د زرمت ولسوايل
لۀ مرشانو رسه وکتل.
پۀ دغه لیدنه کې ،ښاغيل الحاج زیړيګل
نعامين پۀ کابل کې میشت د زرمت ولسوايل یو
تن قومي مرش د اوبو او انرژي وزرات رسپرست
وزیر ته ښۀ راغالست وویل او د هغه والیت د
خلکو د ستونزو او اړتیاو پۀ هکله خربې وکړې.
د دې کتنې پۀ دوام کې ،دوو تنو نورو قومي
مرشانو ښاغيل ډاکټر نورمحمد غفوري او ښاغيل
ډاکټر خوشحال د زرمت ولسوايل د خلکو د
ستونزو پۀ هکله خربې وکړې؛ او خپل وړاندیزونه
او غوښتنې یې د اوبو او انرژي وزارت لۀ رسپرست

وزیر رسه رشیکې کړې.

د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر د پکتیا والیت

پروژو د تولید او د برېښنا رسولو پروژو ډاډ ورکړ او خلکو ته

د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر ښاغيل

مرشانو ته ډاډ ورکړ ،چې د اوبو او انرژي وزارت لۀ خوا به

پۀ رښتیني ډول د خدمت وړاندې کول یې د اسالمي

منصور پۀ خپلو خربو کې د زرمت ولسوايل د

د دوی ستونزو او اړتیاو ته رسیدګي ويش.

امارت د مسؤلینو تر ټولو مهمه دنده وبلله،

خلکو رسښندنې وستایيل او د دوی فداکاري او

همدا راز د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین ښاغيل

د یادولو وړ ده ،چې پۀ دې لیدنه کې د پکتیا والیت د

رسښندنې یې د قدر وړ و بللې.

مولوي عارف الله عارف د پکتیا والیت مرشانو ته د انرژي

زرمت ولسوايل ډیری مرشانو حضور در لود.
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جلسه هیئت رهربی وزارت آب و انرژی در مورد چندین موضوع مهم
اداری و تخنیکی این وزارت برگزار شد
این جلسه تحت رهربی محرتم مال عبداللطیف

منصور رسپرست وزارت آب و انرژی با حضور محرتم
مولوی عارف الله عارف معین انرژی ،محرتم انجنیر
مجیب الرحمن عمر آخندزاده معین آب ،روسا و
شامری از مسئولین وزارت آب و انرژی برگزار گردید.
در این جلسه پیرامون موضوعات مهم در بخش های
تطبیق پروژه های انرژی ،اقدامات الزم جهت حفظ و
مراقبت از تجهیزات و تاسیسات آب و انرژی در
ساحات و شامری دیگری از مسایل مهم تخنیکی و
اداری صحبت به عمل آمد.
رسپرست وزارت آب وانرژی پس از بررسی موضوعات
مطرح در جلسه جهت اجراآت آن تصامیم الزم را
اتخاذ و هدایات رضوری را به مسئولین مربوطه ارایه
کرد.

د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین د آریا افغان خیریه بنسټ لۀ مسؤل او د
اقتصادي چارو لۀ یوه کارپوه رسه وکتل
د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین ښاغيل

مولوي عارف الله عارف د خپل کار پۀ دفرت کې
د آریا افغان خیریه بنسټ لۀ مسؤل ښاغيل
انجنیر انس او د کابل پوهنتون د پخواين استاد
او د اقتصادي چارو کارپوه ښاغيل شیر آغا
بیانزي رسه وکتل.
پۀ دغه لیدنه کې ،پۀ هیواد کې د انرژي د
پراختیا ،لۀ الرې د هېواد د اقتصادي ودې او
پۀ افغانستان کې د انرژي د تولید د پراختیا پۀ
برخه کې د خصويص سکتور د پانګونې پر
ارزښت بحث او د نظر تبادله وشوه.
د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین ښاغيل
مولوي عارف الله عارف پۀ افغانستان کې د

هر کلی وکړ ،او ټینګار یې وکړ چې ګډه همکاري

د پراختیا پۀ برخه کې د هغې د رول په اړه خربې و

انرژي د تولید پۀ برخه کې د شته رسچینو او

باید پۀ عميل ډول پيل يش.

کړې او د اوبو او انرژي وزرات معین ته یې د پانګوالو

ظرفیتونو پۀ هکله خربې وکړې او د انرژي

پۀ ورته وخت کې ،ښاغيل بیانزي د ميل او نړیوالو

د جلبولو پۀ برخه کې د همکاري ډاډ ورکړ.

سکتور پۀ برخه کې یې د هر ډول همکاري څخه

خصويص سکتورونو د پانګونې د اهمیت او د برېښنا
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د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین ښاغيل انجنیر مجیب الرحمن عمر آخند زاده د کابل
پويل تخنیک پوهنتون کې د پایداره پراختیایي موخو پۀ اړه د سیمه ایز املپیاډ پۀ پرانیست غونډه کې ګډون وکړ
پۀ پيل کې ،د کابل پويل تخنیک پوهنتون عمومي
رئيس ښاغيل پوهنوال انجنیر عبدالرشید اقبال ،د لوړو
زده کړو وزارت علمي معین ښاغيل لطف الله خیرخواه او
د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین ښاغيل انجنیر مجیب
الرحمن عمر آخندزاده څخه پۀ دې غونډه کې د ګډون
لۀ امله مننه وکړه.
هغه د یاد املپیاد تررسه کول د نویو استعداونو د ودې او

پۀ علمي او اکاډمیکو مرکزونو کې د کدرونو د جلب او
جذب لپاره یو ښۀ فرصت وباله او د منځنۍ آسیا د
پوهنتونونو ترمنځ یې د املپیاډ تر رسه کول د سيمې لپاره
ګټور وباله.
ورپسې د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین ښاغيل انجنیر
مجیب الرحمن عمر آخندزاده د دې املپیاد تررسه کولو لۀ

امله د قزاق جرمن پوهنتون څخه مننه وکړه او د کابل

زیاته یې کړه ،چې د اوبو او انرژي وزارت پۀ دې برخه

د دې کنفرانس پۀ دوام کې ،هغه مختصصین چې د

پويل تخنیک پوهنتون د دغه کار ستاینه یې وکړه ،چې

کې هیڅ ډول همکاري نه سپموي.

بیالبیلو هېوادونو څخه پۀ آنالین ډول وصل وو ،خربې

پۀ ميل سطحه د داسې پروګرامونو کوربتوب کوي او

وکړې.

در جلسه تخنیکی معینیت آب وزارت آب وانرژی روی وضعیت آبهای زیرزمینی شهر کابل و چندین

موضوع مهم دیگر بحث و تبادل نظر صورت گرفته تصامیم الزم اتخاذ گردید.
این جلسه تحت رهربی محرتم انجنیر مجیب الرحمن
عمر آخندزاده معین آب وزارت آب وانرژی با حضور متام
روسای مرکزی ،آمرین ،انجنیران و سایر مسئولین
تخنیکی سکتور آب وزارت برگزار گردید.
در این جلسه روی موضوعات مهم و رضوری از قبیل:
رشیک سازی معلومات در مورد آغاز پروژه های که با
همکاری مشرتک موسسه  GIZاز طریق کمک های
برشی قرار است تطبیق گردد ،بررسی وضعیت آبهای
زیرزمینی کابل و عملی سازی راه حل های مناسب
جهت مدیریت آن و شامری دیگری از موضوعات مرتبط
به مدیریت آب در کشور بحث و تبادل نظر صورت
گرفت.

در این جلسه پرزنتیشن وضعیت منابع آبهای زیرزمینی
شهر کابل توسط انجنیر عزیزالرحمن عزیز رئیس منابع
آبهای زیرزمینی ارائه شده چندین سناریو جهت مدیریت

نگرانی بیان منوده جهت مدیریت آن طرح ها و نظریه

همه جانبه ،با اتخاذ تصامیم الزم به ترسیع عملی

آن نیز با اشرتاک کنندگان جلسه رشیک گردید.

های شان را در جلسه اظهار داشتند.

سازی اقدامات در راستای مدیریت آب شهر کابل

در ادامه شامری از روسا و کارمندان هرکدام به نوبه

محرتم انجنیر مجیب الرحمن عمر آخندزاده معین آب

تاکید ورزید.

خویش وضعیت آبهای زیرزمینی شهر کابل را قابل

وزارت آب و انرژی پس از بررسی موضوعات به صورت
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یک تن از رسمایه گذاران کشور ترکیه عالقه مندی خویش را به رسمایه گذاری در افغانستان ابراز داشت
محرتم مولوی عارف الله عارف معین
انرژی وزارت آب و انرژی در دفرت کاری
خویش با مناینده رشکت Emin

Electricityکشور ترکیه دیدار کرد.
در این دیدار مناینده رشکت متذکره عالقه
مندی خویش را به رسمایه گذاری روی
پروژه های تولید انرژی در افغانستان ابراز
داشته خواستار همکاری رهربی وزارت آب
و انرژی در راستای فراهم سازی زمینه این

رسمایه گذاری گردید.
محرتم عارف معین انرژی وزارت از عالقه
مندیرشکت یاد شده به رسمایه گذاری در
افغانستان استقبال منوده از مساعد سازی
زمینه رسمایه گذاری در بخش تولید انرژی

اطمینان داد.

در اخیر هر دو جانب به هامهنگی بیشرت و رشیک سازی

معلومات جهت حصول آشنایی و آغاز همکاری های مشرتک
تاکید ورزیدند.

د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین د روسیې هېواد د انرژي ګروپ درشکتونو لۀ رئیس رسه وکتل
د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین
ښاغيل مولوي عارف الله عارف د خپل
کار پۀ دفرت کې د روسیې هېواد د انرژي
ګروپ درشکتونو له رئيس ښاغيل خمیس
مخیانوف رسه ولیدل.
پۀ دغه ليدنه کې ،پۀ افغانستان کې د
انرژي د تولید پۀ برخه کې د پانګونې پۀ
هکله بحث او د نظر تبادله وشوه.

د روسیې هېواد د انرژي ګروپ د رشکتونو
رئيس ښاغيل مخیانوف د ډبرو لۀ سکرو
څخه د انرژي د تولید او د انرژي د تولید
نورو رسچینو باندې د پانګونې لپاره لیوالتیا
څرګنده کړه.
ښاغيل مولوي عارف الله عارف پۀ دغه

لیدنه کې په افغانستان کې د روسیې د
انرژي رشکتونو د پانګونې لۀ لیوالتیا څخه

همکاري باندې ټینګار وکړ.

او پۀ دې وروستیو کې د اوبو او انرژي وزارت د رهربي لۀ خوا

هرکلی وکړ؛ او پر ال زیاتې همغږي او د

د یادولو وړ ده ،چې پۀ افغانستان کې د انرژي د تولید لپاره د

ګڼ شمېر پروګرامونه د ميل او نړیوالو پانګوالو د جلبولو لپاره

عميل اقداماتو د چټکتیا لپاره يې پۀ ګډه

پانګونې راجلبول د اوبو او انرژي وزارت لۀ لومړیتوبونو څخه ده؛

پۀ الره اچول شوي دي.
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د کجکي بند د دویم فاز او د شاه او عروس بند پروژې د استمالک ستونزو د حل پۀ موخه د
ښارجوړونې وزارت لۀ مسؤلینو رسه د همغږي غونډه جوړه شوه.
د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین ښاغيل انجنیر مجیب
الرحمن عمر آخندزاده پۀ حضور کې د هلمند والیت د کجکي
بند پروژې د دویم فاز او د شاه او عروس بند پروژې د
استمالک ستونزو د حل پۀ موخه د همغږي غونډه جوړه شوه.
پۀ دې غونډه کې د ښارجوړونې وزارت د استمالک عمومي
رئیس ښاغيل حارث اخرتزاده او د دواړو وزارتونو د یو شمېر
نورو رئیسانو پۀ ګډون تررسه شوه.
پۀ دې غونډه کې د اوبو معین پۀ حضور کې د پروژو د
استمالک د وضعیت پۀ اړه بشپړ راپور وړاندې شو ،چې د
ستونزو د حل پۀ موخه یې خربې وکړې.
د اوبو او انرژی وزارت د اوبو معین ښاغيل انجنیر مجیب
الرحمن عمر آخندزاده د مسؤلینو د راپور لۀ اوریدو وروسته د
کجکي بند د پروژې د استمالک بهیر پر چټکتیا باندې ټینګار

اقدامات وکړي او د محرتم رئيس الوزرا لۀ الرښوونو

پۀ بشپړ ډول ګټې اخیستنې ته وسپارل يش ،د دې

وکړ ،او یادونه یی وکړه ،چې یاده موضوع باید د ریاست الوزرا

رسه سم اقدامات تررسه يش.

پروژې پۀ بشپړیدو رسه به سل میګاواټه بریښنا نوې

لۀ محرتم مقام رسه رشیکه يش ،ترڅو د دې د حل لپاره اړین

د یادولو وړ ده ،چې د کجکي بند د دویم فاز کار پۀ

تولید يش او د کجکي د بریښنا بند ټول تولیدي

چټکۍ رسه روان دی چې پۀ نږدې راتلونکي کې به

ظرفیت به  ۱۵۱میګاواټو ته لوړ يش.

تقدیر از مسئولین ذیربط در مورد مدیریت موثر و توزیع عادالنه آب بند سلام برگزار گردید
محفل تقدیر ازمسؤلین ذیربط درمورد
مدیریت مؤثر وتوزیع عادالنه آب بند سلام
در فصل بهار سال  1401هجری شمسی
با حضور داشت شیخ الحدیث موالنا
نوراحمد اسالم جار والی والیت هرات ،
محرتم مولوی ســـردار ولی (مزمل) رئیس
حوزه فرعی دریایی هریرود پائینی هرات ،
محرتم مولوی عبدالسالم (مستوفی اغا)
رئیس عمومی حوزه دریایی هریرود
مرغاب ،مناینده های ولسوالی های
هرات ،رؤسای انجمن های استفاده
کننده گان آب والیت هرات و علام کرام
تدویر یافت.
دراین محفل پیرامون اهمیت آب،
استفاده موثر از آب ،جلوگیری از ضایعات
آب ،حفظ آبهای زیرزمینی ،همکاری

در آخر این برنامه از محرتم موالنا نوراحمد اسالم جار ،والی

رئیس عمومی حوزه دریایی هریرود -مرغاب ومحرتم انجنیر

ولسوالیهای مسیر بند سلام و مستفیدین

والیت هرات ،محرتم مولوی رسدار ولی مزمل ،رئیس حوزه

جلیل احمد محمدی آمر تنظیم آب حوزه فرعی دریایی هریرود

آب با ادارات ذیربط صحبت شد.

فرعی دریایی هریرود -مرغاب ،مولوی عبدالسالم مستوفی آغا،

پائینی هرات تقدیر به عمل آمد.
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د ډبرو لۀ سکرو څخه د برېښنا د تولید د پالن د چمتو کولو لومړين غونډه د اوبو او انرژي
وزارت د رسپرست وزیر پۀ شتون کې تررسه شوه
دا ناسته د افغانستان اسالمی امارت د اقتصادي
کمېسیون د پرېکړې پر اساس د اوبو او انرژي وزارت د
رسپرست وزیر ښاغيل مال عبداللطیف منصور،د
سوداګري او پانګونې خونې د رسپرست ښاغيل محمد
یونس مومند او د کانونو او صنایعو خونې رئیس ښاغيل
شېرباز کمین زاده پۀ شتون کې تررسه شوه.
پۀ دغه ناسته کې ،پۀ هېواد کې د ډبرو لۀ سکرو څخه
د برېښنا د تولید لپاره د یوې ګډې کمېټې د جوړېدو پر
لومړنیو مسایلو او الزمو تیاریو بحث او د نظر تبادله
وشوه.
د غونډې ګډونوالو پۀ هېواد کې د ډبرو لۀ سکرو څخه د
برېښنا تولید یوه اړتیا وبلله او هر یو په دې برخه کې د
ګډې کمېټې د جوړولو ،تخنیکي مطالعاتو او پۀ دې
برخه کې د عميل اقداماتو لپاره د مشخص پالن د چمتو

کولو پۀ اړه خپل نظرونه څرګند کړل.
د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر پۀ هېواد کې د

کېدل یې د خصويص سکتور او د افغانستان د خلکو د

اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ پر رامځته کیدو باندې

ډبرو لۀ سکرو څخه د برېښنا تولید پۀ هېواد کې د ځان

پیاوړتیا لپاره مهم وبلل.

ټینګار وکړ او د چارو د چټکتیا لپاره یې الزمې الرښوونې

بسیاینې پۀ لور یو مثبت ګام وباله او د دغه کار عميل

پۀ پای کې د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر د

وکړې.

د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین د منک آب پروژې د ستونزو د حل پۀ موخه د اوبو او
انرژي وزارت لۀ اړوندو رییسانو او تخنیکي انجنیرانو رسه ناسته تررسه کړه.
د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین ښاغيل انجنیر
مجیب الرحمن عمر اخندزاده د تخار والیت د
(منک آب) پروژې د ستونزو د حل پۀ موخه د دې

وزارت له تخنیکي انجیرنانو رسه وکتل.
پۀ دې غونډه کې د وزارت اړوندو رئيسانو او
تخنیکی انجیرنانو د منک آب د پروژې د وضعیت
راپور د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین ته وړاندې
کړ.
د غونډې پۀ پای کې پرېکړه وشوه ،چې د پروژې
لۀ پیل څخه تر پایه دې د پروژې ټول اسناد وڅېړل
يش او د پروژې د زیات وخت د ارزونې لپاره دې
تخنیکي کمیټه وټاکل يش .د پروژې د زیاتو
کارونو د ارزونې پۀ موخه به یو تخنیکي ټیم د تخار
د (منک آب) پروژې ته د سفر پۀ موخه وګامرل

يش ترڅو د پروژې مسایل وڅیړي او راپور یې د

اوبو معینیت له مقام رسه رشیک کړي.
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؛؛؛؛؛
رسپرست وزارت آب و انرژی با مناینده رشکت  SUNRAY ENERGY GROUPدیدار کرد
محرتم مال عبداللطیف منصور رسپرست
وزارت آب و انرژی در دفرت کاری خویش
با محرتم عبدالکریم کبیر مناینده رشکت
SUNRAY ENERGY GROUP

دیدار

منوده پیرامون رسمایه گذاری روی پروژه
های انکشاف انرژی در کشور بحث و
تبادل نظر منودند.
در این دیدار مناینده رشکت متذکره
عالقه مندی خویش را در رسمایه گذاری
روی پروژه های تولید انرژی از منابع آبی،
آفتابی و بادی در افغانستان ابرازداشته
خواستار همکاری مقام رهربی وزارت آب
و انرژی در این زمینه گردید.
آقای منصور رسپرست وزارت آب و انرژی
به مناینده رشکت SUNRAY ENERGY
 GROUPاز انجام همکاری خویش

در اخیر این دیدا ر هر دو طرف روی برگزاری نشست های

گذاری روی تولید انرژی در کشور را در رشد و توسعه

اطمینان داد.

بیشرت به منظور ایجاد هامهنگی الزم تاکید منوده رسمایه

افغانستان رضوری خواندند.

د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین د اوبو او انرژي برخو لۀ رئیسانو رسه وکتل
د اوبو او انرژی وزارت د
اوبو معین ښاغلی انجنیر
مجیب الرحمن عمر د
یوې غونډې پۀ ترڅ کې د
اوبو او انرژی وزارت لۀ
ټولو رئیسانو رسه وکتل او
هغوی ته یی د کوچنی
اخرت مبارکی وویله او د
اوبو د مدیریت او د انرژی
د تولید د پروژو په هکله
یې بحث او خربې وکړې.
پۀ دې کتنه کې ښاغيل
عمر د روژې د مبارکې
میاشتې اهمیت ته پۀ
اشارې رسه د وزارت
کارمندان

هېواد پۀ خدمت کې ال زیاتې هڅې وکړي .ښاغيل معین پۀ

کارکوونکو یې غږ وکړ چې د دې مهمې دندې د تررسه کولو

رئیسان

او

وهڅول چې د خلکو او

هېواد کې د اوبو مدیریت یو مهم مسئولیت وبال ُه او پر ټولو

لپاره پۀ پوره اخالص او جديت رسه کار وکړي.
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رشکت ساختامنی  77ترکی عالقهمند رسمایهگذاری در بخش اعامر بندهای آبی برق و
برق بادی در افغانستان است
محرتم مولوی عارف الله"عارف" ،معین
انرژی وزارت آب و انرژی در دفرت کار
خویش با محرتم براک ،معاون رشکت
ساختامنی  77ترکی دیدار منود.
در این دیدار ،آقای براک معاون رشکت
متذکره عالقهمندی رسمایهگذاری خویش
را در دیدار با معین انرژی وزارت آب و

انرژی در بخش اعامر بندهای آبی برق و
تولید برق بادی در کشور ابراز منود.
معین انرژی وزارت آب و انرژی در این
دیدار ،با یاد آوری امنیت رستارسی در
کشور اظهار منوده گفت"ما برای متام
رشکت های داخلی و خارجی که عالقهمند

رسمایهگذاری در بخش تولید انرژی در
کشور هستند ،زمینه رسمایهگذاری را مهیا
میمناییم و در این راستا از هیچ نوع

گفتنی است که پیش از این نیز چندینرشکت چینایی و ترکی

رسمایهگذاری خویش را در بخش تولید انرژی در کشور ابراز

همکاری دریغ منی مناییم".

در دیدار با معین انرژی وزارت آب و انرژی عالقهمندی

منوده اند.

د اوبو او انرژي وزارت کې د دعوت او ارشاد پروګرام د برش د بریالیتوب راز تررسلیک الندې تررسه شو
دا پروګرام چې د اوبو او انرژي وزارت د

9

دعوت او ارشاد د رئیس ښاغيل مولوي
ګل الرحمن عارف پۀ شتون کې تررسه
شوه ،چې شاه خوا د وزارت  ۱۰۰تنو
کارمندانو پکې ګډون درلود.

د اوبو او انرژي وزارت د دعوت او ارشاد
رئیس ښاغيل مولوي ګل الرحمن عارف
په دې پروګرام کې کارمندان اخالص،
ایامنداري او د تقوا رعایتولو ته وبلل او د
انسان د بریالیتوب یواځنی راز یې
اسالمي الرښوونې و ګڼلې.

ښاغيل عارف قرآن کریم د برش د الرښود
او خالصون کتاب وباله او د اسالم
مقدس دین ښوونه یې د ټولو مسلامنانو
لپاره الزمه وګڼله.
د یادولو وړ ده ،چې دا پروګرام به پۀ
دوامداره توګه پۀ راتلونکي کې هم دوام

ومومي ،ترڅو د وزارت ټول کارمندان وکوالی يش ور څخه ګټه

پورته کړي.
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مشاور وزارت آب و انرژی معرفی شد

از ص  11م ثوراز

محرتم داکرت غالم فاروق "اعظم" به حیث مشاور
وزارت آب و انرژی طی یک جلسه رسمی در حالی که
معینان آب و انرژی وزارت آب و انرژی و روئسای
مرکزی وزارت نیز حضور داشتند از سوی محرتم مال
عبداللطیف"منصور" ،رسپرست وزارت آب و انرژی به
کارمندان وزارت معرفی گردید.
محرتم مال عبداللطیف"منصور" ،رسپرست وزارت آب
و انرژی در جلسه معرفی مشاور این وزارت ،آنها را
مجاهد نستوه و شخصیت بزرگ علمی بیان منوده
برای شان در امور محوله آرزوی موفقیت منودند.
قابل یاد آوری است ،که محرتم داکرت غالم فاروق
"اعظم" در ناحیه اول شهر کندهار چشم به جهان
گشوده و تحصیالت خویش را تا سطح دوکتورا در
بخش انکشاف منابع آب در آمریکا و انگلستان به

مجاهدین به حیث وزیر تعلیم و تربیه و وزیر مهاجرین و

وزارت آب و انرژی به حیث مشاور این وزارت و به

پایان رسانیده است.

عودت کنندگان ایفای وظیفه منوده است.

منظوری ریاست الوزرا  ،امروز طی جلسه رسمی به

محرتم داکرت غالم فاروق "اعظم" در دوران حکومت

محرتم داکرت غالم فاروق "اعظم" اکنون به پیشنــــــهاد

کارمندان وزارت معرفی گردید.

د کاپیسا سیندیزې فرعي حوزې پالوي د اوبو د پروژو د غوره مدیریت پۀ موخه
تګاب ولسوايل ته سفر وکړ
دغه سفر د کاپیسا والیت پۀ تګاب
ولسوالۍ کې د اوبو د پروژو د ښۀ
مدیریت او د پروژو د لومړیتوب او ښۀ
تطبیق پۀ موخه تررسه شو
د تګاب ولسوايل د سیندیزې فرعي
حوزې رییس انجنیر کاوه خروش او
وررسه مل پالوي ترمنځ ګډه ناسته د
تګاب ولسوايل د ولسوال ښاغيل
مولوي مرتضی پۀ دفرت کې تررسه
شوه.
پۀ دې دوه اړخیزه ناسته کې د اوبو د
رسچینو د هراړخیزه او دوامداره
مدیریت پۀ ځانګړي ډول د تګاب د
هایدرو میټرولوژي سټېشن د ساتنې

لومړیتوب ورکول يش :لکه د سورپل تګاب سولر پمپ پروژې

د سیندیزی فرعي څانګې رییس د تګاب د هایدرومیټرولوژي

پۀ اړه چې د تګاب د سیند پر رس د

تخنیکي رسوې ،د میره خیلو د کورد کیان کانال استنادي

سټیشن څخه لیدنه وکړه او ډاډ یې ورکړ ،چې د ګچ او بابلر د

اوبو او انرژي وزارت لۀ خوا نصب

دیوال ،د بدرآب د اوبو کانال .د رسبند میره خېل پروژه ،د توالد

اوبو په لوړوالی کې توپیر لۀ منځه یويس او د یاد شوي سټیشن

شوی .خربې وشوې .او د تګاب

کانال څخه پورته د جرکوره د استنادي دیوال پروژې رسوې او

سینرسانو څخه هم لیدنه وکړه.

ولسوايل حیايت پروژو ته دې

د اړتیا وړ نورو مواردو پۀ اړه خربې وشوې.
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د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین د  SUNRAY ENERGY GROUPرشکت لۀ
استازو رسه لیدنه تررسه کړه
د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین ښاغيل مولوي
عارف الله عارف د خپل کار پۀ دفرت کې د
 SUNRAY ENERGY GROUPرشکت لۀ استازو
رسه لیدنه تررسه کړه او پۀ هېواد کې يې د انرژي د
پراختیايي پروژو د پانګونې پۀ هکله بحث او د نظر
تبادله وکړه.
پۀ دغه لیدنه کې،د یاد رشکت استازو پۀ افغانستان
کې د انرژي د تولید پۀ پروژو کې لۀ پانګونې رسه
لېوالتیا څرګنده کړه؛ او پۀ هېواد کې یې د انرژي د
تولید او پروژو د تطبیق لپاره د زمینې پۀ برابرولو
کې د اوبو او انرژي وزارت د رهربي څخه د
همکاري غوښتنه وکړه.
د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین ښاغيل مولوي
عارف الله عارف پۀ افغانستان کې د پانګونې پۀ

برخه کې د دغه رشکت د لېوالتیا هرکلی وکړ؛ او

اړتیا لري.

رهربي د همکاري ډاډ ورکړ او د عميل اقداماتو د

زیاته یې کړه ،چې پۀ هېواد کې د انرژي د سکتور

ښاغيل عارف د یاد رشکت استازو ته د پانګونې د

پیل لپاره یې پر ال همغږي باندې ټینګار وکړ.

پراختیا د خصويص سکتور همکاري او پانګونې ته

زمینې پۀ برابرولو کې د اوبو او انرژي وزارت د

رشکت  Afghan Wind Generation Powerدر همکاری با رشکت چینایی CNNCدر

افغانستان در بخش تولید انرژی رسمایهگذاری میمناید
محرتم مولوی عارف الله"عارف" ،معین انرژی وزارت
آب و انرژی قبل از ظهر امروز در دفرت کار خویش با
محرتم راشدخان مناینده رشکت Afghan Wind
generation Powerدیدار منودند.
در این دیدار ،مناینده رشکت متذکره عالقهمندی
رسمایهگذاری خویش را در بخش تولید انرژی در کشور
ابراز کرد .وی افزود ،که در همکاری با رشکت چینایی
CNNCدر بخش تولید  450میگاوات انرژی در کشور
رسمایهگذاری میمناید.
محرتم مولوی عارف الله "عارف" ،معین انرژی وزارت
آب و انرژی از رسمایهگذاری رشکت متذکره در بخش

تولید انرژی در کشور استقبال منوده افزود" اکنون وقت
آن فرارسیده است که در آبادی کشور همه باهم به گونه
مشرتک کار مناییم و ما از متام رشکتهای داخلی و

با آنها هستیم".

داخلی و خارجی عالقهمندی شان را در بخش تولید

خارجی دعوت میمناییم که در بخش تولید انرژی در

معین انرژی وزارت آب و انرژی در دیدار با مناینده

انرژی در کشور ابراز منوده و ما برای متام شان وعده مهیا

کشور رسمایهگذاری منایند و ما آماده هر نوع همکاری

رشکت متذکره افزود ،که در این اواخر رشکتهای

منودن زمینه رسمایهگذاری و هر نوع همکاری را داده ایم.
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رسپرست وزارت آب و انرژی به والیات رشقی به سفر رفته است
محرتم مال عبداللطیف منصور رسپرست وزارت آب و
انرژی در یک سفر کاری به والیات رشق کشور رفت.
نامربده دیروز با محرتم قاری زین العابدین عابد والی

والیت لغامن ،محرتم مولوی سید احمد بنوری معاون
والی ،محرتم مولوی فیصل مختار قوماندان امنیه،
محرتم مولوی شیرجان راشدی رئیس حوزه فرعی
دریایی لغامن و محرتم شیخ زر محمد ولسوال نورستان
غربی دیدار کرد.
در نخست مسئولین متذکره به آنها خوش آمدید گفت،
سپس پیرامون مسایل مختلف والیات رشقی به
خصوص در مورد آب و انرژی به صورت مفصل صحبت
منودند.
مسئولین مشکالت موجود در بخش آب و انرژی،
نیازمندی ،پیشنهادات و پالن های آینده شان را با
محرتم وزیر صاحب آب و انرژی رشیک منودند.

همچنان رسپرست وزارت آب و انرژی در جریان سفر

آبیاری زمین های این مردم ظرفیت تولید  80میگاوات

محرتم وزیر صاحب پس از استامع مشکالت ،نیازمندی

خویش به والیات رشقی از منطقه کله گوش نورستان

برق را نیز دارا خواهد بود.

ها ،پیشنهادات و پالن های آینده شان به آنها اطمینان

هم دیدار کرد.

رسپرست وزارت آب و انرژی همراه با مولوی شیرجان راشدی

داد که به خواست ها و پیشنهادات آنها اولویت داده

نامربده این منطقه را برای اعامر بند آب یک نقطه

رئیس حوزه فرعی دریایی لغامن و مولوی جامل الدین

می شود.

مناسب دانسته گفت اعامر این بند بخش از پالن های

رسپرست وزارت آب و انرژی در این سفر از پروژه کانال

آینده ما می باشد.که این بند پس از اعامر در کنار

شاهی دیدار کرد.

هاشمی رئیس مالی و اداری مقام والیت به زیارت مهرتالم
بابا رفته و از دشت بابا صاحب دیدار منوده گفت با اعامر
کانال شاهی این دشت آباد و رسسبز خواهد شد.

د چارو د جریان د وضعیت ،ستونزو د حل او د کارونو د ښۀ انسجام لپاره د اوبو او انرژي وزارت د
انرژي پۀ معینیت کې غونډه وشوه
دغه غونډه د اوبو او انرژي وزارت د انرژي د معني
مولوی عارف الله عارف پۀ مرشۍ د دغه وزارت د
انرژي د سکتور د ټولو رئيسانو په شتون کې جوړه شوه.

پۀ دې غونډه کې پۀ بېالبېلو تخنیکي او اداري
موضوعاتو لکه :د پانګونې لۀ رشکتونو رسه د همغږۍ
کمېټې پر جوړولو ،د وزارتونو ترمنځ د همغږۍ کمېټې
د جوړولو او د نغلو د  ۱۰۰میګاواټه برېښنا پروژې د
مساحت د بیا کتنې پۀ اړه د وزارت مقام ته د طرحې
وړاندې کول او د انرژي زونونو د مايل او اداري ستونزو
د حل او نورو تخنیکي او اداري مسایلو پۀ اړه بحث
وشو .پۀ دې کتنه کې اړوندو رئیسانو د یادو شویو
موضوعاتو پۀ اړه خپل مفصل راپورونه د انرژي وزارت
لۀ معین رسه رشیک کړل او د راپورونو لۀ اوریدو
وروسته د انرژي معین اړوندو مسئوولینو ته الزمې
الرښوونې وکړې.
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د اوبو په لګښت کې سپام او د اوبو رسچینو د
ساتنې کلتور ته د ودې ورکولو په موخه د اسالمي
رشیعت او تخنیکي اصولو په چوکاټ کې د عامه
پوهاوي پیغام مسوده

بسم الله الرحمن الرحیم
ســـــــریزه:
ني و الصالة و
ني َو الْعاقِ َب ُة لِلْ ُم َّت ِق َ
ح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّب الْعالَ ِم َ
الْ َ
السالم عيل سيداالنبياء واملرسلني،
اما بعد:

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

یعني په هر يش کې ارساف که هغه د خوراک یا څښاک

انجنیر عزیزالرحمن "عزیز"

شیان دي حرام دی.

إِ َّن الْ ُمبَ ِّذرِي َن كَانُوا ِإ ْخ َوا َن الشَّ يَ ِ
نيۖ ﴿﴾۱۷:۲۷
اط ِ

د حدیث رشیف له مفهوم څخه داسې څرګندیږي:

سوره ارساء

هغه اوبه چې مونږ یې لګوو باید د نورو حقوق هم په

بېشكه ارساف كوونيك د شیطانانو وروڼه دي.

پام کې ونیسو او د اوسنیو وګړو رسبېره راتلونکي نسلونه
هم زمونږ رسه په اوبو کې حق لري .پدې توګه د اوبو

دلته مراد عام دی یعني په هر يش کې ارساف کوونکي

بې ځایه لګول او ضایع کول په اصل کې د نورو حق

(که هغه اوبه یا نور خواړه وي) ،فقهاوو کرامو فرمایيل

تر پښو الندې کول دي.

َرشبُو َن ( )۶۸أَأَنتُ ْم أَن َزلْتُ ُمو ُه ِم َن
أَفَ َرأَيْتُ ُم ال َْام َء ال َِّذي ت ْ َ

که یو څوک موړ يش ،تر هغه زیات خوراک ورته حرام

ح ُن الْ ُمن ِزلُو َن ( )۶۹لَ ْو نَشَ ا ُء َج َعلْنَا ُه أُ َجا ًجا
الْ ُم ْزنِ أَ ْم نَ ْ

دی.

فَلَ ْوالَ تَشْ كُ ُرو َن ( ﴾5٦﴿ )۷۰سوره واقعه
آیا تاسو د هغو اوبو په اړه فکر کړی چې تاسو یې

رشاب َو ِمنْ ُه د اوبو په لګښت کې د ارساف مخنیوی او د اوبو د
ُه َو الَّ ِذي أَن َز َل ِم َن َّ
الس َام ِء َما ًء ۖ لَّكُم ِّمنْ ُه َ َ ٌ
رسچینو ساتنه.
ِ
ِ ِ ِ

ج ٌر فيه تُسي ُمو َن ( )۱۰يُنب ُِت لَكُم بِه ال َّز ْر َع َوال َّزيْتُو َن
شَ َ

څښئ؟! ( ) ۶۸آیا تاسو دغه له سپینو ورېځو نه نازلې

اب َو ِمن ك ُِّل الثَّ َم َر ِ
يل َو ْ
َوالنَّ ِخ َ
ات ۖ إِ َّن ِ
اْلَ ْعنَ َ
ِف ذََٰلِ َك د کالم الله مجید د آیاتونو او د رسول الله صلی الله

کړې دي ،یا هم دا مونږ یې نازلوونکي یو؟! ( )۶۹که

ََليَ ًة لِّ َق ْومٍ يَتَ َفكَّ ُرو َن ( ﴾1٦:11﴿ )۱۱سوره نحل

مونږ وغواړو ،دغه اوبه به تروې ترخې وګرځوو ،نو تاسو
ولې شکر نه وباسئ؟! ()۷۰

يش ٍء َحي ۖ أَف ََال يُ ْؤ ِمنُو َن
َو َج َعلْنَا ِم َن ال َْام ِء ك َُّل َ ْ
﴿ ﴾21:30سوره انبیاء
او مونږ له اوبو څخه هر ژوندی شی پیدا کړی دی ،آیا
نو دوی ایامن نه راوړي؟

ُرسفُوا إِنَّ ُه َال ُي ِح ُّب
ارش ُبوا َو َال ت ْ ِ
َوكُلُوا َو ْ َ
ني ﴿ ﴾۷:۳۱سوره اعراف
الْ ُم ْ ِ
رس ِف َ
او خوراک کوئ او څښاک کوئ او تاسو ارساف مه
کوئ ،بېشکه هغه (الله ﷻ) ارساف کوونکي نه
خوښوي.

الله تعالی هغه ذات (ﷻ) دی چې د آسامن نه یې ستاسو
لپاره اوبه نازلې کړې ،ستايس لپاره له هغو څخه څښاک
دی او له هغو څخه ونې (واښه) هم دي چې په هغو کې
تاسو (څاروي) څروئ ،الله

(ﷻ)

پدې (اورښت) رسه

ستاسو لپاره فصل او زیتون او کجورې او انګور او هر

مـــــــوخه:

علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې د اوبو له رسچینو څخه
د ګټې اخیستنې په برخه کې د سپام په اړه د هېوادوالو
خربتیا.

پیغــــــام:
مومنو وروڼو او خویندو!

قسمه مېوې زرغونوي ،بېشکه په دوی کې خامخا لویه

اوبه د انسان د ژوند رسچینه ده .خدای تعالی په ګڼ

نښه ده د هغو خلکو لپاره چې ښه غوره فکر کوي.

شمېر آیتونو کې د انسان په ژوندانه کې اوبو او د هغې

همدارنګه رسول الله ﷺ په مبارک حدیث رشیف
کې فرمایي :املسلمون رشكاء ِف ثالثِ :ف املاء
والكأل والنار .رواه اإلمام أحمد و صححه اْللباين
مسلامنان په دریو شیانو کې رشیک دي :په اوبو،
څړځای او اور کې.

اهمیت ته اشاره کړې او د اوبو پیدا کول د خپل قدرت
د څرګند مثال په توګه بیانوي او فرمایي" :د هغو اوبو
په اړه فکر وکړئ چې تاسو یې څښئ"
" او مونږ له اوبو څخه هر ژوندی شی پیدا کړی دی".
" که مونږ وغواړو دغه اوبه به تروې او ترخې وګرځوو".
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" الله (ﷻ) پدې (اورښت) رسه تاسو لپاره فصل او زیتون
او کجورې او انګور او هر قسمه مېوې زرغونوي ،بېشکه
په دوی کې خامخا لویه نښه ده د هغو خلکو لپاره چې
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 .۱سپام د لګښت کمولو په معنا نده
سپام د رصفه جویۍ عريب کلمې پښتو ژباړه چې یوازې

په اوداسه کې ارساف شته؟ ويې فرمایل :هو ،که
څه هم ته په روان سيند کې يې.

د بدلون او تحویل په معنی ده ،دا په مختلفو علومو کې

له یاد مبارک حدیث څخه معلومیږي چې رسول الله ﷺ

جال مفهومونه او مفکورې بیانوي ،دا چې د سپام کلمه

څرنګه خپل اصحاب کرام په اوبو کې له ارساف څخه

ګرانو دوستانو او عزیزانو! دا زمونږ ټولو لپاره اړینه ده

په تولید ،وېش او لګښت پورې اړه لري نو په اقتصاد

منع کړي دي او د سیند د بهېدنې یادونه يې د ارساف

چې د دې الهي نعمت ارزښت او درناوی وکړو .څرنګه

کې یاده کلمه د هر هغه څيز د سم او مناسب لګولو

په منع کولو کې د مبالغې لپاره کړې ده او پدې رسه یې

چې په اسالمي فقه کې د اوبو مالکیت عامه مباح ګڼل

معنی لري کوم چې د شخص په واک کې وي .ځینو د

غوښتي دا واضح کړي چې په داسې حاالتو کې چې

شوی ،نو اړینه ده چې د عامه شتمنۍ په سرتګه ورته

سپام کول د کم لګښت په معنی ترشیح کړې ،مګر

انسان له ګواښ رسه هم نه مخ کوي د اوبو رسه ارساف

وکتل يش ،په هغې کې د نورو حقوق په پام کې ونیسو

داسې نه بریښي چې دا دي د هغې اقتصادي معنی وي.

او بې ځایه لګول یې روا نه دي .نو بیا تاسو څرنګه

او په کارولو کې ترې په عادالنه توګه ګټه واخلو.

له همدې امله ،اړینه ده څومره چې اړتیا وي لګښت

کولی شئ د محدودو رسچینو په درلودلو رسه ارساف

ويش ،نه له هغې ډیر.

کوونکي واوسئ؟ همدارنګه فرمایيل يې دي .چې له

ښه غوره فکر کوي".

اوس به د اوبو پېژندلو او په کارولو کې یې د سپام په
اړه د اسالم مقدس دین له نظره معلومات وړاندې کړو:

 .2د اسالم مقدس دین له نظره د اوبو
سپام کول

د مفاهیمــو بیان:
 .۱په قرآن کریم کې د اوبو کلمه
د (اوبه) کلمه ،چې عرباين اصل یې (می -میم) او
رسیاين اصل یې (میا) دی ،په عريب کې یې بڼه په
(ماء) بدله شوې ده .دا کلمه په اصل کې د (هر غیر
جامد مایع) په معنی ده که هغه مطلقې اوبه یا دوه ګونی
(مخلوط) وي ،مګر دا د مطلقو اوبو په توګه کارول
کیږي چې پاکو اوبو ته منسوبه ده.
د (ماء) کلمه په قرآنکریم کې  ۶۳ځله کارول شوې ده،
چې  ۵۹ځله په واحد او  ۴ځلې د ضمیرونو رسه یو ځای
راغلې ده .ماء د مفردې صیغې په ډول په مختلفو
موضوعاتو کې کارول شوي ده.

 .2اوبه د ژوند رسچینه او پایښت دی
په قرآن کریم کې خدای پاک د کائناتو د لوړ او یوازینی
خالق په توګه د هر څه ژوند په اوبو پورې تړلی بللی او
په څرګنده توګه یې فرمایيل چې د ژوند اصل او دوام د
اوبو په شتون پورې اړه لري .په دې توګه اوبه د ژوند
مرتادف ګرځېدلې دي ،له همدې امله ،اوبو ته د انسان
د انفرادي ژوند رسبیره په ټولیزه توګه دوامداره اړتیاوې
د اوبو د ژوند ورکړې یوه بله نښه ده.

د ناورین پر مهال د اوبو په کارولو کې اعتدال
او سپام

ارساف څخه مراد ګناه ده.

 .3د ناورین پر مهال د اوبو په کارولو کې
سپام

الله تعالی فرمايي :وخورئ او وڅښئ ،خو ارساف مه
کوئ ،ځکه الله تعالی ارساف کوونکي نه خوښوي .د
ارساف منع کولو رسه هم مهاله د سپمولو مسئله ذهن
ته راځي .د اړتیا تر پوره کېدو وروسته د اوبو اضاِف
کارول حرام دي .په حقیقت کې د اسالم له نظره په
لګښت کې اعتدال ،منځ الریتوب او سپام د سمې او
متناسبې کارونې په معنی د اسالمي الرښوونو له لومړنیو
او بنسټیزو اصولو څخه دي .تر څو اسالمي ټولنه د یوې
منونې او غوره ټولنې په توګه فردي او اجتامعي کامل
ته ورسېږي .او په حقیقت کې د اسالم مبارک دین
راغلی او دلته یې په خوراک او څښاک ټینګار کړی او
له ارساف او تبذیر (بادولو) څخه یې د خالصون الر
ښوونه کړې ده.

لکه څرنګه چې وویل شول ،سپام د ناورین پر مهال
نوې معنی او مفهوم اخيل؛ کچېرې یوه ټولنه په یوه یا
ډیرو مواردو کې د ناورين رسه مخ وي ،هر وګړی اړ دی
تر څو له هغه څخه د وتلو لپاره ډیرې هڅې وکړي .دا
هغه وخت دی چې سپام به ځینې وختونه د فرد یا ټولنې
لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي .د یوسف سورة په  ۴۷آیت
کې رب تعالی د اقتصادي ناورینونو په وخت کې د
ژغورنې اړتیا ته اشاره کوي :تاسو به اوه کاله پرلپسې په
ډېر کوښښ رسه کښت کوئ ،نو څه چې تاسو ورېبئ
هغه (غله) په خپل وږي کې پرېږدئ ،خو لږ له هغو نه
چې تاسو یې خورئ.

همدارنگه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پدې اړه

پایله دا چې د لوږې له ناورین څخه د انسانانو د ژغورنې

فرمایي:

لپاره الله تعالی د غلو دانو په سمه توګه سپام او ساتلو

النبي
عن عبد الله بن عمرو ريض الله عنه" :أ َّن
َّ
صَّل الل ُه علي ِه وسلَّ َم م َّر بسع ٍد وهو يتوض ُأ فقال ما
َّ

الرښوونه کړې ده.

رسف قال نعم
الرس ُف يا سع ُد قال أِف الوضو ِء ٌ
هذا َّ
وإن كنتَ عَّل نهَ ِر جارٍ".
له عبدالله بن عمرو ريض الله عنهام څخه روایت
دی چې :رسول الله ﷺ پر سعد رضی الله عنه د

نو په هېواد کې د اوبو او په ځانکړې توګه د ځمکې
الندې اوبو د کمښت اوسنیو پېښېدونکو ناورینونو د
مخنیوي لپاره اړینه بلل کیږي تر څو د الهی ارشاداتو
په رڼا کې د اوبو په سپام او خوندیتوب کې رسه الس
پکار شو.

اودس کولو په وخت کې تېر شو ،ویې فرمایل :ای

په هیواد کې د اوبو رسچینو اوسنی وضعیت او

سعده دا څه ارساف دی؟ هغه ورته ځواب ورکړ :ايا

د خوندیتوب اړینې حل الرې
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اوبه شته خو لږ دي!
نن ورځ د اقلیمي بدلون ،د نفوسو ډېرښت او داسې نورو
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دا ده چې د خپلو هیوادوالو د ستونزو د هواري په موخه

 .۱۱هیله کیږي ،د اوبو په رسچینو کې د کثافاتو له

الندې معلومات وړاندې کړو:

اچولو چې یو ناوړه دود دی ،ډډه وکړئ.

الملونو له امله د اوبو کمښت په کور دننه او هم په

عزمتنو! لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ ،په هیواد کې د

نړیواله کچه یوه لویه ستونزه ګرځیدلې ده او زمونږ هیواد

اوبو کمښت جدي دی .له همدې امله ،مونږ کولی شو

هم له دې ناورین څخه مستثنی نه دی ،چې دم ګړۍ

د الندې کارونو په تررسه کولو رسه د اوبو د کمښت

د هیواد په ګوټ ګوټ کې ګڼ شمېر هیوادوال پاکو اوبو

ناورین په حل کولو کې مرسته وکړو او د ککړتیا مخه

ته د الس ريس نه درلودلو له امله کړیږي .کچېرې مونږ

یې ونیسو:

د اوبو د بې ځایه کارولو او ضایع کېدو او د اوبو رسچینو
د ککړتیا مخنیوي ته جدي پاملرنه ونکړو نو لیرې نده

د عامه پوهاوي برخه:

چې دا ناورین به د هیواد پراخه سیمې له ګواښ رسه

 .۱د اوبو د ساتنې له ټولو حقوقو او محدودیتونو څخه

مخ کړي.

خرب اوسئ کوم چې د قوانینو (د اوبو د چارو د تنظیم

لکه څرنګه چې تايس ته څرګنده ده افغانستان د ځمکې
په نیمه وچ اقلیمي کمر بند کې پروت یو کرنیز هیواد
دی او د اقلیم بدلون (د ځمکې د تودوخې لوړېدل) ،د
اورښتونو کمښت ،په لوړو غرونو کې د طبیعي یخچالونو
ویلې کېدل ،ښاري او کلیواله پراختیا ،د ځمکې الندې
اوبو د تغذیوي سیمو کمښت ،د اوبو رسولو د معیاری
سیسټمونو نه شتون ،د نفوس ډېرښت ،کرنیز او صنعتي
خپل رسي او غیر متمرکز فعالیتونه د هیواد د اوبو اړوندو
قوانینو او مقرراتو ته نه پاملرنه ،د پخوا په پرتله د اوبو
د لګښت زیاتوالی او په پای کې د ځمکې الندې اوبو
څخه غیر عادالنه ګټه اخیستنه هغه سرت الملونه دي
چې کوالی يش په هیواد کې د اوبو کمښت ال پسې
پراخ کړي چې په پایله کې به یې د اوبو کاروونکو ترمنځ
د اوبو پر رس د شخړو پېښېدو ګراف ورځ تر بلې لوړیږي.

قانون ،مدين قانون ،د چاپېریال ساتنې قانون ،د اوبو
د رسچینو اجرایوي مقررات او داسې نورو) له مخې
ټاکل شوي دي.
 .۲د اوبو ساتنه وکړئ ،ځکه چې زمونږ ژوند ورپورې
تړلی دی .هېڅکله پدې فکر اوبه مه ضایع کوئ چې
بې بېې دي.
 .۳خپل ماشومان د اوبو د ساتنې په اړه خرب کړئ.
 .۴د الس وینڅلو پر مهال د اوبو نلکه په دوامداره
توګه خالص مه پریږدئ.
 .۵هغه اوبه چې په خړوبولو او یا وینځلو کې د کارولو
وړ وي فاضالب مه ګڼئ.
 .۶په تشنابونو د  ۶لیټره فلش ټانکونو پر ځای کوچني
 ۳لیټره فلش ټانکونه نصب کړئ.
 .۷د موټر وینځلو او نورو غیر رضوري موخو لپاره د
ځمکې الندې اوبه مه کاروئ.

 .۱۲طبي درمل ،کیمیاوي توکي او زهرجنې سپرې،
بوتلونه ،بطرۍ ،الکرتونیکی کارول شوي کثافات،
صنعتي او داسې نور زیان رسوونکي توکي د اوبو
رسچینو ته مه غورځوئ او همدارنګه په ځمکه کې یې
له ښخولو څخه چې د ځمکې الندې اوبه ککړوي ،په
کلکه ډډه وکړئ.
 .۱۳دا غوره ده چې د سبزیجاتو وینځلو لپاره د اوبو
عادالنه کارول په پام کې ونیسئ.
 .۱۴د انګړ ،باغ او پارکینګ د پاکولو لپاره د اوبو پر
ځای له جارو څخه کار واخلئ.
 .۱۵په خپلو انګړونو ،باغونو او زرغونو سیمو کې هغه
بوټي وکرئ چې لږو اوبو ته اړتیا ولري او د دويب د
ګرمیو په وړاندې مقاومت وکړي.
 .۱۶په ډیرو مواردو کې لیدل شوي چې رشکتونه او
صنعتي فابریکې او ساختامين مواد له جواز پرته د
ځمکې الندې اوبه په بې رحمۍ رسه کاروي ،مهرباين
وکړئ هغه اوبه چې تاسو ورته اړتیا لرئ په قانوين توګه
ترالسه کړئ.
 .۱۷په داسې حال کې چې په ښارونو کې د اوبو
کمښت پر رس له شخړو رسه مخ یو ،هېڅکله اړینه نه
ده چې د پلورنځیو او ودانیو مخې او پاخه واټونه د
ځمکې الندې اوبو په کارولو رسه ووینځل يش.

د کلتوري پوهاوي برخه:
 .۱په ښوونيزو مرکزونو او ښوونځيو کې زده کوونکو

دا یو څرګند حقیقت دی چې اوبه عامه شتمني ده او هر

 .۸د ځان وینځلو پر مهال لږ اوبه وکاروئ او په لنډ

ته د اوبو د رسچينو د محدوديت ،د اقليمي بدلون

څوک کولی يش د رشیعت او فقهي اصولو او ځانګړو

وخت کې غسل وکړئ.

له امله د اوبو رسچینو زيامننېدلو او د سپام د الرو

قوانینو رسه سم یې وکاروي .پدې توګه مونږ اړ یو تر څو

 .۹مهرباين وکړئ! د فاضالبو جذيب څاګانو چې نېغ

چارو په اړه درس ورکړئ.

د اوبو رسچینې ککړې نه کړو ،د اوبو په لګولو کې

په نېغه د ځمکې الندې اوبو رسه تړاو لري مخنیوی

 .۲کلتوري کمپلکسونه ،بنسټونه او غیر دولتي

ارساف ونکړو ،اوبه د غیر رضوري موخو لپاره ونه کاروو

وکړئ د فاضالبو ټانکونه مو معیاري او د جذب مخنیوی

سازمانونه کولی يش د اوبو رسچینو د ساتنې کلتور د

او تل د اوبو په کارولو کې عدل او انصاف په پام کې

یې وکړئ ځکه چې تاسو به پخپله د باکټریاوو لومړين

ودې لپاره مرسته وکړي او خلک کلتوري اصل ته

ونیسو تر څو د نورو وګړو او راتلونکو نسلونو حقونه چې

قرباين یاست.

وهڅوي.

پدې الهي نعمت کې رارسه رشیک دي ضایع نيش .د

 .۱۰مهرباين وکړئ! د استوګنې په سیمو کې مو هیچا

 .۳پخپلو ښارونو او د استوګنې سیمو کې مو د اوبو د

هیواد په ډیرو برخو کې د اوبو د کمښت اوسنی وضعیت

ته اجازه مه ورکوئ چې د فاضله موادو ټانکرونه د اوبو

پام وړ ضایعاتو ،مات شویو نلونو او د اوبو د ضایع کېدو

د اندېښنې وړ دی او خلک په دې برخه کې له

په رسچینو لکه؛ سیندونو ،کانالونو ،ویالو او نورو کې

په هکله د چوپړتیاوو وړاندې کولو اړوندو مرکزونو او

زیاتېدونکو ستونزو رسه الس او ګریوان دي او هڅه مو

تش کړي.

تخنیکي ادارو ته راپور ورکړئ.
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 .۴مهرباين وکړئ! د اوبو رسولو د تاسیساتو څخه
ساتنه وکړئ ځکه چې عامه شتمني ده .کچیرې د یو

یوولسم کال اتلسمه ګڼه ،د ۱۴۰۱هـ ش کال ملړۍ ربع چې د  ۱۴۴3هـ  -ق کال رسه سمون لري

 .۱د فصلونو او ونو د خړوبولو لپاره ،د خپلو حقابو رسه
سم سطحي اوبه وکاروئ.

اړوندو ځمکو څخه د باران پاکې اوبه تر ککړېدو
وړاندې را ټولې او د تزریقي څاګانو د کیندلو پر مټ یې

عامه نل شیردهن د خرابېدو له امله په (جومات،

 .۲د ونو ،بوټو او ګالنو د اوبولو لپاره د ځمکې الندې

د ځمکې الندې پوړونو ته ولېږدوئ .په تخنیکي برخه

ښوونځي او یا نورو ځایونو کې) د اوبو له ضایع کېدلو

اوبه مه کاروئ.

کې يې د اوبو او انرژۍ وزارت له ټولو هېوادوالو رسه

رسه مخ شئ ،مه بې پروا کیږئ او اړوندو مسئولینو ته

 .۳د امکان تر بریده د ښاري سمسورتیاوو لپاره د

مرسته کوي.

خرب ورکړئ تر څو د اوبو د ضایع کېدو څخه مخنیوی

څښاک اوبه مه کاروئ .باغچې مو د شپې یا سهار په

پایــــلې:

ويش.

وخت خړوبې کړئ ترڅو د تبخیر له الرې د اوبو ضایع

 .۵د اوبو لګولو پیسې (د اوبو د چوپړتیاوو اجرت) په

کېدو مخه ونیول يش.

حقیقت کې هغه پیسې دي چې خلکو ته د اوبو د غوره

 .۴له اړتیا پرته ،خپل کښتونه د ملریزې (سولري)

چوپړتیاوو وړاندې کولو لپاره بیا کارول کیږي .مهرباين

برېښنا د انرژۍ پر مټ مه خړوبوئ او د سپام په موخه

وکړئ د اوبو چوپړتیاوو د اجرت په تحویلۍ کې مرسته

د اوبو لګولو نوې (عرصي) ټیکنالوژي لکه څاڅکي او

 -۱اوبه عامه شتمني ده ،د ټولنې هر وګړی پکې حق

وکړئ.

فشاري سیسټمونه وکاروئ.

لري چې له اوبو څخه د ناسمې استفادې په صورت

 .۶د اوبو رسولو له شبکو څخه د اوبو هر ډول ناقانونه

 .۵د ملریزې (سولري) برېښنا د انرژۍ پر مټ د

کې له شک پرته مونږ د نورو وګړو او راتلونکو نسلونو

ګټه پورته کول او غال کول نه يوازې د عامه شتمنيو

ځمکې الندې اوبو په کارولو دښتي او بېدیاوې په

حقوق تر پښو الندې کوو.

څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده ،بلکي له ديني اړخه هم يو

کرنیزو ځمکو مه اړوئ .په حقیقت کې ،د هغې ګټې

 -۲د اوبو د ناسمو کارولو له الرې نورو ته رضر رسول

ناوړه او بد عمل دى .مهرباين وکړئ حرامو ته مه نږدې

لنډمهاله دي ،مګر د راتلونکي لپاره یې زیانونه نه جربان

د اسالمي رشیعت له پلوه مردود دی.

کیږئ او خپل ګاونډیان د اوبو کارولو له حق څخه مه

کیدونکي دي.

 -۳د اوبو سپام کول ،چې د اوبو د کمښت د حل الرو

بې برخې کوئ.

 .۶د هر ډول کرنیزو ،صنعتي ،تجاريت او اقتصادي

څخه ګڼل کیږي ،غوره اسالمي طريقه او منطق دی،

 .۷د کابل ښار د ځمکې الندې اوبو زیرمې د دې ښار

فعالیتونو تر پیل وړاندې د اوبو او انرژۍ وزارت څخه د

مونږ اړ یو تر څو له دې الرې د ټولنې رسه په مرسته

د نفوسو په پرتله ډېرې محدودې دي او د کابل ښار د

اوبو څخه د ګټې اخیستنې اجازه لیک تر السه کړئ.

کولو إلهي رضا تر السه کړو.

ځمکې الندې اوبو کچه ورځ تر بلې په ټیټېدو ده ،دا د

 .۷ټول هغه بزګران چې د ځمکې الندې اوبه کاروي

 -۴ساینس پوهانو ته اړینه ده چې د اوبو د حقوقو،

ټولو لپاره د خطر زنګ دی .د څېړنو پایلې ښیي چې که

اړ دي چې په پرسيل ،مني او ژمي کې د ځمکې الندي

اهمیت او ارزښت په اړه څېړنیزې لیکنې وکړي ،او

د ځمکې الندې اوبو څخه ناسمه ګټه اخیستنه

اوبو رسچینو د بډایه کولو لپاره د سیندونو ،خوړونو او

دیني عاملان د جوماتونو منربونو او نورو الرو څخه خلکو

همداسې دوام ولري ،د راتلونکو شپږو کلونو په ترڅ کې

کانالونو څخه پاکې او روانې اوبه خپلو څاګانو ته پمپ

ته پدې هکله پوهاوی ورکړي .او همدارنګه د ا.ا.ا

به د کابل ښاریان پاکو اوبو ته د الرسيس په برخه کې

کړي.

مکلف دی تر څو د هېواد د اوبو رسچینې مدیریت او

په ټولنیزو شخړو واوړي .پدې توګه مهرباين وکړئ! د

د ادارو او وزارتونو د پوهاوي برخه:

په پایله کې یې له دې اړخه د ټولنې اړتیاوې پوره

اوبو په کارولو کې له حده مه وځئ او سپام وکړئ .او د
اوبو ضایع کولو ته نه ووایاست.
 .۸په کورونو ،ښوونځیو ،سپېڅلیو ځایونو ،دولتي او
غیر دولتي دفرتونو ،استوګنځایونو ،روغتونونو ،تولیدي،
صنعتي ،انتفاعي او غیر انتفاعي رشکتونو او د استوګنې
په نورو ځایونو کې ،د دې وطن د اوسنیو او راتلونکو
نسلونو لپاره د ځمکې الندې اوبو رسچینو د ثبات ساتلو
په موخه باید د اړتیا په اندازه اوبه وکارول يش .خپل
ایامين او انساين مسؤلیت مو پرځای کړئ.

د اوبولګولو او کرنې په چارو کې د پوهاوي برخه:

 .۱د هیواد په ډیرو سیمو او په ځانګړي ډول په لویو
ښارونو کې ګڼ شمېر وچ څاګان شته دي .له
څېښتنانو یې هیله کيږي تر څو د خپلو ودانیو او
اړوندو سیمو د اورښت پاکې اوبه یادو څاکانو ته
ونښلوي چې له یوې خوا د ځمکې الندې اوبه
تغذیه او له بله اړخه د ښاري او سیمه ییزو
سیالبونو مخینوی تررسه يش.
 .۲په ښارونو کې د ځمکې الندې اوبو رسچینو د
بډاینې په برخه کې د همکارۍ لپاره ،د خپلو ودانیو او

په قرآن کریم او نبوي احادیثو کې اوبه ځانګړی اهمیت
لري ،دا موضوع د دې المل شوې چې الله تعالی په
قرآن کریم کې د اوبو کلمه  ۶۳ځله تکرار کړې ده.

کړي.
 -۵د پتمنو کورنیو لپاره اړینه ده چې د دې پوهاوي په
محتوا کې وړاندې شویو ټکو ته جدي پاملرنه وکړي
او د اوبو کمښت د ګواښ پر وړاندې خپلې ایامين او
وجداين دندې تررسه کړي.
په پایله کې ،مونږ د کائناتو د خالق د وحدانیت درګاه
ته سوال کوو چې زمونږ ټولنې ته له دې ستونزې څخه
خالصون او د هیواد ودانولو همت را په برخه کړي تر
څو وکوالی شو کړېديل ولس ته مو د هوسا ژوند لپاره
اړین امکانات چمتو کړو.
په درنښـــت
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بررسی و تشخیص منابع آبهای سطحی قابل دسرتس برای
تامین آب در شهر کابل
ازآنجـایکـه آب یـک نعمـت بزرگ الهی بوده و رول مهم و

امروزه کمبود و آلودگي آب ،زنـدگي ميليونهـا نفر از ســــاکنـان

حیاتی را برای بقای انسانها  ،حیوانات و نباتات دارا میباشد،

کشـور خصـوصـا سـاکنان شـهر کابل را به شـدت با خطر مواجه

بناً این ثروت گرانبهای طبیعی ،پایه و اسـاس رشـد اقتصـادی

ســاخته اســت .از نگاه آمار وارقام رصف  31درصــد جمعيت

و مدنیت های پیرشـــفتۀ امروزی بوده و ســـبب ادامۀ حیات

شـــهر کابل به آبهای صـــحی آشـــامیدنی دســـرتيس دارند.

برشـــیـت و متـام موجودات زنـده در طبیعـت میبـاشــــد .ازین

بيامريهـاي نـايش از آب آلوده نيز عـامـل بســـيـاري از مرگ و

جهت تاسـیسـات آبی بحیث زیربنای اسـاسـی و مؤثر انکشـاف

مريها به شامر میرود.

بخاطر تامین آب نوشـــیدنی ،معیشـــتی ،زراعت و مالداری،

با درک این موضـــوع و رســـیدگی به چالشـــها و مشـــکالت

رشد صنایع و سایر عرصه های اقتصاد ملی کشور رول عمده

متذکره باید از آبهای ســطحی به صــورت عادالنه به شــکل

و اســاســی را دارا میباشــند.وهيچ کشــوري بدون اطمينان از

دوامدار طبق نیازمندیهای مردم از آن استفاده صورت گیرد.

داشـنت آب مني تواند ثبات اقتصـادي ،اجتامعي و سـيايس

اساسی ترین و عمده ترین منبع آبی حوزه دریایی کابل را

خود را حفظ کنـد و بـدون مـدیریـت آب ،انکشــــاف پـايـدار

دریای کابل تشکیل میدهد که از سلسله کوه های

ناممکن خواهد بود.

هندوکش؛ خاصتاْ از دره اونی پغامن رس چشمه گرفته در

در جريان چند سـال گذشـته ،رشـد نفوس  ،تغییرات اقلیم ،

قسمت های دیگر دریا های مختلف با آن یکجا شده رس

عدم اســـتفاده معقول از منابع آيب ،اعامرشـــهرک های خود

انجام به دریای اندوس می ریزد.دریای کابل دارای معاونین

رسبـدون در نظرداشــــت شـــبکـه هـای آب آشــــامیـدنی ،نبود

متعدد بوده که مهم ترین و موثرترین آن دریای لوگر،

آگـاهی عـامـه ،حفر چـاه هـای خودرس و خشـــکســــالیهـاي

میدان ،پنجشیر ،سالنگ ،غوربند ،کرن ،رسخرود ،علیشینگ

پيهم باعث شـده اسـت که کم آيب در منابع آبهای سـطحی

و علینیگار است( شکل .)۱.۱

و زیرزمینی مشـــکالت جـدی را برای مردم ایجـاد منـایـد،در

اهمیت دریای کابل از نگاه اقتصادی و زیست محیطی

اين ميان ،شـهر کابل به عنوان پايتخت و بزرگرتين شـهر با

جهت انکشاف و تغذیه آبهای زیرزمینی شهر کابل نهایت

مشــکالت جدي از لحاک کمی و کیفی آب مواجه ميباشــد.

مهم پندا شته میشود .بند های برق درونته ،رسوبی ،نغلو و

نویسنده :انجنیر فایزالرحمن عزیزی

ماهیپر باالی همین دریا اعامر گردیده واین دریا مناد
تاریخی شهر کابل نیز بوده که بر زیبایی و شفافیت شهر می
افزاید.
در گذشته از این دریا آب فراوانی جاری بود ولی متاسفانه در
اثر خشک سالی های اخیر ،تغیرات اقلیمی ،ازدیاد بیش از
حد نفوس ،ذوب برف های دایمی ،تبدیل شدن نوعیت
بارندگی ،کاهش مقدار بارندگی و استفاده بیش از حد آن به
کم آبی و حتی خشکی گرایده است که این عمل باعث
کاهش و پایین رفنت سطح آبهای زیر زمینی نیز گردیده
است.

شکل  : 1مسیر شبکه های دریایی متصل به شهر کابل ونواحی آن را ارایه مینماید.
با در نظر داشت چهارچوب مدیریت همه جانبه منابع آب و

 )Rechargeیک مدت زمان طوالنی را دربر خواهد گرفت و

شهروندان الزم است ازین منابع در گام نخست استفاده موثر

اصول  IWRMمنابع آبهای زیرزمینی و سطحی بایست به

در آینده های نه چندان دور بحران و چالشهای جدی را به

صورت گیرد.

شکل مشرتک و دوامدارمدیریت گردند و نهایت کوشش شود

بار خواهد آورد .بناْ استفاده ازمنابع آبهای سطحی مبنظور

حد اوسط حجم جریان طویل املدت ساالنه دریای پغامن در

تا از آبهای سطحی کشور جهت تامین آب آشامیدنی

تامین آب آشامیدنی پایدار در شهر کابل یک امر حتمی و

استیشن هایدرولوژیکی قلعه ملک بین سالهای 2009

شهروندان استفاده اعظمی صورت گیرد چون آبهای زیرزمینی

رضوری میباشد.

الی  41 2020میلیون مرتمکعب آب،حد اوسط حجم جریان

در شهر کابل منابع اسرتاتیژیک بوده و به اثر استفاده غیر

سه منبع فرعی آبهای سطحی که به شهر کابل نزدیک است

طویل املدت ساالنه دریای لوگر در استیشن هایدرولوژیکی

تخنیکی بیش از حد ،رشد نفوس ،تغیرات اقلیمی و دوره های

عبارت اند ازدریایی پغامن،دریایی لوگر و دریایی میدان که

سنگ نوشته در عین فاصله زمانی  231میلیون مرتمکعب آب

خشکسالی متواتر از لحاک کمی و کیفی شدیداْ متاثر گردیده

بصورت مستقیم از نواحی و ساحات مختلف کابل رسازیر

و حد اوسط حجم جریان طویل املدت ساالنه دریای میدان

و باعث نزول سطح آبهای زیر زمینی نیز گردیده است ،از

گردیده و از میان شهر می گذرد؛ بنآ مبنظور احیای دوباره

در استیشن هایدرولوژیکی تنگی سیدان 141میلیون

جانب دیگر تغذیه آبهای زیرزمینی ( Groundwater

منابع آبهای زیرزمینی شهر کابل و تامین آب مورد نیاز

مرتمکعب آب تخمین گردیده است و حجم مجموعی اوسط
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z

طویل املدت ساالنه دریای کابل در استیشن تنگی غارو 341

از جانب دیگر رشد نفوس ،افزایش رسیع مهاجرین و

شهروندان آن باشد بناْ نزدیک ترین ،پایدارترین و

میلیون مرت مکعب ثبت گردیده که تقریبا 72میلیون مرتمکعب

عودت کننده گان ؛ تغیرات اقلیمی و خشکسالی های

مناسب ترین گزینه های تامین آب به شهر کابل آب

پی هم باعث کم شدن منابع آبهای سطحی در شهر

دریایی پنجشیر ،سالنگ ،غوربند ،شکر دره و ذخیره

کابل و نواحی آن گردیده که منابع فوق منیتواند به

سازی آب های آزاد فصل بارنده گی (Rain water

تنهایی تکافو کننده کلیه نیارمندی های جامعه کابل و

) Harvestingدر نواحی کابل میباشد (شکل .)۲

مرصف آب را از سه استیشن آبی الی تنگی غارو نشان
میدهد.

شکل  : 2پوتانشیل آبهای سطحی قابل دسترس برای استفاده نیازمندی شهر کابل

مقایسه آمار و ارقام هایدرولوژیکی بین سالهای  1964- 1979و سالهای  2020-2016نشان میدهد که اوسط روان آب در دریایی پغمان ،میدان وردک و لوگر تقریباْ
بیشتر از  %36کاهش یافته است که این خود پیام واضح از نگرانی کمبود آب را در آینده شهر کابل بیان میدارد.

چالش ها و عوامل عمده:
 نبود آگاهی عامه جهت استفاده معقول،عدم رصفه جوییدر مصارف آب از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در سطح
شهرکابل.
 پائین رفنت سطح آبهای زیرزمینی  ،آلوده گی آبهایسطحی و زیرزمینی و حفر چاهای خودرسانه از طرف
شهروندان و رشکت های خصوصی یکی از مشکالت جدی
به خصوص در شهرکابل به شامرمیرود.
کمبود وآلوده گی آب  ،زنده گی میلیون ها نفر از ساکنانشهر کابل را به شدت به خطر مواجه ساخته است.

-دریای کابل از لحاک تغذیه (ریچارج ) آبهای زیرزمینی شهر

-آگاهی دهی عامه مبنظور استفاده موثر ،رصفه جویی و

کابل نهایت مهم پنداشته میشود که متاسفانه در این اواخر

جلوگیری از آلوده شدن آب.

از اثر بی توجهی مملو از کثافات بوده که باعث ملوث شدن

-تطبیق برنامه جمع آوری آب باران ( Rain Water

آبهای سطحی و زیرزمینی گردیده است.

)Harvesting

-نبود بندهای ذخیروی در اطراف شهر کابل جهت تغذیه

 -تطبیق و توسعه سیستم تصفیه فاضالب غیر متمرکز از

(ریچارج) آبهای زیرزمینی.

طریق اداره ذیربط در شهر کابل.

-استفاده غیر معقول از آبهای زیرزمینی جهت آبیاری

-حفظ زون های محافظوی چاه ها بخصوص زون های اول

زراعتی.

ودوم.

راه حل های پیشنهادی

میان مدت
-اعامر بند ذخیروی شاه توت که برعالوه تغذیه آبهای

بادرنظرداشت مشکالت و موارد فوق الذکر مبنظور تامین آب

زیرزمینی مبقدار  ۹۷میلیون مرتمکعب آب آشامیدنی درسال

آشامیدنی شهر کابل که یکی از نیازمندیهای اساسی به

برای شهر کابل تهیه خواهند منود.

شامر میرود بنابراین راه حل های پیشنهادی خویش را در

-ایجاد کمربند سبز و احیای قرش نباتی قسمت های باالئی

-انکشاف ساحات شهری به شکل افقی  ،از بین رفنت کانال

سه مرحله (کوتاه مدت  ،میان مدت و طویل املدت ) قرار

آبریزه ها درنواحی و اطراف شهر کابل.

ذیل ارئه میداریم:

-اعامر چک دم ها و حوضچه ها در امتداد دریای کابل.

طبقات آبدار.

کوتاه مدت

-از بین رفنت تعدادی زیادی کول های آب و چمن زارها (

-اعامر تصفیه خانه و شبکه آبرسانی بند شاه و عروس که

رشد نفوس  ،برگشت و جابجایی مهاجرین از داخل و خارجکشور به شهر کابل نیازمندی به آب را چندین برابر ساخته
است.
ها و اراضی زراعتی  ،ترصف ساحات آبگیر و تغذیوی

کول آبچکان،چمن بربک ،چمن دهبوری،چمن

تامین کننده مقدار  ۵میلیون مرتمکعب آب آشامیدنی در

میرواعظ،چمن خواجه رواش  ،چمن بگرامی و قسآم کول

سال میباشد.

حشمت خان) باعث کاهش تغذیه (ریچارج) آبهای

-استفاده از آب مازاد دریای لوگر در موقع که نیاز به آبیاری

زیرزمینی گردیده است.

منیباشد با اعامر تصفیه خانه و وصل منودن آن به شبکه

-نبود کانالیزاسیون معیاری که باعث ازدیاد چاه های جذبی

آبرسانی بگرامی

بدرفت های خانگی گردیده.
-تغییرات اقلیمی و خشک سالی های پی هم باعث کم

-استفاده از آب مازاد بند ذخیره قرغه درسال های نورمال آبی

شدن منابع آبهای سطحی و زیرزمینی گردیده است که منابع

که حدود تقریبا یک میلیون مرتمکعب آب آشامیدنی را

فوق منیتواند به تنهایی تکافو کننده متام نیازمندیهای

درسال تأمین میکند.

شهروندان شهر کابل باشد.

-تطبیق پروژه تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی شهرکابل.

توسعه و انکشاف شهرکابل درنقاطیکه بیشرتدسرتسی بهمنابع آب داشته تااز تراکم نفوس در شهر کابل جلوگیری
بعمل آید.
طویل املدت
اعامر بند چندین منظوره گلبهار که برعالوه تولید انرژی وتأمین آب زراعتی مبقدار  ۱۰۰میلیون مرتمکعب آب
آشامیدنی درسال برای شهر کابل تأمین خواهد منود.
اعامر بند چندین منظوره سالنگ که برعالوه تولید انرژیمبقدار  ۵۷میلیون مرتمکعب آب آشامیدنی درسال برای شهر
کابل تأمین خواهند منود.
اعامر بند ذخیروی فرزه. مطالعات ابتدائی و تخنیکی بند دره پشه ئی و دره ارغندیمبنظور تامین آب آشامیدنی.
با احرتام انجنیر فایزالرحمن عزیزی
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زلزله
مقدمه :
زلزله عبارت از لرزش قسمت سطح زمین است که بعضآ
باعث خسارات میگردد  ،یا بعباره دیگرلرزش زمین است
که منشآ تکتونیکی وولکانیکی دارد.
زلزله شناسی یک علم جوان بوده و منشآ عوامل لرزش(
ولکانیکی  ،تکتونیکی ) زمین را که بعضآ باعث
خسارات میگردد مورد مطالعه قرار میدهد .
تاریخ ویرانی های زلزله بیشرتاز  ۴۰۰۰سال قدامت
دارد  ،اماتاریخچه مطالعات مستقیم و اندازه گیری
درزلزله شناسی افغانستان نظربه زمان رویداد نخست
زلزله بسیار اندک است .
درزلزله شناسی باید برمشاهدات محدود و اندازه گیری
کم وواقعات غیرپیش بینی شده اعتامد کرد وخطرزلزله

غیر مقاوم تحت عامرات وساختامنهای بند
ودیگرتاسیسات آبی را تخریب ولغزش بزرگ را درزمین
و نشیب ها راه اندازی مناید.
شام ممکن است تعجب کنید  ،درحقیقت زلزله به مردم
آسیب منی رساند  ،بلکه آن همه به سبب خسارات لرزش
ناشی از عوامل زلزله است که باعث تلفات انسان ها
وتخریب عامرات  ،رسکها ،پلها  ،لغزش وبرف کوچ را
ایجاد مینامید .اشیا ،اجسام واحجاردرهنگام زلزله که
مواجه به سقوط هستند به احتامل بیشرت خساره میرساند
 ،بخش های عامرات ودیوارهارا متزلزل میسازد .
درآینده احتامل زلزله های بیشرت که ناشی از پروسه

پیش لرزه

 : Foreshockزلزله ایکه قبل از زلزله اصلی

 ،دارای قدرت کوچکرت ،ودرنزدیک زلزله اصلی اتفاق افتد..

پس لرزه  : aftershocksتکان ها ئیکه بعد از زلزله
اساسی رخ دهد دارای اندازه کوچک بوده ودرنزدیکی

های جیولوجیکی فعال درمنطقه میشود موجود بوده ،

زلزله اساسی رخ دهد

خواهد رسانید .

زلزله زمانی بوقوع می پیوندد که بالکهای

تلفات وخطر بیشرتبه مراکز جمعی وتاسیسات عامه

را دراسکان ومکان های ساختامنی و تاسیسات آبی

اجزای زلزله :

شده توسط برآورد علمی خطرات زلزله بامهارت رهنامئی

متام شکست احجارومنترششدن انرژی درهنگام زلزله به

گردد  ،تا به طورعمده باعث کاهش مرگ میرو خطرات

یک بارگی اتفاق منی افتد  .دراینجا امکان پیش لرزه

ملکیت ها گردد .زلزله های بزرگ میتواند خاک واحجار

وپس لرزه درزلزله اصلی موجود است .

درافغانستان درنظرگرفت وساختامن استندرد اصالح

انجنیر حشمت هللا "وهاب زی"

احجارزیرزمینی دفعتآ به امتداد شکستگی بشکنند ،
انرژی ذخیره شده آزاد  ،امواج سایزمیکی را بوجود آورده
وموجب تکان ها ی زمین میگردد .

عوامل زلزله :
زمین از چهارطبقه تشکیل گردیده – طبقه داخلی یاهسته زمین – هسته خارجی – مانتیه و قرشزمین .
قرشزمین یا قسمت باالئی زمین از پوست نازک ساخته شده که سطح سیاره زمین را می سازد  ،اما این پوسته ازچندین قطعه یعنی (  ) puzzleکه سطح زمین را پوشانیده است
 .این پوزل ها به آسانی به هرسوحرکت کرده ،دورازیکدیگر لغزش وبایکدیگرتصادم مینامیند  ،این پوزل ها بنام پلیت های تکتونیکی یادمیگردد.
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کناره های این پلیت ها بنام خط رسحدی پلیت یاد شده

گسیختگی تحمیل گردد .این حرکات دراحجارکشش

بصورت نورمال باعث لغزش بالک ها میگردد ذخیره

 ،دارای چندین شکستگی هستند ،وبیشرتزلــــزله ها

االستیکی را میسازد.گسیختگی شکستگی و حرکت

میشود .زمانیکه قوای حرکی بالکها رسانجام باالی

درجــــهان درباالی این شکستگی ها اتفاق می افتد.

ارتجاعی احجار انرژی کشش را آزاد منوده مانند موج

اصطکاک دندانه های کناره برتری حاصل کرد ،انرژی

های رضبتی زمین بایکدیگر تصادم مینامیند.

ذخیره شده رها شده به شکل موج سایزمیک خارج از

ازآنجائیکه خط سـرحدی پلیت ها ناهمواراند،آنها بهم
پیوست میشوند درحالیکه باقی پلیت ها به حرکت ادامه
میدهند .یا زلزله زمانی بوقوع می پیوندد که حرکات
نسبی پلیت ها یا بالک شکستکی باالی مقاومت برشی

چرا وقتیکه زلزله اتفاق می افتد زمین لرزش مینامید؟

شکستگی به هرطرف پخش میگردد .

هنگامیکه کناره های شکستگی باهم پیوست گردند،
باقی بالک ها دورازیکدیگرلغزش میکنند ،انرژی که

زمانیکه امواج به سطح زمین میرسد ،زمین ودیگراشیارا میلرزاند مانند خانه های مسکونی وغیره .
محل که زلزله درانجا بوقوع می پیوند د بنام مرکززلزله  ،و محل که درسطح زمین مستقیما باالی محل وقوع زلزله قراردارد بنام اپی سنتریاد میشود .
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زلزله های بیشرت درآینده که ناشی از پروسه های

واســــکان مجـــــدد و تاسیسات درافغانستان

که با تغییرشکل ،شکستگی و زلزله ارتباط دارند احاطه

جیولوجیکی فعال درمنطقه میشود  ،تلفات وخطر

درنظرگرفته شود .

گردیده است .

قسمت های شامل افغانستان درحوزه نسبتا آرام طرف

خطربیشرتدررشق جائیکه پلیت هند قسمت شامل با

جنوب پلیت تکتونیکی اروپا آسیا قراردارد ،اما افغانستان

رابطه به پلیت آسیااروپا به اندازه  ۴سانتی مرتدریک

ازطرف رشق  ،جنوب و غرب توسط پلیت رسحدی فعال

سال حرکت میدهد.

زون تغیرشکل به امتداد پلیت رسحدی قسآم دررشق

کوه هندوکش یکی از مناطق نادرقاره ئی است که زلزله

که اکرث زلزله ها دراینجا ازنوع متوسط بوده

افغانستان قراردارد ،ازکوه هندوکش درشامل افغانستان

درعمق  ۲۰۰کیلومرتبوقوع پیوسته وباعث خساره

وهایپوسنرتهای آنها به عمق  ۳۰۰-۶۰کیلومرتواقع

بطرف جنوب غرب به استقامت کابل ،و به امتداد رسحد

میگردد.

گردیده است .زیادترهایپوسنرتهای زلزله های

افغانستان – پاکستان متایل دارد  .این زون توسط زلزله

قسمت شامل رشقی بدخشان یکی از مناطق فعال ترین

افغانستان مربوط به آن شکستگی های بزرگ زمین

وافروشکستگی های بزرگ مشخص شده است .

از نگاه زلزله بشامرمیرود.دلچسپی منطقه دراین است

است که بعضی ازآنها قرشزمین را قطع منوده است.

بیشرتبه مراکز جمعی وتاسیسات عامه خواهد رسانید ،
خطرزلزله باید دراسکان ومکان های ساختــــامنی

درشکل ذیل خطوطیکه به رنگ آبی باالی نقشه افغانستان نشان داده شده است .شکستگی(گسل) های بزرگ و فعال میباشد .که عمدتا" بیشترین زلزله ها درهمین شکستگی ها به وقوع می پیوندد که شامل شکستگی
چمن مقر  ،شکستگی هریرود  ،شکستگی بدخشان مرکزی  ،وشکستگی دروازمیباشد.
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مغرب افغانستان  ،پلیت غرب بطرف شامل درحدود
1.3سانتی مرتفی سال نسبت به پلیت آسیااروپا حرکت
مینامید  ،غرب افغانستان نسبتآ ازنظرزلزله خیزی آرام
است .
مهارت های علمی جهت ارزیابی ساختامن استندرد
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اندازه زلزله :
مقیاس شدت زلزله توسط ریشرتاندازه گیری میشود.

میکرون  ،براساس سیسموگراف " وود اندرسون ۱۰۰

دانشمندان چطورسایززلزله را اندازه مینامیند :

طورعمده باعث کاهش مرگ میرو آسیب پذیری ملکیت

این تعریف اصلی برای کاربرد توسط بکارگیری

ها گردد.

سیسموگراف های مختلف درفواصل مختلف

دانشمندان قادرا ند زلزله را پیش بینی منایند ؟

اپیسنرتتوسعه یافته است  ،وبعضی استیشن های

اما موفق منیگردند .دانشمندان درباره بعضی شکستگی
های مخصوص میدانند درآنجا بعضآ نوع دیگرزلزله

کمرتخواهد بود ،هنگام زلزله بسیاربزرگ  ،خساره جدی
 ،به شدت  ۶ – ۸.۵درجه ریشرتبارمی آورد .

اصالح شده و خطرات زلزله رهنامئی گردد ،تا به

منایند .آنها می خواهند طریقه های مختلفی را دریابند،

بتواند دارای اندازه )} 3(E18X10{18بوده خساره ان

مقداریا شدت زلزله عبارت از لوگارتم نوسان اعظمی ،

کیلومرتازمرکزاپی سنرت استواراست .

نه  ،بعید است انها هرگز منیتوانند زلزله را پیش بینی

یک اختالل که بطورعریان دراپی سنرتاحساس شده

سایزمیکی اندازه اختالالت باالی سامان آالت ثبت
شده میتوانند.
این مقدارزلزله ) (Mمربوط میشود به انرژی ) (Eایرگ
ها درمرکز اختالل توسط فورمول ذیل توسعه یافته:

سایززلزله مربوط به اندازه شکستگی ومقدارلغزش باالی
شکستگی میباشد ،اما امکان ندارد که دانشمندان به
آسانی بتوانند شکستگی های عمیق تحت سطح زمین
را توسط نوار اندازه منایند  .پس چطورمیتوانند زلزله را
اندازه مینامیند ؟ آنها خطوط که توسط زلزله سنج ترسیم
میشود جهت تعیین بزرگی زلزله درسطح زمین استفاده
مینامیند  ،یک خط کوتاه که جنبش بیشرتندارد به معنی
زلزله کوچک  ،وخطوط با جنبش طویل به معنی زلزله

درآینده بوقوع می پیوندد ،اما آنها ازین طریق تشخیص

Log E = 11.4 +1.5 M

امواج : p&s

شام اموخته اید که چطورامواج  pو  sهرتکان زمین

درکجا بوقوع پیوسته است  ،بیائیدامواج  pو s

آنها به طرق مختلف ازطریق مختلف عبورمینامید .

برحسب نور ورعد وبرق مقایسه منائیم  .حرکت

شعاع  pرسعت بیشرتدارد نظربه امواج  ، sاین

نورنظربه صوت بیشرتمیباشد.

کرده منیتوانند چه وقت زلزله اتفاق می افتد .

خطوط منحنی ترسیم شده جهت موقعیت یابی
زلزله وقابلیت دید موج  pو  sهمچنان قابل استفاده
است .

های بزرگ است.طول جنبش مربوط به سایز شکستگی
است  ،و سایزجنبش مربوط به مقدارلغزش میباشد .

واقعیت مبا کمک مینامید که تشخیص دهیم زلزله
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نیروی زلزله :

-

نیرومندی زلزله نتیجه مقدارمعین آن باالی سطح زمین است

-

.درینجا زلزله مقیاس کوچک از  ۰تا  ۱۲وجود دارد.

است .

سایزمیکی کوچک قوی یک زلزله متنوع آشکار دراپی
سنرتبفاصله مختلف است  ۱۲ .درجه مقیاس سایزمیک
کوچک توسط واقعات ذیل تشخیص میگردند.
-

اضطراب غیرمحسوس .

اضطراب که توسط مردم اندک یاداشت گردیده

-

دیوار.

اضطراب محسوس توسط یکتعداد مردم ،

-

تخریب قسمتی بعضی ساختامن ها .

بقدرکافی قوی بخاطر دریافت جهت و دوران

-

خسارات شدید  :تخریب مجموعی ساختامن ها

آنها.
-

اضطراب توسط یکتعداد مردم خانگی .

-

احساس اضطراب توسط اهالی شهر :درشب ،
درحالت بیداری یاخواب .

-

فروریخنت دودکش بخاری وتوسعه درزهای

ترسیدن مردم بقدرکافی به ترک خانه ها ی شان
 ،ریزش سنگریزه های کوچک وپلسرت.

.

فوران ولکانیکی :
ولکانیک های بزالتی باالی پلیت های بندری منشعب شده یا باالی
پلیت های منشعب شده بندری قرارمیگیرند  ،جائیکه مگام ازمانتل
منشآ میگیرد  ،آنها با جریانات الوای سیال  ،انفجارات سطحی با
فوران محدود با انفجارات همراه اند.

خاکهای عمیق وزلزله :

 -۱زلزله های سطحی باعمق موقعیت کانون کمرتاز ۱۰

میگیرد دراینجا امواج که بنام امواج طولی  Pکه همچنان بنام

خاکهای نرم نوسا نات زمین را کاهش نداده  ،آنها تقویت

کیلومرت

امواج انقباض وانبساط نیز یاد میشوند انکشاف میابد

میشوند  .عامرات باالی خاک نرم خسارات وخیم تر زلزله را

 -۲زلزله های نورمال باعمق موقعیت کانون از  ۶۰-۱۰کیلومرت

وامواج طولی نخست به سطح زمین رسیده وبه تعقیب آن

نظربه ساختامن های که درباالی بدراک (احجارتهدابی

 -۳زلزله های وسطی باعمق موقعیت کانون از۳۰۰-۶۰

امواج عرضی ظاهر وبه اطراف منترش میگردد.

)قرار دارند متقبل میشوند .

کیلومرت

قابل ذکرمیباشد که رسعت مطلق امواج سایزمیکی مربوط به

فاصله موج گزرانده از سنگ به خاک شاید دوچند باشد ،

 -۴زلزله های عمیق باعمق موقعیت کانون از۸۰۰-۳۰۰

خواص فزیکی موادی است که درآن انتشارمینامید.

دوران طبیعی تکان وارده امواج همچنان  ،از  ۰-۳دراحجار

کیلومرت

به هر اندازه که ارتجاعیت محیط زیاد باشد به هامن اندازه

جامد ،

اینجا باید ذکر گردد که مشخصه زلزله ها نه تنها به عمق

رسعت انتشارامواج سایزمیکی زیاد ترمیگردد طورمثال

 ۱ -۴ثانیه درخاک کاهش می یابد  .سیکل طبیعی نظربه

موقعیت کانون بلکه بامحیطی که درآن کانون واقع گردیده

درفوالد رسعت عبورامواج ۵.۸درگل رس ۲.۱-۲.۵

عمق خاک و فاصله از مرکز زلزله بیشرتتر میگردد.

ارتباط بیشرتی دارد ازایرنو درسال  ۱۹۶۷میالدی عامل بنام

درسنگریزه وریگ  ۰.۵-۱.۰کیلومرتفی ثانیه میباشد.

عامرات دارای سیکل طبیعی درحدود  N/10ثانیه میباشد (

گارشکوف تفریق زلزله رابه سه نوع پیشنهاد منود:

مامی توانیم که نظر به محورامواج طولی وعرضی عمق

 .)N=number of storiesخسارت اعظمی به سبب تشدید

 -۱اپی سایزمها (زلزله های فوقانی) که درمنطقه رسوبی

هایپوسنرتراتعیین مناهیم ،متام امواج سایزمیکی درسطح

میگردد ،زمانیکه سیکل عامرات و خاک تطابق مناید.

قرشزمین بوجودمی آید.

زمین ،باعث سه نوع تغییر محل ذرات یعنی عمودی ،افقی

خاکهای نرم به علت صدمه می بیند که شدت زلزله نظربه

 -۲میزوسایزمها (زلزله های متوسط) که درطبقات گرانیتی

ودورانی میگردند .

احجار مجاور از ۱-۳ثانیه بیشرت باشد .

وبزلتی بوجودمی آید.

قوه زلزله درقسمت های مختلف سطح زمین یکسان نبوده ،

 -۳هایپوسایزمها (زلزله های عمیق) که درپوش هسته

مستقیام" متناسب به شدت تکانهای اولیه یعنی شدت

یامانیته زمین بوجود می آید.

اهتزاز درهایپو سنرت ومعکوسا" متناسب به مربع فاصله

زلزله های اندوجینی به تکان های جداگانه ویا امکان دارد

اینجا باید ذکرگردد هایپوسنرتها یامحراق درنتیجه آزاد شدن

ازمرکززلزله میباشد .برعالوه قوه زلزله به خواص

به انفجاراتی که درعمق زمین بوقوع می پیوندند ارتباط داشته

انرژی،فشارعظیمی باالی احجارمجاور واردگردیده که

احجارمربوط است که امواج سایزمیکی ازآنها عبورمینامیند

که ماهیت آنها تاهنوز واضیح نگردیده است.

باعث انقباض وانبساط آنها می شود این عملیه سبب حرکت

موج سایزمیکی هنگام عبورازبین احجارنرم ویا

ماهیت زلزله ها-:

زلزله ها نظر به عمق موقعیت کانون زلزله به چهارنوع تقسیم
بندی می گردد.

اهتزازی یعنی موج سایزمیکی میگردد که از هایپوسنرت

احجارباظرفیت ارتجاعیت

به هرطرف انتشارمینامید .که این موج نظربه فاصله ضعیف

احجارهمگون زودترضعیف می گردند.

گردیده ،اهتزازاعظمی ذرات درسطح انتشارموج صورت

مختلف

نسبت به
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مدیریت (منجمنټ) او کاري پالن درلودل
آيا تر اوسه مو په اليس داستان ( Alice's Adventures

مراجعه ورته وکړئ .آيا هغه دندې چې تاسو ورته ګومارل

 )in Wonderlandکې د سپينې سويې په شان داسې

شوي ياستئ د موخو په ټاکنه کې روښانه شوې دي؟

احساس نه دى کړى چې د عجايبو په ځمکه کې

آيا مرسته کوي چې خپلو لومړيتوبونو ته ورسېږئ او هغه

ياستئ؟  ...تل په بيړه کې ياستئ خو هغه څه ته چې

بشپړ کړئ؟ تل داسې اضاِف او د اټکل نه وړ اداري

غواړئ يې نه رسېږئ .آيا تاسو هم اوږدې ګړۍ کار

کارونه چې په خپلکاري (اټوماټيک) ډول رامنځ ته

کوئ خو تل داسې احساس لرئ چې موخې مو د تېښتې

کېږي شتون لري .خو د کاري ورځې ډېرى برخه (د 80

په حال کې دي؟

په سلو کې شا او خواه) بايد د موخو اړوند کړنو ته

کله چې له کارکوونکو رسه مالتړ کمېږي کاري فشار

ځانګړې يش.

يرغل راوړي او کار کوونکي اړ کېږي سخت ،اوږد او

که وينئ ستاسو د وخت ډېره برخه په داسې کارونو

چټک کار وکړي .د وخت مديريت او ملګرو ته د دندو

ترېږي چې لومړيتوبونو ته د رسېدو لپاره مرسته نه کوي

د يوې برخې د سپارلو کړنالره نوره يوه سخته ستونزه نه

يوې نوې او جدي څېړنې او شننې ته اړتيا ده .شاه ته

انجنیر همت الله امین زی

•

تررسه شوو کارونو ته د نورو د پام اړولو لپاره
بېځايه هڅه

•

د هغو کارونو تررسه کول چې کوىل شو نورو
ته يې وسپارو

•

له پايلې پرته په ډېرې ستړيا رسه د کار
تررسه کول

ده .دا بنسټيزې وړتياوې خوندي او بشپړې شوې دي.

وګرځئ او هغه فکټورونه چې د وخت د بې ځايه تېرېدو

•

د سفرونو د مهال وېش دپالن بدلول

د مالوماتو او تجربو ډېرېدل او د وخت مديريت له

سبب کېږي وپېژنئ .د داسې الرو په لټه کې شئ چې

•

د مديريتونو په خاطر د لومړيتوبونو بدلول

کړنالرې څخه استفاده د اغېزې د ډېرېدو او د کار په

کوىل يش دا خنډونه له منځه يويس او هاند وکړئ چې

د وخت تاالکوونکو فکټورونو نوملړ وڅېړئ او هغه ګڼې

محل کې د چټک او تلپاتې پرمختګ سبب کېږي.

کارونه په وړ توګه د کاري ځواکونو تر منځ ووېشئ.

چې تاسووررسه مخ ياستئ په نښه کړئ .وروسته

 -2د موخو ټاکل

 -3د وخت تاال کېدو د عواملو څېړل

بيادهغوى ترټولومهمو ته له  1څخه تر  5پورې ګڼې

مخکې له دې چې وغواړئ د وخت مديريت جزئيات

ډېرى وختونه د وخت لوټامران زموږ ورځ بېنظمه کوي

ورکړئ 5 .ګڼه تر ټولو ناوړه حالت دى.

ځانګړي کړئ ،اړينه ده چې په يوه پراخه ليد رسه

او په موخو باندې زموږ د مترکز خنډ ګرځي .کله چې په

کېدى يش ستاسو انرژي ،ځواک او حواس په غري اړينو

وګورئ .د کار ستنه او بنسټ د موخو او لومړيتوبونو

نهيلۍ رسه انګېرئ په وخت کې نښتي ياستئ په يوه يا

غونډو او له پاى پرته په اداري کارونو لګېږي .هغه

پېژندل دي .وروسته بيا د زړه تنګۍ او هغه مسري د

څو ساده بدلونونو رسه کوىل شئ د وخت تاالکوونکي

غونډې چې بايد ګډون پکې وکړئ ،وڅېړئ .له دې

پرېښودلو په ځاى چې سبب کېږي له اصيل موضوع

فکټورونه له منځه يوسئ .د يو څه وخت لپاره ځنډ وکړئ

خپل کاري فرض پرته چې ستاسو شتون په غوڼده کې

څخه مو واړوي او په پايله کې نهييل شئ کوىل شئ د

او هغه څه چې له وخت څخه ستاسو تر ټولو ښه استفاده

اړين دى ،له مسئوالنو څخه په غونډه کې ستاسو د رول

موخو د وړاندې وړلو او ترالسه کولو لپاره ورځنۍ کړنې

ګڼل کېږي وڅېړئ .وروسته هغه ځانګړى فکټور چې

په اړه وپوښتئ .وبه وينئ چې ډېرى وختونه ستاسو

تنظيم کړئ .کله چې موخې ځانکړوئ الندېنئ

شوىن دى له وخت څخه په دې غوره استفاده کې

شتون اړين نه دى .همدارنګه هغوى وپوښتئ چې

ځانګړتياوې په پام کې ونيسئ:

دخالت وکړي ځانګړى کړئ.

امکان يې شته غونډې له غرمې وروسته جوړې کړي تر

موخې بايد ځانګړې ،د اندازې وړ ،د ترالسه کولو وړ او

•

د وخت تاال کولو تر ټولو مهم عوامل

څو سهارونه هغو کارونو ته چې پنځوونکى فکر غواړي

د محالوېش وړ وي.

•

نه اړينې غونډې

ځانګړى کړو .په غونډو کې د يوه فعال ګډون کوونکي

داسې موخې په پام کې ونيسئ چې تاسو د انګېزې

•

ګډوډ مېز يا د کار ځاى

په رسليک د غونډو د څرنګوايل او موخو غوښتونکي

ورکونې په لوړه درجه کې راويل او ستاسو د وړتياوو د

•

غري اړين ټلفونونه

شئ.

څرګندولو کېدن (امکان) چمتو کړي.

•

ليکونو ته په ځواب ويلو ډېر وخت تېرول

کېدى يش ستاسو ډېرى وخت د ليکونو په لوستلو او

اړينه ده چې فعاليت له پيل څخه برياليتوب ته د

•

په ورځ کې له يو ځل ډېر د پاڼو وېشل

هغوى ته په ځواب ويلو په ځانګړې توګه برېښناليکونو

الرسسۍ په انګېرنه پيل کړئ او دا چارې يواځې د موخو

(دسته بندي) او د هغوى په تنظيم باندې د

ته په ځواب ويلو تېرېږي .له خپلو ملګرو څخه وغواړئ

په ټاکلو رسه د منابع ،بودجې ،زماين چوکاټ او

ډېر وخت تېرول

چې د ټولو ليکونو مخليک تاسو ته وانستوي ،مګر هغه

له ټکنالوجۍ رسه ستونزه لرل (په

ليکونه چې په نېغه توګه ستاسو اړوند دي .همدا رنګه

کمپيوټرونوکې بېنظمي)

هغوى ته ووايئ چې ليک ته ځواب نه وايئ مګر داچې

نورو ته د کاري پالنونو په انځورولو ډېر

په رښتينې توګه ځواب ته اړتيا ولري .وړانديز وکړئ چې

وخت تېرول

د ليک استوونکي له جزئياتو څخه ډېر ترالسه شوي

منځ محاله موخې (له يوې تر شپږو مياشتو)

•

پالن جوړنې ته ډېر وخت ځانګړول

ليک ته په زماين چوکاټ کې په سم ځواب ورکولو

لنډ محاله موخې (ورځنۍ ،اونيزې ،مياشتنۍ)

•

د تېروتنو څېړلو ته ډېر وخت ځانګړول

باندې مترکز وکړي او تر ټولو مهمه دا چې د ليکونو د

په هره کټګورۍ کې درې اصيل موخې د ارزښت له

•

د مستند جوړونې پروژې ته ډېر وخت

څېړلو لپاره يوه قاعده جوړه کړئ .د بېلګې په ډول په

ځانګړول

ورځ کې له يو ځل ډېر د ليکونو په لور مه ځئ .البته په

سازماين محدوديتونو په چاپېر کې شونې دي .کله مو

•

چې کاري موخې وټاکلې هغوى په الندينيو کټګوريو
کې تنظيم کړئ.

•

اوږد محاله موخې (له شپږ مياشتو څخه تر يوه کاله)

مخې په ترتيب رسه وليکئ .د موخو پاڼه په خپل واک
کې ولرئ او د هرې کاري ورځې په پيل او وروستيو کې

ځينو حاالتو کې دا چارې ناشونې دي .خو دا اصل
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وټاکئ تر څو ډاډ پيدا کړئ ستاسو د آندونو لړۍ تل له

د مدارکو زېرمتون ته کمه پاملرنه کوىل يش تاسو بوخت

استفاده وکړئ .دا مسايل ډېر ساده دي ،خو هېښنده

خنډونو رسه نه مخ کېږي .ځينې وخت تر ټولو ساده

وسايت .که څه هم شونې ده تاسو د مدارکو زېرمه کولو

بدلونونه يوه ژوره اغېزه لري.

او الرسسۍ لپاره په اجرايي کارکوونکو تکيه وکړئ ،خو

کېږئ که ووينئ او واورئ په څه ډول هغه وګړي چې

د ځنډ کمول او د څو اصولو په اجرا رسه د مترکز ساتل

غوره ده چې ځان ته يو ځانګړى سسټم ولرئ .په دې

د ټولو تررسه شوو ټلفوين اړيکو بيا کتنه وکړئ او هغوى

صورت کې که کوم ملګرى په الرسس کې نه وي ،ځان

ته د ځواب ويلو لپاره ځانګړى وخت وټاکئ.

د هغه سند د موندلو لپاره چې ډېره اړينه او سماليس

وګړي وهڅوئ چې خپلې کاري ستونزې د برېښليک او

اړيتا ورته لرئ ،ناکام نه وينئ .او همدارنګه ملګري مو

ټلفون له الرې له تاسو رسه رشيکې کړي.

وهڅوئ چې مدارکو ته د اسانه الرسسئ او د وخت د

زه څه ډول مالوماتو ته اړتيا لرم؟

تر السه شوي برېښنايي او کتبي پيغامونه په ځانګړي

نه لوټ کېدو په موخه له يوې سسټامټيکې کړنالرې

آيا دا اړيکه مالوماتو ته د الرسسۍ لپاره تر ټولو چټکه

وخت کې وڅېړئ.

څخه استفاده وکړي.

له وګړو څخه وغواړئ چې غري اړين برېښليکونه تاسو

د مدارکو د زېرمه کولو لپاره څو ټکي

الر ده؟

ته وانستوي.

پاڼو ته له زېرمه کولو مخکې نېټه ورکړئ

هره ورځ له ملګرو رسه په لنډه کتنه پيل کړئ .وروسته

کوټه شوې پاڼې وڅېړئ ،هغه پاڼې چې اړتيا نه ورته

بيا له کومې درېدنې پرته يوه کاري دوره ولرئ او وګړو

لرئ لرې کړئ او پر ځاى يې نور بنسټيز مدارک ځاى

ته ووايئ چې کوم وخت په الرسس کې ياستئ.

پر ځاى کړئ.

په خربو اترو کې په ټينګار رسه اصيل مطالبو ته مخه

د نه خالص شوو ليکونو پاکټونه چې ستاسو د کار په اړه

د دې لپاره چې يوه ټلفوين اړيکه اغېزناکه وي د

کړئ .د بېلګې په توګه د دې عباراتو په ويلو رسه «هغه

نه دي لرې واچوئ مګر دا چې پوستي نښه يې ځانګړې

لومړيتوب له مخې د هغو مواردو يو ټاکل شوى لړ چې

څه چې په اړه يې بايد بحث وکړو دا ټکى دى» يا

وي.

په اړه يې بحث بايد وکړئ چمتو کړئ .هرهغه مطلب

«ستاسو له تګ څخه مخکې يو بل مهم ټکى» چې

د جاري چارو مدارک د فايلونو د چنۍ ( د املارۍ رپک)

چې فکر کوئ د خربو په اوږدوکې کېدى يش مراجعه

ښيئ تاسو غواړئ خربې ختمې کړئ.

په مخکينۍ برخه کې کېږدئ

ورته وکړئ په خپل الرسس کې راولئ .خربې اترې په

کړتن وګړي د دې عبارت په ويلو رسه له خربو ودروئ:

د هرې کټګورۍ اړوند فايلونه په خپل ځاى د الف با په

لنډ او روښانه ډول پيل کړئ .د بېلګې په توګه« :زه نه

«زه ستا لپاره څه کوىل شم؟»

تورو رسه سم کېږدئ

غواړم ستاسو ډېر وخت ونيسم» يا «زه نه پو هېږم چې

د کاغذونو له انبار او باران څخه وتښتئ.

د هرې چنۍ  10سانتي مرته فضا تشه پرېږدئ .دومره

دواړه ډېر بوخت ياستو».
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چې وکوىل شئ اسنادو ته په اسانه توګه الرسيس ولرئ.

کله چې نه پوهېږئ د نظر وړ وګړي رسه به په نېغه توګه

ډېرى وختونه هغه پاڼې چې زموږ په شاه او خواه کې

د چنيو په مخ لېبل (پېژندپاڼه) ووهئ.

خربې وکړئ که نه ،د پيغام پرېښودلو لپاره پالن جوړ

دي په لومړيتوبونو باندې د مترکز خنډ ګرځي .هېڅ

د هغو کارونو فايلونه چې په الس کې مو دي او کار پرې

کړئ .د پيغام له پرېښودلو مخکې يوه ژوره ساه وباسئ

ټوليزه قاعده د دې لپاره چې څنګه خپلې پاڼې مديريت

کوئ خپل مېز ته نږدې کېږدئ.

او بيا په څرګند ډول خربې وکړئ .که هغه وګړى چې

کړو شتون نه لري .دا موضوع خپله د وګړي په کړنالره

کله چې له کوم فايل څخه يوه پاڼه اخلئ يوه نښه پرې

تاسو زنګ ورته وهئ نه مو پېژين لومړى مو نوم ورته

پورې تړلې ده .ځينې وګړي که د ډېرو لوستو موادو په

ولګوئ تر څو پوه شئ چې پاڼه وروسته بايد زېرمه يش

ووايئ او که نوم مو اسانه نه دى نو اېمال يې ورته

واسطه محارصه يش د هوساينې احساس کوي په

او يا له منځه يوړل يش.

ووايئ ،البته په ډېره آرامۍ رسه ،تر څو هغه وګړى چې

داسې حال کې چې داسې وګړي هم شته چې يواځې د

د فايلونو يو نوملړ جوړ کړئ.

پيغام ته يې غوږ نيوىل وکوىل يش هغه وليکي .وروسته

خلوت مېز( )Privacy Tableد هغوى د افکارو د روښانتيا

 -4د کار وړ چاپېريال

بيا تر ټولو مهمه مسئله په چټکه توګه ورته څرګنده

غوىل جوړوونکى دى .مهمه ده چې د خپل متايل او

ښايي ناڅاپه ومومئ چې د کارونو په تررسه کولو کې مو

کړئ.

خوښۍ له سطحې څخه باخربه وئ او د پاڼو د تنظيم

وړتياوې کمې شوې دي او د کار له پيل څخه څو ګړۍ

 -٦د ځينو مسئوليتونو سپارل

لپاره يوه سسټم ته پراختيا ورکړئ.

وروسته چې تېرېږي په رس مو درد يش .د خپل کار

ډېرى وګړي نورو ته د کار سپارلو په وخت کې زړه تنګي

البته که د اسنادو د لټولو لپاره ارزښمنت وخت له السه

چاپېريال ته پاملرنه وکړئ .کېدى يش هغه وسايل چې

کېږي .نورو ته د ځينو کړنو له سپارلو پرته هېڅکله نه

ورکوئ او مجبور ياستئ څو څو ځله پاڼې وسپړئ ،د

تاسو وررسه السپوري ياستئ په وړ حالت کې نه وي.

يوې نوې کړنالرې خپلول اړين دي .دا کړنالره

د پنځونې د دود او له يوه سوکاله او سامل چاپېريال څخه

شئ کوىل خپل وخت تر خپل کنټرول الندې راولئ .د

وآزمېيئ :که د سند د ځاى ټاکل له  30ثانيو څخه ډېر

د استفادې لپاره اړينه ده د خپل کار محل وڅېړئ تر څو

وخت ونيو ،بايد سسټم ته بدلون ورکړئ .د دې پر ځاى
چې پرېږدئ شا ته پاتې اداري کارونه ستاسو په مېز د
بوختيا سبب يش د کاغد هره پاڼه وڅېړئ او ځانګړې
کړئ چې آيا بايد هغه لرې کړئ ،له هغې څخه استفاده
کوئ او يا سماليس هغه زېرمتون ته واچوئ.

ومومئ چې څنګه کېدى يش د جسمي او ذهني ځواک
سطحه تاسو په ځان کې حل کړي .ستاسو چوکۍ او د
هغه تکيه بايد هوسا وي او ستاسو د وزن او خوځښت
زغم بايد ولري .غوره ده چې له يوه پښېالندي څخه هم

کوىل يش ستونزمنې او پېچلې ذهني پروژې تررسه کړي
د آرامۍ او سوکالۍ له لومړيو اصولو څخه بې پروا دي.
 -5د ټلفون د وخت کنټرول
له تلفوين اړيکې څخه مخکې له ځانه وپوښتئ:

آيا يو برېښليک ترې اغېزناک نه دى؟
څنګه کوىل شم دا خربې اترې لنډې وساتم او د بحث
څاښ (محور) ته له دې پرته چې خربې بدرنګه او
ابتدايي په نظر وريس اشاره وکړم.

کارونو په تررسه کولو کې په نورو باندې له ډاډ پرته په
کم ارزښته جزئياتو کې ډوبېږئ او وړتيا به ونه لرئ چې
خپل ځواک او انرژي د موخو په لور رهربي کړئ .څو
بنسټيزې مسئلې شتون لري چې وګړي د دې کړنالرې
له تررسه کولو څخه لرې سايت .د هغه څه په اړه چې
ستاسو د کار خنډ کرځي فکر وکړئ.
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د اوبو زياتېدونکې اړتيا او اهميت
دریمه بـــرخــه

شکونو او نيوکو الندې دی ،چې د افغانستان په خاوره

د اوبو او ورښتونو د کچې کمښت او د اوبو له کبله په

کې د بندونو د جوړولو پر پروژو مخفيانه بريدونه کوي او

نړيواله کچه راټوکېدونکې ستونزې د روانې پېړۍ له پيله

د دغو پروژو د ځنډولو هڅې کوي .کامل خان،

د بحث توده موضوع ده .په دې تړاو د نړيوال بانک د

بخشآباد او سلام هغه بندونه دي ،چې د پروژو د

پخواين مرستيال ،د 1995م کال وړاندوينه مشهوره ده،

تخريب او کار درولو په موخه يې پر ايران د السوهنو او

لیکونکی دیپلوم انجنیر مـحـمد خان «غورځنګ »

چې وايي :په 20مه پېړۍ کې ډېرې شخړې او جګړې

مخفيانه بريدونو له کبله نيوکې شته دي .دغه راز د

د اوبو د زېرمه کولولپاره  ،بلکې د نورو اغېزناکو موخو

د تېلو په اړه وې ،خو د 21مې پېړۍ ډېرې جګړې به پر

2018م کال په مې مياشت کې د فراه واليت پر مرکز

لپاره هم کارول کېږي.

اوبو وي .

بريد  ،د اوبو د جګړی په معنی ده  .اصال ايران او

د افغانستان  77سلنه نفوس په کليو او بانډو کې ژوند

د نړيوال بانک د څېړنو له مخې ،اوسمهال د نړۍ 80

پاکستان په دې اند دي ،چې په افغانستان کې د بندونو

کوي ،چې کرنه او مالداري يې د ورځني ژوند د لګښتونو

هېوادونه د اوبو له کمښت رسه مخ دي او  2.8مليارده

له جوړېدو رسه د دوی ګټې له ګواښ رسه مخ کېږي؛

او اقتصاد عمده برخه جوړوي .د افغانستان د ټول

خلک په هغو سيمو کې ژوند کوي ،چې په لوړه کچه د

ځکه په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د اوږدو

نفوس  59سلنه وګړي په دې برخه کې بوخت دي او له

اوبو د کمښت له فشار رسه مخ دي .داسې مته کېږي،

بېثباتيو له کبله د افغانستان اوبه دغو هېوادونو ته په

همدې کبله د کرنې سکتور ونډه په ناخالصو داخيل

چې دا کچه به تر 2030م کال پورې  3.9مليارده تنو

وړيا ډول ورغلې دي.

توليداتو کې هم  30سلنه ده .په دې توګه اوبه د دې

(د نړۍ نژدې نياميي نفوس) ته ورسېږي .

ب :کرنيز سکتور او اقتصادي وضعيت

سيمې لپاره په اقتصادي وده ،سيايس ثبات او غذايي

د ملګرو ملتونو د وړاندوينې له مخې ،د 21مې پېړۍ تر

 1.د کرنې سکتور نېغ په نېغه د اوبو له وضعيت رسه

امنيت کې خورا مهم رول لري .

نياميي پورې به د ځمکې د اوبو د ضايع کېدو او ککړېدو

تړلی دی ،چې  95سلنه اوبه پکې مرصفېږي او اوس

د دې ترڅنګ ،افغانستان له ګاونډيو هېوادونو څخه د

له کبله ښايي د ټولې نړۍ  70سلنه وګړي (شاوخوا 7

مهال دا سکتور د ټول هېواد په کچه د اوبو له کمښت

برېښنا واردولو ته اړ دی او شاوخوا  80سلنه برېښنا له

مليارده تنه) د خوږو اوبو له کموايل رسه مخ يش .همدا

رسه مخ دی .په 1970م کال کې په افغانستان کې 3.3

ايران ،ترکمنستان ،تاجکستان او ازبکستان څخه

المل دی ،چې ورځ تر بلې د اوبو اړتيا او اهميت

میليون هکتاره ځمکه خړوبېدله؛ خو دا کچه په 2008م

واردوي او هر کال میليونونه ډالره پرې لګوي.

زياتېږي او افغانستان هم د هغو هېوادونو په کتار کې

کال کې  1.8میليون هکتاره کرنيزې ځمکې ته راټيټه

افغانستان دا مهال د  240مېګاواټه برېښنا د توليد وړتيا

دی ،چې د اوبو له کمښت رسه مخ دي .د اوبو کمښت

شوې وه .له دې جملې  10سلنه يې له عرصي الرو چارو

لري ،چې له اوبو څخه د  23زره ميګاواټه برېښنا د توليد

په ځانګړې توګه زموږ پر هېواد په الندې برخو کې

په ګټې اخيستنې رسه خړوبېږي او د ژورو څاهګانو په

د وړتيا ايله يو سلنه جوړوي او دا وضعيت د صنعت پر

اغېزې ښندلې او په هېواد کې يې د اوبو اړتيا او اهميت

څېر په دوديزو تګالرو تکيه کېږي ،چې د اوبو د کچې

سکتور او اقتصادي وده نېغ په نېغه اغېزه لري .ځکه نو

ال ډېر لوړ کړي دي:

په کموايل کې رول لري .له اوبو څخه د اغېزناکې ګټې

د اوبو د تنظيم لپاره د کاِف زېربناوو نشتون د هېواد د

الف :د ګاونډيو هېوادونو السوهنې

اخيستنې په موخه د اوبو د مديريت او پراختيا په

اقتصادي او برشي ودې پر وړتيا هم ناوړه اغېزې

په داسې حال کې چې اقليمي بدلونونو او د ورښتونو د

سيستمونو او ميکانيزمونو کې د پانګونې نشتون يوه له

ښندلې دي .په داسې حال کې چې د اسيا د پرمختيايي

کچې کمښت په نړيواله کچه ګڼ شمېر سيمې ځپلې

هغو ننګونو ده ،چې په دې برخه کې د ستونزو د زياتېدو

بانک د شمېرو له مخې تر  40سلنه زیات افغانان عمال

دي ،د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼې نړيوالې ادارې او

المل شوې ده.

د بېوزلۍ تر کچې الندې ژوند کوي چی په خواشینۍ

پالييس جوړوونکي په دې اند دي ،چې په نړۍ کې به

د کرنې سکتور د افغانانو د اقتصاد  78سلنه برخه جوړوي

رسه دا کچه د وروستیو پېښو له کبله ال ډیره شوېده او

راتلونکې ډېری شخړې پر اوبو وي او هر څومره چې د

او شاوخوا  84سلنه اوبه هم د ځمکو د خړوبولو لپاره

د نړيوال بانک شمېرې ښيي ،چې د بېکارۍ کچه هم

اوبو کچه کمېږي ،همدومره يې له کبله شخړې او

کارول کېږي ،چې په دې برخه کې پر بنسټيزو منابعو،

خورا لوړه ده.

کشمکشونه هم زياتېږي .افغانستان هم له يوې خوا د

لکه په کارېزونو مترکز ،پام وړ پايله لرلې ده .د اوبو او

ج :د څښاک پاکو اوبو ته نه الرسسی

وچکالۍ ځپلو هېوادونو په کتار کې راځي او له بلې خوا

انرژۍ وزارت د پخوانیومعلوماتو له مخې ،په هېواد کې

دا مهال يوه سرته ننګونه پاکو اوبو ته نه الس رسی دی.

عمال له ګاونډيو هېوادونو رسه د اوبو پر رس اختالفات

د اوبو لګونې رسچينې له سيندونو  84.٦سلنه ،له

په افغانستان کې تر ځمکې الندې اوبو رسچينې په لوړه

لري .همدا المل دی ،چې په افغانستان کې د ايران او

ابشارونو  7.9سلنه او له کاريزونو  7.5سلنه دي .دا

کچه تر فشار الندې دي او تر نياميي زياتې اوبه د

پاکستان د السوهنو يو المل ګډې اوبه بلل کېږي او

وېشنه د دې ښودنه کوي ،چې له بده مرغه په

پمپونو په مرسته را ايستل کېږي ،چې له دغو رسچينو

دغه هېوادونه هڅه کوي ،چې افغانستان د دغو اوبو د

افغانستان کې د کارېزونو سيستم ته ډېره پاملرنه نه ده

تر ټولو ډېره استفاده په کابل ښار کې تـر ســره

مديريت مجال پيدا نه کړي .په دې تړاو ايران تر جدي

شوې .په داسې حال کې چې کارېزونه نه يوازې دا چې

کــیــژی .په وروستيو کلونو کې د کډوالو زياتېدونکی
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شمېر او د نفوس چټکه پراختيا د ځمکې الندې اوبو د

يې خپله مرصفوي او پاتې  75سلنه يې ګاونډيو هېوادونو

چې په پراخه کچه د اوبو رسچينې لري .د دې ترڅنګ،

کموايل او په پراخه کچه د اوبو د څاهګانو د وچېدو المل

ته بهېږي (جدول )2-که څه هم ،د اوبو او انرژي وزارت

افغانستان د سطحي اوبو د زېرمه کولو ښه پوتنشيل

شوې ده .د يوې ازموينې له مخې په  40کلونو (-19٦5

د چارواکو د معلوماتو له مخې ،افغانستان له خپلو ټولو

لري؛ خو له بده مرغه د څلورو لسیزواوږدو جګړو او

2005م) کې د دې سيمې اوبه  ٦تر  7مرته پورې ښکته

 75مليارد مرت مکعب اوبو څخه يوازې  30سلنه يې خپله

بېثباتيو له کبله دا مهال د اوبو د ذخريه کولو ډېره کمه

تللې وې .د اوبو د کچې د ټيټوايل ترڅنګ د اوبو د

کاروي او پاتې  70سلنه ګاونډيو هېوادونو ته ځي.

وړتيا لري او په دې برخه کې د اوبو د زېرمه کولو لومړنۍ

کيفيت په تړاو هم جدي اندېښنې شته دي او په دغه

د وروستيو کلونو وچکاليو د افغانستان د اوبو کچه هم

تګالرې بيارغونې ته اړتيا لري او ترڅنګ يې له

ښار کې تر ځمکې الندې اوبه په پراخه کچه ککړې

پام وړ کمه کړې ده .د ځینو افغان چارواکو په وينا ،د

پرمختللې ټکنالوژۍ په ګټې اخيستنې رسه د سرتو زېرمو

شوې دي .تر  8٦سلنه زيات خلک يوازې يو ساده د

افغانستان د پنځو حوزو اوبه په ټوليز ډول  14سلنه کمې

د رامنځته کولو او سرتو او پرمختللو ذخريوي بندونو د

ککړو اوبو څاه لري ،چې په معياري ډول نه پاکېږي او

شوې دي او د ټولو  57مليارده مرت مکعب سطحي اوبو

پراختيا جدي اړتيا ليدل کېږي .او په دې وروستیـو کالو

له کبله يې يو شمېر مرکبات لکه نايرتت ،سلفېټ او

کچه ،اوس  49مليارده مرت مکعب ته راښکته شوې ده.

حکومت په ځانـګـړی توګه د افغانستان د اوبو او انرژۍ

ځينې باکټرياوې لږ ژورو اوبو ته رسېږي.

د وروستيو کلونو د وچکاليو له کبله ،په ډېرو سيمو کې

وزارت په پام کی لـری چـې د کابل ښار د اوسیدونـکـو

د ځينو نړيوالو ادارو د راپورونو له مخې ،د پالزمېنې په

د ورښتونو کچه شاوخوا  ٦0سلنه راکمه شوې ده او له

د اوبو د ستونـزی د مخنیوی به مـوخـه به پالن کی

ګډون د ټول هېواد په کچه د څښاک پاکې اوبه له يوې

کبله يې زيات شمېر خلک کډواليو ته هم اړ شوي دي.

لـری چـی د کابل د جهار اسیاب په ولسوايل کـې د اوبو

خوا په پراخه کچه کمې شوې دي او له بلې خوا په

په افغانستان کې د اوبو کمښت بېالبېل الملونه لري .د

د ذخیری یو بنـد د 15٦میلیون مرته مکعبه په ظرفیت

غــیرمعياري ډول کارول کیـژی او د څښاک د پاکو اوبو

نفوس زياتوالی ،د اوبو د رسچينو ناسم او بېځايه

تر جوړونی الندی نیولی دی چی د رسوی او دیزاین

ستونزې د روغتيا پر سکتور هم خورا منفي سيوری

مرصف او کمزوری مديريت ،تر ځمکې الندې اوبو

چاری او هم یی د ځمکو د تصفیی کارونه ال پخوا رسته

غوړولی دی .ځينې څېړين ښيي ،چې که د پالزمېنې

کمېدل او ککړوالی او اقليمي بدلونونه يې مهم الملونه

رسیدلی او هند هېواد ددې بند جوړونی لپاره خپله

اوبو ته پاملرنه ونه يش ،يوه لسيزه وروسته به په کابل

دي .دا فشار تر ټولو ډېر د کابل سيند په حوزه کې

امادګي ښودلی ده  .له نورو هېوادونو رسه د افغانستان

ښارکې د څښاک پاکې اوبه نه موندل کېږي.

احساسېږي ،چې کابل ښار ته اوبه ورکوي او دکابل

د اوبو د زېرمه کولو د وړتيا پرتلنه په الندې جدول کې

د اوبو کچه او وروستۍ وچکالۍ

ښاریان د پاکـو اوبو له جـدی ستونـزې ســره الس او

وګورئ.

په افغانستان کې د اورښتونو کلنۍ کچه متفاوته ده،

ګـریوان دی او په ټوليز ډول د افغانستان  35سلنه يا 8

چې تر ټولو ډېره يې په شامل ختيزو سيمو کې او کمه

میليونه نفوس د دې حوزې اوبه کاروي .د دغې کچې

يې په سوېيل سيمو کې ،په وچو او دښتو لرونکو برخو

 4.5مبليونه يې يوازې په کابل ښار کې ژوند کوي او

کې ده .په سوېل کې د ورښت کچه هر کال له  100تر

داسې اټکلونه شته دي ،چې دا شمېر به تر 2050م کال

 300ميلمرتو پورې رسېږي او په لوېديزو سيمو کې له

پورې  8میليونه ته ورسېږي .په دې توګه کابل ښار د

 200تر  400ميلمرتو پورې اټکل شــویـده .اوسط

نفوس له پلوه د نړۍ پنځم پراخېدونکی ښار او د اوبو له

کلنۍ کچه يې  77مييلمرته په زرنج کې او 1170

پلوه تر ټولو ډېر فشار لرونکی ښار دی .

جدول :1-د اوبو د زېرمه کولو د وړتيا پرتلنه
د اوبو د زېرمه هېواد/سيمه
کولو وړتيا (مرت
مکعب) يف نفر
6000

د

امريکا

متحده

اياالت

ميلمرته په سالنګ کې تخمني شوې ده او د ټول

د ځينو څېړنو له مخې ،يوازې د پالزمېنې اوبه په تېرو

2200

چني

افغانستان په کچه بيا هر کال د ورښت کچه 285

963

نړۍ

لسو کالو کې  15مرته ښکته تللې دي ،چې په ځينو

379

ايران

ميلمرته اټکل شوې ده .په منځنـی ډول هر کال په

سيمو کې يې بيا دا کچه ان تر  40مرتونو پورې هم

353

اسيا

افغانستان کې د  1٦5000میليون مرت مکعب ورښت په

رسېږي .د کابل ښار په لوېديځ کې په يوه مشخص مورد

150

پاکستان

پايله کې  57000میليون مرت مکعب د ځمکې پر مخ

کې ،يو  30مرته ژور څاه ،کابو اته کاله وړاندې اوبه لرلې

140

افغانستان

بهېدونکې اوبه توليدېږي.

او وروسته وچ شوی؛ خو اوس په 2018م کال کې بيا

د اوبو ناکارول د افغانستان لهخوا

په نورمالو کلونو کې د افغانستان ټولې کلنۍ اوبه 75

په همغه ځای کې  70مرته ژور څاه يو ځل بيا وچ شوی،

ميليارد مرت مکعبه اټکل شوې دي ،چې  57مليارد مرت

چې له اته کاله وړاندې رسه  40مرته توپري لري .

مکعب يې د ځمکې د سطحې او  18مليارده مرت مکعب

د اوبو د کچې ټيټوالی او ترې راټوکېدونکې ستونزې

يې د ځمکې الندې رسچينو اوبه دي .داسې اټکلونه

داسې مهال دي ،چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې

شته دي ،چې د افغانستان له ګډو اوبو څخه  40مليارد

سازمان د معلوماتو (2014م) له مخې ،په بېرونيو

مرت مکعب يې ګاونډيو هېوادونو ته ځي او افغانستان په

رسچينو پورې د افغانستان د اوبو د تړاو نسبت 28.7

ټوليز ډول له خپلو ټولو سطحي او تر ځمکې الندې اوبو

سلنه دی ،چې دا نسبت د بېلګې په توګه په پاکستان

څخه يوازې شاوخوا  25سلنه ( 20مليارده مرت مکعب)

کې  77.7سلنه دی او افغانستان له هغو هېوادونو دی،

شوې رسچينې

يې کارونه

40

17

15

3

55

20

د اوبو رسچينه

د اوبو د رسچينې وړتيا

د ځمکې د سطحې اوبه
تر ځمکې الندې اوبه 18
ټولې 75------------------------------

57

31
د اوبو او انرژي فصلنامه

یوولسم کال اتلسمه ګڼه ،د ۱۴۰۱هـ ش کال ملړۍ ربع چې د  ۱۴۴3هـ  -ق کال رسه سمون لري

د هلمند اوبو تړون تطبیق پر وړاندې خنډونه
دویمه برخه:
 – 1اقلیمي بدلونونه او د اوبو سرچینو کمښت
د ځمکې سر  ۴/۳سلنه اوبه تشکیلوي او پاکې د څښاک
وړ اوبه په نړۍ کې ډيرې کمې دي .لیکن همدا کم مقدار
هم په مساوي او برابره توګه نه دي وېشل شوی .د مثال
په توګه د نړۍ  ۶۰سلنې خوږې اوبه د نړۍ له  1۰په کمو
هېوادونو کې شتون لري ،کانادا ،چین ،کلمبیا ،کانګو،
برازیل ،روسیه ،متحده ایاالت ،هند او اندونزیا دا ډول
هېوادونه دي .په مقابل کې د نړۍ  ۸۰هېوادونه د اوبو له
کمښت سره مخ دي .په ځانګړې توګه کویټ ،بحرین،
متحده عربي امارات ،اردن ،لیبیا هغه هېوادونه دي چې د
نړۍ په وچ کمربند او یا نېمه وچ اړخ کې قرار لري؛ او کابو
د خوږو اوبو هیڅ پام وړ سرچینې نه لري .پایله داده چې
همدا د خوږو اوبو ناڅیزه مقدار هم په نړۍ کې په برابره
توګه نه دی توزیع شوی؛ او ځینې هېوادونه په طبیعي
توګه ډيرې اوبه ترالسه کوي په داس ي حال کې چې ځينې
هېوادونه په طبیعي توګه کم مقدار اوبه ترالسه کوي .د
ملګرو ملتونو اوبو پروګرام ادارې لس هغه هېوادونه چې
د اوبو له ډیرو ستونزو سره الس او ګریوان دي په الندې
توګه ښ ي :سومالیا ،موریتانیه ،سودان ،نایجریه ،عراق،
ازبکستان ،پاکستان ،مصر ،ترکمنستان او سوریه .د
امریکا فضایې آژانس څیړنې ښیي چي په راتلونکو  ۳۰کلونو
کې به د اوبو له اړخه په منځني ختیځ کې وضعیت ال پیچلی
او ناوړه ش ي او اوبه به د دې سیمې په مهمې ربړې بدلې ش ي.
په دې راپور کې راغلي دي چې د اوزون طبقي ناوړه وضعیت
ته په پام او همداراز د ملر په لور د ځمکې سیارې د یو
ملیونیم سلنې په اندازه څرخ د دې سبب شوی چې د نړۍ
 ۴۵هېوادونه د شدیدې وچکالي سره مخ ش ي او که چیري
په دې سیمو کې په کافي اندازه اوبه ذخیره نه ش ي نړۍ به د
زراعتي محصوالتو تولید او څارویو د پالنې په برخه کې له
بحران سره مخ ش ي .له دې سره سره د اوسنیو اوبو
کمښت الملونه نور هم دي .دا عوامل که څه هم په هر
هېواد او هرې سیندیزې حوزې کې توپیر کوي ،خو بیا هم
مشترک نړېوال عوامل لري لکه :د نفوس بېسارې وده،
نامؤثره کرهنه ،د پراختیا ناوړه مدیریت ،د اوبو حکومتولي
ناسم او نامناسب جوړښت ،په اوبو کې د ذیدخلو
ګروپونو تعدد او اوبو ته د ستراتژیکې او اوږدمهالې لید نه

درلودل .په افغانستان کې د اوبو کمښت عمده المل د هوا
تودوخې درجې ډیروالی ،د نفوسو بېسارې وده ،ښاري توب،
طبیعي یخچالونو وېلې کیدل ،د باران په بڼه ډير اورښت
او داس ې نور هغه عوامل دي چې په دې هېواد کې د اوبو
کچې کموالي سبب شوي دي .د هېواد پامیر او هندوکش
غرونو په لوړو څوکو کې د هوا تودوخې ډيروالي په سبب په
تیرې نیمې پیړۍ کې شاه خوا  ۳۰سلنه طبیعي یخچالونه
وېلې شوي دي او آن کوچني طبیعي یخچالونه په کلي ډول
له منځه تللي دي .د پوله تیریدونکو اوبو په اړه څېړنې کاږي
چې اقلیمي بدلونونو د افغانستان په غرنیو سیمو کې د
اورښت پر روال منفي اغیزه کړې په ځانګړې توګه د واورې
په شکل اورښت ډير کم شوی او په ژمي موسم کې د ۹،۲
درجې سانتي ګراد په اندازه د هوا ګرموالی د دې سبب شوی
چې کلنۍ د ځمکې تودوخې اوسط کچه  ۲۰۴۶ته لوړه ش ي
او ځمکه هم د ځنګلونو قطع کولو پرمټ خپل کیفیت له
السه ورکړي .همداراز وړاندوېنه کیږي چې د اورښت
موسمونو کې د روال تغییر کیدای ش ي په داس ې بڼه وي چې
په ځینو سیندیزو حوزو کې آن د  ۲۰سلنې اورښتونو
کموالي سبب ش ي .د یادولو وړ ده ،چې په افغانستان کې
وچکالي ال د دې سبب شوي چې د اوبو سرچینې په
زیاتیدونکي توګه له فشار سره مخ ش ي او د څاګانو ککړتیا
سربیره د هغوی د وچیدو او یا غیر فعالیدو سبب شوي
دي.
په افغانستان کې د اوبو کارپوهان په دې باور دي چې د
هلمند اوبو تړون بشپړ تطبیق پر وړاندې اقلیمي بدلونونه
یو له مهمو خنډونو څخه دي .طبیعي ذخایر د یخچالونو
په بڼه د وېلې کیدو په حال کې دي او افغانستان به پرته
له شکه له دې وروسته د اوبو مهار ،زراعتي او یا بل هر
ډول ګټه اخیستنې په موخه د اوبو ذخیره کولو او بندونو
جوړولو ته اړتیا ولري.
 – 2د افغانستان او ایران ترمنځ غیرمتوازنه پراختیا
د افغانستان پوله تیریدونکو اوبو سرچینو مدیریت پرمخ
یو له مهمو خنډونو د اوبېزو ګاونډیو په نسبت د
افغانستان نامتوازن انکشاف دی .افغانستان د تیرو څو
لسیزو بي ثباتیو له کبله نه دی توانیدلۍ چې خپلې اوبه
مهار او مدیریت کړي.

استاد برکت الله "آریوبی"

افغانستان د نورو ګاونډیو هېوادونو په پرتله وروستی د
پراختیا مراحل طی کوي .دا چاره د پوله تیریدونکو اوبو
سرچینو مدیریت په برخه کې ستره ننګونه ګڼل کیږي.
ځکه د افغانستان پراختیا د ګاونډیو هېوادونو په پرتله په
مراتبو ورو ده ،او په ورته وخت کې دا هېواد حق لري چې
د سیندونو څخه خپله منصفانه ګټه واخلي ،په داس ې
حال کې چې نورو هېوادونو وار له مخه له خپلو اوبیزو
سرچینو څخه ډيره زیاته ګټه اخیستې او د استفادې نوي
توقعات یې رامنځته کړي دي .په هلمند سیندیزه حوزه کې
د افغانستان الندې پروت هېواد (ایران) د رسمي څېړنو تر
مخه تر اوسه په دې هېواد کې  ۶۴۷بندونو ګټې اخیستنې
ته سپارل شوي 1۴۶ ،یې د کار الندې او  ۵۳۷یې تر
مطالعې او ارزونې الندې دي او همدا ډول نور هېوادونه
هم ورته وضعیت لري .دا په داس ي حال کې ده ،چې په
افغانستان کې د لویو او کوچنیو بندونو ټولټال شمیر ۲1
ته رسیږي .همداراز د نړېوال بانک ارزونو له مخې په
افغانستان کې د سړي سر عاید په کلني توګه  1،۳۹۹ډالره
په ۲۰11م کې رسیدل او په همدې کال کې د ایران کلني
سړي سر عاید  11،۳۹۵ډالرو ته رسیده .په ۲۰1۳م کال
کې د افغانستان بشري پراختیا شاخص  1۷۵نمبر ته
رسیده په داس ې حال کې د ایران د همدې شاخص له مخې
 ۷۶نمبر ته رسیږي .د ناکامو دولتونو معیار له مخې د
افغانستان شاخص  ۷نمبر ته رسیږي او ایران  ۳۷نمبر کې
شتون لري .په اداري فساد کې هم په ۲۰1۳م کال کې
افغانستان په  ۸ځای کې موقعیت درلود حال دا چې ایران
 ۲۵نمبر کې اوسیږي .همداراز که چیرې نور شاخصونه یې
هم مطالعه ش ي وبه لیدل ش ي چې افغانستان په ډيره
نامتوازنه توګه له خپل غربي ګاونډي (ایران) څخه په
پراختیا کې وروسته پاتې دی.

Water business council for sustainable development
ناصر کرمی ،ایران و خطر هم آمیختگی خشکسالی و خشونت ،بی بی سی فارسی6 ،اکتوبر2014 ،
یحیی حازم ،آبهای فرامرزی افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت ،چهارمین کنفرانس ملی آبُ کابل ،حوت ،1395ص ص7
ملیار ،ادریس ،مروری بر حوزه دریایی کابل ،موسسسه تحقیقاتی دران ،کابل ،میزان  ،1396ص ،26

همان ،ص27
Ehsanullah hayat, adopting strategic framework for transboudary water resources management in Afghanistan,march 2017,research gate,p.50
http//daminfo.wrm.ir/fadam/stats
ریاست برنامه های آب ،وزارت انرژی و آّب افغانستان
World bank overview, Afghanistan in transition: looking beyond 2014
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د یادولو وړ ده ،چې دا موضوع یوازې د افغانستان په اړه

هغه هېواد کې ګوري او ورته مشورې ورکوي .که څه هم

که څه هم ایران دولت تل له افغانستان غوښتې چې د

نه ده مطرح ،بلکې د نورو هېوادونو موارد هم په دې اړه

اسالمي امارت ادعا کوي چې دوی وکړای شول د ایران

هلمند تړون تطبیق په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي،

شتون لري .لکه ایتوپیا چې په نیل سیندیزه حوزه کې له

ابدي دښمن(امریکا) په افغانستان کې ماته وخوړه ،او په

لیکن افغان لوری تل ټینګار کوي چې ایراني لوري په بې

خپلو نورو ګاونډیو وروسته پاتې او وروستۍ پراختیا په

خبره یې دوی ایران هم وژغوره او د ازلي دښمن پښ ې یې

رویې توګه له اوبو څخه ګټه اخلي .ایران د کمال خان بند

حال کې ده ،په داس ې حال کې چې ترکیې په فرات سیند

ورماتې کړې .خو ایراني لوري بیا خپلې اندېښنې هم لري.

جوړېدو مخکې له خپلې حقآبې ډیرې اوبه ترالسه کړې دي.

باندې کافي بندونه جوړ کړي دي.

دوی فکر کوي چې اوسنی نظام ټولشمول نه دی او داس ې

حتی په ځینو کلونو کې یې  ۴چنده اوبه ترالسه کړې دي .د

ښکاري چې د شعیه ډلو په کمزوري مشارکت خپله

کمال خان بند د جوړیدو وروسته د دوی حقآبه نظام

اندېښنه لري ،له بل لوري په ګډ سرحد کله کله د نښتو

منده شوې .د معاهدې مطابق دوی هر کال خپله حقآبه

راپورونه ورکول کیږي چې دې چارې د دوه هېوادونو پر

اخلي .ستونزه داده چې ایراني لوري د ګډ اوبیز سرحد

اړېکو سیوری خور کړی دی .ایران په تیرو شلو کلونو کې

ترڅنګ بېساري اوبیز تآسیسات جوړ کړي چې د دوی

افغانستان کې نظام دننه ډير نفوذ درلود او دوی تمه لري

حقآبې څو چنده ظرفیت لري .دوی ځکه وخت ناوخت

دا نفوذ یې په اسالمي امارت کې هم وساتي.

اعتراض کوي چې د پخوا پشان پریمانه اوبه نه ورځي یوازې

که چیرې افغان دولت اوسنۍ پالن شوې برنامې او یا نورې
پراختیایې پروګرامونه د هلمند سیندیزې حوزې پر سر په
پام کې ولري او یا یې غواړي تکمیل کړي ،طبیعي ده چې دا
مسآله به له ایران سره د ستونزو رامنځته کیدو سبب
کیږي .که څه هم د هلمند اوبو تړون په دې اړه صراحت
لري ،چې د ایراني حقآبې تآمین سربیره باقي ټولې اوبه د

د معاهدې مطابق خپله حقآبه اخلي.

افغانستان ملکیت دی ،دا هېواد حق لري هر ډول چې یې

په تیرو شلو کلونو کې چې دلته جمهوریت حاکم وو ،ایران

غواړي ترې استفاده وکړي .لکه څنګه چې تارلوک وایې په

هڅه کړې د خپلو سیاس ي او غیر سیاس ي اهدافو تعقیب

افغانستان د معاهدې امضاء راوروسته په تیرو شاه و

یوې ګډې سیندیزې حوزې کې د اوبو سرچینو منصفانه

په موخه خپل تحرک ولري او د وخت دولت باندې یې

خوا  ۵۰کلونو کې سره له ناوړه سیاس ي ،امنیتي او

وېش په دي بنسټ والړ دی چي ټول حقآبه لرونکې

السبری او موفقانه نفوذ درلود .دا نفوذ او تحرکت دومره

اقتصادي حالت په هر وضعیت کې معاهدې ته ژمن پاتې

هېوادونه باید په دوامداره او دایمي توګه د یوې نړېوالې

السبری وو چې د ډيرو کلونو لپآره د پخواني جمهور رئیس(

شوی او په ښه نیت یې خپل تعهدات اجراء کړې دي .لکه

سیندیزې حوزې ګټمن کېدو کې شریک وي .دا چاره د

حامد کرزي) دفتر ته به د ایران له لوري ډیرې پیس ي راتللې

څنګه چي په خپله معاهدې کې  ۲۲مترمکعب في ثانیه

افغانستان په څیر هېوادونه چې د پراختیا پروسه یې ورو

او دا خبر په لومړي ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې په 1۳۹۶

وړاندوېنه شوې لیکن  ۴مترمکعب اوبه یې د ښه نیت او

ده ،حق ورکوي چې کله ورته زمینه مساعده وي له خپلو

کې افشا کړه.

حسن همجواري په پار هغه هېواد ته په نظر کې نېولي دي.

په فرهنګي برخه کې هم باید وویل ش ي چې افغانستان تل د

ایرانیان د معاهدې احکامو چې د اړتیا پر بنسټ یې د

ایراني کلتور تر یرغل الندې راغلی دی .د دې موضوع

مشترکو تآسیساتو جوړول ،د ګډو استیشنونو نصب

وضاحت لپاره په 1۳۸۶ه ش .کې سمنګانو والیت کې د یو

تجویز کړې ،له دې مواردو څخه ناوړه ګټه اخلي او د

 – 3د دوه هېوادونو ترمنځ بې اعتمادي او سیاس ي

کتابتون تجهیز او رغونې مثال راوړالی شو چې په زرګونو

معاهدې خالف واټرپمپونه یې نصب کړي وو؛ چې له مخې

ستونزې

جلدونو کتابونو سربیره هغه هېواد پرې  ۶۰زره امریکایې

یې زیاتې اوبه اخیستې .سره له دې چې دا موضوع د افغان

ډالر ولګول او په ورته وخت کې یې دا ډول کتابتونونه د

دولت له لوري په ځلونو د هلمند اوبو کمیسارانو په

افغانستان په نورو لویو ښارونو کابل ،هرات ،بلخ کې

غونډو کې مطرح شوې ده؛ لیکن ایراني لوري بیا بیا پلمې

پرانیستل .دا په داس ې حال کې ده چې په اوسني وخت کې

کولې او د ژمنو سربیره یې واټرپمپونه پورته نه کړل .ایران

ډیری افغان ځوانان د خپلو تحقیقاتو په لړ کې له ایراني

په  ۲۰مه ناسته کې هم یو ځل بیا تعهد کړی چې په لومړیو

سرچینو څخه ګټه اخلي .همداراز پټه نه ده ،چې پخواني

دریو میاشتو کې به  ۵۰سلنه او وروستیو دریو میاشتو کې

حکومت کې ځینې قومي مخور ،سیاسیون او مذهبي کړیو

به  1۰۰سلنه واټرپمپونه جمع کوي.

پوله تیریدونکو اوبو سرچینو څخه ګټه واخلي او دا چاره
په خپله په الندې پروت هېواد یو ډول فشار اچوي چې
ممکن د نویو ستونزو رامنځته کیدو سبب ش ي.

افغانستان او ایران دوه داس ې ګاونډې ملکونه دي چې ګډ
تاریخي ،ژبنیز ،فرهنګي ،دیني او ...مشترکات سره لري،
لیکن د دې باوجود هم د دې دوه هېوادونو په اړېکو کې بې
اعتمادي حاکمه ده .البته د دې بې اعتمادي فکتورونه د
پخواني نظام شتون کې بېل وو او د افغانستان اسالمي
امارت په راتګ سره ځینې دا فکتورونه عوض شوي دي.
له تحول وروسته سره له دې چې د افغانستان اسالمي
امارت عمومي عفوه اعالن کړه خو د دې ډلې ځینې پخواني
غلیمان( شمال متحده جبهې) ډیری مشرانو ایران ته پناه
یوړه .داس ې راپورونه ورکول کیږي چې ایراني چارواکي وخت

د ایران له طریقه ډیرو مالي سرچینو ته السرس ی درلود او
په ورته وخت کې یې د دوی مشارکت او په قدرت کې د ونډې
څخه تل ننګه کړې.
 – 4د ایران له لوري د اوبو بې رویې ګټه اخیستنه

په وخت د اوسني افغان دولت مخالفینو مشرانو سره په

ماده  5معاهده هلمند بین افغانستان و ایران1351 ،
ادریس ،ملیار ،پیشین ص .28
ایران و مداخله دوامدار در امور داخلی و خارجی افغانستان ،وبسایت هویدا ،ب 20سرطان 1396
صورت جلسه  20کمیساران آب هلمند بین افغانستان و ایران ،کابل 22 ،جوزا 1398

بین املللي تحقیقات هم همدا څرګندوي چې ایراني لوري
حتی په ځینو کلونو کې د خپلې حقآبې  ۶چنده اوبه
اخیستې .په دي اړه د ازمیر تکنالوژي انستیتیوت له لوري
په یوه څېړنه کې راغلي دي چې د هلمند سیند څخه و ایراني
لوري  ۵۰۰۰میلیون مترمکعب.
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اوبه اخیستې حال دا چې افغانستان مکلف دی ایران ته
په نورمال اوبیزو کلونو کې ټولټال  ۸۲۰میلیون مترمکعب
اوبه ورکړې .په بل عبارت ایران په ځینو کلونو کې  ۶برابره
ډيره حقآبه ترالسه کړې ده او د افغانستان وضعیت
څخه یې ناوړه ګټه اخیستې.
د اوبو او انرژي وزارت پخوانیو چارواکو هم دا مسآله یاده
کړې ده .په ۲۰1۸کال کې د وخت وزیر علي احمد عثماني
ولس ي جرګې ته په استماعیه غونډه کې ایران د اوبو په
ناوړه مدیریت او بي رویې ګټې اخیستنې تورن کړ .نوموړې
ویلي وو چې ایران په لسګونو بندونو د افغانستان سره په
ګډو اوبو جوړ دي حال دا چې افغانستان یوازې  ۴بندونه
په دې اوبو تر الس الند نېولې دي .د ده په وینا ایران په
قراقرم ،خاف ،پترګان او هلمند سیندونو باندې لسګونو
بندونو په جوړولو سره د دې سیندونو وچېدو المل
شوی.
 -5د اوبو تحویلولو څرنګوالی :سره له دې چې د هلمند
سیند څخه د ګټې اخیستنې حقوقي رژیم د 1۳۵1ه ش
تړون کې تدوین شوی ،لیکن د تیرو څو لسیزو بې ثباتیو
او ناامنیو له کبله نه وو توانیدلي چې مشترکه غونډه جوړه
کړې چې په پای کې دواړه لوري وتوانیدل په 1۳۸۳ه ش کې
تهران کې د کمیسارانو لومړنۍ ناسته دایره کړې .په
حقیقت کې یوه مهمه مسآله چې د دواړو هېوادونو ترمنځ
پرې اختالف شته او په جلساتو کې مطرح شوې هم ده،
هغه او ایراني لوري د افغانستان له لوري د اوبو
تحویلولو څرنګوالي دی .د لومړنۍ صورت جلس ې په  ۶بند
کې راغلي دي چې ایراني دولت به د 1۳۵1ه ش معاهدې
مطابق د قرارداد درېیمې مادې الف او ب بندونو مطابق
د حقآبې اخیستلو په برخه کې اقدام کوي).
د افغانستان له لوري د اوبو تحویلولو ځایونو په الندې
توګه دي:
 .1هغه ځای چې سرحدي کرښه د سیستان رود
قطع کوي؛
 .۲په دوه نورو ځایونو کې چې د  ۵1او ۵۲
سرحدي پیلرونو ترمنځ واقع دي او د درېو
میاشتو په دننه کې به د کمیسارانو له لوري
فاصله تثبیت کیږي چې سرحد د سیند منځ
قطع کوي ،تعین کیږي او دا دوه نقطې به د
دواړو هېوادونو له لوري تصویبیږي.
دا چې افغانستان نه وه توانیدلی د ناامنیو له کبله
دهراوود استیشن په تیرو دوه لسیزو کې نصب کړي او
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ایراني لوري په همدې پلمه د افغانستان تعهدات تر
پوښتنې الندې دی ،چې ګواکې د معاهدې مطابق حقآبه یې
و ایراني لوري ته نه ده ورکړې .دا په داس ې حال کې ده چې
د نړېوالو تحقیقاتو پر بنسټ ایراني لوري آن تر ۵۰۰۰
میلیون مترمکعب پورې په کلنۍ توګه اوبه اخیستې دي او
دا د معاهدې مطابق حقآبې  ۶چنده کیږي .د ایران اسالمي
جمهوریت جدي سرغړونه داده چې د هغه نقطې چې باید
د معاهدې انفاذ وروسته په  ۳میاشتو کې جوړې شوې
وای ،تر اوسه نه دي جوړ شوي ،بلکې اوبه یې د معاهدې
خالف په مختلفو ځایونو کې ترالسه کړې دي .په ځینو
ناستو کې ایراني لوري غوښتنه کړې چې ټولې اوبه دې د
سیستان په نقطه کې ورکړل ش ي ،هغه څه چي د افغان
هیئت له لوري په ټینګه رد شوې او د معاهدې خالف بلل
شوې دي.
 – 6د افغانستان داخلي ستونزې او اوبو مسایلو ته نه
لومړېتوب ورکول؛
افغانستان په تیرو  ۲لسیزو کې له بیالبیلو ننګونو سره
مخ وه .ناامني ،اداري فساد ،د قانون نه حاکمیت ،د پوله
تیریدونکو اوبو مدیریت په اړه د قوي سیاس ي ارادې نشتون
او داس ې نور ...همدا ستونزې د دې سبب شوې چې د
هلمند تړون تطبیق په برخه کې کوټلي ګامونه همغس ې چې
الزمه وه ،وانخیستل شول .د مثال په توګه ایراني لوري
کابو په ټولو ناستو کې د دهراوود استیشن د نه جوړېدو
څخه سر ټکولی او دا چاره یې د هلمند تړون تطبیق او
ایراني لوري د حقآبې اخیستلو په برخه کې لوی خنډ بللی
دی .لیکن افغانستان تر وروسته نه وو توانیدلی چې دا
استیشن جوړ کړي .افغانستان باالخره په ۲۰۲۰م کې د
دهراوود نصب چارې بشپړې کړې چې د ۲۰۲1م آګست 1۵
نیټې تحول په پایله کې اغیزمن شو .همدا مسآله و ایراني
لورې ته لویه پلمه شوې چې له خپلو تعهداتو سرغړونه
کوي او په حقیقي توګه نه آماده کیږي چې دریو نقطې
تعین ،تثبیت او د استیشنونو نصب مسآله نهایې ش ي.
افغان مقاماتو په ځلونو په ډاګه کړې چې ایراني لوري له
خپلې حقآبې ډيرې اوبه ترالسه کوي ،لیکن ایراني لوري دا
مسآله نه مني .په دې حالت کې د اوبو اندازه استیشنونو
ته شدیده اړتیا احساسیږي چې او ایراني لوري ته حقآبه
منظمه او د معاهدې مطابق تحویل ش ي.
له بل اړخه د افغانستان په اسنادو کې اوبو مسالې ته کم
ارزښت ورکړل شوی او دې مسآلې افغانستان له ګاونډیو
سره د پوله تیریدونکو اوبو پر سر لېرې ساتلی دی .د

افغانستان ملي پراختیایي ستراتیژي چې له 1۳۸۷ه ش تر
1۳۹1ه ش پورې په پام کې نېول شوي وه او په هماغه
وخت کې د افغانستان پراختیایي موخو لپاره د  1۵کلونو
لپاره ټاکل شوې وه ،که څه هم د دې سند اعتبار موده
پای ته رسیدلې او له بل اړخه د نوې نظام په راتګ د هاغې
ستراتیژي انفاذ وضعیت نه دی معلوم ،خو مونږ دلته هغه
د نمونې په توګه یادوو .دا ستراتیژي د  ۳موخو ۸ ،رکن او
 1۷سکتورونه رانغاړې .په دې ستراتیژي کې د اوبو مسآلې
ته په کم نظر کتل شوي دي او په ارزښت ورکولو کې لکه
څنګه چې پوهیږو د کرهنې سکتور په اوبو متکي دی او د
صنعت په شان سکتورونه چي ټول په اوبو متکې دي ،له
اوبو څخه ډيرې اهمیت لري .د اوبو سرچینو مدیریت د
دې ستراتیژي درېیم رکن درېیم سکتور ګڼل کیږي او
همداراز د دې ستراتیژي له مخې ځینې سکتورونو ته
لومړېتوب ورکړل شوی چې پورتني درجه یې  1۲۰ده .له بده
مرغه اوبو ته ټیته درجه  ۲۰درجې په نظر کې نېول شوې
ده .په تیرو څو کلونو کې د هماغه ستراتیژي پر بنسټ د
زراعتي پراختیا ،ښارجوړونې ،صنعتي پراختیا ،کډوالو او
راستنیدونکو وګړو لپاره پالن جوړونه د همدې ستراتیژي
په لید ،موخو ،ارکانو او سکتورونو په پام کې نیولو سره
تدوین شوي دي .دا په داس ې حال کې ده چې د زراعتي
پراختیا لپاره د اوبو سرچینو ته اړتیا ده ،کوم ځای کې چې
اوبه نه وي کرهنې ته پراختیا نه شو ورکوالی .په بل عبارت
کرهنه په اوبو پورې تړلې ده او د اوبو سرچینو مدیریت
پر زراعتي هغه مقدم او اصل دی .همداراز کوم ځای کې
چې اوبه نه وي نه شو کوالی ښارګوټی جوړ کړو او یا
کډوالو او راستیدونکې وګړي میشت کړو .نو ځکه په
حقیقت کې د دې ټولو پراختیایي چارو لپاره د اوبو
سرچینو تدارک او مدیریت ته اړتیا لیدل کیږي ،بناء د اوبو
مسآلې ته باید لومړېتوب ورکړل ش ي.
بله جدي ستونزه داده ،چې د پوله تیریدونکو اوبو په اړه
کوم تقنیني او پالیس ي کچ سند نه لرو .د افغانستان اوبو
چارو تنظیم قانون کې پوله تیریدونکو اوبو ته په مجمله
توګه اشاره شوې .د تیر نظام په وروستیو کې د پوله
تیریدونکو اوبو پر پالیس ي نهایې کولو چټک کار روان وو چې
وروسته د ځینو ستونزو له امله نهایي نشو او تر اوسه
هماغس ي پاتې دی .د باندنیو چارو وزارت هم د بهرني
سیاست په برخه کې اوبه له پامه غورځولې دي ،حال دا
چې اوبه باید زمونږ د ملي امنیت او بهرني سیاست اړوند
یوه مسآله وي.
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 – 7د ګډو اوبیزو ساختمانونو نشتون او د سرحدي
عالیمو نه تعیین
یو له هغو ستونزو چې دواړو هېوادونو وخت نا وخت پرې
جنجال کړی د هلمند په سیند کې د ایرانې حقآبې
اخیستلو دریو محلو تعیین ،تثبیت او د ګډو او بیزو
ستیشنونو نشتون دی چې وکړای ش ي ایراني لوري ته
حقآبه نظام منده او قاعده منده تحویل کړي .لکه
څرنګه چې په خپله تړون کې پېشبیني شوي ده او د قرارداد
ښه تطبیق او اړوند اختالفاتو د حل او فصل لپاره د
کمیسارانو کمیټې وړاندوېنه شوې ده .تر اوسه د
کمیسارانو ګډې کمیټې  ۲۵نوبتي ناستې په ایران او
افغانستان کې ترسره کړې او بیالبیل مسایل یې تر بحث
الندې نېولې دي .د مثال په توګه ایراني لوري کابو په ټولو
ناستو کې د دهراوود استیشن د نه جوړېدو څخه سر
ټکولی او دا چاره یې د هلمند تړون تطبیق او ایراني لوري
د حقآبې اخیستلو برخه کې لوی خنډ بللی دی .لیکن
افغانستان تر وروسته نه وو توانیدلی چې دا استیشن جوړ
کړي .افغانستان باالخره په ۲۰۲۰م کال کې د دهراوود
نصب چارې بشپړې کړي چې د ۲۰۲1م کال آګست 1۵
نیټې تحول په پایله کې اغیزمن شو .همدا مسآله و ایراني
لورې ته لویه پلمه شوې چې له خپلو تعهداتو سرغړونه
کوي او په حقیقي توګه نه آماده کیږي چي دریو نقطې
تعین ،تثبیت او د استیشنونو نصب مسآله نهایې ش ي.
افغان مقاماتو په ځلونو په ډاګه کړې چي ایراني لوري له
خپلې حقآبې ډيرې اوبه ترالسه کوي ،لیکن ایراني لوري دا
مسآله نه مني .په دې حالت کې د اوبو اندازه کونې
استیشنونو ته شدیده اړتیا احساسیږي چې و ایراني لوري
ته حقآبه منظمه او د معاهدې مطابق تحویل ش ي.
د دې ترڅنګ مهمه ستونزه داده چې تر اوسه د معاهدې
مطابق د ایراني حقآبې اخیستلو درې ځایونه تعین ،تثبیت
او په مشترکه توګه جوړ شوي نه دي او نه هم د اوبو
اندازه کولو ستیشنونه پکې نصب دي ،حال دا چې د
معاهدې له مخې دا کار باید په څو میاشتو کې ترسره
شوی وای .لیکن ایراني لوري د پلمو په لټولو له خپل دغه
تعهد(ژمنې) څخه سرغړونه کوي .سره له دې چې د
کمیسارانو په  ۲1ناسته کې د جدول پر سر موافقه وکړه
چې دواړه لوري به په مشخص وخت کې د هلمند تړون
تطبیق په مخ کې پراته خنډونه لرې کوي .په ځانګړې توګه
د دریو محلونو تعین ،تثبیت او ګډه جوړونه .د هماغس ې
ناستې شاه و خوا دوه کاله تیریږي خو ایراني لوري په
حقیقي توګه دې ته نه دی آماده شوی .دواړو لوریو یوازي
تیر کال وکړای شول چې د ډیرو ستونزو وروسته د هلمند
سیند مشترکه سیمه تر  1۸کیلومتره پورې سروي او
نقشه برابرې کړي .پوتوګرافي نقش ې د دواړو لوریو له لوري
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امضآ شوي او که ایراني لوري قوي اراده ولري کوالی ش ي
په آسانه د حقآبې اخیستلو درې ځایونه تثبیت او پرې ګډ
سټیشنونه نصب کړي.
ً
ضمنا بله ستونزه چې د هلمند سیند تړون په مخ کې پرته
ده هغه د  ۵1او  ۵۲سرحدي پیلرونو نه تثبیت دی .د
سرحدي پیلرونو تعین ځکه مهم دی چې د معاهدې له مخې
د ایراني حقآبې دوه ځایونه د همدې پیلرونو په منځ کې
جوړ ش ي .دا موضوع هم کابو په ټولو جلساتو کې یاده
شوې او دواړو لوریو یې پر جوړېدا ټینګار کړی .دا موضوع
له ایران سره د مدرنیزاسیون پروس ې کې چې تر دمګړۍ یې
 1۰ناستې شوي دي او ډيری سیمې یې تر پوښښ الندې
راوستلې هم دي ،نهایې کیږي .د سرحدي پیلرونو تعین
موضوع باید د دواړو لوریو له لوري په جدیت تعقیب ش ي
تر څو د هلمند تړون تطبیق پر وړاندې اساس ي ستونزه له
منځه والړه ش ي .سره له دې چې په  ۲۰مې ناستې کې هم په
دې موضوع ټینګار شوی ،خو تر اوسه په دې اړه کوټلې او
مؤثر ګامونه نه دي اخیستل شوي.
 – 8د ایران ډېرتوقعات
معموال اختالف په هغو کلونو کې ډير واقع کیږي چې کال
غیر نورمال اوبیز کال وي او کابو د هلمند سیند ښکتنۍ
برخه وچه وي .د هلمند اوبو تړون په ډاګه کړې چې په
میاشتنۍ توګه څومره مقدار حقآبه باید ایراني لوري ته
ورکړل ش ي او په عین وخت کې یې دا هم بیان کړې چې ایران
په نورمال او غیر نومال کلونو کې د خپلې حقآبې څخه د
ډير مقدار اوبو او یا سیالبونو په برخه کې هیڅ حق نه لري
او نه اوبه اخیستالی ش ي .افغان دولت تل ټینګار کړی چې
هغه اوبه چې ایراني لوري ته په اورښتي موسمونو کې بهیدلې
د ایراني حقآبې څخه ډيرې وي او ایراني لوري یې چاه نیمه
او ذخیرو ته منحرفوي تر څو بیا د اړتیا په صورت کې ترې
ګټه واخلي.
ایراني لوري وایې چې هامون بین املللي ډنډ دی او د طبیعت
حقآبه باید د سیاس ي ،حقوقي او اقتصادي حقآبې په جال
توګه هغه هېواد ته په نظر کې ونېول ش ي .ځکه چې د
هامونونو په وچیدو د سیمې اکوسیستم ته زیان اړوي او
د ګرد او غبار شتون سربیره په سیمه کې د خلکو او
الوتونکو د کډوالي سبب کیږي .لیکن افغانان اصرار لري
چې د  1۳۵1کال تړون په عملي توګه د طبیعت حقآبه هم
په نظر کې نیولې ده او ایراني لوري باید حقآبه داس ې
مدیریت کړي چې وکړای ش ي هامونونه هم ژوندي
وساتي.واقعیت همدادی چې د هلمند اوبو تړون اساسا د
دلتا کمیسون راپور پر بنسټ رامنځته شوې او په نوموړې
راپور کې د دوی هر ډول حقآبه په نظر کې نېول شوي ده.
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همداراز کیدای ش ي د هامونونو مسآله په هغه وخت کې
ډیره مهمه نه وه او بل دا چې هامونونه د هلمند سیند
برسیره د خاشرود ،هاروت رود او فراه رود څخه هم تغذیه
کیږي .افغانستان په کلنۍ توګه سلګونو او زرګونو ملیون
مترمکعب اوبه د سیالبونو په بڼه دي هامونونو ته ورکوي
خو هغه اوبه د ایران له لوري منحرف کیږي او ایران هم
خپله د سیند هغه شاخې چې تاالبونه پرې تغذیه کیدل بل
لوري ته ګرځولي دي.
 – 9ابزاري دیپلماس ي د هلمند اوبو سیند تړون پر
وړاندې د خنډ په توګه
اوبه نه یوازې د همکاري یوه وسیله ده بلکې د منازعې یو
کتلست هم کیدای ش ي .تجربو ښودلې ده چې قدرتمند
هېوادونه تل د اوبو څخه د فشار آلې په توګه کار اخلي .له
اوبو څخه د ابزاري دیپلماس ي په توګه کار اخیستنه په
پخوانۍ او کالسیکه دیپلماس ۍ کې ځای لري او قدرتمند
هېوادونه تل په دې هڅه کې وو؛ چې څنګه نورې بهرنۍ
ستونزو حل د اوبو سره مبادله کړي .دا ستونزې کیدای
ش ي نن په ایران کې د افغان کډوالو حضور او یا افغان
تجارتي مالونو تګ او راتګ وي او یا هم د حکومت وسله
وال مخالفینو شتون وي .دا ستونزې نن یو څه دي ،سبا
بل څه او بله ورځ بدلیږي .هره ورځ کیدای ش ي دا ستونزې
ډیرې او وضعیت ال پیچلي کړي .په داس ې حال کې چي د
اوبو سرچینې محدودې دي ،بسنه نه کوي او بي بدیله دي.
په سنتي دیپلماس ۍ کې د اوبو ماهیت او واقعیت ته هیڅ
پام نه کیږي او په هیڅ وخت کې دا ډول لید کې د اوبو
جغرافیې ،اوبو مقدار ،اوبو کیفیت ،اوبیزې اړتیاوو باندې
تمرکز نه کیږي ،بلکه هڅه دا کیږي چې له اوبو څخه د
مذاکراتو په میز کې د ابزار په توګه کار واخیستل ش ي او د
دې بې بدیله مادې په وړاندې کولو سره هېوادونه وکړای
ش ي نورې اړتیاوې پوره کړي .دا په داس ې حال کې ده ،چې
تهران په ځلونو تهدید کړی چې که افغان لوري یې حقآبه
ورنکړي ایران به افغانستان تر فشار الندې راولي .د ایران
باندنیو چارو وزیر ښاغلي جواد ظریف وویل چې کډوال،
سرحدي مراودات او نور مسایل د افغانستان پر وړاندې
د فشار اهرم دی .ایران چې ځان په غربي آسیا کې لوی
قدرت بولي ،له هیڅ ډول مؤجه دلیل پرته افغانستان
تهدیدوي .د هلمند اوبو تړون د ایران سهمیه مشخصه
کړې چې په نورمال اوبیز کال کې به ایران کابو  ۸۲۰میلیون
مترمکعب اوبه اخلي او دا په داس ې حال کې ده ،چې ایران
په ځینو کلونو کې تر  ۵۰۰۰میلیون مترمکعب اوبو پوري
اخیستې دي .په بل عبارت د خپلې حقآبې  ۶چنده اوبه یې
ترالسه کړې دي.

35
12
د اوبو او انرژي فصلنامه

د افغان صدراعظم محمد موس ی شفیق او ایراني سیال
امیر عباس هوایدا ترمنځ امضا شوې تړون ټول حقوقي او
قانون مراحل طی کړي دي او یو بین املللي سند ګڼل
کیږي.افغانستان دا بین املللي سند په یو اړخیزه توګه نه
دی لغوه کړی چې تهران یې تهدیدوي .که چیرې په دې
وروستیو کلونو کې ایراني لوري ته کم مقدار بهیږي د
اقلیمي تغیراتو زیږنده ده او بل دا چې د کمال خان بند
جوړېدو را وروسته د دوی حقآبې مقدار د تړون مطابق
دی ځکه چې د پخوا پشان پریمانه اوبه نه ش ي اخیستالی.
دا یوازې د ایران پخوانی بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نه
دی ،چې دا ډول غیر دیپلماتیکې او تهدید آمیزه څرګندونې
کوي بلکې وخت په وخت د ایراني چارواکو له لوري دا
مسآله راپورته کیږي .دا چاره د دوه هېوادونو ترمنځ د
اړېکو ښه والي سره هیڅ مرسته نه کوي .تهران په
دیپلماتیکي تعارفاتو کې افغانستان تل داس ې یادوي چې
ګواکې ګډ تاریخ ،ارزښتونه ،ژبه او ډیر مشترکات سره لري،
که څه هم په دي مسآلې کې شک نشته لیکن په سیاست
جوړونه کې هیڅ ایراني مقام دې مسآلې ته پاملرنه نه کوي
او هغوی حتی خپل ګاونډي او د ډيرو مشترکاتو درلودونکی
هېواد تهدیدوي.
دا په داس ې حال کې ده ،چې دواړه هېوادونه د بیالبیلو
مشترکاتو په درلودلو سره ډیرې ګډې ګټې لري او دواړه
خواوې باید د ګډو ګټو او حسن همجواري ته په پام خپلې
اړېکې پراخې کړي او د اوبو سرچینو څخه د ښو اړېکو
پراختیا وسیلې په توګه کار واخلي نه د فشار او تنازع ابزار
په توګه.
پایله
افغانستان او ایران شاه وخوا  ۳۵کیلومتره ګډ اوبیز
سرحد لري چې له  1۸۷۰میالدي کال راهیس ې د هلمند
سیند اوبو حقوقي وضعیت په اړه دواړه لوري سره
اختالف درلود او باالخره دا اختالف په  1۳۵1هجري ملریز
کې د دوه هېوادونو ترمنځ د حقوقي تړون رامنځته کیدو
پرمټ پای وموند .نوموړی تړون د هېوادونو
صدراعظمانو (افغان صدراعظم مرحوم محمد موس ی
شفیق او ایراني سیال یې امیر عباس هوایدا) ترمنځ
امضا ،د پارملانونو له لوري تصویب او اسناد یې په
1۳۵۶هش کې مبادله شول .د هلمند سیند حقوقي
وضعیت د همدې تړون پر بنسټ تعریف او تشخیص
شوی او له بل اړخه د همدې تړون تطبیق او اختالفاتو ته
د رسیده ګي په پار د کمیسارانو ګډه کمیټه پېشبیني شوي
ده چې دې کمیټې په افغانستان کې د بې ثباتیو په وجه څو
لسیزې ناستې ونه شوې کړای او په پای کې یې لومړنۍ
ناسته په  ۲۰۰۴میالدي کال تهران کې ترسره کړه .تر اوسه
 ۲۵پنځه ویشت ناستې په نوبتي شکل (افغانستان او
ایران) کې ترسره شوي دي او بیالبیل مسایل یې تر بحث
الندې نېولې دي.
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که څه هم له تیرو شاه خوا  1۸کلونو راهیس ې د دواړو
خواوو ترمنځ د تړون تطبیق په برخه کې ډیر بحثونه او
پریکړې شوي دي ،لیکن تر اوسه هم له بده مرغه دا تړون
بشپړ تطبیق شوی نه دی .د دې تړون بشپړ پلي کیدو پر
وړاندې ننګونې شتون لري ،چې د نمونې په توګه مو اقلیمي
بدلونونه ،د افغانستان داخلي ستونزې او بې ثباتي ،د
دواړو هېوادونو ترمنځ بې اعتمادي او سیاس ي ستونزې ،د
ګډو اوبیزو تآسیساتو نشتون ،د اوبو څخه ابزاري
دیپلماس ي په توګه کار اخیستل ،د افغانستان نامتوازن
پرمختګ د ګاونډیو په پرتله ،د اوبو تحویلولو څرنګوالی او
 ...یې د یادولو دي .د دې ستونزو حل لپاره وړاندیز کیږي
چې اړخونه دي په نورو برخو کې خپلې اړېکې پراخې کړي،
موجوده بې اعتمادي له منځه یوس ي ،هایدرولوژیکي آمار
او ارقام دې سره شریک کړي او له اوبو څخه دي د ابزارې
دیپلماس ۍ په توګه ګټه نه اخیستل کیږي او د حسن
همجوارۍ او ګډو منافعو ته په پام دي اقدام وکړي.
له بل اړخه د هلمند 1۳۵1هش کال تړون د افغانستان او
ایران ترمنځ امضاء شوی او د هېوادونو پارملانونو له لوري
یې اسناد تصویب شوي چي په 1۳۵۶هش کال کې د دواړو
هېوادونو ترمنځ مبادله شول .هیڅ ډول قانوني نواقص نه
لري او دواړه خواوې باید ورته متعهد پاتې ش ي .د
1۳۵1هش کال د هلمند اوبو تړون په کامله توګه له بین
املللي حقوقي قواعدو سره سازګاري لري او هیڅ ډول
حقوقي ستونزه نه لري .د دې معاهدې نقض بین املللي
مسؤلیت له ځان سره لري چې ایراني لوري د دې اړخه
کیدای ش ي مسؤل وپیژندل ش ي .دا مسؤلیت جبران
خسارت هم له ځان سره لري.
وړاندېزونه:
 -1د اوبو حوزې پوهان په دې آند دي چې اوبه په بالقوه
توګه د همکاري پراختیا وسیله کیدای ش ي او هم د
منازعاتو رامنځته کیدو ابزار په توګه تري ګټه اخیستالی
ش ي .په همدې اساس ضروري ده ،چې افغانستان او ایران
د هلمند اوبه د تړون مطابق په داس ې بڼه مدیریت کړي،
چې د ښو اړېکو رامنځته کولو سربیره د سولې او ثبات
پراختیا وسیله ش ي.
-۲ایران او افغانستان باید خپلې اقتصاډي او تجارتې
اړېکو ته پراختیا ورکړي تر څو دا چاره د اوبیزو همکاریو
پراختیا وسیله ش ي او دواړو لورې وکړای ش ي ستونزې یوې
خوا او همکاري وغځوي؛
-۳د نړېوالو معیاري اصولو او د 1۹۹۷م کال کنوانسیون
وړاندوېن شوې قواعد باید د پوله تیریدونکو اوبو کلي او
الرښودیز اصولو په توګه په پام کې ونېول ش ي؛

-۴افغان لوری باید د دهراوود استیشن هغه سنسر چې د
تحول په پایله کې اغیزمن شوی ،جوړ او هم ایراني لوري د
دریو نقطو جوړولو برخه الزم ګامونه واخلي.
-۵د نورو هېوادونو ګټمنو تجاربو څخه ګټه اخیستل چې
په ګډو سیندیزو حوزو کې ترې استفاده کیږي ،مهمه
موضوع ده .د مثال په توګه د اختالفاتو حل موډلونه،
توافق نامې او معاهدات ،هایدرولوژیکي او مترولوژیکي
اطالعاتو تبادله ،نظارتي تآسیسات او جوړښتونه .دا چاره
د اختالفاتو حل په برخه کې مهم او اغیزمن ګام ګڼل کیږي.
 -1هامونونه او ګودزرې د دواړو هېوادونو ګډ طبیعي
بشري میراث دی چې وچیدل یې چاپیریالیز بحران زیږوي
او ناوړه اقتصادي ،چآپیریالي ،اجتماعي او ایکولوژیکې پایلې
لري .بناء پکار ده ،چې د احیا لپاره یې الرې چارې ولټول ش ي
او ایراني لوري د هامونونه اوبه پریږدي ،منحرفې یې نه
کړي .ایراني لوري باید د هلمند سیند خپل اصلي مسیر ته
راوګرځوي تر څو هامونونه احیا او چاپیریالیزه پراختیا
رامنځته ش ي.
-۲د دواړو هېوادونو ترمنځ اوبېزې همکاري کیدای ش ي په
سیمه کې د سولې او ثبات پراختیا سره مرسته وکړي او که
خدای مکړه ترې غفلت کیږي دا چاره به نه جبرانیدونکې
زیانونه له ځآن سره ولري.
-۳د نړېوالو حقوقو پر بنسټ د هلمند اوبو تړون یو معتبر
او الزامي حقوقي سند دی چې دواړه لوري باید د نوموړې
سند په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه اجرا کړي او د ښه
نیت او حسن همجواري له مخې اختالفاتو ته سوله ایزه
حل الر ومومي.
-۴ایران باید د هلمند اوبو سیند څخه په بې رویه توګه
ګټه اخیستنه ودروې تر څو توقعات یې کنټرول او د
طرفینو ترمنځ اعتماد جوړونې فضا مساعده ش ي.
 -۵اوبه باید د سولې او نیکو اړېکو پراختیا وسیله ش ي .په
همدې موخه له اوبو څخه ابزاري دیپلماس ۍ په توګه ګټه
اخیستل مناسب عمل نه دی او د فشار وسیلې په توګه
باید ترې کار وانه اخیستل ش ي.
-۶افغانستان یو وروسته پاتې هېواد دی او تازه د پراختیا
ګامونه اخلي .د تیرو څو لسیزو بې ثباتیو له کبله نه ده
توانیدلي چې له خپلو اوبیزو سرچینو څخه د هېواد په
سوکالي او بیارغونه کې مؤثره ګټه واخلي ،په دې اساس دا
هېواد د نړېوالو حقوقو پر بنسټ حق لري ،چې له پوله
تیریدونکو اوبو څخه د ټولنې پراختیا لپآره ګټنه وکړي او
ایران باید د افغانستان دا مشروع حق په رسمیت وپیژني.
-۷ایراني لوري دې د خپلې ټاکل شوې حقآبې څخه د ډیرو
اوبو توقع ونه لري.
-۸هایدرولوژیکي آمار او ارقام باید د دواړو هېوادونو له
لوري مبادله ش ي تر څو له مخې یې نورمال او غیر نورمال
کال وړاندوېنه وش ي او د ایران حقآبه نظام منده ش ي.

حازم ،یحیی ،پیشین ،ص7
زورگویی و قلدری ایرانی ها ،هشت صبح 7 ،سنبله  .1397برای جزیات بیشتر به لینک ذیل مراجعه کنید/ https://afghanwaters.net/wp-content/uploads/2018/10:زورگویی-و-قلدری-
ایرانیها-هشت-صبح

Ehsnaullah hayat, ibid.p45.
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ننګرهار واليت ته د افغانستان د اسالمي امارت د اوبو او انرژي وزارت
رسپرست وزير مال عبداللطیف منصور کاري سفر

د اوبو او انرژى محرتم وزیر مال عبداللطیف منصور

ورپيس د اوبو او انرژي محرتم وزیر د اوبو او انرژي

ننګرهار والیت ته ترشيف راوړى وو.

وزارت په بودیجه او  1401کال پۀ تشکیل

لومړى د ننګرهار سينديزې فرعي حوزې ته راغلو

وغږیده  ،همدارنګه يې د وزارت اړوند مسايلو او

او د سينديزې فرعي حوزې پۀ مقر کې يې د ياد

خپل کاري سفر پۀ اړه وينا وکړه.

رياست لۀ پرسونل رسه ناسته وکړه.

تر غرمې وروسته يې د ننګرهار سينديزې حوزې پۀ

دغه ناسته د قران کريم پۀ تالوت رسه پیل شوه
ورپيس د سينديزې فرعي حوزې رئيس الحاج سيد
فضل احد هاشمي وزير صيب او راغلو ميلمنو ته
ښۀ راغالست وويل او د ننګرهار فرعي حوزې پۀ
رابطه یې هر اړخيزه معلومات رشيک کړل پۀ
السته راوړنو او مشکالتو يې تفصييل وينا وکړه.

رياست کې د  PMSجاپان موسسې لۀ مسؤلينو رسه
ناسته وکړه پدي ناسته کې د ننګرهار سينديزې
فرعي حوزې رئيس الحاج سيد فضل احد هاشمي
هم حضور درلوده د  PMSپۀ مناینده ګي استاد
ديدار مشتاق خربې وکړې د خپلو روانو پروژو او
راتلونکي پۀ هکله یې معلومات ورکړل ورپيس د
اوبو او انرژي محرتم وزیر خربې وکړې د پروژو د

دکارمندانو پۀ مناينده ګي د اوبو د تنظيم امر

ښۀ تطبیق او همغږي پۀ اړه یې پوره ډاډ ورکړ او

محرتم مولوى سيد محمد صادق هاشمي خربې

فيصله وشوه ،چې ساحې ته الړ شو او کارونه لۀ

وکړې.

نږدې وکتل يش.

تر دې وروسته محرتم وزير صيب چې د سينديزې
فرعي حوزې رئيس هم وررسه ملګری وو د ننګرهار
واليت مقام ته ترشيف يوړه د ياد والیت د
مرستيال وايل مولوي رباين رسه یې ولیدل وزیر
صيب وررسه د اوبو او انرژي وزارت راتلونکې
پالنونه رشيک کړل او د کارونو پۀ همغږي یې
ټينګار وکړ.
د دې څخه وروسته محرتم وزیر صيب د ننګرهار
واليت مرستيال وايل د سينديزې فرعي حوزې
رئيس اوتخنيکي ټيم خیوې ولسوايل ته سفر وکړ
د  PMSد پروژو لکه مرواريد1کانال ،برکاشکوت
امريانو رسبندونو او کانالونو او تربیوي مرکز څخه
یې ليدنه وکړه.
او د ماښام د ملانځه وروسته بريته سينديزې حوزې ته
راستون شو او خپل کاري سفر یی پاى ته ورساوه.
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21

نوزدهمین جلسه تخنیکی معینیت آب وزارت آب و انرژی برگزار گردید

از ص  19م ثور

این جلسه تحت ریاست محرتم انجنیر مجیب الرحمن
عمر آخندزاده ،معین آب و زارت آب و انرژی با اشرتاک
روئسای مرکزی سکتور آب و محرتم داکرت غالم فاروق

اعظم مشاور وزارت برگزار شد.
در این جلسه ،فیصله ګردید که معلومات پروژه های که
از وزارت زراعت به وزارت آب و انرژی انتقال یافته
خواسته شود.
در این جلسه تخنیکی ،رئیس آب های سطحی طی

پرزینتیشنی پیرامون ارقام ستیشن های آب در سطح
کشور ،چگونگی جمع آوری ارقام آب از ستیشن ها،
اقسام جریان اندازه گیری آب ،کیفیت معلومات
ستیشن هاو همچنان پیرامون حفظ و مراقبت ستیشن
ها به اشرتاک کنندگان جلسه معلومات همه جانبه ارایه
منود.

معین آب و زارت آب و انرژی در این جلسه به منظور

پیشربد بهرت امور به روئسا هدایات الزم تخنیکی داده

پرزینتیشنی در جلسه تخنیکی هفته وار به اشرتاک

افزود ،که متام روئسا پالن ریاست های شان را طی

کنندگان ارایه منایند.

د اوبو او انرژي وزارت سالکار پۀ افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د دفرت ) (UNAMAلۀ
رسپرست رسه پۀ لیدنه کې د اوبو او انرژي پروژو د پيل کیدو پۀ برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه
د اوبو او انرژي وزارت سالکار ښاغيل ډاکټر
غالم فاروق اعظم د یوناما د دفرت له رسپرست
ښاغيل اسکاټ اسمیټ رسه لیدنه وکړه او د اوبو
او انرژي پروژو د پيل کیدو پۀ برخه کې يې د
ګډو همکاریو پۀ هکله بحث او د نظر تبادله
وکړه.

پۀ دغه لیدنه کې ،د اوبو او انرژي وزارت سالکار
د اوبو څخه د اغېزمنې استفادې او برېښنا انرژي
ته د نه الرسيس پۀ برخه کې د خلکو د ستونزو
پۀ اړه خربې وکړې او پۀ دې برخه کې یې د دغې
ادارې د همکاري غوښتنه وکړه.
ښاغيل اعظم پۀ دغه لیدنه کې د یوناما د دفرت

لۀ رسپرست څخه وغوښتل ،ترڅو د اوبو د
کوچنیو پروژو لکه د کاریزونو پاکولو ،د اوبو لګولو
کانالونو بیارغونه ،پۀ کلیو کې د سیالبونو د

محصوالتو د ودې لپاره د ګلخانو ) ( Green houseرامنځته

د تولید پۀ برخه کې د همکاري ډاډ ورکړ؛ او د دې

کنټرل پروژو پيل کولو ،کلیو ته د ملریزې برېښنا

کولو کې د اوبو او انرژي وزارت رسه همکاري وکړي.

همکاري پۀ تررسه کولو کې یې ژمنه وکړه.

برابرولو ،د کرنیزو محصوالتو د ساتنې لپاره د

پۀ ورته وخت کې ،ښاغيل اسکاټ اسمیټ د اوبو او انرژي

د یادولو وړده ،چې پۀ پای کې دواړو لورو د عميل اقداماتو

سړوخونو ) (Cool storageجوړولو او د کرنیزو

وزارت سالکار ته د اوبو کوچنیو پروژو د مدیریت او د انرژي

د پیل لپاره پر ال زیاتې همغږي باندې ټینګار وکړ.
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د دعوت او ارشاد ریاست لۀ خوا " د اسالم او سیاست" تر رسلیک الندې تربیتي
ناسته تررسه شوه
دا ناسته د اوبو او انرژي وزارت د دعوت و ارشاد ریاست د
رئيس ښاغيل مولوي ګل الرحمن عارف تر مرشي الندې د
اداري ،کنټرول کیفیت او معلومايت ټکنالوژي ریاستونو د
کارکوونکو پۀ ګډون تررسه شوه.
پۀ دغه پروګرام کې ،د اوبو او انرژي وزارت د دعوت و ارشاد
رئيس ښاغيل مولوي ګل الرحمن عارف د اسالم او سیاست
پۀ هکله هر اړخیزه وینا وکړه او زیاته یې کړه ،چې دین او
سیاست رسه بیل نه بلکې د یو بل الزم او ملزوم دي او د
اسالم سپیڅلی دین یې پۀ دنیا او آخرت کې د انسانانو د
بریالیتوب یواځني الره و بلله.
د دعوت و ارشاد رئيس د دې ناستې د تررسه کولو موخه د
اوبو او انرژي وزارت د کارمندانو د دیني معلوماتو لوړول وبلل
او زیاته یې کړه ،چې د اسالم سپیڅلی دین د هرې ستونزې
د هوارولو لپاره د حل الره لري او د اسالم سپیڅيل دین باندې
پۀ تکیه کولو رسه کوالی شو چې د ژوند ټولې ستونزې هوارې

و کړې او دعوت او ارشاد یې د هر مسلامن دنده وبلله او

ملن ونه وهي.هغه دې مسایلو ته ملن وهل د اسالم د دښمنانو

کړو.

زیاته یې کړه ،هر کله چې مسلامن د منکراتو رسه مخامخ

کار و باله.

پۀ ورته وخت کې ،د اوبو او انرژي وزارت د اداري ریاست

يش باید د هغه څخه مخنیوی وکړي.

د یادولو وړ ده ،چې دا پروګرام پۀ دوامداره توګه د اوبو او

رئیس ښاغيل مولوي حمیدالله دالور پۀ دغه تربیتي ناسته

ښاغيل دالور د مسلامنانو ترمنځ پر یوايل باندې ټنیګار وکړ او

انرژي وزارت کې د دې وزارت د کارمندانو د دیني معلوماتو د

کې پۀ اسالم کې د حالل او حرام او قصاص پۀ هکله خربې

ویې ویل چې مسلامنان دې سمتي ،ژبني او قومي مسایلو ته

لوړولو لپاره تررسه کیږي.

رئیس عمومی حوزه دریایی کابل به منظور حفظ و مراقبت از بندهای کالن در
والیت های غزنی و پکتیکا دیدار کرد.
محرتم انجنیر حبیب الرحمن حقپال ،رئیس عمومی حوزه
دریایی کابل ،محرتم انجنیر ضیا ،رئیس عمومی خدمات
انجنیری ،محرتم محبوب الله آفاق،رئیس حفظ و مراقبت
همراه با هیئت تخنیکی طی سفری سه روز به منظور تنظیم
بهرت امور و حفظ و مراقبت از بندهای کالن به والیت های
غزنی و پکتیکا به روئسای حوزه های دریایی و بندهای کالن
دیدار منودند.
تیم متذکره در قدم نخست در هامهنگی با محرتم مولوی
اسدالله منصوری ،رئیس آب های ایستاده حوزه فرعی
دریایی غزنی با محرتم مولوی محمد اسحق ،والی والیت
غزنی دیدار منوده سپس ،از امور ریاست متذکره دیدار منود
و از بندهای سلطان ،رسدی و زنخان دیدار منودند.
در قدم دوم ،در هامهنگی با محرتم قاری فتح الله ذاکر،
رئیس حوزه فرعی دریایی گومل پکتیکا با والی والیت پکتیکا
دیدار منوده سپس ،از امور ریاست متذکره و پروژه بند پلتو
نیز دیدار کردند.
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جلسه رهربی معینیت انرژی به منظور هامهنگی بیشرت ریاست ها در تطبیق
امور مربوطه این معینیت برگزار شد
این جلسه تحت رهربی محرتم مولوی عارف الله عارف
معین انرژی وزارت آب و انرژی با حضور متام روسا و
شامری از مسئولین تخنیکی سکتور انرژی برگزار
گردید.
در این جلسه  ،گزارش اجراآت فیصله جلسه رهربی
هفته قبلی معینیت ،مبنی بر حل مشکالت مالی واداری
زون های انرژی ،ایجاد کمیته هامهنگی با رسمایه
گذاران و سایر موضوعات مربوطه مورد بررسی قرار
گرفت.
در ادامه این جلسه ،روی موضوعات مختلف تخنیکی
و اداری در بخش انرژی بحث و تبادل نظر صورت
گرفته تصامیم الزم جهت اجراآت آن اتخاذ گردید.
محرتم معین انرژی پس از بررسی مفصل موضوعات
مطرح در این جلسه هدایات الزم را به مسئولین مربوطه
داد.

قابل یادآوری است که جلسات رهربی معینیت انرژی در

موضوعات بحث و تبادل نظر صورت گرفته تصامیم

هر هفته یکبار برگزار شده در آن روی مهم ترین

الزم به منظور انجام اقدامات رضوری اتخاذ می گردد.

د اوبو معینیت د رهربي غونډه د روانوچارو د وضعیت د ارزونې ،د
ستونزو د هوارولو او د همغږي د ښۀ وايل پۀ موخه جوړه شوه
د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معینيت د رهربي ناسته د
اوبو معني ښاغيل انجنري مجيب الرحمن عمر آخندزاده،
د اوبو او انرژي وزارت سالکار ښاغيل ډاکټر غالم
فاروق اعظم او د اوبو سکتور مرکزي رئیسانو پۀ شتون
د تخنيکي کړنو د څيړنې ،د چارو د بهري د څيړلو،
دستونزو هوارولو او د چارو د ال ښۀ انسجام پۀ موخه
تررسه شوه.
پۀ دې ناسته کې د سیند د غاړو څخه د ودانيزو موادو د
غیر قانوين استخراج ،د قرغې پۀ بند کې د اوبو د
کمښت لۀ امله د کبانو د ساتنې ،د کجکي بند د دویم
فاز د کار د پرمختګ او یو شمېر نورو اداري او تخنیکي
مسایلو پۀ اړه بحث او خربې وشوې.
د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین ښاغيل انجنیر مجیب
الرحمن عمر اخندزاده پۀ دې ناسته کې د یادو شویو
ستونزو لۀ هر اړخیزې ارزونې وروسته د ستونزو د حل او

د چارو د ال ښه پرمختګ پۀ موخه الزمې تخنیکي

الرښوونې وکړې.
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جلسه هامهنگی و جذب رسمایهگذاری در مورد انتقال آب پنجشیر به کابل و
چگونگی توزیع جواز به رشکتهای تصفیه کننده آب برگزار گردید
این جلسه تحت ریاست محرتم انجنیر
عبدالغفورعمری ،رئیس عمومی تنظیم امور
آب وزارت آب و انرژی ،شامری از روئسای
این وزارت میان منایندگان وزارت صنعت و
تجارت ،وزارت صحت عامه و شاروالی کابل
در وزارت آب و انرژی برگزار شد.
در این جلسه ،پیرامون چگونگی انتقال آب
دریای پنجشیر به کابل ،چگونگی توزیع جواز
به رشکتهای تصفیه کننده آب و متدید جواز
رشکتهای تصفیه کننده آب میان منایندگان
وزارت آب و انرژی و منایندگان وزارت تجارت
و صنعت ،وزارت صحت عامه و شاروالی
کابل بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
محرتم انجنیرعبدالغفور عمری ،رئیس
عمومی تنظیم امور آب وزارت آب و انرژی و
محرتم انجنیر فایزالرحمن عزیزی ،رئیس
منابع آب این وزارت در پیوند به سطح آب

به رشکتهای تصفیه کننده آب به شکل کوتاه مدت و دراز مدت

رسمایهگذاری در بخش تصفیه آب هستند ،جلسه مشرتک با

های زیر زمینی در کابل معلومات همه جانبه

صحبت منودند.

اشرتاک منایندگان وزارت آب و انرژی ،وزارت تجارت وصنعت،

ارایه منوده و همچنان در پیوند به توزیع جواز

در آخـــــر این جلـــــسه فیصله گردید تا با شــــرکتهای که خواهان

وزارت صحت عامه و شاروالی کابل برگزار گردد.

د هرات والیت انجیل ویالې استنادي دیوال پروژه پرانیستل شوه
د الندين هریرود سیندیزې فرعي
حوزې رئیس ښاغيل مولوي رسدار
ويل مزمل د هرات والیت انجیل
ویالې د استنادي دیوال پروژه چې
یو کیلو مرت اوږدوالی او درې مرته
سور لري ،د پرانیستې پۀ غونډه
کې ګډون وکړ.
د دې پروژې پۀ پيل کیدو رسه د
موسمي سیالبونو څخه مخنیوی
کیږي او شنه فضا به رامنځته
يش.
دا پروژه د څۀ باندې  ۱۲۵زره ډالرو
پۀ ارښت د  UNDPدفرت پۀ مايل
مرسته د الندنې هریرود سیندیزې
فرعي حوزې تر څارنې الندې
پرمخ وړل کیږي.
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د ډبرو لۀ سکرو څخه د بريښنا د توليد کميټې دوميه غونډه تررسه شوه
دغه غونډه د اوبو او انرژي وزارت د رسپرست وزیر
ښاغيل مال عبداللطیف "منصور" پۀ مرشي چې د
دغه وزارت یو شمیر رئیسانو او د اقتصاد وزارت
معین ،د عدلیې وزارت معین ،د صنعت او سوداګرۍ
وزارت ،د کانونو او پټرولیم وزارت ،د چاپېریال
ساتنې ميل ادارې ،د افغانستان بانک ،د افغانستان
برېښا رشکت ،د معادن او صنایعو خونې ،د
سوداګرۍ او پانګونې خونې د استازو پۀ ګډون د اوبو
او انرژی پۀ وزارت کې تررسه شوه.
پۀ یاده ناسته کې ،د ډبرو لۀ سکرو څخه د برېښنا د
تولید د کمېټې د جوړښت او کړنالرې  ،د سهامي
رشکت د جوړښت ،د ډبرو سکرو د پلورلو د بیې په
ټاکلو ،د ډبرو له سکرو رسچینو څخه د برېښنا د
تعرفې پۀ ټاکلو ،د فابریکو لپاره د مشخصو ځایونو د
جوړولو  ،د ډبرو لۀ سکرو څخه د برېښنا تولید،

سوداګرۍ وزارت  ،د افغانستان برېښنا رشکت ،د چارو

سوداګرۍ وزارت ،د کانونو او پټرولیم وزارت ،اقتصاد

پانګوالو ته د آسانتیاوو برابرولو او یو شمېر نورو

ادارې د پانګونې د آسانتیاوو واحد او د ځمکو ریاست څخه

وزارت ،عدلیې وزارت ،د صنعت او سوداګرۍ وزارت  ،د

اداري او تخنیکي موضوعاتو باندې بحث او د نظر

جوړه يش.

چاپیریال ساتنې ميل اداره ،د معادن او صنایعو خونه ،د

تبادله وشوه.

د یادولو وړ ده ،چې د ډبرو لۀ سکرو څخه د بریښنا د تولید

افغانستان برېښنا رشکت ،د پانګونې د آسانتیاوو اداره او

د غونډې پۀ پای کې پریکړه وشوه  ،چې د ډبرو لۀ

کمېټه د افغانستان د اسالمي امارت د اقتصادي

د افغانستان بانک ،د دې کمیټې غړي دي او دا د ډبرو

سکرو څخه د برېښنا د تولید د عميل چارو د چټکتیا

کمیسیون د رهربي د هدایت پۀ اساس جوړه شوې ده،

لۀ سکرو څخه د بریښنا د تولید د کمیټې دویمه غونډه

پۀ موخه دې یوه ګډه تخنیکي کمیټه د اوبو او انرژي

چې مرشي یې د اوبو او انرژي د رسپرست وزیر ښاغلی

ده ،چې د اوبو او انرژي وزارت د رسپرست وزیر پۀ

وزارت ،د کانونو او پټرولیم وزارت ،د صنعت او

مال عبداللطیف "منصور" پۀ غاړه ده؛ او د صنعت او

مرشي جوړیږي.

برای ترمیم و باز سازی کانال عمومی والیت پروان اقدام صورت خواهد گرفت
کانال عمومی پروژه پروان  ۲۴کیلومرت طول دارد
و دارای ظرفیت  ۲۷مرتمکعب فی ثانیه بوده که
ساحه ۲۴۸۰۰هکتار زمین را تحت آبیاری قرار
میدهد که به نسبت ازدیاد آب در کانال در ساحه
ناویا قریه گلبهار ولسوالی جبل الرساج بازوی چپ
کانال درز و شکستگی پیدا منوده است که باید
به زودی جلو ریزش و چکاوه آب گرفته شود
تا از تخریب کانال و رسازیر شدن آب که باعث
تخریب ساحات زراعتی صد ها هکتار زمین و
منازل مسکونی در آن محل میگردد جلوگیری
صورت گیرد.
رئیس حوزه فرعی دریایی غوربند چاریکار همراه
با تیم تخنیکی از انجنیران جهت باز دید از ساحه
روانه محل گردید بعد از مشاهده ساحه هدایات

الزم به تیم همراه و هیات محرتم مربوط داده شد تا هر چه

زودتر در زمینه اجراات منایند.
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د پويل تخنیک پوهنتون یو شمېر محصلین چې د خپلو عميل زده کړو دوره يې د اوبو او انرژي وزارت د
اوبو رسچینو پۀ عمومي ریاست کې بشپړه کړې وه د یاد ریاست لۀ خوا وستایل شول
د پويل تخنیک پوهنتون  ۹تنو محصلینو چې د اوبو او
انرژي وزارت د اوبو رسچینو عمومي ریاست کې د لس
ورځو په موده کې خپلې عميل زده کړې بشپړې کړې وې
او په دې روزنیزه دوره کې ښۀ فعالیتونه تررسه کړي وو ،د
یاد ریاست لۀ خوا ورته ستاینلیکونه ورکړل شوو.
پۀ هغه غونډه کې چې پۀ همدي موخه جوړه شوې وه د
مطبوعاتو او نرشاتو رئيس ښاغيل الحاج غالم جیالين
"حق پرست"  ،د اوبو رسچینو عمومي رئیس ښاغيل انجنیر
فایزالرحمن "عزیزي" او د ځمکې الندې اوبو رسچینو
رئیس ښاغيل انجنیر عزیزالرحمن "عزیز " هر یوه په خپل
وار رسه زده کړیاالن د وطن خدمت ته وهڅول.
ښاغيل" حق پرست" پۀ دغه ناسته کې ،د علم د ارزښت
او د هغه د پيل کیدو او عميل کیدو پۀ اړه خربې وکړې او
یادونه یې وکړه ،چې پۀ اوسنيو رشایطو کې د هېواد د
آبادي او پراخیتا پۀ الره کې هڅه زمونږ ټولو ميل او ایامين

ورځني ډول د اوبو رسچینو کموايل د موضوع پۀ هکله

همدارنګه د ځمکې الندې اوبو رسچینو رئيس ښاغيل

دنده ده او دې لوړې موخې ته د رسیدو لپاره الزمه ده،

خربې وکړې او ټینګار یي وکړ ،چې د اوبو رسچینې

عزیز الرحمن "عزیز" پۀ خپل وار رسه محصلین د

چې د افغانستان ټول خلک یو بل ته الس رسه ورکړي او

مدیریت ته اړتیا لري او دا د افغانستان د ټولو خلکو

هېواد خدمت ته وهڅول او د اوبو د مدیریت پۀ برخه

مثبت او اغیزمن ګامونه واخيل.

مسؤلیت دی پۀ ځانګړي ډول د هغو کسانو دنده ده

کې یې د علمي څیړنو پۀ تررسه کولو کې د هر راز

د اوبو رسچینو عمـــــومي رئيــــــس ښاغيل "عزیزي" پۀ

چې روزنه یې لیدلې ده .

همکاري ډاډ ورکړ.

بیش از  ۲۰تن محصالن پوهنځی انجنیری هایدروتخنیک پوهنتون بلخ دوره آموزش
عملی و نظری شانرا در حوزه دریایی شامل به پایان رساندند
ریاست عمومی حوزه دریائی شامل به ادامۀ همکاریهای
قبلی خویش با پوهنتون بلخ ،این بار به تعداد ( )29تن از
محصلین پوهنځی انجنیری هایدروتخنیک پوهنتون بلخ را
به شکل گروپی آموزش عملی (پرکتیکی) و نظری را با
رهنامیی تیم تخنیکی انجنیران آمریت منابع آب و آمریت
تنظیم امور آب به وجه احسن به امتام رسانیدند.
در این دوره پرکتیک ،به محصلین پوهنځي انجنیری
هایدروتخنیک بر عالوه معلومات درباره ایجاد و اهداف
حوزه های دریایی در افغانستان  ،در مورد تعداد حوزه های
فرعی در سمت شامل معلومات داده شد.
همچنان در رابطه به کارکرد ها و شیوه های نظارت از امور
تخنیکی و دیزاین ساختامن های هایدروتخنیکی و
مدیریت همه جانبه منابع آب از جمله تعداد استیشنهای
هایدرولوژیکی  ،اخذ ارقام از استیشنها  ،درباره مقدار

از جمله رفع منازعات آبی و جلوگیری از آن ،مقدار و

داده شد.

جریان اعظمی و اصغری دریا های موجود سمت شامل،

اهمیت حقابه ها در کانالهاومسایل مختلف تطبیق

در اخیر محصلین پوهنتون بلخ از همکاری رهربی

مقدار بارندگی ساالنه و همچنان در باره تنظیم امور آب ،

پروژه های هایدروتخنیکی معلومات کافی برای شان

حوزه عمومی دریایی شامل قدردانی منودند.
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د کاپيسا والیت پۀ سیندیزه فرعي حوزه کې د  ۱۴۰۱مايل کال د ملړۍ ربعې د
کړنو د ارزونې پۀ موخه د همغږي ناسته تررسه شوه
دا ناسته ،د کاپیسا والیت د فرعي سیندیزې حوزې
رئيس ښاغيل انجنیر کاوه خروش تر مرشي الندې د
یاد ریاست د ټولو کارمندانو پۀ ګډون جوړه شوه.
پۀ دغه ناسته کې ،د یادې سیندیزې فرعي حوزې ټولو
اړوندو مسؤلینو د خپلو درې میاشتنيو کړنو راپورونه د
یادې فرعي سیندیزې حوزې رئيس ته وړاندې کړل.
د کاپيسا فرعي سیندیزې حوزې رئیس ښاغيل انجنیر
کاوه خروش د مسؤلینو د کاري راپور تر څېړلو وروسته،
پۀ هېواد کې د اوبو د مدیریت د اهمیت پۀ هکله خربې
وکړې او د اړوندو مسؤلینو څخه یې و غوښتل ،چې د
اوبو رسچینو د کمیدلو پر طرحې ،د وچکالۍ د کړکیچ د
مدیریت او د اوبو رسچینو ارقامو د راټولولو باندې خپل
کارونه چټک کړي او خپل کاري راپور ژر تر ژره د کابل
عمومي سیندیزې حوزې او د وزارت لۀ مقام رسه

وشوي او ټینګار وشو چې د ریاست تخنیکي ټیم ژر تر

سم ،د امیراملومنین حفظ الله د عايل مقام هدایات چې

رشیک کړي.

ژره پروژې رسوې کړې او خپل کاري راپور دې مرکز ته

 ۱۴مادې پکې شاملې دي ،کارمندانو ته ولوستل شوو

همدارنګه پۀ دغه ناسته کې ،پۀ تګاب ولسوايل کې د

ولیږې.

او ټولو کارمندانو د یادو مادو د عميل کولو لپاره خپله

وروستیو پنځۀ رسوې شویو پروژو ( یو کانال -دوه

پۀ پای کې ،د افغانستان اسالمي امارت د امر بااملعروف

ژمنتیا وښوده.

کاریزه -دوه کوچني ذخیروي بندونو) پۀ هکله خربې

او نهي عن املنکر وزارت د عايل مقام د هدایت رسه

رئیس حوزه فرعی دریایی پکتیا با بزرگان قومی منطقه کوهسین ولسوالی سید کرم جلسه برگزار منود
مولوی محمد کریم فاتح رئیس ریاست حوزه فرعی
دریایی پکتیا نشستی را با بزرگان قومی منطقه
کوهسین ولسوالی سیدکرم به منظور استامع و حل
مشکالت آنها برگزار کرد.
در جلسه متذکره بزرگان قومی مشکالت موجود در
ارتباط به آب در منطقه خویش را رشیک منوده
همچنان در قسمت پیشنهادات اعامر اساسی بند
ذخیروی آب دوشنی در منطقه تاکید کرد.
آقای فاتح به بزرگان قومی خوش آمدید ګفته
مشکالت و خواست های آنها را بجا دانسته و به
هدف اجراآت در این راستا به شعبات مربوطه
هدایات الزم را ارایه کرد ،نامربده در سخن های
خود گفت '' کشور ما باالی ما حق دارد تا آن را باز
سازی کنیم ،و به صورت مشرتک آن را آباد مناییم''

همچنان در بخش مربوطه خویش به بزرگان قومی از

انجام هرگونه همکاری اطمینان داد.
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رئیس عمومی حوزه دریایی شامل از رسبند نهر شاهی بازدید منود
محرتم عبدالحکیم حاجی حکمت ،
رئیس عمومی حوزه دریایی شامل و
تیم تخنیکی شان همراه با شامری از
کارمندان حوزه فرعی دریایی بلخ از
ساختامنهای رسبند نهر شاهی و
مسیر کانال مذکور و از ریاست تصدی
کود و برق مزار رشیف بازدید منودند.
در جریان بازدید این رسبند ،رئیس
عمومی حوزه دریایی شامل به
مسولین این رسبند هدایت داد که در
قسمت حفظ و مراقبت رسبند و
تجهیزات آن توجه جدی منایند.
رسبند نهر شاهی موازی  ۷۱۰هکتار
زمین را آبیاری میمناید .طول کانال

در همین حال ،رئیس عمومی حوزه دریایی شامل با رئیس تصدی کود

در  ۲۴ساعت ۷ ،میلیون افغانی میباشد و این فابریکه

این رسبند  ۴.۳کیلومرت بوده و مقدار

برق مزار رشیف نیز دیدار منوده و پیرامون موضوعات مختلف از جمله

دارای  ۴توربین حرارتی بوده که مصارف برق فابریکه

جریان عادی کانال  ۴مرت مکعب در

آب ستیشن ،تولید ،و عاید ساالنه فابریکه صحبت همه جانبه منود.

و ساحه رهایشی را تامین میکند.

هرثانیه و آب اعظمی آن  ۸مرت مکعب

محرتم قاری خالد ،رئیس تصدی کود برق مزار رشیف در دیدار با رئیس

فی ثانیه میباشد.

عمومی حوزه دریایی شامل گفت که عاید ناخالص تولید کود فابریکه

د پنج آمو سندېزې حوزې عمومي رئیس د سويډن کمېټې لۀ رئیس رسه د خپل کار پۀ
دفرت کې ناسته تررسه کړه
د پنج آمو سندېزې حوزې عمومي رئیس انجنري
مجتبی د سويډن کمېټې لۀ رئیس انجنري
رفیع الله
َٰ
مسعود رشيفي رسه د خپل کار پۀ دفرت کې ناسته
وکړه.

د ناستې پۀ پیل کې د یادې حوزې عمومي رئیس
راغلو میلمنو ته ښۀ راغالست وویل؛ او د
پراختیايي پروژو پۀ اړه یې معلومات وړاندې کړل،
او زیاته يې کړه ،چې د اوبو اړوند ټولې پروژې د
پنج آمو سنديزې حوزې پورې اړه لري.
او وروسته بیا د سويډن کميټې رئیس انجنري
رشيفي د خپلو کړنو پۀ اړه وضاحت وړاندې کړ ،او
زیاته يې کړه ،چې د سويډن کميټې دفرت پۀ عيل

) ( RCCډول  ،او پاتې برخه یې چې تخريب شوې

کې موقعيت لري ،چې شاوخوا د لس کلیو خلکو ته

آباد والسوايل کې يو کانال چې د تخريب پۀ حالت

پۀ اسايس ډول جوړ يش چې ټول لګښت يې

اوبه رسوي.

کې دی ،ياد کانال چې  ۲۷کيلو مرته اوږدوالی

شاوخوا  ۱۱ميليونه افغانيو ته رسيږي.

د يادولو وړ ده ،چې د یادې پروژې مايل لګښت د

لري ،د رسبند غاړې چې  ۱۳۰مرته ساحه يې پۀ

ياد کانال د عيل آباد ولسوايل پۀ الله ميدان ساحه

)(UNDPموسيسې لخوا ورکول کېږي.
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لۀ پنجشیر څخه کابل ته د اوبو د لېږد پۀ پروژه کې د پانګونې د جلبولو پۀ موخه د
اړوندو ادارو لۀ استازو رسه د همغږي ناسته تررسه شوه
دا ناسته د اوبو او انرژي وزارت د اوبو سکتور
د رئيسانو او مسؤلینو ،د کرنې ،صنعت او
سوداګري ،عامې روغتیا وزارتونو او د کابل
ښاروايل د استازو پۀ ګډون د اوبو معینیت د
غونډو پۀ تاالر کې جوړه شوه.
پۀ یاده ناسته کې ،د کابل ښار د اوبو د
رسچینو د مدیریت لپاره د الزمو حل الرو پۀ
ځانګړي ډول د پنجشیر څخه کابل ته د اوبو
د لېږد پۀ پروژه کې د پانګونې د جلبولو پۀ
هکله بحث او د نظر تبادله وشوه .
همدارنګه د اوبو او انرژي وزارت مسؤلینو د
ناستې پۀ بهیر کې د یادې پروژې د موخو او
اهمیت پۀ هکله خربې وکړې ،د الزمو

د یادولو وړ ده ،چې څۀ موده وړاندې هم پۀ همدې

مدیریت لپاره د الزمو حل الرو پر پیداکولو باندې بحث

اقداماتو پۀ عميل کولو او د ادارو ترمنځ یې

موخه ناستــه شـــوې وه  ،چـــې پکې پۀ کابل کې د

او د نظر تبادله شوې وه.

پر ال زیاتو همغږیو باندې ټینګار وکړ.

ځمکې الندې اوبو د رسچینو پر وضعیت او د هغې د

د پکتيا سينديزې فرعي حوزې رياست اداري غونډه تررسه شوه.
د پکتيا سينديزې فرعي
حوزې رياست د چارو د ال
ښۀ پرمخ وړلو او د ښې
همغږي او همکاري پۀ موخه
اداري غونډه تررسه کړه.
پۀ یاده غونډه کې ،د پکتیا
سیندیزې فـــرعي حــــوزې
رئیس ښاغيل مولوي محمد
کریم فاتح د تېرې غونډې د
پرېکړو لۀ تطبيق څخه د ډاډ
ترالسه کولو پۀ موخه د
اړونده څانګــــو ترســره کړو
کړنو راپور واورېد .هغه د
غـــونډې پۀ اجنډا کـــې په
نيول شويو موضوعاتو باندې
هر اړخيز بحث وکړ؛ او لۀ

ګډونوالو رسه پۀ ګډه يې يو لړ پرېکړې وکړې.

ښاغيل فاتح د خپلو خربو په دوام کې د پالن په ترتيبولو باندې
ټينګار وکړ.
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د دعوت او ارشاد اصالحي او روزنیز نصاب غونډه د اوبو او انرژي وزارت د
انرژي معین پۀ حضور کې جوړه شوه

د تېرو غونډو د لړۍ پۀ تعقیب ،د دعوت او

لنډه توګه د اسالم تاريخ ته اشاره وکړه؛ او

شوي دي ،که د قرآن او نبوي احادیثو پر بنسټ

ارشاد ریاست اصالحي او روزنېزه غونډه د اوبو

اسالم يې يو بشپړ دين وباله؛ چې ټول منظم

نه وي ،نو د خدای او رسول صلی الله علیه

او انرژي وزارت د انرژي معین ښاغيل مولوي

سيايس ،اقتصادي او ټولنيز پروګرامونه پکې

وسلم له خوا څخه مردود دي.

عارف الله عارف او د دغه وزارت د دعوت او

شامل دي.

همدارنګه د انرژي معین پۀ خپلو خربو کې ټولې

ارشاد رئیس ښاغيل مولوي ګل الرحمن عارف

ښاغيل مولوي عارف وویل چې پیغمرب(ص)

بریاوې د خدای(ج) لۀ خوا و بللې او زیاته یې

پۀ حضور کې جوړه شوه.

ویيل دي" دنیا لعنت شوې ده( دنیا د ډاډ او

کړه ،چې خدای تعالی پۀ دې قادر دی ،چې یو

پۀ دې غــونــډه کــې چــې نن چهارشنبه د

بریا حقیقي ځای نه ده) او هر هغه څۀ چې پۀ

کوچنی ملت پۀ ډيرو باطلو قومونو باندې

 ۱۴۴۳/۱۱/۱۵د اوبو او انرژي وزارت پۀ

دنیا کې دي [ مګر د خدای(ج) یاد او هر هغه

برالسی کړي او د دې بریا وسایل چمتو کړي.

عمومي تاالر کې جوړه شوې وه ،د دغه وزارت

څۀ چې د خدای یاد ته نږدې دي او د پوهې

پۀ پای کې مولوی عارف الله عارف ټولو

د انرژي سکتور یو شمېر رئیسانو او کارمندانو پۀ

الر او د پوهې غوښتنه".

کارمندانو ته د تقوا ،عدالت او ایامنداري

دې غونډه کې ګډون کړی و.

ښاغيل مولوي عارف قرآن کریم د انسانانو تر

سپارښتنه وکړه؛ او ټول کارمندان یې د قرآن

پۀ دې غونډه کې د اوبو او انرژي وزارت د

ټولو غوره اسايس قانون وبالۀ او زیاته یې کړه:

کریم او نبوي احادیثو درسونو ته وهڅول.

انرژي معین ښاغيل مولوي عارف الله عارف پۀ

ټول هغه قوانین چې د انسانانو لۀ خوا جوړ
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د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین د پکتیکا والیت لۀ مرشانو رسه وکتل
د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین
ښاغيل انجنیر مجیب الرحمن عمر
آخندزاده د پکتیکا والیت لۀ یو
شمېر مرشانو رسه وکتل او پۀ هغه
والیت کې د اوبو پروژو د مدیریت
پۀ هکله یې خربې وررسه وکړې.
پۀ دغه لیدنه کې ،د پکتیکا والیت
مرشانو خپل وړاندیزونه او ستونزې
د اوبو او انرژي وزارت د اوبو لۀ
معین رسه رشیکې کړې او پۀ یاد
والیت کې یې د اوبو پروژو د
مدیریت غوښتنه وکړه.
د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین
ښاغيل انجنیر مجیب الرحمن عمر

کړه  " :مونږ پالن لرو چې په نږدې راتلونکي کې د

هغه زیاته کړه ،چې د دې پالن رسه سم د پکتیکا والیت

آخندزاده د پکتیکا والیت مرشانو

افغانستان ټولو والیتونو ته سفر وکړو او د اړتیا وړ پروژې

پروژې هم لۀ نږدې څخه تر څېړنې الندې نیول کیږي او د

ته د همکاري ډاډ ورکړ او زیاته یې

رسوې کړو".

وزارت د تخنیکي ټیم لۀ خوا به رسوې يش.

جلسه هامهنگی بین ادارات ذیربط در مورد حل مشکالت منابع آبی استفاده کنندګان آب برګزار شد
این جلسه به منظور هامهنگی در مورد حل
مشکالت منابع آبی و ایجاد برنامه های
مشخص جهت استفاده درست و معقول از
منابع آب با حضور شامری از روسای وزارت
آب و انرژی ،وزارت صنعت و تجارت و
تعدادی از منایندگان رشکت های آبرسانی
برگزار گردید.
در این جلسه پیرامون بررسی تعداد دقیق
رشکت های آبرسانی در پارک های صنعتی،
تخمین حجم آب مورد نیاز رشکت ها،
ترتیب تفاهمنامه بین وزارت آب وانرژی و
وزارت صنعت و تجارت به منظور تامین آب
پارک های صنعتی ،بحث پیرامون جلب
رسمایه گذاری در پروژه انتقال آب از دریای

مستفیدین رهایشی و تجارتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

اشرتاک کنندگان به ایجاد هامهنگی الزم و ترتیب برنامه

پنجشیر به کابل و ترتیب برنامه های آگاهی

در جریان جلسه وضعیت منابع آب شهر کابل مورد بررسی قرار

های مشخص جهت رصفه جویی و مدیریت بهرت منابع آب

دهی جهت رصفه جویی در مرصف آب برای

گرفته با در نظرداشت کاهش روز افزون منابع آب همه

تاکید ورزیدند.
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د افغانستان د هایدرولوژي ميل کمیټې رسه د همغږي غونډه جوړه شوه
دغه غونډه د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین انجنیر
مجیب الرحمن عمر آخندزاده پۀ مرشي د افغانستان د
هایدرولوژي د ميل کمیټې د رئیس پۀ مرشي د پوهنتونونو
د استادانو او یو شمیر چارواکو پۀ ګډون د کمیټې د ټولو
غړو په شتون کې جوړه شوه.
پۀ دې غونډه کې د وردګو څخه تر ګذرګاه پورې د اوبو پر
رسچینو د اقلیم د بدلون د اغیزو پۀ اړه د څیړنې پروژې
وروستی راپور چې د کمیټې د غړو لۀ خوا ترتیب شوی و،
وارزول شو.
پۀ دې غونډه کې د یونسکو د فرت ته د پروپوزل پۀ اړه هم
خربې وشوې او الزم تصمیمونه ونیول شول.
د غونډې په ترڅ کې ښاغيل معین د کمیټې غړو ته د اوبو او
انرژي وزارت د رهربي د اوبو د مدیریت پۀ چارو کې د همکاري
ډاډ ورکړ او د ال ښۀ پرمختګ لپاره یې الزمې الرښوونې وکړې.

جلسه به منظور هامهنگی بهرت امور کانال قوش تیپه در ریاست عمومی تنظیم امور آب برگزار شد
این جلسه ،به شمول محرتم داکرت غالم
فاروق اعظم ،مشاور وزارت آب و
انرژی ،روئسای مختلف ریاستها،
مشاوران و متخصصین برگزار گردید.
در این جلسه ،پیرامون جوانب مختلف
کانال قوش تیپه ( حقوقی ،سیاسی،
تخنیکی ،اقتصادی و اجتامعی) مورد
ارزیابی قرار گرفت و بر هامهنګی و
همکاری با اداره های ذیربط دیگر
تاکید شد.

د پایداري انرژي رئیس د یوۀ خصويص رشکت د ملریزي انرژي لۀ پروژې څخه لیدنه وکړه
د اوبو او انرژي وزارت د پایداري انرژی
رئيس ښاغيل مؤمن بسمل او ور رسه مل
تخنیکي ټیم د داراالمان پۀ ساحه کې د
یو خصويص رشکت د ملریزي انرژي لۀ
پروژي څخه لیدنه وکړه.
ښاغيل بسمل د ملریزي انرژي د
Distributedجرنیشن د مالتړ پۀ خاطر
د یاد رشکت مسؤلینو ته د هغوی د
ستنونزو د هوارولو پۀ پار د هر راز
همکاري ژمنه وکړه.

اوبۀ ،د لوی خدای نعمت دی ،نو موږ او تاسو ته پکار ده ،چې د اوبو پۀ استعامل کې ارساف ونه کړو ،اوبۀ ،د
یو هېواد د آبادۍ نښه ده ،اوبۀ ،د چاپیریال یو مهم او اړين عنرص دی ،چې د ژوندیو موجوداتو پۀ ځانګړي ډول
د انسانانو د ژوند لپاره خورا ډېر اهمیت لري .یعنې د ټولو ژوندیو موجوداتو ژوند پۀ اوبو پورې تړىل دی .نو ځکه
د اسالم مبارک دين هم انسانان د اوبو پۀ ساتلو او د ارساف څخه پۀ مخنيوي مکلف کړي دي ـ
ني (سورة امللك)۳۰
د قران پۀ سورة امللك کې راغيل دي :ق ُْل أَ َرأَيْتُ ْم ِإ ْن أَ ْصبَ َح َما ُؤكُ ْم غَ ْو ًرا فَ َم ْن يَأْتِيكُ ْم مبِ َا ٍء َم ِع ٍ
يعني ته ورته ووایه که ستاسو اوبۀ ،الندې والړې يش څوک به تاسو ته بهېدونکې او لیدونکې اوبۀ ،راوړي .پۀ
ښکاره توګه لۀ دې ایت نه معلومولی شو چې که اوبۀ ،الندې والړې يش بیرته ترالسه کول یې اسانه نه بلکي
ډېر سخت کار ده ،او بل دا چې شوين ده اوبۀ ،الندي والړي يش.
بل ځای پۀ سورت اعراف کې الله تعاىل ج فرمايئ:
ژباړه :خورٸ ،څښئ او لۀ حد څخه تیری مه کوئ الله ج تر حد تیری کوونکي نه خوښوي .نو د اوبو پۀ استعامل
کې تريی کول هم د الله تعاىل د ناخوښۍ سبب ګرځي.
همدارنګه بې له اړتيا د اوبو د ضايع کولو پۀ اړه حدیث رشیف دی:
الرس ُف ؟ فَق َ
وسلَّ َم َم َّر ب َِس ْع ٍد َو ُه َو يَتَ َوضَّ أُ  ،فَق َ
(أَ َّن َر ُس َ
اف ؟
رس ٌ
َال  :أَ ِ
ول الل ِه َص ََّّل الله َعل ْي ِه َ
ِف الْ ُوضُ و ِء إِ ْ َ
َال َ :ما َهذَا َّ َ
ق َ
َال  :نَ َع ْم َ ،و ِإ ْن كُنْ َت َع ََّل نَهَ ٍر َجارٍ( ).ابن ماجۃ )۴۱۹ :
ژباړه  :رسول الله صل الله علیه وسلم سعد رض ولید چې هغه اودس کوي نبي ع ورته وفرمايل دا څنګه ارساف
دی; حرضت سعد رض ورته وویل چې پۀ اوداسه کي هم ارساف وي؟ رسول الله ورته وفرمایل چې هو پۀ ،دې
کښی هم ارساف دی که څۀ هم ته د بهیدونکي لښتي پر غاړه اودس کوې.
درنوهېوادوالو! د اوبو پۀ استعامل کې لۀ ارساف څخه ځانونه وساتئ،او هڅه وکړئ ،د اوبو لۀ بې ځایه او لۀ
اړتیا زیات مرصف کولو څخه ډډه وکړئ.
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