اوبه او انرژي
د اوبو او انرژي وزارت خپرونکی ارګان

لسم کال اوه لسمه ګڼه ،د ۱۴۰۰هـ ش مايل کال څلورمه ربع ( جدی  ،دلو  ،حوت ) چې د  ۱۴۴3هـ  -ق کال رسه سمون لري
د اوبو د چارو د تنظیم د ميل ادارې خپروونکی ارګان

د اوبو ميل کنفرانس د ځمکې الندې اوبو د نه ښکاره کیدونکو رسچینو بر بنډولو تر رسلیک الندې د اوبو او نرژي وزارت د اوبو او
انرژي معینانو ،د یاد وزارت رئیسانو ،د کابنیې غړو ،د سفارتونو سفیرانو ،د پوهنتونونو استادانو او زده کړیاالنو په ګډون کې د اوبو او
انرژي وزارت د کنفرانسونو په تاالر کې تررسه شو.

د کب د لسمې د دوحې تړون د
دوهمې کلیزې په مناسبت د اوبو او

انرژي وزارت رسپرست وزیر مال
عبداللطیف "منصور" پیغام
الحمدالله و كفى والصلوة والسالم عىل عباده

واقعیتونو له لیدلو څخه ړندې وې ،هغه اور چې امریکا

دا یو ډېر ښه او هیله بښونکی تصادف ګڼو چې ،په

الذين الصطفى اما بعد؛ د شکر او خوشحايل ځای

او متحدینو یې مړ ګڼلی وو ،سپرغۍ یې ډېر ژر تازه او

کومه میاشت کې چې شهید قوماندان صاحب سیف

دی،چې نن له شل کاله اشغال وروسته د هغې

د پکتیا والیت په شاهي کوټ کې یې ملبې ژبغړانده او

الرحمن " منصور " او ملګرو یې د امریکا او متحدینو

معاهدې دوهمه کلیزه په داسې حال کې ملانځو چې له

دیرغلګرو هډونه په کې سکاره شول .هو ! د ا.ا.ا

په خالف د جهاد لومړين عملیات پیل کړي وو ،نژدې

مخې یې اشغالګره امریکا او متحدین یې له افغانستان

مجاهدینو د ټولې نړۍ د سیايس او نظامي تحلیلګرانو

شل کاله وروسته په همدغه میاشت (د کب په میاشت

څخه وتلو او د خپلې ماتې د سند السلیک کولو ته اړ

د اټکل پر خالف د شهید بن شهید قوماندان صاحب

کې) امریکا د ا.ا.ا له مذاکرايت ټیم رسه د قطر هېواد

شوو .په دې مناسبت د ا.ا.ا مرش امیراملؤمنین محرتم

سیف الرحمن "منصور" تر قوماندې الندې یرغلګرو او

په پالزمېنه دوحه کې ،له افغانستان څخه د وتلو او

شیخ هبةُالله اخندزاده (حفظه الله) ،رئیس الوزرا ،د

د دوی د بړېڅو پر خالف د جهادي سنګر په پرانستلو

اشغال د پای او د خپلو ځواکونو د اېستلو دقیقې نیټې

کابینې غړو ،د هېواد دفاعي-او امنیتي ځواکونو ،ټولو

رسه ټوله نړۍ حیرانه کړه .شهید قوماندان صاحب

د ټاکلو تړون السلیک کړ ،چې له مخې يې ټول بهرين

مجاهدینو ،د شهیدانو کورنیو ،ټول افغان مسلامن

سیف الرحمن "منصور" او ملګرو یې پر دې برسېره

یرغلګر زمونږ له ټاټويب څخه ووتل.

ملت او اسالمي امت ته د زړه له کومې مبارکي وایم.

چې ګڼ شمېر ناټوخېلو ته د خپلو رسونو په کاسو کې

په پای کې له لوی او مهربان خدای ج څخه غواړو

کله چې امریکا د  ۲۰۰۱م کال د اکتوبر د میاشتې په

اوبه ورکړې ،ټولې نړۍ ته یې دا الهام او پیغام ورکړ

چې له دې وروسته افغانانو ته په خپل ګران هېواد کې

 ۷نېټه د ټولو برشي او نړیوالو قوانینو تر پښو الندې

چې هیڅ مادي ځواک نه ماتېدونکی نه دی ،بلکې په

د الهي قانون تر سیوري الندې هوسا او بسیا ژوند

کولو او په خپل الس د جوړې شوې جعيل دسیسې په

هر ځای او هر وخت کې د فرعون ،منرود،

ورپه برخه کړي.

پلمه زمونږ پر هېواد ظاملانه یرغل وکړ ،د وخت په

چنګیز،انګریز ،روس او امریکا د ماتې تاریخ

تیریدو رسه یې د افغانستان د جنګ پای او د ا.ا.ا

تکرارېدالی يش خو یوازې یو قوي ایامن ،غیرت ،او

سقوط اعالن کړ ،خو د دوی سرتګې د ځمکنې

د الله ج په ذات باندې توکل ته اړتیا لري .هو ! مونږ

الحمدالله و كفى والصلوة والسالم عىل عباده الذين

ظاملانه اشغال منودند ،با گذشت وقت کم جنگ

تاریخ شکست فرعون ،منرود ،چنگیز ،انگریز ،روس و

الصطفى اما بعد؛ جای بسا شکر و خوشیاست که

افغانستان و سقوط ا.ا.ا را پایان یافته اعالن منوده،

امریکا تکرار شده میتواند ،اما تنها با ایامن قوی،

امروز بعد از بیست سال اشغال کشور ما توسط

اما چشمهای شان از دیدن واقعیتهای زمینی کور

غیرت و توکل به ذات الله(ج) رضورت میباشد.

اشغالگران ،سالگرد امضای آن معاهده را در حالی

بودند؛ آن آتشی را که امریکا و متحداناش خاموش

بلی! ما این را یک تصادف خوب و امیدوارکننده

تجلیل میمناییم که به اساس آن امریکای اشغالگر و

شمرده بودند ،جرقهاش بسیار زود تازه و زبانه آتشاش

میپنداریم که ،در ماهی که شهید قوماندان سیف

متحدانش از افغانستان بیرون کرده شدند و به امضای

در مرکز شاهی کوت والیت پکتیا استخوانهای

الرحمن "منصور"و یارانشان علیه امریکا و

سند شکست خویش مجبور شدند .به همین مناسبت

اشغالگران را به خاکسرت مبدل ساختند.

متحدانشان نخستین عملیات جهاد را آغاز کردند،

مبارکی خویش را به محرتم امیر املؤمنین ا.ا.ا شیخ

بلی! مجاهدین ا.ا.ا تحت قومانده شهید ابن شهید

نزدیک به بیست سال بعد از آن در همین ماه(درماه

هب ُةالله آخند زاده (حفظه الله) ،رئیس الوزرا،اعضای

قوماندان شهید سیف الرحمن "منصور" بر خالف

حوت) آمریکا با تیم مذاکراتی ا.ا.ا در پایتخت دوحه

کابینه ،نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ،متام

تحلیل گران نظامی و سیاسی متام جهان با افتتاح

کشور قطر  ،معاهده خروج از افغانستان ،ختم اشغال و

مجاهدین ،خانواده های شهدا،متام ملت مسلامن

سنگر جهاد علیه اشغالگران و نوکرانشان متام جهان

مقرر منودن تاریخ دقیق خروج نیروهای خود را از

افغانستان و امت اسالمی تربیک و تهنیت عرض

را

سیف

میمنایم.

الرحمن"منصور" و یارانشان بر عالوه این که به

در اخیر از خداوند(ج) میخواهیم که بعد از این برای

زمانیکه امریکا در هفتم ماه اکتوبر سال 2001م با زیر

شامر زیادی از نیروهای ناتو در کاسههای رسشان آب

افغانها در کشور عزیز ما در زیر چرت قانون الهی

پای منودن متام قوانین انسانی و بیناملللی و به بهانه

دادند ،به متام جهان الهام و پیام دادند که هیچ قدرت

زندهگی مرفه و آسوده را نصیبشان گرداند.

جعلی و دسیسه دست ساخته خویش ،کشور ما را

مادی شکست ناپذیر نیست ،بلکه در هر جا و هر وقت

متحیر

ساختند.شهید

قوماندان

افغانستان امضا کردند.
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ســـــــــــرمقاله2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
د اوبو ملي کنفرانس تر سره شو 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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ســـرمقاله
درنو هیوادوالو او د اوبه او انرژي مجلې لوستونکو!
اسالم علیکم ورحمت الله وبرکاته
لکه څرنګه چې ټول هېواد وال په جریان کې دي چې له تېرو څه د پاسه

ادارې او یوه بیرغ الندې راغلی نو پر مونږ باندې الزمه ده چې؛ له تېر

څلورولسیزو څخه ز مونږ هېواد والو (بې له یوې لنډې زماين مقطع څخه)،

پېر څخه ژور درس واخلو او د راتلونکې لپاره په ګډه دهېواد او هېوادوالو

د مرګ تر سیوري الندې ژوند کاوو ،په هیواد کې بېالبېلې واکمني

ښېرازي او سوکايل لپاره مال وتړو.

موجودې وې؛ د واک او ځواک مختلفو جزیرو شتون درلود ،هر زورواکي

تېر هېر کړو او نن په سړو مغزو د پرونۍ تجربې په ړنا کې د هېواد او

د ژبې  ،سمت او  ....پر بنسټ ځان د خپل نفوذ په جغرافیه کې ټولواک

هېوادوالو د سبا لپاره الره او لوری وټاکو.اړ یو چې ټول باید د خپل دیني،

باله ،سیايس  ،نظامي ،اقتصادي او  ...واکمني د څوګوتو په شمېر

ایامين او ميل وجایبو پر محور را ټول او یو الس شو.

زورواکو په انحصارکې وه او هر یوه يې د ميل وحدت  ،ميل حاکمیت

دا چې مونږ ټولو افغانانو د همدي هېواد له غلو ،دانو ،مېوو او اوبو څخه

اواريض متامیت لپاره پخپل قاموس کې بېل ،بېل تعریف درلود  ،خو

خوړيل او څښيل دي ،ټولو د همدي هېواد له هوا څخه تنفس کړی دی،

واقعیت داوو چې د واک او ځواک مینانو که په خوله هر څومره خواږه

او همدغه هېواد زمونږ د ټولو پېژند نښه ده.

شعارونه ورکول خو عمل يې له شعار رسه د ځمکې او آسامن هومره

نو راځئ چې ټول یو بل په غېږ کې ونیسو ،السونه رسه ورکړو او زمونږ هر

توپېردرلود.

یو چې دهېواد د بیارغونې ،ادارې ،اقتصاد زراعت ،تجارت ،صنعت،

د هېوادوالو ژوند ،رس ،مال ،عزت ،ميل وحدت ،ميل حاکمیت  ،اريض

ښوونې او روزنې ،سیاست ،ډیپلومايس او سپورت هره بله برخه کې څه

متامیت ،دیني او ميل مقدسات او ميل افتخارات هره شېبه د نابودي له

کوالی يش ،باید و ئې کړو ،ترڅو چې پخپلو مټو ،خپلو امکاناتو ،خپل

درانه خطر او ګواښ رسه مخامخ وو.

زیار او خپل نوښت خپل هېواد د ژوند په هر ډګر کې له سیاالنو رسه

ډېر وطن پلورونکي مو د دین ،هېواد ،استقالل او ميل شتمنیو د پلورلو او

سیال کړو او دا زمونږ ټولو دیني او ميل مسؤلیت دی؛ او هیڅ یو مسلامن

خپلې خیټې د ډکولو لپاره له بهرنیو سوداګرو رسه په معاملو بوخت وو،

افغان باید له دغه مسؤلیت څخه په شا نه يش.

څوک مو دیني او ميل مقدساتو ،څوک مو ميل کلتور ،عنعناتو او ميل

د ا.ا.ا د اوبو او انرژي وزارت پخپل ټول توان رسه هڅې کوي چې د

ترمینالوجي ته غله وو او څوک مو د ګران هېواد له ټولو مادي او معنوي

هېواد د نورو ادارو په څېر د خپل هېواد د آبادۍ ،سوکالۍ او پرځان

شتمنیو رسه تر ستوين تېرولو او د نړۍله انځۍ (نقشې) څخه محوکولو ته

بسیاینې لپاره رغنده اومتین ګامونه واخيل او هېواد د نړۍ د پرمختګ له

په پالنونو بوخت وو.

کاروان رسه ملګری کړي.

خو د لوی خدای ج اراده څه بل ډول وه ،هغه دا چې ملړی خدای (ج

یاد وزارت د اوبو او برېښنا په برخه کې خپلې ټولې روانې پروژې درجه

)روسان پخپل شوم پالن کې ناکام او له خپلو مزدورانو رسه د رسوا ماتې

بندي کړې دي .ملړی به پر هغو پروژو کار کوي چې د کارونو زیاته

او مخ تورۍ په ډګر و درول او ورپيس يي د معارصې نړۍ یکه تاز زبر

فیصدي یې تررسه شوې ،او تر هغه وروسته به په ترتیب رسه د نورو پروژو

ځواک د امریکا ناټو او د دوی داخيل ځیره خواره مات او ورشمول .او له

د تررسه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي ،البته په دې الره کې د

نژدې شل کلن اشغال وروسته یرغلګر ،مات ،رسوا او په رشمونو

امارت او ملت مرستې ،مشوري او همکاري ته ځان اړ ګڼي.

ورشمیدل او اصیل مؤمن افغانان په خپل هېواد کې د واک او ځواک

هیله ده چې درانه هېوادوال په تېره بیا ميل پانګه وال ،ميل سوداګر او

پرګدۍ کیناستل.

فني او مسلکي هېوادوال د هېواد د بیارغونې او پرمختګ په الره کې

هو! که پرون مو پر هېواد باندې کفار او السپوڅې یې حاکامن وو ،نن

خپلې مرستې او مشورې ونه سپموي او په اخالص رسه ،د ورور ويل په

الحمدالله د هغوی حاکمیت ته د پای ټکی اېښودل شوی او خپل مؤمن

فضا کې له مونږ رسه مرسته او ملګرتیا وکړي؛ ترڅو چې د هېواد تر بشپړ

او مجاهد هېوادوال د دې خاورې او ولس حاکامن دي.

استقالل او رشعي نظام تر حاکمیت وروسته د هېواد د بیارغونې او

که پرون مو کور ،کلی شتمني او ...هر څه نا اهلو دالالنو د پلور لپاره په

سمسورتیا په برخه کې هم یو نوی او زرین باب پرانیزو.

سوداکې اچويل وو ،نن مو دا هر څه بېرته خپل او څوک په چپ نظر هم

و ماذالک علی الله بعزیز

نه يش و رته کتالی.
نو دا چې له  ۴۳کلونو وروسته مو د ملړي ځل لپاره ټول هېواد تر یوې

"حق پرست"
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د اوبو ميل کنفرانس تر رسه شو

د اوبو ميل کنفرانس د ځمکې الندې اوبو د نه ښکاره

وروستۍ کړې او همدارنګه د اوبو د رسچینو پېژندلو او

د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین په دغه کنفرانس کې د

کیدونکو رسچینو بر بنډولو تر رسلیک الندې د اوبو او نرژي

تنظیمولو کې يې مهم ګامونه پورته کړي دي.

وزارت د السته راوړنو په هکله خربې وکړې او زیاته یې کړه،

وزارت د اوبو او انرژي معینانو ،د یاد وزارت رئیسانو ،د

د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر په دغه کنفرانس کې

چې په فراه والیت کې د بخش آباد بند او په هرات والیت

کابنیې غړو ،د سفارتونو استازو ،د پوهنتونونو استادانو او زده

زیاته کړه د برېښنا د قرارداد د غځیدو په هکله له ازبکستان

کې د پاشدان بند چارې به ډیر ژر پیل يش

کړیاالنو په ګډون نن د اوبو او انرژي وزارت د کنفرانسونو په

او ایران هېوادونو رسه خربې وشوې او همدارنګه د اوبه

په ورته وخت کې ،د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د رسچینو

تاالر کې تررسه شو.

ییزې حکومتولۍ د پياوړتیا او د وزارت د راتلونکي پالنونو په

عمومي رئیس ښاغلی ډيپلوم انجنیر فایزالرحمن عزیزي او د

د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر ښاغيل مال

هکله یې هر اړخیز معلومات وړاندې کړل.

ځمکې الندې اوبو رئیس ښاغلی عزیزالرحمن عزیز د

عبداللطیف منصور د ویډیو کنفرانس له الرې د اوبو د

د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر ښاغيل مال

اسرتاتیژیکو محورونو ،د ځمکې الندې اوبو مدیریت او

اهمیت په زارعت ،سوداګري ،صنعت ،برېښنا ،انرژي،

عبداللطیف منصور د اوبو او نرژي وزارت د انرژي معینیت

همدارنګه د ۱۴۰۱ملریز کال د اوبه ییز وضعیت په هکله د

سیمه ییزې همکاریو په هکله خربې و کړې زیاته يې کړه،

احیا د وزارت له السته راوړنو څخه وبلل او څرګنده یې کړه

دوو پرزنتیشونونو په وړاندې کولو رسه په هر اړخیز ډول الزم

چې اوبه په اوسني وخت کې ډېر ارزښت لري او مونږ د

چې د انرژي معینیت کې متخصص کسان ګامرل شوي.".

معلومات وړاندې کړل.

نړیوالو قوانینو مطابق د هېواد اوبو مهارولو ته ژمن یو.

له بيل خوا ،د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین ښاغيل

د دغه کنفرانس په دوام کې یو شمېر متخصصینو،

د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر چې په دې کنفرانس

انجنیر مجیب الرحمن عمر د اوبو ميل کنفرانس کې د یاد

کارپوهانو او د پوهنتون استادانو د هېواد د اوبه ییز وضعیت

کې يې د ویډیو کنفرانس له الرې خربې کولې د اوبو او

معینیت د راتلونکي پالنونو او د هېواد د اوبو د مهارولو کې د

او د ځمکې الندې اوبو د غوره مدیریت په هکله د څو

نرژي وزارت د السته راوړنو په هکله د ا.ا.ا له واکمنیدو تر

نړیوالو قوانینو په مطابقت کې خربې وکړې ،زیاته یې کړه؛

پرزینتیشنونو په وړاندې کولو رسه ګډون والو ته الزم

اوسه پورې خربې وکړې او زیاته یې کړه دې وزارت د اوبو

مونږ د هېواد د اوبو د مهارولو لپاره لنډ مهاله ،منځ مهاله او

معلومات وړاندې کړل.

او انرژي په برخه کې په لسګونو مشخيص کړنالرې يې

اوږد مهاله پالنونه جوړ کړي دي.
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د ا.ا.ا د بهرنیوچارو رسپرست وزیر مولوي امیر خان متقي او د ا.ا.ا د اوبو او انرژي
رسپرست وزیر مالعبداللطیف منصور د افغانستان لپاره د ایران د ولسمرش ځانګړي استازي ښاغيل
حسن کاظمي قمي رسه په کابل کې وکتل
؛

په دې کتنه کې دواړو خواو د افغانستان په اقتصادي وضعیت ،سیاسی اړیکو او په هېواد کې پر وروستیو مثبتو پرمختګونو باندې خربې وکړې.

د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین د ترکیې هېواد له شارژدافیر رسه وکتل
د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین ښاغيل انجنیر مجیب الرحمن عمر د
خپل کار په دفرت کې د ترکیې هېواد له ښاغيل شارژدافیر رسه لیدنه
تررسه کړه.

د اوبو معین د ترکیې هېواد شارژدافیر ته د ښه راغالست ترڅنګ یادونه
وکړه ،دا چې ترکیه په تېر کې د اسالمي خالفت مرکز پاتې شوی دی،
نو بناً اوس هم باید له مسلامنانو رسه مرسته او یو د بل الس نیوی
وکړې.
په دغه ناسته کې ،د اوبو معین ښاغيل عمر د ترکیې هېواد له شارژدافیر
رسه یاد هیواد ته د خپل سفر په هکله خربې وکړې او له ښاغيل

شارژدافیر څخه يې و غوښتل چې ترکیې ته د دوی د سفر په ترڅ کې د
یاد هېواد له پانګه والو او سوداګرو د اتحادیې رسه دوی ته د ناستې
زمینه برابره کړي ،ترڅو د ترکیې سوداګر او پانګه وال په افغانستان کې
د اوبو بندونو او انرژي په برخه کې پانګونې ته را جلب او تشویق کړئ.

اوبو او انرژي وزارت ښاغيل معین رسه د هر

د یادولو وړ ده ،چې دا ناسته په دوستانه فضا

په ورته وخت کې د ترکیې هېواد ښاغيل شارژدافیر د

راز همکاري ژمنه وکړه.

کې پای ته ورسیده.
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د اوبو او انرژي وزارت او ترکمنستان هیواد د لوړ پوړې پالوي ترمنځ ګډه ناسته تررسه شوه
دا ناسته د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر
ښاغيل مال عبداللطیف "منصور" ،د افغانستان
برېښنا رشکت عمومي رئیس ښاغيل حافظ محمد
امین ،د برېښنا رشکت عملیايت رئیس ښاغلی انجنیر
صفی الله "احمدزی"  ،د برېښنا رشکت تجاريت
رئيس ښاغلی مولوي عبدالرحمن "رحامين" ،د
ترکمنستان هېواد د انرژي نړیوالو پروژو رئيس
ښاغيل مراد ارتیکوف ،په کابل کې د ترکمنستان
سفیر ښاغيل عوضوف او د دواړو هېوادونو د یو
شمېر چارواکو ترمنځ تررسه شوه.
په دې کتنه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ګډو همکاریو
په ځانګړي ډول د نور الجهاد سبسټېشن د جوړولو
پروژې ،د ټاپ پروژې د تطبیق ،کابل ته د کرکي-
اندخوی د برېښنا د مزي د انتقال او افغانستان ته د

یې مننه وکړه ،او د یادو پروژو پر دوام او تطبیق یې

قراردادپر وروستي کیدو او د ټاپ پروژې پر تطبیق

برېښنا د صادراتو د زیاتوايل په اړه د همکاریو په

ټینګار وکړ.

باندې کار وکړې.

پراختیا بحث او د نظرونو تبادله وشوه.

په همدې حال کې د ترکمنستان هېواد لوړ پوړو چارواکو

په پای کې دواړو لوریو توافق وکړ چې د دواړو لوریو

د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر ښاغيل مال

د اوبو او انرژي وزارت رسپرست ته د دغه هېواد د

تخنیکي کمېټې د یادو پروژو پر پيل کیدو باندې کار

عبداللطیف "منصور "د ترکمنستان هیواد پالوي ته

همکاریو د دوام ډاډ ورکړ او ویې ویل ،چې د دغه سفر

وکړي او په راتلونکي کې ګډې همکاري پراخې کړي.

ښه راغالست ووایه او د دوی د دوامداره همکاریو

په ترڅ کې به د نور الجهاد د سبستیشن پروژې د

نشست رهربی برشنا رشکت با مسئولین جنکشنها به منظور از بین بردن فساد و کم منودن ضایعات برق
حافظ محمد امین  ،رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان
برشنا رشکت طی نشستی با مسئولین جنکشنها تاکید منود که
باید جلو فساد و ضایعات برق گرفته شود .وی از متام مسئولین
جنکشنها خواست که

به منظور گسرتش برقرسانی و

جمعآوری عواید به روند قطع منودن برق مشرتکین قرضدار و
لین های ترو ادامه دهد و در این راستا کوشش همه جانبه
منایند.
همچنان رئیس عمومی برشنا رشکت افزود کسی که موارد فوق
را در نظر نگیرد ،برخورد قانونی با آن صورت خواهد گرفت.
در همین حال ،انجنیر صفیالله "احمدزی" ،رئیس عملیاتی
برشنا رشکت گفت ،در از بین بردن فساد اداری و کم منودن
ضایعات برق باید همه باهم به گونه مشرتک کار مناییم و
نگذاریم که مسایل فوق خدمات برقرسانی را مختل مناید.
وی افزود که باید فاصله میان مسئولین و مشرتیان از بین برده

از سویی هم ،مولوی فضل الرحمن"فضلی" ،رئیس

می گیرد.

شود ،مامورین میرتها باید به د قت میرتها را بخواند ،کلیدهای

کابل برشنا تاکید منود که رهربی برشنا رشکت به

قابل یادآوری است که از چند روز بدینسو از

صندوق ها باید همرای مسئول ساحه باشد ،با دزدان برق و آن

منظور کم منودن ضایعات برق به روند قطع منودن

طرف کارمندان د افغانستان برشنا رشکت در

کارمندانی که زمینه فساد را مهیا میمناید باید رویه قانونی و

برق لین های ترو و میرتهای باقیدار ادامه می دهد

مرکز و والیتها ،دهها لین ترو و میرتهای

جدی صورت گیرد.

و با عامالن اینچنین قضایا برخورد قانونی صورت

باقیدار قطع گردیده است.
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پروتوکول سهجانبه در راستای بهبود سکتور انرژی؛ بین افغانستان ،ترکمنستان و
کمپنی چالیک بهامضا رسید

مذاکرات چهار روزه میان هیئتهای د افغانستان

سپس مالعبداللطیف منصور رسپرست وزیر آب و

همچنین در مورد پروژه تاپ(پروژه لین انتقالی برق

برشنا رشکت ،کشور ترکمنستان و کمپنی ترکی چالیک

انرژي از هیئتهای کشور ترکمنستان و کمپنی ترکی

 ۵۰۰کیلوولت ترکمنستان از طریق افغانستان به

موفقانه به پایان رسید.

چالیک اظهار سپاسگزاری منوده و افزود که کشور

پاکستان) نیز بحثهای همه جانبه صورت گرفت.

حافظ محمد امین رئیس عمومی اجرائیوی د
افغانستان برشنا رشکت با حضور محرتم مال

ترکمنستان همواره نیت خوب نسبت به افغانستان
داشته و نیز پالیسی خوبی در این راستا دارد.

در ادامه از سوی رهربی د افغانستان برشنا رشکت و
رسپرست وزیر آب و انرژی تاکید شد که کار لین ۵۰۰

عبداللطیف منصور رسپرست وزیر آب و انرژی ،قرار

آقای منصور در مورد همکاریهای دوامدار در آینده

کیلوولت شربغان – دشت الوان باید هرچه زودتر

داد توسعه سب استیشن نورالجهاد را از ظرفیت ۱۱۰

میان دو کشور ،اظهار امیدواری منوده و تقاضای

تکمیل گردد تا بتوانیم برق را مطمین از ترکمنستان به

به  ۲۲۰کیلوولت با رشکت ترکمن انرگو امضا کرد.

عملی سازی پروژههای اقتصادی بیشرت در افغانستان

کابل و سایر والیات انتقال دهیم.

نخست ،حافظ محمد امین رئیس عمومی اجرائیوی د

از سوی کشور ترکمنستان را منود.

قابل ذکر است که این مذاکرات به روز دوشنبه هفته

افغانستان برشنا رشکت از منایندگان رشکت ترکی

سپس مراد آرتیکوف رئیس پروژههای جهانی

جاری آغاز و امروز پنجشنبه با امضای قرار داد توسعه

بابت

ترکمنستان برای افغانستان و پاکستان از مهامن

سب استیشن نورالجهاد و امضای پروتوکول سهجانبه

ترشیفآوریشان به افغانستان سپاسگزاری منوده و

نوازی رهربی رشکت برشنا سپاسگزاری منوده و

میان افغانستان ،ترکمنستان و رشکت چالیک به پایان

پیرامون شامری از پروژههای مهم با تیمهای تخنیکی

مذاکرات چند روز گذشته میان سه طرف را موثر و

رسید.

رشکت برشنا بحثهای مفصل منودند.

سازنده خواند.

چالیک

و

هیئت

کشور

ترکمنستان
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نخستین جلسه کمیته بررسی قراردادهای بزرگ پروژه های انکشافی در وزارت آب و انرژی برگزار گردید
در نخستین جلسه این کمیته که در
وزارت آب و انرژی برگزار شد ،محرتم
مال عبداللطیف منصور رسپرست
وزارت آب و انرژی ،فیصله بند چهارم
مصوبه شامره هفدهم شورای کابینه
امارت اسالمی افغانستان مبنی بر
ایجاد این کمیته را به خوانش گرفته
از کمیته متذکره خواست تا از همه
اولرت طرزالعمل کاری خویش را تهیه
منوده پس از آن مطابق طرزالعمل و
میکانیزم مشخص روی بررسی
قراردادهای بزرگ که قبالً با رشکت
های داخلی و خارجی به امضا رسیده
است ،کار منایند.
آقای منصور به ترسیع جریان کار

گزارش نهایی خویش را به مقام ریاست الوزرا ارائه منایند.

آب و انرژی بوده و اعضای کمیته متذکره را مسئولین

کمیته تاکید منوده یادآورشد که

این کمیته براساس مصوبه کابینه امارت اسالمی افغانستان به

تخنیکی وزارت آب و انرژی ،اداره تدارکات ملی ،وزارت

کمیته موظف می باشد تا پس از

منظور بررسی و بازنگری متام قرارداد های بزرگ پروژه های

انکشاف دهات ،وزارت فواید عامه ،وزارت اقتصاد و سایر

بررسی و بازنگری دقیق متام

انکشافی جهت ایجاد شفافیت و ارزیابی دقیق آنها ایجاد

ادارات ذیربط تشکیل می دهد.

قراردادهای پروژه های بزرگ،

گردیده که درراس آن مال عبداللطیف منصور رسپرست وزارت

د انرژي معینیت اونېزه اداري او تخنیکي ناسته تررسه شوه
دا ناسته د اوبو او انرژي وزارت د
انرژي معین ښاغيل مولوي عارف الله
"عارف" تر مرشي الندې د یاد
معینیت رئیسانو په ګډون رسه تررسه
شوه.
په دغه ناسته کې،ګډونوالو د اداري
او تخنیکي موضوعاتو په هکله بحث
او د نظر تبادله وکړل.
د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین
د یاد معینیت د رئيسانو او کارمندانو د
فعالیتونو د راپور تر څېړلو وروسته ،د
اداري او تخنیکي اجراآتو د ښه وايل
لپاره الزم هدایات ورکړل.
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د کابل والیت په بګرامي ولسوالۍ کې څه باندې  ۱۵۰کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوې

د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر

سوداګرۍ رئیس ښاغلی مولوي عبدالرحمن

اوسیدونکو څخه و غوښتل ،چې د بیت املال د

ښاغيل مال عبداللطیف منصور د کابل

رحامين ،د کابل برېښنا رئيس ښاغلی مولوي

ساتنې او په ځانګړې ډول د برېښنا د تجهیزاتو

والیت د بګرامي ولسوالۍ په ګوسفند دره

فضل الرحمن فضيل ،د برېښنا د ودانۍ چارو

په برخه کې هڅه و کړي او د برېښنا د غال او

سیمه کې د برېښنا یو برج پرانسیت او ګټې

رسپرست رئيس ښاغلی احمد خالد خرسند،

ناوړه ګټه اخیستنې څخه مخنیوی وکړي.

اخیستنې ته یې و سپاره.

دیني عاملانو او د سیمې یو شمېر مرشانو ګډون

په دې مراسمو کې د اوبو او انرژي وزارت

کړی و.

همداراز هغه د دیني عاملانو او دمسجدونو له مال
امامانو څخه و غوښتل ،چې د برېښنا څخه د

رسپرست وزیر ښاغلی مال عبداللطیف

د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر د ټولو

سمې ګټې اخیستنې په هکله خلکو ته معلومات

منصور د افغانستان برېښنا رشکت د

مشرتکینو او په ځانګړي ډول د یادې سیمې

ور کړل.
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یک پروژه عام املنفعه به ارزش بیش از  45میلیون افغانی در ولسوالی بگرامی والیت کابل افتتاح شد
افتتاح یک پروژه عام املنفعه به
ارزش بیش از  45میلیون افغانی
در ولسوالی بگرامی والیت کابل
این پروژه عام املنفعه توسط
محرتم انجنیر مجیب الرحمن
عمر معین آب وزارت آب وانرژی
در ولسوالی بگرامی والیت کابل
افتتاح گردید.
این پروژه به همکاری مالی
پروگرام غذایی جهان به منظور
بازسازی شبکه های آبیاری،
تقویت آبهای زیرزمینی و ایجاد
اشتغال برای مردم در ولسوالی
بگرامی راه اندازی شده است.
محرتم انجنیر مجیب الرحمن
عمر معین آب وزارت آب وانرژی
در هنگام افتتاح این پروژه از
اهمیت آن در راستای مدیریت

کشور گام های مثبت و موثر را بردارند" .آقای عمر در سخنان

شامل اعامر  600مرت جوی پخته در قریه پردل خان ،اعامر

آب صحبت منوده افزود":

خویش از همکاری های سازمان غذایی جهان اظهار قدردانی

 200مرت دیوار گبیونی ،اعامر  15مرت دیوار استنادی ،پاک

با ایجاد امنیت رستارسی در

منوده تاکید کرد که سعی و تالش در راه انکشاف و آبادی کشور

کاری ساحه آبگیر چکدم به ظرفیت ذخیره  19400مرت مکعب و

کشور اکنون مسئولین امارت

مسئولیت دینی و ملی هر شهروند افغانستان بوده و مسئولین

پاک کاری یک کانال به طول  2کیلومرت در قریه پردل خان می

اسالمی تالش می مناید تا با

امارت اسالمی افغانستان نیز در این راستا به انجام هرگونه

باشد .ارزش مجموعی این پروژه بیش از  45میلیون افغانی می

صداقت و شفافیت کامل در

کوشش و زحمت شبانه روزی متعهد می باشد.

باشد که از آن به تعداد  750نفر به صورت مستقیم و هزارها

راستای توسعه و بهبود اقتصاد

قابل ذکر است که این پروژه در  5قسمت تطبیق می گردد که

خانواده به صورت غیر مستقیم مستفید می شوند.

د هریرود ،پل پښتو او پل ماالن په سیمو کې د غیر قانوين ودانیو د جوړولو د مخنیوي پروګرام رشوع شو
د هریرود ،پل پښتو او پل ماالن په
سیمو کې د تعمیرايت چارو جوړولو د
مخنیوي پروګرام د هریرود سیندیزې
حوزې رئیس او د هرات والیت د
عدلیې ریاست د مرستیال په شتون
کې پیل شو.
د هریرود سیندیزې حوزې رئیس
ښاغيل مولوي رسدار ويل"مزمل" د
دې پروګرام په پیل کې ټینګار وکړ،
چې په یادو سیمو کې د جوړولو چارې
ممنوع دې او د رس غړونکو رسه به یې
قانوين چلند کیږي.
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د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر د چین هېواد د  Yellow Riverرشکت له استازي رسه وکتل
د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر ښاغيل مال عبداللطیف
منصور د خپل کار په دفرت کې د چین هېواد د Yellow River
رشکت له استازي رسه وکتل او په هېواد کې د انرژي د
پراختیایې پروژو په هکله یې د یاد رشکت د پانګونې په برخه
کې بحث او د نظر تبادله وکړه.
په دغه لیدنه کې د یاد رشکت استازي د سولري برېښنا د
پروژو د تطبیق او همدارنګه په افغانستان کې د اوبو رسچینو
څخه د برېښنا د تولید په برخه کې خپله د پانګونې لیوالتیا
څرګنده کړه.
د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر ښاغيل مال عبداللطیف
منصور د یاد رشکت له لیوالتیا څخه د هرکيل په کولو رسه
یادونه وکړه ،چې اوسمهال د امنیتي پلوه په ټول افغانستان
کې د پانګونې زمینه چمتو شوي ده.
ښاغيل منصور زیاته کړه" :له نیکه مرغه په افغانستان کې د
انرژي د تولید لپاره کايف رسچینې شتون لري او مونږ د
افغانستان اسالمي امارت د اصولو او قوانینو مطابق په هېواد

کې د انرژي د پراختیا په برخه کې د هر ډول

همکاري ډاډ ور کوو.

پانګونې هرکلی کوو او په دې برخه کې د هر راز

رسپرست وزارت آب و انرژی وضعیت سکتور انرژی این وزارت را بررسی کرد
محرتم مال عبداللطیف منصور رسپرست وزارت

وزارت رشیک منودند.

آب و انرژی در یک جلسه در حالیکه مولوی

محرتم مال عبداللطیف منصور

عارف الله عارف معین انرژی و شامری دیگر از

رسپرست وزارت آب وانرژی

مسئولین بخش انرژی وزارت نیز حضور

گزارش فعالیت های مسئوالن و

داشتند ،وضعیت سکتور انرژی را مورد بررسی و

وضعیت پروژه های سکتور انرژی

مطالعه قراردادند.

را مورد بررسی قرارداده هدایات

در این جلسه روسای بخش انرژی وزارت،

الزم را به مسئولین مربوطه ارائه

گزارش وضعیت پیرشفت پروژه ها و مسوده

کرد.

پالن سال مالی 1401خویش را با مقام رهربی

په اوبو او انرژي وزارت کې د ډیجیټل جوړونې په برخه کې یو بل ګام
د اوبو او انرژي په وزارت کې د کارمندانو لپاره

معلومايت ټکـــنالوژي آمــــریت

د ډیجیټيل سیستم څخه په ګټه اخستنه د

لخـــوا د مدیریتي چارو په

مکاتبو لیږل ،ترالسه کولو او اجراآتو په برخه

برخــــه کې د روڼتیا ،چټکتـــیا او

کې روزنیز پروګرام تررسه شو.

آسانتیا په موخه رامنځ ته شوی

په دې پروګرام کې د دې وزارت نږدې دیرش

همدا شان دا سیسټم د داسې

تنه کارمندانو په انالین بڼه د مکاتبو د

ښېګڼو لرونکی دی چې د هغې له

استفاده زده کړه.دا

الرې د مکاتبو د اجــــراآتو څارنه

مدیریت او اجراآتو

سیستم چې (Maktoob Send/Receive

په اســـــانۍ رسه تررسه کیږي او

)Tracking Systemپه نامه یادیږي د اوبو او

د مکاتبو د ارشیف قابلیت هم

انرژي وزارت د اداري خدماتو ریاست د

لري.
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دیدار رسپرست وزارت آب و انرژی با بزرگان ولسوالی چک میدان وردگ
محرتم مال عبداللطیف منصور رسپرست وزارت آب و
انرژی در دفرت کار خویش با شامری از بزرگان
ولسوالی چک والیت میدان وردگ دیدار کرد.
در این دیدار بزرگان ولسوالی متذکره مشکالت
شان در بخش های دسرتسی مردم به آب و انرژی
برق را با رسپرست وزارت رشیک منوده خواستار
توجه بیشرت مقام رهربی وزارت آب و انرژی شدند.
آقای منصور رسپرست وزارت آب وانرژی به بزرگان
ولسوالی چک والیت میدان وردگ اطمینان داد که
به مشکالت مردم آن ولسوالی در قسمت تطبیق
پروژه های برق رسانی و مدیریت آب رسیدگی
خواهد شد.

د هېواد د انرژي سکتور د ښه مدیریت او پراختیا په موخه د همغږي ناسته تررسه شوه
دا ناسته د اوبو او انرژي وزارت د رسپرست وزیر
ښاغيل مال عبداللطیف منصور ،د وزارت د انرژي
معین ښاغيل مولوي عارف الله عارف ،د
افغانستان برېښنا رشکت عمومي رئیس ښاغيل

مال محمد عیسی آخند او د یو شمېر رئیسانو او
تخنیکي مسؤلینو په ګډون رسه تررسه شوه.
په دغه ناسته کې د انرژي د پروژو د تولید،
پراختیا او لېږد وضعیت د څېړنې او مطالعې الندې
ونیول شو؛ او د هېواد د انرژي سکتور د پروژو د
ښه مدیریت او پيل کیدو په موخه د همکاري
ګډې طرحې باندې بحث او د نظر تبادله وشوه.
په ورته وخت کې ،د انرژي وزارت د انرژي معین
ښاغيل مولوي عارف الله عارف په دغه ناسته
کې ،د هېواد د انرژي سکتور د پراختیا او ښه
مدیریت لپاره د چارواکو همکاري او همغږي اړینه

وبلله.
د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر ښاغيل مال
عبداللطیف منصور په دغه ناسته کې پر ال
همغږي باندې ټینګار وکړ؛ او د هېواد د انرژي
سکتور د مدیریت د ښه وايل او الرو چارو د

وړاندې کولو ترڅنګ ،د انرژي معینیت او برېښنا

طرحې څخه هرکلی و کړ او د هغې پر عميل کولو

رشکت د چارواکو څخه وغوښتل ،چې یوه ګډه

باندې یې ټینګار وکړ.

کمېټه رامنځته او د چارو د انسجام او تطبیق

د یادولو وړ ده ،چې د انرژي خدمتونو د تنظیم اداره

لپاره کار و کړي.

او د افغانستان برېښنا رشکت چې تر دې مخکې په

همدارنګه د افغانستان برېښنا رشکت عمومي

خپلواک ډول فعالیت درلود ،اوس د اوبو او انرژي

رئيس ښاغيل مال محمد عیسی آخند د هېواد د

وزارت او د انرژي معینیت تر چرت الندې فعالیت

انرژي سکتور په برخه کې د ګډې همکاري د

کوي.
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کندز والیت کې د خوراک په مقابل کې د کار ميل پروګرام په اړوند ناسته تررسه شوه

د افغانستان اسالمي امارت د

میرابانو او د خوراک په مقابل کې د کار ميل پروګرام د رهربي

ورکړل شو ،چې په دغه پروګرام کې د پنج آمو سیندیزې عمومي

رئيس الوزرا د هدایت په اساس دا

پالوي د کمېټې غړو په ګډون کې د والیت د مقام په تاالر کې

حوزې ریاست او د ولسوالیو د ساحوي مدیرانو رسه په همغږۍ

ناسته د کندز والیت د وايل تر

جوړه شوه .

رسه فعاله ونډه واخيل ،ترڅو دغه پروګرام په سمه او درسته

مرشي الندې د یاد والیت د

په دغه ناسته کې د اوبو د اهمیت او د کثافاتو او رسوباتو څخه د

توګه د نیمګړتیا پرته په ساحه کې پلی يش او بزګران د کانالونو

مرستیال ،ولسواالنو ،د کانالونو

کانالونو پاکونې په اړه خربې وشوې او ټولو میرابانو ته هدایت

د پاکونې او خپلو کښتونو ته د اوبو رسولو له ستونزې څخه
خالص يش.

انجام رسوی ابتدایی بندهای ذخیروی آب ،کانالها و چکدم ها در والیت زابل
تیم تخنیکی حوزه فرعی دریایی ترنک
قالت والیت زابل رسوی ابتدایی دو بند
آب را در ولسوالی دای چوپان و رسوی
یک چکدم و یک بند ذخیروی آب را در
ولسوالی ارغنداب این والیت انجام
دادند.
این تیم تخنیکی به اساس هدایت
محرتم مال عبدالکریم"ذوالفقار" ،رئیس
حوزه فرعی دریایی والیت زابل در
ولسوالی دای چوپان این والیت رسوی
ابتدایی بند ذخیروی آب قریه اجه و بند
منگوس را انجام داده و همچنین در
ولسوالی ارغنداب این والیت رسوی
چکدم گورغان و بند ذخیروی آب

قابل یاد آوری است که با آمدن امارت اسالمی امید

بایزیدخیل را نیز به پایان رساندند.

مردم برای انجام پروژههای انکشافی در والیتها

بیشرت گردیده است.

4
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د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین د دې وزارت د السته راوړنو او فعالیتونو په اړه
خربي کنفرانس وړاندې کړ

په دې خربي کنفرانس کې د افغانستان

اوبو د چارو د بهرته مدیریت په موخه د

څخه استفاده بې رحامنه وبلله او د

اسالمي امارت د اوبو او انرژي وزارت د

هېواد اوبیزې حوزې په پنځه سیندیزو

پایتخت له اوسېدونکو څخه یې غوښتنه

اوبو معین ښاغيل انجنیر مجیب الرحمن

حوزو تقسیم کړی دي ،او د  ۱۴۰۱مايل وکړه چې د ځمکې الندې اوبو څخه سامله

عمر وویل چې د دې وزارت رهربي په

کال د پراختیايي بودیجې په نظر کې نیولو

استفاده وکړي .هغه ډاډ ورکړ ،چې په

خپل ټول توان رسه د اوبو د مدیریت او رسه مشخص پروګرامونه په نظر کې لري،

کابل ښار کې د اوبو رسونې او د ځمکې

د اوبو چارو ښاغيل معین وویل چې په دې

الندې اوبو تقویه کولو په موخه د پنچشیر

وروستیو کې د دې وزارت رهربي د هېواد

سیند او یا د شاه او عروس بند څخه د یو

د بندونو څخه د لیدنې او وضیعت د بررسۍ

کانال د جوړولو په لټه کې دي.

مهار ولو په لټه کې ده.
ښاغيل عمر د اسالمي امارت د رسنیو او
اطالعاتو مرکز کې دېته په اشارې رسه
چې په اوس وخت کې د هېواد  ۷۰سلنه
اوبه ضایع کیږي .چې د اوبو د مهار په
صورت کې به افغانستان د زراعت او د

په موخه سفرونه لرل چې په نتیجه کې به

یې ډیر ژر د کامل خان او شاه و عروس
بندونو پاتې کارونه بشپړ يش.

بریښنا تولید صنعت په برخه کې په ځان

ښاغيل عمر په ټول هېواد او په خاص

بساینې ته ورسیږي ،هغه زیاته کړه ،چې د

ډول کابل ښار کې د ځمکې الندې اوبو

په همدې حال کې د دې وزارت ویاند
مولوی اخرتمحمدنرصت وویل چې د دې
وزارت د عوایدو اندازه د تیر حکومت په
پرتله څو چنده زیاته شوې ده.
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دیدار رسپرست وزارت آب و انرژی با رئیس موسسه ادف کشور ترکیه
محرتم مال عبداللطیف"منصور"  ،رسپرست وزارت آب و
انرژی قبل از ظهر امروز در دفرت کارخویش با محرتم توران
محمد ،رئیس موسسه ادف کشور ترکیه دیدار منوده و
پیرامون ساخت بندهای آب و برق ،چکدم ها ،مدارس،
مساجد و یتیم خانهها در والیتهای مختلف کشور بحث و
تبادل نظر منودند.
در این دیدار ،رسپرست وزارت آب و انرژی ضمن خوش
آمدید به رئیس موسسه ادف کشور ترکیه پیرامون بندهای
آب وبرق در کشور معلومات ارایه منوده و خواستار ساخت
بندهای آب و برق  ،چکدم ها  ،مدارس ،مساجد و یتیمخانه
ها از سوی رئيس این موسسه در کشور گردیدند.
از سوی هم ،رئیس موسسه ادف کشور ترکیه پیرامون
سفرهای خویش به والیتهای مختلف کشور به منظور
ساخت مساجد ،مدارس و یتیمخانهها نیز معلومات همه
جانبه به محرتم مال عبداللطیف"منصور" ،رسپرست وزارت
آب و انرژی ارایه منوده و خواستار همکاری رسپرست

عالقهمندی خویش را در مورد ساخت بندهای آب و برق،

قابل یاد آوری است که در این اواخر عالقهمندی

وزارت آب وانرژی در این راستا گردیدند.

چکدم ها ،مساجد ،مدارس و یتیمخانهها در کشور ابراز

رشکتهای داخلی و خارجی در مورد رسمایهگذاری باالی

در همین حال ،رئیس موسسه ادف کشور ترکیه ابراز

منودند.

بندهای آب و برق در کشور بیشرت گردیده است.

د اوبو او انرژي وزارت د  ITرئیس معريف شو
ښاغلی انجنیر جبیب الرحمن "جاللزی" نن د یو لړ
رسمي مراسمو په ترڅ کې د اوبو اوانرژي وزارت د
معلومايت تکنالوژۍ د رئيس په حیث ،د یاد ریاست
کارمندانو ته ور وپېژندل شو.
په دغو مراسمو کې چې د یاد وزارت د مقام د دفرت
رئیس ښاغلی قاري محمد عبدالعزیز"عزیز" ،د مايل او
اداري عمومي رئيس ښاغلی

حاجی محمدالدین

"نیازی" ،د برشي رسچینو رئيس ښاغلی اسدالله
"کاکړ" ،د مطبوعاتو او نرشاتو رئیس ښاغلی غالم
جیالنی "حق پرست" او یو شمېر نورو رئیسانو او د
وزارت کارمندانو ګډون در لود؛ ښاغلی انجنیر حبیب
الرحمن "جاللزی" د معلومايت تکنالوژۍ د رئيس په
حیث د خپلې ادارې کارمندانو ته ور وپېژندل شو.
په دغو مراسمو کې د وزارت مقام د دفرت رئيس ښاغلی
قاري محمد عبدالعزیز"عزیز" ،د وزارت د مايل او

وکړه.

برخه کې یې د ماسرتۍ تر کچې زده کړې په پاکستان

اداري عمومي رئیس ښاغلی حاجي محمدالدین

یاده دې وي ،چې ښاغلی انجنیر حبیب الرحمن

کې رسته رسولې دي او همدارنګه د تېر رژیم د

"نیازي" ،لنډې خربې وکړې ،نوې رئيس او کارمندانو

"جاللزی" د تجارت په برخه کې د لیسانس تر کچې

واکمني په وخت کې  ۷کاله په بګرام کې په اسارت

ته یې د خدای(ج) له دربار څخه د ښه خدمت غوښتنه

زده کړې په مرص کې او د معلومايت تکنالوژۍ په

کې تېر کړي دي.

15
د اوبو او انرژي فصلنامه

لسم کال اوه لسمه ګڼه ،د ۱۴۰۰هـ ش مايل کال څلورمه ربع چې د  ۱۴۴3هـ  -ق کال رسه سمون لري

د ننګرهار والیت د کامې پله د هایدرومیتیولوژي کیبلوي اسټیشن د اوبو د جریان اندازه معلومه شوه
د اوبو او انرژي وزارت د کابل سیندیزې حوزې عمومي
او د اوبو زیرمو عمومي ریاستونو ګډ تخنیکي ټیم
ننګرهار والیت ته د خپل سفر په ترڅ کې د کامې پله
دهایدرومیتیولوژي کیبلوي اسټیشن د اوبو جریان
معلوم کړ او د یاد اسټیشن د اړتیا وړ وسایل چې ترمیم
او بیارغونې ته اړتیا لرل ،و څېړل.
د اوبو او انرژي وزارت دا تخنیکي ټیم ننګرهار والیت
ته د خپل سفر په ترڅ کې د کامې پله د هایدرو
میتیولوژي کیبلوي اسټیشن د اوبو د جریان د معلومولو
ترڅنګ ،د اړوند ریاستونو نوې ګامرل شویو انجنیرانو
ته د اوبو د جریان اندازه ګیري ،د ارقامو را ټولولو او د
سنرسونو د څرنګوايل د فعالیت ډول په نظري او عميل
بڼه وښودل شو.

به منظور جمع آوری ارقام استیشن هایدرومیتیولوژی سلطانپور والیت ننگرهار بازدید صورت گرفت
تیم مشرتک ریاستهای حوزه عمومی دریایی
کابل و منابع آب وزارت آب و انرژی از استیشن
هایدرومیتیولوژی والیت ننگرهار بازدید منودند.
این تیم تخنیکی وزارت آب و انرژی طی سفر
خویش ارقام استیشن هایدرومیتیولوژی
سلطانپور والیت ننگرهار را جمع آوری منوده و
به مسئولین ذیربط به منظور حفظ و مراقبت از
آن هدایات الزم تخنیکی را دادند

بیيل کانال د روانو چاروڅخه څارنه تررسه شوه
د لغامن سينديزې فرعي حوزې نظاريت ټيم له لوري
د لغامن مرکز اړوند د بييل کانال ,رسبند او
محافظوي ديوال پروژي د روانو چارو څخه څارنه
تررسه شوه.
د پروژي تطبيق کونکي موسسې ته دکار د کيفيت
په هکله الزم هدايات ورکړل شوه ،تر څو کارونه
پخپل وخت او غوښتل شوی کیفیت باندې تر رسه
شی.
د یادولو وړ ده ،چې د دې پروژې چارې د WFP
ادارې په مايل مرستې رسه پرمخ وړل کېږي.
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د اوبو او انرژي
وزارت رسپرست وزير
رسه ځانګړې مرکه
بسم الله الرحمن الرحیم

د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر ښاغيل مال عبداللطیف "منصور "

د اوبه او انرژي مجلې درنو لوستونکو

تحوالت راغلل او د اسالمي امارت د مرشتابه

اقتصادي کمیسیون کې هم تر بحث الندې

السالم علیکم ورحمت الله و برکاته

د لزوم دید په اساس په دې وزارت کې زمونږ

دي ،مونږ پر دې غور کوو چې څرنګه مونږ

لکه څرنګه چې ټول پوهېږئ اوبه او انرژي

ګامرنه وشوه .مونږ په دې وزارت کې د ټولو

وکولی شو د انرژي په برخه کې السته راوړنې

د هېواد په پراختیا ،وده او پرمختګ کې

پروژو که هغه د اوبو او یا انرژي په برخه کې

ولرو .چې په هغې رسه افغانستان په ځان

دوه اړین سکتورونه دي ،په اوسني

وي له رسه ارزونه وکړه او د هغو ټولو معلومات

بسیا يش او مونږ بل هېواد ته د برق او انرژي

رشایطو کې د اقلیمي بدلونونو او پرله پسې

چې دا پروژې څومره تکمیل شوي او څومره

په برخه کې محتاج ونه اوسو .او مونږ له خپلو

وچکالیو رسه په افغانستان کې د اوبو د

پاتې دي په هغه مونږ کار وکړ چې د هغې په

منابعو څخه استفاده وکړو .مونږ په دې اړه

مدیریت اهمیت څو برابره شوی دی ،او له

اساس مونږ عمآل کار رشوع کړ .اوس په دې

پالنونه جوړ کړې چې هغه به په آینده کې

بلې خوا د هېواد اقتصادي ودې او پرمختګ

کار کوو چې څنګه دغه پروژې تکمیل يش.

عميل يش او نتایج به یې مونږ او تاسو وګورو.

په الره کې د انرژي بنسټیز اهمیت ته په

سوال :د اوبو او انرژي وزارت رهربي مقام د

سوال :څرنګه چې تاسو ته معلومه ده ،چې د

کتو رسه ،ستاسو هر یوه په ذهن کې دا

انرژي پراختيا او د انرژي توليد په برخه کې د

ځمکې الندې اوبو رسچينې د هېواد په اکرثو

پوښتنه را والړیږي ،چې د اوبو او انرژي

هېواد ځان بساينې لپاره کوم پالنونه په الره

ښارونو او په ځانګړي ډول د کابل په ښار کې

سکتورونو مسؤلین د همدې دوو حیايت

اچويل دي؟

د کمښت رسه مخامخ دي .د اوبو او انرژي

سکتورونو د ښه وايل لپاره کوم پروګرامونه

ځواب :د انرژي په برخه کې دلته ډیرې

وزارت د هغې د مديريت لپاره کوم پروګرامونه

او کړنې لري.

زیاتې کمپنۍ راغيل چې د هغې له جملې څه

په الس کې لري؟

د دغو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره ستاسو

خارجي او بعضې داخلې او یو شمیر کورين

ځواب :لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومه

پام را اړوو د اوبو او انرژي وزارت

پانګه اچوونکو هم د افغانستان له معدنیاتو

ده چې د تیرو څو کلونو راپدې خوا په

رسپرست وزیر ښاغيل مال عبداللطیف

څخه د انرژي تولید په برخه کې غوښتنه کړي

افغانستان کې وچکايل وه ،او دا یو ښکاره

"منصور " رسه زمونږ ځانکړې مرکې ته.

ده ،لکه د ډبرو سکرو څخه مونږ استفاده کولی

واقعیت دی چې د دې وچکالیو په نتیجه کې

سوال :د اسالمي امارت له پیل څخه تر دې

شو چې مونږ له هغې انرژي تولید کړو .په دې

د اوبو سطحه ډیره ټیټه شوې ده ،لله الحمد

مهاله د دې وزارت د کړنو په اړه عمده

اړه مو زیاتې متعددي ناستې کړې؛ او مونږ له

مونږ اوس وینو چې په افغانستان کې واورې

معلومات راکړي؟

ډېر شمېر تجارانو رسه نتیجې ته رسېدلې یو

او بارانونه وشو او ال کیږي ،هغه تشویش

ځواب :ستاسو د پوښتنې په ځواب کې دومره

الله ج مهربانه دی انشاءالله په آینده وخت

اوس نشته او د اوبو سطحه اوس ډیره لوړه

باید ووایم کله چې په افغانستان کې اسالمي

کې به په تفاهم د نورو وزارتونو لکه معادن او

شوې ده ،خو بیا هم چې مونږ په آینده کې له

امارت له فتحې وروسته دلته راغی ډېر غټ

صناعیو وزارت چې دغه موضوعات په

دې مشکل رسه مخ نشو زمونږ د اوبو معینیت
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په دې اړه جدي برنامې تر غور الندې نیويل

وزارت ته يې بودیجه ورکړې او کارونه یې

ازبکستان ترکمنستان او ایران هیوادونو رسه

دي او په عین حال کې مونږ غواړو هغه اوبه

رشوع دي  ،چې د راتلوونکې کال په بودیجه

در لودل او د نړیوال بانک لخوا زمونږ په

چې هسې بهیږي د هغې لپاره مونږ یو پروګرام

کې د ټولو پروژو د بیا رشوع کیدو لپاره بودیجه

بانک بعضې تعذیرات لرل چې د هغې په

د کابل په استالیف ،شکردره او ګلدرې

په نظر کې نیول شوې او ټولې پروژې به بیا

اساس مونږ نشو کولی د هغه هېوادونو پورونه

ولسوالیو کې رشوع کړو.

رشوع يش،

ادا کوو مونږ د هغه هېوادونو رسه متعددې

په نور ولسوالیو کې هم همدا تصمیم په نظر
کې لرو ،چې په یو شمېر ولسوالیو کې چې
مونږ د واورو او بارانونو د اوبو ذخیره کولو په
موخه وړې وړې کندې ویستلې ترڅو اوبه په
هغوکې ذخیره يش ،چې د اوبو د ذخیره کولو

سوال :د انرژي تولید او اوبو مديريت په برخه
کې د خصويص سکتور برخې اخستنې په اړه
ستاسو نظر څه دی ،او کوم پروګرامونه ورته په
نظر کې لرئ؟

ناستې وکړې او هغوی ته مو قناعت ورکړ چې
ستاسو پورونه آدا کړو .له یادو هیوادونو مننه
کو چې زمونږ خربه یې ومنله او برق یې قطع
نه کړ .او مونږ آهسته آهسته د هغو یو څه
قرضونه ادا کړل .انشاءالله دا ستونزې اوس

لپاره دا یو تجربه شوي کړنه ده .چې د لته ېې

ځواب :د دې لپاره مونږ هم د انرژي او هم

یو څه حل شوي دی،

ډیره ښه نتیجه ورکړې ده  ،او په آینده کې به

مو د اوبو معینیت ته هدایت کړی ،چې تاسو د

سوال :د افغانستان ولس ته څه پيغام لرئ؟

زمونږ ستونزې وررسه رفع يش ،چې دا زمونږ

 ۱۴۰۱کال لپاره هغه پالنونه او پروګرامونه په

ځواب :د افغانستان غیريت ملت ته زمونږ

موقتي او ډېرې کمې السته راوړنې دي .د

نظر کې ونیسئ چې هغه هم عميل کیدای

پیغام دادی چې افغانستان د ټولو پرګنو او

افغانستان اسالمي امارت غواړي چې په لویو

يش او هم ډیره ګټه ولري ،چې په دې اړه

قومونو رشیک او یو کور دی ،مونږ او تاسو

بندونو باندې کار وکړي او هلته زیاتې اوبه

زمونږ فنی او مسلکي مسؤلین کار کوي او د

کولی شو ،چې څومره ستونزې که سیايس،

ذخیره يش ،او د اوبو د کمښت ستونزه بیا

راتلونکي کال لپاره پالنونه جوړوي .چې د هغه

اقتصادي دي او که داخيل څه مشکالت وي

مخې ته رانيش،

پالنونو مطابق به زمونږ ډیرې ستونزې حل

هغه مونږ په هغه صورت کې حل کولی شو

سوال :څرنګه چې په جريان کې ياست چې د

يش .

چې مونږ ټول قومونه یو بل ته السونه رسه

سيايس تحوالتو په راتلو رسه د دې وزارت د
کار الندې پروژې د تعليق په حالت کې واقع
شوي دي ،تر اوسه پورې کومې پروژې د
تعليق له حالت څخه راوتيل چې کارونه به يې
ډير ژر رشوع يش؟
ځواب :لکه چې تاسو ته بهرته معلومه ده هغه
پروژې چې ډیرې لویې او عام املنفعه پروژې
وې هغه په دې تحوالتو کې له تعلیق رسه مخ
شوې ،خو مونږ وکولی شول د هغو کارونه
مخکې یوسو لکه په کابل کې د شاه و عروس
ال رشوع دی ،کامل
بند پروژه چې کار یې عم ً
خان بند چې یوه لویه کرنیزه پروژه ده ،همدا
شان د کجکی بند چې په دې ټولو لویو پروژو
کار عميل رشوع شوی دی چې دا هغه لویې
پروژې دې چې کارونه يې له  ۹۵٪ډیر بشپړ
شوي دي ،دا چې کارونه نیم ګړي پاتې نيش
نو د اسالمي امارت مرشتابه لخوا زمونږ
پیشنهادونو ته مثبت ځواب ورکړ شوی او دې

سوال :د اوبو او انرژي وزارت په مخکې
کومې مهمې ستونزې او خنډونه پراته دي ،او
هغو ته د حل کومې الرې په نظر کې لرئ؟
ځواب :دا واقعیت هم دی ،چې په دې تیرو
شپږو میاشتو کې مونږ له یو شمیر ستونزو رسه
مخ یو هغه که په اداري برخه کې وي او هغه
دا چې دا وزارت په درې ټوټو باندې ویشل
شوی وو لکه د اوبو ،انرژې او بریښنا رشکت
باندې ویشل شوی و مونږ وکولی شول چې دا
وزارت متحد کړو او واحد یې کړو په هغه کې
مونږ زیات کار وکړ اوس لله الحمد دا ستونزې
حل شوی او که کومه ستونزه وي هغه به هم
حل يش یو مشکل همدا وو ،بل مشکل داوو
چې زمونږ په وزارت کې چې کومې حیايت
پروژې وې د هغې بودیجه د سابقه ادارې
لخوا ایستل شوې وه ،بله دا چې تاسو ته
معلومه ده ،چې مونږ په نړیواله کچه بعضې
قراردادونه د بریښنا په اړه له تاجکستان

ورکړو ،او خپل منځ کې مو اتفاق او اتحاد
وي ،د دې اتفاق او اتحاد رسه افغانانو وکولی
شول چې درې امپراتورۍ انګریزانو ،روسانو،
امریکایانو او ناټو ته شکست ورکړ ،کله چې
وحدت موجود وي بیا مونږ په دغه مشکالتو
کامیايب راوړلی شو.همدا راز د هېوادوالو او
وطن والو مو دا غوښتنه ده ،چې دوۍ دې
ال تاسو مخکې
زمونږ رسه همکار اوسیږي ،مث ً
ورته اشاره وکړه زمونږ وزارت دوه بخشونه دي
یو د اوبو او بل د انرژي چې دواړه الهي نعمت
دی چې دې دواړو رسه ډیر احتیاط ويش،
چې دا د دې ملت امانت او بیت املال دی که
اوبه دي او یا انرژي باید ضایع نيش ،او ډیر
احتیاط وررسه ويش ،الله ج دې وکړي چې
دوې په دې برخه کې زمونږ رسه همکار يش
او زمونږ مالتړ وکړي کله چې حکومت او
رعیت رسه یو يش بیا ډیرې ستونزې حل
کیدای شی.
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موجودیت و وضعیت منابع آب در افغانستان
افغانستان کشور محصور به خشکه است ،سلسله

های فراخ و ریگستانی درسمت جنوب غربی کشور که

مرتفع کوهستانی در ساحات مرکزی و شامل رشقی

دارای اقلیم بسیار خشک می باشد موقعیت دارد.

افغانستان بیشرت از  ۴۰۰۰۰۰کیلومرت مربع یعنی دو

بصورت عموم رشایط اقلیمی غالب در افغانستان

برسوم مساحت کشور گسرتش یافته و بلندترین ارتفاع

دارای تابستان گرم و زمستان رسد میباشد(.منبع :اطلس

افغانستان در کوه نوشاخ به  ۷۵۰۰مرت از سطح بحر

هوا ،اقلیم و منابع آب ( بیشرت منابع آبی افغانستان از کوه

میرسد ،مشخصات پیچیده توپوگرافیکی رشایط

های هندوکش و پامیر رسچشمه می گیرد ،این سلسله

اقلیمی مختلف را در افغانستان ایجاد کرده است.

کوه ها منابع آب دریاهای عمده کشور را تأمین

سلسله هندوکش بیشرتین میزان بارندگی را دریافت

مینامیند .منابع آبی در رشق کشور از طریق حوزه

رسازیر میگردد

می کند و منحیث ذخیره گاه یا به اصطالح دیگر

دریایی کابل جریان منوده به دریای سند و رس انجام

( شکل .)۱

تامین کننده عمده آبی در کشور عمل مینامیند  ،دره

به اقیانوس هند میریزد ،کوه های پامیر وهندوکش آب

قابل ذکر است اینکه ذوب شدن برف ها و یخچال ها

واخان به شکل دهلیز بزرگ کوهستانی بطرف رشق

حوزه دریایی پنج  ،کوکچه و متعاقباً آمو را تأمین می

منابع عمده آبهای سطحی بزرگرتین دریاهای کشور

گسرتش یافته محیط مرتفع و پوشیده ازبرف و

کند،آب حوزه دریایی هریرود –مرغاب از غرب کوه

یعنی پنج آمو و کابل را تامین منوده در تغذیه آب های

یخچالی را معرفی میکند ،ارتفاعات مرکزی توسط

هندوکش تشکیل شده و به ترکمنستان می ریزد ومنبع

زیرزمینی نیز اهمیت ویژه دارد و باران ها در پایان

علفچرهای طبیعی پوشانیده شده  ،در شامل کوه های

آب حوزه دریایی هلمند از جنوب غربی سلسله کوه

زمستان همزمان با ذوب شدن برف ها سبب افزایش

هندوکش ساحه وسیع و حاصلخیز واقع شده و دشت

هندوکش تشکیل شده رسانجام به حوزه سیستان

مقدار جریان دریا ها در کشور میگردد.

شکل  :1منبع و تشکیل منابع آب در

نویسنده :انجنیر فایزالرحمن عزیزی ریس عمومی منابع آب

افغانستان (اطلس هوا ،اقلیم و منابع آب )2021

نتایج مطالعه شاخص های هایدرومتیورولوژیکی در

از مجموع آب تولیدی ساحات مرتفع-کمربند

طبیعی) هایدورولوژیک (به35حوزه فرعی تقسیم

ساحات مرتفع و برفگیر-کمر بند کوهستانی نشان

کوهستانی در حدود 53فیصد آن در حوزه دریایی پنج

گردیده اند و ادارات حوزه های فرعی دریایی به اساس

میدهد که در نزدیک

آمو  28فیصد در حوزه های دریایی کابل  12فیصد در

قانون آب به منظور مدیریت و تنظیم همه جانبه منابع

به  27درصد مساحت کلی کشور شامل ساحات مرتفع،

حوزه دریایی هلمند  4فیصد در حوزه هریرود-مرغاب و

آب حوزه های دریایی با درنظرداشت اصول پذیرفته

با ارتفاع بیشرت از  2500مرت واقع گردیده بطور طبیعی

 3فیصد در حوزه دریایی شامل رسازیر میگردد.

شده جهانی (  )IWRMایجاد گردیده اند ( شکل .)2

 80فیصد ذخایر آب کشور را تشکیل و تأمین مینامیند .

پنج حوزه دریایی کشور با درنظر داشت مرز های
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z

شکل : 2نقشه  5حوزه عمومی و  35حوزه های فرعی دریایی کشور جهت مدیریت منابع آب
ظرفیــت) پوتنشــیل مجمــوعی ( منــابع آب ) آبهــای

میلیارد مــرت مکعــب تخمــین گردیــده کــه از جملــه 53

کشور در دو مقطع زمانی بــین ســالهای ()1980-1948

سطحی و زیرزمینی ( در پــنج حــوزه دریــایی کشــور بــا

میلیارد مــرت مکعــب آنــرا آبهــای ســطحی و متبــاقی 16

و ( )2020-2008نشان میدهد که در مجموع از لحاظ

اســتفاده از ارقــام ســاحوی شــبکه ملــی استیشــن هــای

میلیارد مرت مکعب آنرا آبهای زیرزمینی تشکیل میدهد .

حجمی تقریبا  6میلیــارد مــرت مکعــب معــادل  8فیصــد

نظارتی هایدرولوژیکی و هایدروجولوجیکی در حدود 69

به همین ترتیب ارزیابی منابع آبی در پنج حوزه دریایی

منابع آبی کاهش یافته است ( شکل .)3

شکل  : 3مقایسه پوتانشیل منابع آبهای سطحی و زیر زمینی در  5حوزه دریایی کشور به میلیارد مرت مکعب در دو دوره زمانی بین سالهای  1980-1948و 2020-2008
کاهش رسسام آور ظرفیت منابع آبی در مدت چهار

محسوب میگردد.

میلیارد مرت مکعب آب قابل دسرتس جهت برنامه ریزی

دهه نشان دهنده اثرات فاجعه بار تغییر اقلیم و

از مجموع  69میلیارد مرت مکعب ظرفیت موجود و قابل

های اقتصادی موجود است بناً بادرنظر داشت پوتنشیل

انکشاف فعالیت های برشی ،رشد رسیع نفوس و

دسرتس منابع آب کشور حدود  33فیصد آن ) 23

عظیم آب قابل دسرتس در افغانستان نیاز مربم برای

افزایش تقاضا برای سکتور های مختلف کشور مثل :

میلیارد مرت مکعب ( در سکتور های مختلف کشور

برنامه ریزی و انکشاف همه جانبه منابع آب جهت

زراعت ،تولید برق ،آبیاری ،صنعت ،مالداری وآشامیدن

مورد استفاده قرار گرفته و متباقی67فیصد معادل 46

توسعه اقتصادی و اجتامعی می باشد .
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سیالب و خشکسالی و بررسی چالش ها و پیامد های آن در کشور
معرفی سیالب و خشکسالی
سیالب :عبارت از جریان آب است که از بسرت

تاخیری و انتقالی آب.
.1.1.5

طبیعی مجرای آبی لربیز شده و به اراضی مجاور

ظرفیت پایین بندها به علل ترسب مواد
رسوبی در کاسه ذخیره آن.

رسازیر می گردد.

.1.1.6

دخالت در بسرت و مجراهای آبی.

خشکسالی :خشکسالی عبارت از کمبود بارندگی در

.1.1.7

رشایط فزیکی حوزه های دریائی (تغییرات

دوره طوالنی ،به نحوی که باعث کمبود رطوبت در
خاک ،کاهش آب های جاری ،مختل شدن روند

مجرای سیالبی).
.1.1.8

طبیعی فعالیت های انسانی ،حیوانی و حیات گیاهی
گردد.

.1.1.9

نویسنده :انجنیر میرویس "میرزاد"

پیامد های سیالب:

برداشت بی رویه مواد ساختامنی از حریم

وقوع سیالب ها در پنج حوزه دریایی باعث پیامد

و بسرت دریاها.

های اجتامعی ،اقتصادی و محیط زیستی ذیل

مدیریت ناکافی آبریزه ها.

میگردد:

بررسی چالش ها و پیامد های سیالب و

 .۱.3نهادی (شهر و آبریز):

خشکسالی در کشور

•

تطبیق ضعیف قوانین.

چالش های موجود در عرصه مدیریت سیالب،

•

کمبود تشکیالتی.

خشکسالی و خطرات ناشی از وقوع آن در  ۵حوزه

•

توسعه ناکافی مدل سازی دریا ها.

.3

•

کمبود میکانیزم های موثر اقتصادی برای بهبود

.4

دریایی کشور برخاسته از عوامل ذیل اند:
 .۱عوامل انسانی:
به اقدامات ،تصامیم و فعالیت های انسانی در
زونهای سیالبی و سایر مناطق گفته می شود که باعث
تشدید سیالب و خشکسالی میگردد ،از این رو عوامل

سیالبی.

•

.5

تخریب ساحات مسکونی ،زراعتی و محیط زیستی.

•

تشخیص ناکافی زونهای سیالبی در حوزه آبریز.

.6

تخریب تاسیسات آب و بندش مجراهای آبی.

•

توجه ناکافی روی تحکیم سواحل دریا ها.

.7

تخریب و بندش راه های مواصالتی ،پل ،پلچک،

•

توسعه ناکافی پالنهای اجرائیوی جهت مدیریت همه
جانبه سیالب و خشکسالی.

•

کمبود سیستم معلومات پیشگویی و هشداردهی از

رسک و سایر تاسیسات عام املنفعه.
.8

رسوب گذاری در کانالها و کاسه بند های ذخیروی.

.9

شستشوی مواد مفیده خاک و از بین رفنت فرش
نباتی.

•

هامهنگی ضعیف و ناپایدار بین ادارات ذیدخل.

•

توسعه و انکشاف مناطق شهری.

•

کمبود منابع ،ظرفیت ها و آگاهی دهی.

•

پوشش مصنوعی سطح زمین.

•

سهمگیری ضعیف ادارات و رسانه ها در قسمت

•

نبود سیستم های جمع آوری آب باران و برف.

•

غیر معیاری بودن سیستم کانالیزاسیون.

•

عدم شناسایی زون های سیالبی ساحات
شهری.

وقوع خشکسالی در پنج حوزه دریایی باعث پیامد های

 .2عوامل طبیعی:
 .2.1رشایط نامناسب طبیعی (توپوگرافی مغلق و پیچیده).
 .2.2خصوصیات فزیکی حوزه های دریایی (شکل،

•

غصب حریم و بسرت مجراهای آبی.

جیولوجیکی.)....

•

کمبود مجرا های کمکی رد سیالب.

.1.1.3

قطع جنگالت ،کاهش و تخریب فرش
نباتی.
کمبود زیربناهای ذخیروی ،کنرتولی،

 .11از بین رفنت تاالبها و ایجاد تاالبها های جدید.

خشکسالی.

•

.1.1.2

سیستم برق رسانی در شهرها و منازل مسکونی.

پیامد های خشکسالی

انداخنت کثافات و پالستیک در مجراهای آبی.

عدم الیروبی مجراهای مسدود شده آبی.

 .10به مخاطره انداخنت ایکوسیستم آبی ،زراعتی و

اطالع رسانی از وقوع سیالب و تاثیرات منفی

پوشش

 .۱.2ساحات حوزه آبریز:

فرسایش خاک ،تخریب سواحل دریا و آالت
اندازگیری هایدرولوژیکی.

وقوع سیالب و خشکسالی.

 .۱.۱ساحات شهری:

ملوث شدن منابع آبهای سطحی و زیرزمینی.

کمبود استیشن های هایدرولوژیکی و متیورولوژیکی.

است:

.1.1.4

.2

مهاجرت و بیجا شدن اهالی مناطق زون های

مدیریت سیالب و کاهش خطرات ناشی از آن.

متذکره در مدیریت سیالب وخشکسالی در دو سطح
(حوزه آبریزه و شهر) ذیالً مورد بررسی قرار گرفته

.1

تلفات جانی و خسارات مالی و شیوع امراض.

گیاهی،

هایدرولوژیکی،

 .2.3نفوذ پذیری کم حوزه آبریز نسبت میالن زیاد.
 .2.4ذوب شدن برف و یخچال.
 .2.5مسدود شدن دریاها به علت ریزش سنگریزه ها
(.)Sliding
 .2.6اثرات بالقوه تغییرات و نوسانات اقلیمی که به شدت
و دوام سیالب و خشکسالی می افزاید.
 .2.7بارانهای شاوری.

اجتامعی ،اقتصادی و محیط زیستی ذیل میگردد:
.1

تلفات و خسارات جانی و مالی ،وقوع آتش سوزی در
جنگالت.

.2

کاهش آبهای سطحی ،زیرزمینی و بروز منازعات
ناشی از کمبود آب.

.3

در معرض خطر قرار گرفنت ایکوسیستم.

.4

کاهش محصوالت زراعتی ،کم شدن کیفیت غله
جات ،بروز آفات و حرشات.

.5

کاهش درآمد مالیاتی دولت ،افزایش قیمت مواد اولیه
در مارکت و مهاجرت ها.

روش های بهبود مدیریت سیالب و کاهش
خطرات آن
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سیالب پدیده طبیعی و غیر طبیعی بوده كه جوامع

اقدامايت است كه منجر به كاهش خسارات و شدت

در مدیریت سیالب و کاهش خطرات

برشی آنرا به عنوان یك واقعه اجتناب ناپذیر پذیرفته

جريان سياليب شده و بدين ترتیب قدرت تخريبي

آن.

اند ،پس ما با بكارگیری اصول علمی و عملی در حوزه
آبریز و شهر خود را در برابر سیالب مصئون ساخته و
خطرات آنرا به حداقل برسانیم.
با توجه به اینكه وقوع سیالب خود ناشی از عوامل
متعدد طبیعی و انسانی می باشد ،بناً می توان با
استفاده از اقدامات پیشگیرانه خسارات ناشی از وقوع
سیالب را کاهش دهیم.
مدیریت همه جانبه سیالب متکی به اقدامات
ساختامنی و غیر ساختامنی بوده ،که این اقدامات
متشكل از برنامه ها و اقدامات كاهش اثرات نا
مطلوب سیالب بر ثبات اجتامعی و رشد اقتصادی می
باشد.
گرچه موضوع مدیریت سیالب و کاهش خطرات آن
در کشور مورد مطالعه جدی قرار نگرفته و تنها زمانی
كه سیالب جاری می شود از روی احساسات و
عواطف برشی توجه را به خود جلب می مناید ،بناً
رضورت است با این پدیده برخورد مسئوالنه صورت
گیرد.
از همین رو پدیده سیالب با همه پیچیدگی هایش
قابل بررسی و شناخت بوده و می توان برای بهبود
مدیریت سیالب و كاهش خطرات آن و نیز بهره
برداری اعظمی از آن راه حل های مناسب را جستجو
كرد .با وجود اینكه بارندگی های شدید و ذوب رسیع
برف و یخچال ها با سایر عوامل (شناخته شده و
ناشناخته) در حوزه های آبریز و شهرها می تواند

سيالب را كاهش ميدهد ،عالوتاً متام ساختامن هایی
كه از ورود سيالب به داخل ساحات مورد نظر
جلوگريي می کند و باعث تسهيل و ترسيع دفع طغیان

توجه کافی قرار نگرفته و بخشی از مسائل ساده و

شود.

آبی.

اقدامات ساختامنی که در زمینه مدیریت سیالب و

-

کاهش خطرات آن مورد استفاده قرار می گیرد عبارت
است از:

-

اعامر بندهای یک منظوره و چند منظوره.

-

ایجاد ساختامنهای تأخیری و کنرتولی

-

-

-

-

اعامر دیوارهای محافظوی ،تحکیامتی و

-

ایجاد ساختامن های انحراف دهنده

-

بازسازی تاسیسات آبی ،اصالح مسیر و
مقاطع دریاها.

پالنگذاری مؤثر.

الیروبی و آزاد سازی مجراهای آبی و

-

ایجاد حامیت های مالی جهت روی

کانالیزاسیون جهت تسهیل جریان آب.

دستگیری اقدامات پیشگیرانه کاهش

جمع آوری آب باران و برف در ساحه

خطرات سیالب.

-

آماده ساخنت پالن های عمل قبل و بعد
از وقوع سیالب و خشکسالی.

غرس نهال ،توسعه و انکشاف جنگالت و
پوشش گیاهی.

-

زون بندی سیالب و مدل سازی دریاها.

دیزاین پیاده رو ها با در نظرداشت

-

اطالع رسانی جهت آگاهی عامه از

کاهش خطرات آن

فلهذا ،رضورت به روی دست گیری یك برنامه موثر

اقداماتی گفته می شود که جهت مدیریت سیالب و

جهت مدیریت سیالب و کاهش خطرات آن در سطح

كاهش خطرات آن انجام می پذیرد.

حوزه آبریز و شهر محسوس گردیده که جهت تامین

اقدامات غیر ساختامنی که در زمینه مدیریت سیالب

این امر دو روش عمده (ساختامنی و غیر ساختامنی)

و کاهش خطرات آن مورد استفاده قرار می گیرد

موجود است:

عبارت است از:
تهیه میکانیزم مناسب جهت حفظ و
مراقبت تاسیسات آبی.

-

جمع

آوری

ارقام

و

معلومات

هایدرولوژیکی و متیورولوژیکی جهت

 .2روش غیر ساختامنی مدیریت سیالب و

خطرات آن

رسوی جهت تشخیص و شناسایی نقاط
آسیب پذیر.

طریق مساجد ،تکایا ،مکاتب ،پوهنتون

منفذهای جذب آب برف و باران.

-

تهیه و ترتیب برنامه ها جهت مطالعه و
و باران.

آبریز و شهر.

-

و هشداردهی سیالب.

سیالب.

جریان آب و پخش سیالب.

-

ایجاد و انکشاف سیستم های پیشگویی

اجرای سیستم های جمع آوری آب برف

دکه ها.

-

جلوگیری از ساخت و ساز در حریم و
بسرت مجراهای آبی.

-

آسان باعث بروز و تشدید سیالب ها گردیده است.

روشهاي ساختامين مدیریت سيالب شامل مجموعه

-

جلوگیری از برداشت غیر اصولی و بی

سیالب مي گردد ،اقدامات ساختامين محسوب مي

روشهای غیر ساختامنی به مجموعه ای از برنامه ها و

 .1روش ساختامنی مدیریت سیالب و کاهش

هایدرولوژیکی و متیورولوژیکی.
رویه مواد ساختامنی از بسرت مجراهای

سیالب های شدید را ایجاد كند ،ولی در بسیاری از
موارد عوامل شناخته شده نظر به اهمیت كم خود مورد

-

نصب

و

توسعه

استیشن

های

تقویت نقش مشارکت عامه و خصوصی

ها ،مدارس و سایر نهاد ها مردمی.

-

مدیریت چرای حیوانات در سطح
علفچرها ،آموزش عامه جهت حفظ
جنگالت و پوشش نباتی ،مطالعات خاک
و زمین و ایجاد سیستم بیمه سیالب.

مراحل /راه های مقابله با خشکسالی
مراحل /راه های مقابله با خشکسالی بطور عموم در
سه کتگوری تنظیم می گردد.
 -1قبل از وقوع خشکسالی.
 -2در جریان خشکسالی.
 -3بعد از وقوع خشکسالی.
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ښه مديريت ،ښه اقتصاد ،ښه اداره
مديريت په لغت کې د يوه سازمان د اداره کولو په مانا

پايلې ترالسه کوي

دى ،ولې نن ورځ د انساين سازمانونو په چټک

 -۴مديرانه تخصيص او لګښت ته ګټور مديريت وايي

پرمختګ او ودې رسه چې د متدن د پراختيا او د

 -۵مديريت په موخو لرونکو کړنو باندې مترکز کوي

اړتياوو د روښانه کېدو له امله رامنځ ته شوى دى،

دمدير دندې:

مديريت د الرښوونې اوياداسې بشپړو شوو پوهو د

پالن جوړونه :پرېکړه کول چې بايد کوم کارونه تررسه

ټولګې په مانا دى چې له الرې يې وګړي په سازمان

يش.

کې د غږ ملتيا په رامنځ ته کولو رسه د هغې اغېزمنتيا

نظم او ترتيب :نظم داسې لړۍ ده چې په بهري کې

ډېروي.

يې د وګړو او کاري ډلو تر منځ د کار وېشل او د موخو

مديريت د پالن جوړونې د علم اوهرن له اټکل څخه

د تر السه کولو په اړه د هغوى تر منځ غږميل رامنځ ته

عبارت دى .مديريت عبارت دى له تنظيم څخه د کار

کېږي.

اوددندو ټاکل  .مديريت عبارت دى له

الرښوونه او رهربي :دا دنده يعنې د سازمان د موخو

وېشل

الرښوونې او رهربۍ څخه تر الس الندې وګړو ته

د تر السه کولو په اړه ترالس الندې وګړو ته د انګېزې

الرښوونه او د هغوى په زړونوکې د نفوذ پيدا کولووړتيا.

او ذوق د رامنځ ته کولو لپاره د مدير هڅې.

مديريت عبارت دى له څارنې او کنټرول څخه د وګړو

کنټرول :کنټرول غوښتل شوو موخو ته د رسېدو يوه

په کړووړو څارنه او د هغوى د تېروتنو سمونه او په پاى

منظمه هڅه ده.

كې مديريت عبارت دى د غږملتيا له رامنځ ته کول او

دپروژې د مديريت تعريف:

د کارکوو نکو تر منځ د سېسټمي کتنې رامنځ ته کول.

دوخت،لګښــــت اوڅرنګــــوايل پــــه چوکــــاټ کــــې د

ټول يادشوي بحثونه په سازماين رسچينو باندې تررسه

ځانګړوموخودترالسه کولولپاره دپروژې پــالن جــوړونې

کېږي چې د هر سازمان تر ټولو مهمه او ارښتناکه

او الرښوونې ته دپــروژې مــديريت وايــي .دپــروژې پــه

شتمني دهغوى انساين منابع کارکوونکي دي اووروسته

مــديريت کــې کنټــرول ،پــه کړنوبانــدې څارنــه اودکړنــو

نوردې ته ورته منابع لکه فزيکي ،مادي او مالومايت

الرښوونې شاملې دي او د پروژې مديريت هڅــه کــوي

شتمنۍ په کتار کې راځي.

چې له منابعو څخــه پــه ســمې ګټــې اخيســتنې رسه پــه

مديريت په اغېزناکه اوماهرانه ډول دمادي اوانساين

ټــاکيل لګښــت رسه ځــانګړې او د انتظـار وړ پــايلې تــر

منابعو د الرښوونې او کنټرول د پالن جوړونې ،تنظيم

السه کړي .په بله توګه:

او د امکاناتو او منابعو د سمبالونې لړۍ ده چې د

د اړتياوو د تر السه کولو او پروژې د پيل کولو پــه اړه د

سازمان د موخو د ترالسه کولو لپاره او د منلو وړ

کړنو د کنټرول په بهري کې له پوهې ،وړتيــا ،وســايلو او

ارزښتناک نظام پر بنسټ تررسه کېږي.

مهــارتونو څخــه ګټــه اخيســتل د پــروژې مــديرت بلــل

پورته ياد شوى تعريفونه الندې کليدي مفهومونه

کېږي.

اوماناګانې لري:

د پالن جوړونې تعريف:

 -۱مديريت يوه لړۍ ده.
 -۲د مديريت مفهوم او مانا د انساين جوړښت
الرښوونه ده
 -۳اغېزناک مديريت وړ پرېکړې کوي او غوښتل شوې

انجنیر همت الله امین زی
د پروژې د کنټرول تعريف:
د وخــت ،لګښــت او څرنګــوايل پــه چوکــاټ کــې يــوه
اقتصــادي تعــادل تــه د الرسيس لپــاره د د پــروژې د
تګلوري ساتل او موخــو تــه د رســېدو لپــاره لــه ځــانګړو
وســايلو ،وړتيــاوو او تکنيکونــو څخــه ګټــه اخيســتنه د
پروژې کنټرول بلل کېږي .په حقيقــت کــې کنټــرول د
پروژې لپاره د پالن دقيقه او بشپړه اجرا ده.
د پروژې د مديريت طاليي قوانني:
دا قوانني په لويو او وړو پروژو کې د مديرانو د تجربــې
پــه بنســټ چمتــو شــوي او ځــال يــې پيــدا کــړې ده .د
پروژې د مديريت بنســټونه د النــدينيو لســو قوانينــو پــر
بنسټ جوړ شوي دي .دې قوانينو ته پاملرنــه د پــروژې
له پيل څخه تر پاى پورې ښې پايلې څرګندوي.
لومړى قانون:
په ډله ييزه توګه د پروژې د موخو او پايلو څېړل!
که پوه نه وى چې څه غواړئ تررسه يې کړي ،که پــوه
نه وى چې کوم شيان بايد بدل يش ،ستونزمنه ده چــې
ارزښتناکه پايلې وړاندې کړئ .هغــه پــروژه چــې پــايلې
يې روښانه نه وي ،له ماتې رسه مخ کېږي ،د پروژې د
برياليتوب پــه الره کــې لــومړى ګــام د پــروژې د موخــو
ټاکل او پېژندل دي ،هغــه مــوخې چــې پــه اړه يــې پــه
پروژه کې ټول مهم الســپوري وګــړي ورتــه انــد ولــري.
يوازې دا بس نه ده چې تاســو پــوه ى چــې کــوم کــار
غواړئ تررسه يې کړئ ،کليدي وګړي ،مرستندويان او
د پروژې غړي هم بايد هغه څه چې غواړي تررسه يــې
کړي ،په اړه يې معتقد وي او هغه ومني.

د اړتيا وړ وخت په پام کې نيولــو رسه د يــوې پــروژې د

دوهم قانون:

پيل کولو لپاره په پرله پســې او مــوازي توګــه د کړنــو او

بايد تر ټولو ښه کاري ټـیم چـې کـوالى ىش ،جـوړ

فعاليتونو ټاکلو ته پالن جوړونه وايي.

يې کړئ!
د پــروژې د بريــاليتوب لپــاره د مســلکي ،اليقــو او ښــو
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روزل شوو وګړو د ډلې درلودل اړين دي .د پروژې ښه

ډېرى نا بريايل مديران وخت تــه پــه نــه پــاملرنې او پــه

لومړي قانون په څېر ،اما لــه هغــه پــراخ دى ،مــدېران

جوړښت د وګړو په ټاکلو رسه د پروژې د مدير له خــواه

وخت رسه د پايلو په نه ورکولو رسه خپــل ډاډ لــه الســه

دلته نه يوازې د هغوى مثبت اند تر السه کــوي ،بلکـې

پيلېږي .د وګړو په ټاکلو کې ،په ځانګړې توګه د نويــو

ورکوي.

هغوى رايض کوي چې د پروژې د مخته وړلو پــه اړه د

پروژو په اړه بايد د هغوى هوښياري ،ځواک ،پوهې او

شپږم قانون:

هغوى له نفوذ او ځواک څخه ګټه واخيل.

تجربې ته ډېر ارزښت ورکړل يش .وګړي بايد پــه کــې

هڅه مه کوئ چې له پالن شوو كارونو څخه ډېر تر

نهم قانون:

د کارکولو ځواک ولــري او پــه کــې وړ مقــام تــر الســه

رسه كړئ!

بدلون ته سرتګې په الره او هيله من اوسېدل!

کړاى يش .وګړي بايد د کار په وخت کې خپله پاملرنه

البته دا په دې مانا نه ده چې مدير بايد له اټکل شــوي

داقانون ددرېيم قانون تر څنګ مانا لري .پروژه تل لــه

يوازې خپل کار ته واړوي نه خپلو ځاين بوختيــاوو تــه.

کار څخه کم کــار وکــړي بلکـې مــدير بايــد پــه وخــت،

بېالبېلــو بــدلونونو رسه مــل ده؛ چاپېريــايل بدلونونــه ،د

ځينې وخت اړينــه ده وګــړي د کــار د ښــه تــررسه کولــو

څرنګوايل او لګښت کې ټــاکيل چوکاټونــه پــه پــام کــې

اړتياوو بدلونونه ،د تګالرو اونور کېدونيك بدلونونه چــې

لپــاره زده کــړې وکــړي .وګــړي بايــد وکــوالى يش د

ونييس .مدير بايد په پيل کــې د پــروژې ټــاکيل ټکونــه

په پروژه کې رامنځ تــه کېــږي .مــدير بايــد بــدلونونو تــه

پروژې په اوږدو کې په عالقې او خوښــۍ رسه کــار تــه

وپېژين او په کليدي وګړو يې بايد تاييد کړي .د هــرې

منتظر نــه اويس او وروســته لــه رامــنځ تــه کېــدو څخـه

دوام ورکړي .د پروژې مدير بايد د د غړو د انګېــزې د

پــروژې لــه پيــل څخ ـه مخکــې بايــد مــوخې او د هغــې

غربګون وښييي؛ غوره ده چې مديران زده کــړي چــې د

زياتوايل په اړه اړينې تګالرې وپېژين.

وروستۍ پايلې د تاييد لپاره ټولو ته وړانــدې يش .ټــول

بدلونونو په نسبت الس مخکې وي؛ بريايل مديران پـه

درېيم قانون:

هغه وګړي چې په پروژه کې السپورې دي ،بايد د هغه

خپله د بدلون عامل دي.

پالن جوړونه!

څه په اړه چې تــررسه کــوي يــې بشــپړ مالومــات ولــري

بدلون د نننۍ هڅانده نــړۍ يــو بنســټ دى .لــه بــدلون

يو بشپړ پالن د پروژې د بريــاليتوب زڼــه هســته بلــل

ترڅو وکوالى يش په ســمه توګــه خپلــې دنــدې تــررسه

رسه مقابله او د هغه په اړه وړ ګام اخيســتنه د مــدير او

کېږي .له پالن پرته نه شو کوالى د موخو د تــر الســه

کړي .د مالوماتو ټولول او په وړ توګه ټولــو وګــړو تــه د

پالن جوړوونکو هرن ځانګړى کوي .د بدلونونو او پالن

کولو په اړه يو ټیم رهربي کړو .بې له شکه د يوه پالن

هغه رسول د پروژې د مدير له مهمو دنــدو څخــه ګڼــل

د منلــو پــه اړه د هغــوى د عمــل څرنګــواى ،پــروژه د

جوړول په يوازېتوب رسه کايف نه دى ،ځکه چې مدير

کېږي.

برياليتوب يا ناکامۍ لور ته كېكاږي .په ياد ولرئ چــې

نه يش کوالى راتلونکې اټکل کړي ،له همدې امله ده

اووم قانون:

بدلون ته لورى ورکول د پروژې د ډلې له امکانــاتو رسه

چې کېــداى يش د پــروژې پــالن څــو ځلــه بــدل كــړل

دوګړو رول په ياد ولرئ!

ســم کــوالى يش مــدير او د هغــه پــروژې تــه نجــات

يش.

د پروژې ځينې مديران د پروژې د پيل کولــو پــه اوږدو

ورکړي؛ که بــدلون تــه ســرتګې پــه الره اويس او هغــه

څلورم قانون:

کې له ياده بايس چې په رښتينې توګه دا پروژه د خلکو

وخت غربګــون وښــيي ،ډېــر زيــات وخــت بــه لــه الســه

دانسانانو اووسايلو داړتيا وړرسچينو منابعو دکچـې

لپاره تــررسه کېــږي او پــايلې يــې د خلکــو لپــاره دي .د

ورکړي .د بدلونونو د کتلو لپاره خپلې سرتګې مخکې له

محاسبه!

پروژې بريا د خلکو په آند پــورې تړلــې ده ،د دې لپــاره

مخکې غوړېدلې پرېږدي!

د وګــړو ،وســايلو ،ســامانونو او کــايف پــانګې پرتــه پــه

چې د بريالۍ پروژې مــدير و اوسـئ ،ځــان د خلکــو لــه

لسم قانون:

ټاکيل وخت د ژمنو د تــررسه کولــو لپــاره هــېڅ بلــه الره

اندونو او لومړيتوبونو رسه همغږي کړئ .هېر نــه کـړئ

نشــته .مــدير بايــد د خپلــې پــروژې د انســاين اړتيــا وړ

چې خلک د پروژې مديريت په غاړه لري ،هغوى د کار

رسچينو د خوندي ساتلو وړتيا ولري ،له دې پرته بايد د

سرته برخه تررسه کــوي او خلــک دي چــې لــه ورســتيو

رسچينو د کمښت اغېزې وڅېــړي او د پــروژې کليــدي

پايلو څخه به خوښ يا ناخوښ وي.

مدير بايد په پروژه کې ټــول مهــم الســپوري وګــړي لــه

وګړو ته يې ورسوي.

بده به نه وي چې پوه يش که د پروژې پــايلې د خلکــو

پرمختګ ،ستونزو او د پــروژې لــه بــدلونونو څخــه خــرب

پنځم قانون:

په زيان څرګندې يش ،پروژه له ماتې رسه مخ کېږي.

کړي .هغــه بايــد د دې ســاده قــانون پــريوي وکــړي او

د رښتيني مهال وېش چمتو کول!

اتم قانون:

وګړي له ټولو څيزونو څخه خرب کــړي .د کــار پــه نــړۍ

مخکې له دې چې کار تررسه يش،بايــديو وړمهـالوېش

دادارې د مديريت او کليدي وګـړو مالتـړ تـر السـه

کې تر ټولو غوره څيزونه قــانون ،رښــتينويل او صــداقت

جوړ يش اوله مهالوېش رسه سمه پرېکــړه ويش .مــدير

کړئ!

دي .غوره ده چې له ستونزو رسه د مخ کېدو پــه وخــت

کوالى يش په مناسب لګښت رسه انساين رسچينــې او

اړينه ده چې مدير د کار له پيل څخه مخکې د پــروژې

کې حقيقت له کليــدي وګــړو رسه رشيــک کــړي او لــه

ډېر وسايل په وخت رسه چمتو کړي ،اما نيش کــوالى

د کليدي غړو مالتړ تر السه کړي.

هغــوى څخــه د ســتونزو د اواري پــه اړه الرښــوونه او

په هېڅ صورت رسه وخت چمتو کړي! د پروژې نــږدې

د چنې وهلو او خربو وړتيا دلته څرګندېږي .دا قــانون د

مرسته وغواړئ.

دهغه څـه پـه اړه چـې تـر اوسـه مـو تـررسه کـړي،
وګړي خرب کړئ!

امین زی

24
د اوبو او انرژي فصلنامه

لسم کال اوه لسمه ګڼه ،د ۱۴۰۰هـ ش مايل کال څلورمه ربع چې د  ۱۴۴3هـ  -ق کال رسه سمون لري

د ځـــمــکــــې په کــره کـی د اوبو شــتـون
لومړۍ برخه :

یې نوې اوبه د هغوۍ ځای نیيس.

کله چـې څـوک له هـوا څخـه ځمکنۍ کـرې ته

هر کال  ۵۰۰۰۰۰کیلو مرت مکعبه اوبه د بړاس په

ګـورې هغه به د اوبو څخه ډکه د شنه رنګه ستوري په

څېر هوا ته پورته کېـږي ،چې د هغوۍ  ٪۸۶د سندونو

څـیر وویني

له لوري او پاتې  ٪۱۴یې د وچې له لوري صورت نیيس

رسه له دې چـې د ځمکـې په کره کې اوبه ډیـرې دي

چې د همدې اوبو معادله اندازه بیرته د ځمکې پر مخ

لیکونکی دیپلوم انجنیر مـحـمد خان «غورځنګ »

ولې بیاهم د کمښت سـره مخامخ یـو پر دې باندې

را اوریـږي ولې ددې اورښت کچه د ځمکې پر ټولو

يش یعنې د همدې هایدرولوژیکي قوانینو او په

پوهـیدل ډیر ستونزمن کار دی .

برخو کې یو شانته نه دي  ،بلکې مختلف دي په ټوله

هغوی پورې اړوندو علومو په نظر کې نیولو رسه کوالی

کې د ځمکې د کرې د وچو برخو څخه په ټول کال

شـو ،چې په هره سیمه کې د اوبو څخه د ګټې

کې ۷۰۰۰۰کیلو مرتمکعبه اوبه په بړاس او په عوض

اخیستنې ښـې پایلې تر السه شـي .مثآل که وغواړو

کيش یې ۱۱۰۰۰۰کیلو مرت مکعبه اوبه په ډول ډول

چې یو ښارګوټي ته د څښاک اوبه برابرې کړو لومړی

بڼو رسه بیرته پر ځمکه را لـویـږي او د ټول برش ژوند

باید د اوبو د ډول ډول رسچینو او په دې اړه انجنیران

ددې دواړو په توبیر( )۴۰۰۰۰کیلو مرتمکعبو چې د

وپیژنو؛ او که چیرته هلته د اوبو د غونــډولو لپاره غرنۍ

څښاک اوبه جـوړوي تړلې دي .که د اوبو دا اندازه په

سیمې شتون ولري ،د اوبو د پیدا کولو لپاره د هغوی

زمـوږ په ځمکنۍ کره کې د ټـولـو اوبو ټول حجـم

نظر کې ونیسو د نړۍ د  ۶ملیاردو وګړو ،چې د هر

ظرفیت( وړتیا) باید وڅیړو او په دې اړه یـو لـړپـوښتنو

( )۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰کیلو مرت مکعبو ته رسیږې چې ددې

وګړي لپاره  ۶۵۰۰مرته مکعبه اوبه رسیږي؛ ولې په

ته ( په دې حوزه کې څومره اورښت منځته راځي؟ د

اوبو  ٪۹۷په سندونو او بحرونو کې ځای پر ځای شوي

خواشینۍ رسه چې په ځیڼو برخو کې

ددې کچې

وچکايل د عمر اوږدوالی څومره دی؟ د اورښتونو د

دي او  ٪۲یې د ځـمـکې په قطـبونو کې د کنګل او

اندازه صفر ته ور نیږدې کېږي ،حال دا چې د نړۍ په

پیلــیدو او ډیروالی څومره دی؟ په کومه کچه بړاس او

یخچالونو په څېر شتون لري او د یادولو وړ دی چې په

نورو برخو کې دا اندازه زرګونو مرته مکعبو ته رسیږي،

څومره بیرته ځمکې ته جذبیــږي ؟ او ایا ددې اوبو د

نړۍ کې ددې اوبو یـوازې  ٪۱ته انسانان الس رسی

د اوبو همدا نا انډوله ویش دی ،چې زموږ په ځمکنۍ

غـوڼدولو په صورت کې د ځمکې الندې اوبو ته خو به

لـري چې ګټه ترې واخيل.

کره کې د ټولو هېوادونو په عمرانی او پراختیایي برنامو

کوم زیان نه رسیږي؟) سم او اړین ځوابونه پیدا کـړو؛

کې ستونزې زیږوي یا جوړوي.

بیاهم د پوښتنو دا لـړۍ پر همدې ځای پای ته

ټـولـو اوبو ډیره کمه برخه د اوبو په هایدرولوژیکي

ویل کیږي چې په اوسني حال کې د اوبو په هایدرو

رسیـدونکي نه دي؛ بلکې یو لړ نورې پوښتنې هم بایـد

برخه کې ښکارنده ونـډه لـري ،چې د خوږو اوبو

لوژیکي برخه کې د برش او انسان تاثیر او یا ونـډه په

مطرح يش د بیلګې په توګه د ذخیرې ټول حجم باید

رسچینې جـوړوي او نورې پاتې اوبه د اوبو په دې برخه

هیـڅ ده ،که څه هـم کم کم د انسانانو له لوري څه نا

څومره وي د سیالب د راتلو ظرفیت څومره باید وټاکل

کې په ډبره سستۍ رسه برخه اخـلـي چې د احساس

څه بدلونونه را منځته شـویدي او که دا بدلونونه ومنل

شـي او یا د رسوباتو د راغونډېدو په صورت کې چې د

وړ نه دی د بیلګې په تـوګه:

يش یو تیروتنه به وي او همدارنګه څـو کلونه وړاندې د

بند کاسه ډکه کړي ،د بند عمر څو کاله باید وټاکل

د بحرونو اوبه په  ۳۰۰۰کلونو کې یـوځل ،د ځمکې

نړۍ په ډېرو برخو کې څیړنې تر رسه شویدي چې

شـي دې ټولو او دیته ورته لسګونو نورو پوښتنو ته

الندې اوبه په  ۵۰۰۰کلونو او د کنګلونو او یخچالونو

مصنوعي وریځې را منځته کړي تر څـو چې په ځینو

یـوازې د هایدرولوژي د حاکمو قوانینو له مخې کوالی

اوبه په  ۸۰۰۰کلونو کې یو ځل ونـډه اخـلـي او یا که

وچو کې د اورښت المل يش؛ مګر بیا هم د دې ډول

شو سم ځوابونه ورکړو  .او دا د هایدرولوژی په برخه

په ساده ژبه ووایو د ۳۰۰۰کلونه پکار دی ،چې د

هلو ځلو څخه پوره ګټه نه ده تر السه شـوې او د نړۍ

کې د هایدرولوژیستانو او انجنیرانو دنده ده ،چې دې

بحرونو اوبه د اوبو په برخه کې ونـډه واخيل یعنې په

په ډېری سیمو کې له همدې ډول هلو ځلو څخه الس

ټولو پوښتنو ته سم او پرځای ځوابونه ورکړي.

دې موده کې د ټولو بحرونو اوبه بــدلیـږي حال دا چې

اخیستل شـوی دی .نو اړینه بریښي ،چې په هر وخت

د هایدرولوژیستانو او انجنیرانو دندې هغه وخت

په امتوسفیر کې د اوبو د بخار لپاره یـوازې  ۹ورځې

او هر ځای کې د اوبو د شتون پر نسبت  ،د هم هغو

اهمیت پیدا کـوي کله چې مـوږ مخامخ د اوبو د

وخت نیيس له پورتنیو ښـوونو څـخه داسې اټکل

طبیعي رشایطو له مخې برنامې او پروګرامونه تر الس

کمښت  ،وچکالی د پیښیدو او یا د سیالبونو د راتلو پر

کیــږي چې د  ۳۰۰۰کلونو په تیریدو سـره د ټولو

الندې ونیول يش او دا چاره یـوازې په طبعیت کې د

وخت له دې ډول ستونزو رسه الس او ګرېوان شـو.

بحرونو اوبه په بخار( بړاس) اوړي او په عـوض کې

اوبو د برخې د شته قوانینو په بیژندنې رسه کیدالی

زمـوږ په ځمکنۍ کره کې د کال په اوږدو کې د

باید په یاد ولرو ،چې اوبه په طبعیت کې یـوازې یوه
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دنده رسته نه رسوي او نه شو کوالی داسې وانګیرو

دی .او دغه وچکالۍ کال په کال زياتېږي .د وروستيو

واليتونو منفي اغېزې ښندي او د دغو منفي اغېزو په

هغه اوبه چې له یوې نقطې څخه تیریږي کوالی شو

کلونو وچکاليو په ټول هېواد کې د ورښتونو او په پايله

اړه چوپ نه شو پاتې کېدای  .د دغه هېواد د بهرنيو

هغه ټولې مهار کړو؛ او یا یې مرصف کړو ځکه چې

کې يې د ځمکې د سطحې د اوبو پر کچه خورا منفي

چارو وزير جواد ظريف هم د  2018کال په مې

ممکن دا اوبه په الندنیو برخو کې د اکولوژیک (

اغېزې کړې دي .دغو وچکاليو د هېواد نژدې نياميي

مياشت کې وويل« :که د هلمند د اوبو په تړاو خربې

چاپیریال) له مخې نورې دندې هم ولري.

نفوس په تر  20ډېرو واليتونو کې ځپلی او له کبله يې

پايله ونه لري ،هېواد به يې په دې اړه متقابل اقدام او

او یا یې رسته ورسوي چې تر اوسه موږ له هغوۍ څخه

په ډېرو سيمو کې خلک کډوالۍ ته اړ شوي دي.

سختګريي وکړي ».له دغو څرګندونو څخه موده

غافل او یا خرب نه لرو.

د هېواد خراب اقتصادي وضعيت او د دغه وضعيت په

وروسته يو ځل بيا نوموړي ورته خربه وکړه او ګواښ يې

د ژوند په چاپریال دېـری داسې ستونزې شتون لري

ښه کولو کې د اوبو خورا مهم رول هغه قضيه ده ،چې

وکړ ،چې د هلمند سيند د اوبو د حق ترالسه کولو لپاره

چې د هایدرولوژیکي برنامو د رسته رسولو په وخت کې

په وروستيو کلونو کې يې د اوبو د مديريت او له

به له ټولو ممکنه الرو کار واخيل

 ،منځته راځي المل یې دا دی چې مـوږ د اوبو د

ګاونډيو هېوادونو رسه د وېش د مسئلې اهميت لوړ

داسې انګېرنې شته دي ،چې له ګاونډيو هېوادونو رسه

هایدرولوژیکي برخې له شته قوانینو څخه بې پروا عمل

کړی دی .افغانستان دا مهال يوازې د برېښنا پر

د اوبو پر رس شخړې به په راتلونکو کلونو کې ال ډېر

کوو چـې په ډیرو هیوادونو کی د یـو لړ ورانــیو المل

واردولو هر کال مليونونه ډالره ګاونډيو هېوادونو ته

زور واخيل ،ځکه له يوې خوا په افغانستان او سيمه

ګرځـــــي !!

ورکوي او کابو  81سلنه د اړتيا وړ برېښنا له ایران،

کې وچکايل په زياتېدو ده ،د اوبو کچه کمه شوې او د

دوهمه برخه :

ازبکستان ،تاجکستان او ترکمنستان څخه واردوي .د

کمېدو په لور روانه ده؛ او له بلې خوا د اوبو د کچې د

د افغانستان اوبه ،د افغانستان د اوبو حوزې،

افغانستان د برېښنا رشکت د شمېرو له مخې ،يوازې له

ټيټوايل له کبله اړینه ده ،چی د افغانستان اسالمي

له نورو هېوادونو رسه ګډې اوبه ،د ګاونډيو

 2007کال څخه تر  2015کال پورې نژدې يو مليارد

امارت د اوبو مديريت ته پاملرنه زياته کړي ترڅو د

هېوادونو اندېښنې:

ډالره په واردايت برېښنا لګول شوي دي .په داسې

اوبو پر رس د ګاونډیو رسه د ناندریو کچه راکمه  ،او د

افغانستان د هغو هېوادونو په کتار کې دی ،چې له

حال کې چې په هېواد کې دننه د اوبو د سم مديريت

اوبو د مدیریت لپاره د وخت د غوښتنو رسه برابر اړین

نورو هېوادونو رسه ګډې اوبه لري او د نړۍ له 263

په صورت کې د اوبو له بندونو څخه د  23زره مېګاواټه

ګامونه پورته شی تر څو چې د ګاونډیو رسه د اوبو پر

فرامرزي يا له نورو هېوادونو رسه د ګډو سيندونو څلور

برېښنا د توليد وړتيا شته ده.

رس ستونزو ته یوه ښه د حل الره پیدا شی.

هغه يې په افغانستان کې دي .افغانستان د سيمې په

په افغانستان کې د اوبو د مديريت شديدې اړتيا ته په

دا چې د افغانستان ګاونډي هېوادونه له افغانستان

داسې نقطه کې پروت دی ،چې د ګډو اوبو د حوزو

کتلو رسه ،د افغانستان اوسنی نظام ( د افغانستان

رسه د ګډو اوبو په تړاو څه اندېښنې لري؟ د دوی دغه

کابو ټولې رسچينې هم په هېواد کې دننه دي او

اسالمي امارت) ته اړینه ده ،چی دغې قضيې ته د تېر

اندېښنې د شته قوانينو او توافقاتو له مخې څومره پر

وروسته ګاونډيو هېوادونو ته بهېږي .يوازې د کابل

په پرتله يو څه زياته پاملرنه وکړي .د اوبو د کچې د

ځای دي؟ او له ګاونډيو هېوادونو رسه د اوبو د شخړو

حوزې يوه برخه د پاکستان له چرتال څخه رسچينه

ټيټوايل ترڅنګ ،همدا المل هم دی ،چې له ګاونډيو

اغېزې څه دي؟ هغه پوښتنې دي ،چې په راتلـونــکـی

اخيل .همدا المل دی ،چې له نژدې ټولو ګاونډيانو

هېوادونو رسه د اوبو شخړو او ناندريو او د اوبو د

وخت که به هڅه کوو د افغانستان د اوبو د اوسني او

رسه د اوبو د وېش ستونزه هم لري .له ګاونډيو

منصفانه وېش قضيې ته پاملرنه وشی.

احتاميل راتلونکي وضعيت د روښانه کولو ترڅنګ یــو

هېوادونو رسه د اوبو د وېش ستونزو ،له نورو هېوادونو

اوس مهال د اوبو پر قضيه تر ټولو ډېرې ناندرۍ د

څــه ولیکــو .

رسه پر دوه اړخيزو اړيکو ،په تېره بيا له دوو ګاونډيو

ايران او افغانستان ترمنځ روانې دي او د پاکستان

باید یادونه وکړو ،چې د افغانستان اسالمي امارت

(ايران او پاکستان) رسه ژورې اغېزې ښندلې دي.

هـېــــواد هـم دې ډګــر ته رادانـګـلـي دي .د ايران

مسؤلینو په تیره بیا د اوبو او انرژي وزارت په وار وار د

له ګاونډيو هېوادونو رسه د اوبو د وېش پر موضوع

ولسمرش د  2017کال د جوالی په 3مه ،په ايران کې

مطبوعايت اعالمیو له الرې ویيل دي چې د ا.ا.ا د

ستونزې داسې مهال دي ،چې د بېالبېلو الملونو له

له ګرد او غبار رسه د مبارزې د چاپېريال ساتنې په يوه

ایران له اسالمي جمهوریت رسه د هلمند سیند د اوبو

کبله په هېواد کې دننه د اوبو اړتيا او اهميت ورځ تر

نړيوال کنفرانس کې ،چې د  24هېوادونو د استازو په

په اړه د افغانستان او ایران دولتونو ترمنځ د  ۱۳۵۱هـ

بلې زياتېږي .له يوې خوا افغانستان د اوبو له پراخو

ګډون جوړ شوی وو ،په رصاحت رسه وويل ،چې په

ش کال تړون ته په بشپړه توګه ژمن دي ،او تل هڅه

رسچينو رسه رسه ،د څلورو لسیزو او امنيتي بېثباتيو له

افغانستان کې د اوبو د زياتو بندونو د جوړولو پر

کوي چې د یاد تړون په بشپړه توګه عميل يش.

کبله له خپلو اوبو څخه پوره ګټه نه ده اخيستې؛ او له

وړاندې بې تفاوته نه يش پاتې کېدای .د ده په وينا،

بلې خوا په نړيواله کچه د اقليمي بدلونونو له کبله

«په افغانستان کې کجکي ،کامل خان ،سلام او نور

افغانستان هم د وچکالۍ ځپلو هېوادونو په کتار کې

بندونه د ايران پر خراسان ،سيستان او بلوچستان

نور بیا په بله ګڼه کې....
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د هلمند د اوبو د تړون د تطبیق پر وړاندې خنډونه او حل الرې
لنډیز

دواړو هېوادونو ترمنځ د اعتامد او ډاډ نشتوالۍ،

د هلمند سیندنیزه حوزه د هېواد یو له لویو حوزو څخه

سیايس ستونزې ،ایران له لوري د هلمند اوبو څخه

ګڼل کیږي ،چې د هېواد ۴۰سلنه عمومي مساحت تر

ډیره ګټه اخیستنه ،د ایران له لوري اوبه د دیپلامسۍ

پوښښ الندې نیيس او د دې هېواد په

یو ابزار په توګه کارول ،پر هلمند اوبو د ایران ډیره

هایدروپولیتیک کې ځانګړې ونډه لري .دا یوازینۍ

اتکا ،د افغانستان غیرمتوازن پرمختګ او  ...ټول هغه

سیند دی چی افغانستان یې په اړوند رسمي تړون

الملونه دي چي د هلمند اوبو تړون تطبیق پر وړاندې د

(معاهده) له خپل غريب ګاونډي (ایران) رسه لري .

خنډ په توګه یادیدای يش .د تړون سل سلنه تطبیق په

د هلمند سیند د هزاره جات سیمې د کابل په شامل

پار اړېنه ده چي اړخونه په تړون کې د راغلیو

لویدیځ کې د بابا او پغامن له لوړو څخه رسچینه

میکانیزمونو مطابق د اوبو ورکړې دریو ځایونو ګډ

اخيل ،چې د افغانستان په مرکزي برخه کې قرار لري

تآسیسات ورغوي ،دواړه لورې په ګډو ټکو او منافعو

او د کندهار ،هلمند او نیمروز له والیتونو څخه

مترکز وکړي ،خپلې اقتصادي او سوداګریزې اړېکو ته

تیریږي .دا سیند د افغانستان او ایران ګډې پولې ته

پراختیا ورکړي او د ښه نیت له مخي په خپلو ژمنو عمل

رسیږی او په پای کې نړېوالو ډنډونو(هامونونه) ته

وکړي.

لویږي .افغانستان په ۱۹۷۳م کې له ایران رسه د

بنسټیز مفاهیم :د هلمند اوبو تړون  ،د هلمند اوبو

هلمند سیند په اړه له ډیرو خربو اترو وروسته وکوالی

کمیساران  ،نړیوال حقوق  ،د هلمند دلتا کمیسون،

شول د ایران د حقابې په هکله تړون السلیک کړي.

سیايس ستونزې

په افغانستان د تیرو دوه لسیزو ناخوالو او بهرنیانو

رسيزه

اشغال راهیسې د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې او

افغانستان او ایران د دوه ګاونډیو په توګه د تاریخ،

لوړې ژورې درلودې .د دواړو هېوادونو ترمنځ په اړېکو

کلتور ،ژبې ،عقیدې له پلوه رسه مشرتکات لري .د دي

کې یو مهم فکتور اوبه دي چي ایران په وار وار د

ګډو ارزښتونو رسه رسه د دواړو هېوادونو ترمنځ اړېکې

افغانستان څخه شکایت کړی او دا هېواد یې متهم

ناندریزې وي .د دواړو هېوادونو په اړېکو کې یو مهم

کړی چي ګواکې افغانستان د هلمند اوبو تاریخي

فکتور اوبه دي .افغاسنتان له خپل دي لویدیځ

تړون ته ژمن نه دی .په ورته وخت کې افغان لورۍ

ګاونډې رسه شاه وخوا  ۹۳۶کیلومرته مربع ګډه پوله

ځان د هلمند اوبو تړون ته ژمن بويل او پر ایران پړه

لري چي په  ۱۹۳۵کې د دواړو هېوادونو ترمنځ فخري

اچوي چي ګواکې د هلمند اوبو تړون سل سلنې تطبیق

کرښه د رسمي پولې په توګه ومنل شوه .دا دوه

ته ژمن نه دی او همداراز په تیرو څو لسیزو کې یې د

ګاونډیان د وچې پولې رسبیره شاه خوا  ۳۵کیلومرته

استاد برکت الله "آریوبی"

غونډې تررسه شوي چي په نوبتي بڼه کابل او تهران
کې دایرې شوې دي او بیالبیل مسایل یې تر بحث
الندې نیولې دي .همداراز اړخونو د کمیسارانو فرعي
کمیټې په جوړیدو هوکړه کړې چي تر اوسه یې  ۲یا ۳
مشرتکې غونډې کړې دي او د دواړو هېوادونو ترمنځ د
يب باورۍ شتون له کبله ډیرې کامیابې غونډې نه يش
حسابیدای.
رسه له دي چي د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند
اوبو پر رس رسمي نړېوال تړون شتون لري لیکن وخت
ناوخت اړخونه یو بل د معاهدې په نقض تورنوي او
طرفینو وار په وار په رسمي او غیر رسمي بڼه له یو بل
غوښتي چي د تړون مفادو پر وړاندې ژمن پايت يش.
ایران  ،افغان لورۍ تورنوي چي د  ۱۳۵۱کال تړون له
مخي یې حقآبه نه تآمینیږي ،په دايس حال کې چي
افغانستان تل د تړون په سل سلنه تطبیق ټینګار کوي
او ادعا لري چي ګواکې ایران د تیرو څو لسیزو يب
ثباتیو له کبله له افغانستان څخه د تړون څو چنده اوبه
اخيل او دا ستونزه هلته ال جدي شوه چي افغان لورۍ
د خپلو اوبو رسچینو مدیریت په برخه کې کوټلې ګامونه
واخیستل په ځانګړې توګه د کامل خان بند کاسه کې
د اوبو ذخیرې وروسته ایراين لوري بیالبیل رسمي او
غیر رسمي اعرتاضونه کړي چي ګواکې افغانستان یې
د تړون مطابق حقآبه نده تآمین کړې .د ایران جمهور

تړون خالف ډیره حقآبه ترالسه کړې ده .همدې لپاره

اوبېزه ګډه پوله لري چي د  ۱۸۷۰ملریز کال راهیيس د

اړېنه ده چي وپلټل يش د هلمند اوبو تړون څنګه

دواړو هېوادونو ترمنځ د اوبو وېش پر رس ناندرۍ

رامنځته شوی ،ويل تر دې دمه سل سلنه نه دی پلۍ

رامنځته شوې دي چي په پایله کې دواړه هېوادونه

شوی او د تطبیق پر وړاندې یې پراته خنډونه کوم

وتوانیدل کابو د یوې پیړۍ اوږده مزل وروسته په

دي؟ څنګه کوالی شو دا خنډونه له منځه یوسو؟ تر

 ۱۳۵۱هـ  -ش قمري کې د هلمند اوبو وېش پر رس

څو له یوې خوا افغانستان توانیدلۍ وي چي د خپلو

توافق ته ورسیږي او په دي توګه یې یوه نړېواله

اقدامات هیڅ کله د منلو وړ نه دي .رسبیره پر دي د

اوبو رسچینو څخه د هېواد په بیارغونه او سوکالۍ کې

معاهده امضا کړه .د دي معاهدې پر اساس اړخونه

ایران باندنیو چارو وزارت په رسمي یادښت کې له

کار واخيل او له بل لوري د تړون تطبیق په پایله کې د

باید د تړون تطبیق او اړوند برخه کې ستونزو حل په

افغان لوري څخه په ځلونو غوښتنه کړې چي د هلمند

افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو رسبیره نورو برخو کې

موخه د اوبو کمیساران وټاکې .که څه هم دا کمیټه

اوبو تړون مفادو ته دي ژمن پاتې يش او د ایران

هم همکاریو ته الر هواره يش .په دي څېړنه کې هڅه

ونه توانیده چي د ستونزو له کبله په ځانګړې توګه په

حقآبه دي ورکړي .دا په دايس حال کې ده چي افغان

شوې چي هغه ستونزې او خنډونه چي د هلمند اوبو

افغانستان کې د شته يب ثباتیو په وجه غونډې تررسه

لوري تل له ایران رسه د ښو او دوستانه اړېکو په

تړون پر وړاندې پراته دي ،په نښه يش او حل الرې

کړي ،لیکن په لومړي ځل دواړه لوري وتوانیدل چي په

درلودلو تینګار کړی او د اسنادو او څېړنو پرمټ یې

ورته وړاندیز يش .اقلیمي بدلونونه ،د هلمند اوبو تړون

 ۱۳۸۳هـ  -ش کې د هلمند اوبو تړون کمیسارانو

جوته کړې چي ایراين لوري په تیرو څو لسیزو کې په

له مخي د اوبو اندازه ګیرۍ ګډو تآسیساتو نشتون ،د

لومړۍ غونډه تررسه کړي .تر دمګړۍ پوري دروېشت

افغانستان کې د يب ثباتیو څخه په ګټه اخیستنې د

1

ریس په زغرده په یوه علمي کنفرانس کې دا مسآله
راپورته کړه او په هلمند او هریرود مغرغاب سیندونو
باندې یې د افغانستان له لوري د بندونو جوړول نېوکه
وکړه او زیاته یې کړه چي د ایران لپآره دا ډول
1
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تړون خالف څوچنده حقآبه ترالسه کړې ده او وایې

په مجموع کې د دي موضوع د حل لپاره تر اوسه ۵

د منلو نه وه ،نو ځکه یې دا ماده امضا او قبول نه کړه.

چي په سیمه او نړۍ کې د اقلیمي بدلونونو ،ایراين

مهم سندونه شته چي هر یوه ته به یې په لنډه اشاره

د یادولو ده چي ایراين لوري دا سند رد کړ او ویې نه

لوري له لوري د هلمند اوبو څخه په يب رویې توګه

وکړو.

مانه.

ګټه اخیستنې ،د ایران له لوري د نیمه څاګانو کیندنه

د مکمهان مینځګړیتوب:۱۹۰۵

د هلمند د دلتا کمیسیون:۱۹۵۱

او په غیرقانوين توګه د هلمند اوبو څخه استفاده او پر

د ګولد سمیت حکمیت پر اساس ،افغانستان نور نه

د هلمند سیند اوبو په اړه اختالفات ددي سبب شول

هلمند اوبو د ایراين لوري اتکا ډیروالۍ د دي سبب

شوای کوالی چي په هلمند سیند نور تاسیسات

چي دا موضوع یو ځل بیا په  ۱۹۵۱کې امریکا ته د

شوی چي هلمند سیند د پخوا په شان ډیرې او پریامنه

ورغوي .د دي سند په یوه برخه کې راغيل دي « :دا

حکمیت لپاره راجع يش .متحده ایاالتو په هامغه کال

اوبه ونه لري .له بل اړخه که چیري دا يب اعتامدۍ او

باید کامالْ درک يش چي د دواړو لوریو له لوري باید

کې دري کسیز هیئت چي د چیيل هېواد تبعه

تورونه ډیریږي ممکن د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړېکو

هیڅ دايس کار ونه يش چي پایله یې د دواړو خواوو د

فرانسیسکو ګویز ،رابری لوری د امریکا تبعه او

په نورو برخو هم اغیزه وکړي او په تیر کې دايس

اړتیا وړ اوبو کې دخالت وي» .دا چي افغانستان بر

کریستو فروب د کانادا هيواد څخه وه تشکیل شو او د

1

راپورونه هم موجود وو چي ګواکې ایران د افغانستان

پروت هېواد دی ،نو ځکه دا قضاوت د افغانستان په

«دلتا يب پلوه کمیسون» تر نوم الندي یې خپل کار

غرب کې د ناامنیو په رامنځته کولو کې الس لري تر

رضر وو .په حقیقت کې دا نظریه د Absolute

ته ادامه ورکړه .د دي کمیسون فیصله یواځي «

څو په دي طریقه کړای يش په دي هېواد کې د اوبو

 sovereign integrityدوکتورینو پر اساس شوې وه

سیستان او چخانسور» پوري محدودیږي .دي

چي له مخې به یې برنۍ هېواد اړ دی د اوبو طبیعي

کمیسون د اوږده تحقیق او مطالعې وروسته خپل

اوس مهمه پوښتنه داده چي د دواړو هېوادونو ترمنځ د

جریان خوندي وسايت او هیڅکله د اوبو منابعو

نهایې راپور تهیه کړ او ایران یې په ثانیه کې د ۲۲

رسمي تړون شتون رسه رسه بیا هم ولې دا ستونزه تر

مدیریت ته زړه ښه نه کړي .دا نظریه ډیره یواړخیزه ده

مرتمکعبه اوبو مستحق وباله .همداراز دي کمیسون د

دي ځایه رسیږي چي د دواړو هېوادونو اړېکې ترینګلې

نو ځکه نننۍ ورځ مطروده شوې هم ده .د دي سند په

افغانستان له لوري جوړ شوي بندونه او انهار هم تایید

کړي او د دي تړون تطبیق پر وړاندې کومې ستونزې

یوه بل اړخ کې راغيل وو چي دا موضوع به تیرو او

کړل.د یادولو ده چي د راپور جوړولو په وخت کې

او خنډونه شتون لري؟ د تړون تطبیق په پار کومې

موجودو نهرونو او بندونو ته نه شاملیږي ،په دي رشط

کجکي بند د کار الندې وو .کمیسون د راپور په پای

حل الرې وړاندیز کیدای يش چي له مخي یې تړون

چي د ایراين سواحلو اړخ ته د اوبو کمښت المل نه

کې د مسآلې اسايس حل او په دي برخه کې د

تطبیق او د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړېکو پراختیا سبب

يش .دا سند د هلمند سیند اوبو قضیه کې مهم او

مذاکراتو دوام لپاره یو سلسله وړاندیزونه لرل چي له

يش؟ مونږ په دي څېړنه کې هڅه کړې چي پورتنیو

لومړنۍ سند دی چي د مقدمي رسبیره ،اصيل منت ۸

طرفینو پکې غوښتل شوي وو چي په دي اړه خپل

پوښتنو ته ځواب ومومو تر څو پایلې یې له مسولینو او

مادو او  ۹فقرو درلودونکۍ وو .که په لنډه یې ووایو ،د

متاسونه جاري وسايت او یوه معاهده رامنځته کړي.

خلکو رسه رشیکې يش او په دي توګه د دواړو

ګولد سمیت حکمیت په حقیقت کې د هلمند سیند سم

پورتنۍ راپور د افغان دولت له لوري تایید او ایراين

هېوادونو ترمنځ د اعتامد فضا احیا او هراړخیزې اړېکې

نیامیې اوبه ایران حقابه تعین کړې وي.

1

لوري یې یواځي مشوريت وباله ،هغوی زیاته کړه چي د

پراخوالۍ ومومي.

د ایران او افغانستان ترمنځ عهد نامه :

دي کمیسون پایلې او موندنې حقیقي نه دي ،د یو

د هلمند تړون تاریخچه:

په  ۱۹۰۲کې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند اوبو

طرف غوښتنې پکې په نظر کې نیول شوي ،نو ځکه

له هغه ځایه چي د هلمند سیند پوله تیریدونکۍ دی

پر رس یو ځل بیا اختالف رامنځته شو چي په پایله کې

ورته د منلو نه دی.

یعني د دوه هېوادونو( افغانستان او ایران) ترمنځ

د مکمهان حکمیت له مخې حل او فصل شو .د دي

د هلمند تړون :۱3۵۱

بهیږي ،نو ځکه د اوبو وېش او کارونې په اړه یې له

اختالف دلیل داوو چي په «دلتا» کې هلمند سیند

د هلمند سیند وچکالۍ او د اوبو کمښت د دې المل

ډیر پخوا راهیسې د نوموړو هېوادونو ترمنځ ناندرۍ او

خپل مسیر ته تغیر ورکړ .د دي اختالف له منځه وړلو

شوی چې په  ۱۹۷۱کال کې د افغانستان او ایران

اختالفات رامنځته شوي دي .د افغانستان او ایران

په پار یو ځل بیا له انګلیس څخه د حکمیت غوښتنه

ترمنځ شخړې ګړندۍ يش .د همدې لپاره په کابل کې

ترمنځ د دي موضوع پر رس په لومړي ځل په  ۱۸۷۲م

وشوه .هغه هېواد هم په  ۱۹۰۵کې مکمهان د یو

د هلمند د اوبو د جبهه تر نامه الندې غونډې جوړې

کې اختالفات رامنځته شول .د دي اختالفاتو د حل

هیئت په رس کې تعین کړ چي دي موضوع ته رسیده

شوې .د روزګار د جریدې مسؤل  ،محمدیوسف فرند

په موخه طرفینو په مستقیمو دوه اړخیزه مذاکراتو الس

ګي وکړي .د دي حکمیت له مخې :د هلمند اوبه دوه

سیايس ګوندونو ته بلنه ورکړه چې د هلمند د اوبو په

پوري کړ چي نتیجه یې ورنکړه او همداوه چي دا

برخې یې افغانستان او یوه برخه یې هم ایران ته

اړه بحث وکړي .ایران هم سیايس فشار وارد کړی وه.

international

ځانګړې شوې .یعني  ۶۶،۵سلنه اوبه افغانستان او

او د گولډ سمیټ له قضاوت رسه سم یې د اوبو

 )Arbitrationته راجع شوه او د همدي حکمیت له

 ۳۳،۵هغه یې ایران ته ورکړل شوې.

غوښتنه کوله .په  )۱۳۵۱( ۱۹۷۲کال کې  ،د هلمند د

مخې دا موضوع حل شوه .وروسته بیا په بیالبیلو

دا حکمیت د افغانستان له لوري د وخت حاکم امیر

اوبو د جبهې په نامه په کابل کې غونډې جوړې شوې

وختونو کې د هلمند اوبو پر رس جنجالونه او منازعات

حبیب الله رساج امللت و الدین په  ۱۹۰۵کې هندي

 ،اعضای یی له سیايس ګوندونو او تخنیکي کارپوهانو

بیا رامنځته شوي دي .طرفینو په لسیزو کې په دي اړه

وایرسای ته په یو لېک کې ومانه ،لیکن یواځي د ۵

څخه جوړی وي  ،چې پایله یې د افغانستان او ایران

مذاکرات کړې او لویو قدرتونو هم په دي اړه د

مې مادې په اړه خپل مالحظات روښانه کړل چي

تر منځ د  ۱۳۵۱تړون السلیک کیدل دي.

حکمیت او منځګړې رول په موخه خپلې هڅې نه دي

ګواکې دا مسآله ګونګه ده .په پنځمه فقره کې یادونه

د  ۱3۱۵څخه تر  ۱3۱۸پورې مذاکرات:

سپمولې .دا پروسه باالخره په  ۱۹۷۳کې کامیابه شوه.

شوې وه چي انګلیيس افرس دي اجازه ولري تر څو

منابعو مدیریت مخه ډب کړي.

1

موضوع نړېوال حکمیت (

کامل خان بند پوري الړ او رايش هغه څه چي امیر ته

1

د مکمهان حکمیت څخه وروسته د هلمند اوبو په اړه
وضعیت تر  ۳۰کلونو پورې په جاریه حوادثو پورې تړلی

28
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تهران کې د اسنادو تبادله وشوه او په دي توګه

وو او یواځي په وچکالۍ کې به دا موضوع د دواړو لورو

هممهاله د امریکا لوی سفیر جورج آلن د خپل دولت

پام وړ ګرځېده .د مکمهان حکمیت هم ونه شوای

په الرښونه د ایران د وخت صدراعظم رسه لیدنه وکړه

نافذیدو ته یې الره هواره شوه .د دي تړون مفاد تر

کوالی چي په بنیادي توګه دي ستونزې ته د پای

او څرګنده یې کړه ،په هغه صورت کې چي د ایران او

اوسه هم ال په خپل ځای ده .د دي معاهدي مطابق

ټکۍ کیږدي او دا اختالفات ال هم دوام درلود ،چي

افغانستان استازي وغواړي په واشنګټن کې د خپلو

ایراين لوري ته به د اقلیمي رشایطو ته په کتو حقابه

باالخره په  ۱۳۱۷کې د دوه هېوادونو ترمنځ یو تړون

اختالفاتو د لرې کولو لپآره خربي اترې پیل کړي ،د

ورکول کیږي .اوبېز کال یې په نورمال او غیرنورمال

رامنځته شو .د دي تړون له مخې :افغانستان مکلف

امریکا دولت به د دي مسآلې حل لپاره هراړخیزه

کلونو ویشلی چي د نورمال کال معیار پکې  ۶ملیارده

وه چي نیمي اوبه ایران ته ورکړي .دا تړون  ۱۶مادي

مرسته وکړي.

او  ۵۰۰مرتمکعبه اوبه ښودل شوې دي .رسبیره پر

درلودې او د افغانستان له لوري عيل محمد خان

د ایران دولت د امریکا وړاندیز هرکلی وکړ او په

دي د دي تړون پنځمې مادي له مخې « :افغانستان

بهرنیو چارو وزیر ،ایراين لوري باقر کاظمي کابل کې

واشنګټن کې یې خپل مختار وزیر ته د خربو اترو

ایراين لوري ته د حقايب ورکړي رسه سم مکلف شوی،

ایران سفیر د معاهدي امضا لپاره تعین شول .دا

ماموریت پیل وسپاره .د امریکا بهرنیو چارو وزارت په

همداراز ویل شوي چي ایرانۍ لورۍ نه يش کوالی د

معاهده د یوې اعالمیې رسه مل وه چي په لومړۍ

 ۱۳۲۶کې ایران سفارت ته په یوه یادښت کې د ځینو

خپل تخصیص څخه ډیري اوبه ترالسه کړي او

ماده کې یې راغيل دي « :دولتین ،ایران او

مهمو پوښتنو ځواب غوښتونکۍ شو:

افغانستان کوالی يش پاتې اوبه په هر رقم چي یې زړه

افغانستان موافقه کوي چي په کلني ډول هر څومره

« د سیستان کرنې سطحه څومره ده ،هغه اوبه چي

غواړي تري ګټه واخيل .د دي تړون  ۷مادي له مخې

اوبه چي د هلمند سیند څخه کامل خان بند ته

سیستان ته رسیږي د ځمکو خړوبولو لپاره بسنه کوي یا

هر ډول مشرتک ساختامنونه به د طرفینو موافقت

رسیږي ،د افغانستان او ایران ترمنځ ته په برابره توګه

د ایران دولت د هلمند له اوبو څخه د زیاتې برخې

وروسته د سیند ال استحکام په موخه صورت

وویيش ».لیکن دا اعالمیه د افغانستان ميل انجمن

دعوه کوي .آیا ایران چمتو دی چي د شته اوبو د

نیيس،رشایط او مشخصات به یې وروسته د طرفینو له

له لوري و نه منل شوه نو ځکه یې پلې کېدل له

کچې لګښت په اړه د یو يب طرفه کمیسون څېړنې

لوري تعینیږي.

ستونزو رسه مخ شول او د بهرنیو چارو وزارت په ۶۱۶

پایلې ومني .د توافق په صورت کې آیا چمتو دی چي

نور بیا...

منرب یادښت په وسیله ایراين لوري ته د خپل نیت

د دي کمیسون یوه اندازه لګښتونه ومني له مؤقتي او

څرګندولو په اړه توضیح کړه چي دا اعالمیه د قبول نه

دایمي موافقتنامو څخه کومې یوې ته ترجیح ورکوي او

1

ده او تطبیـــــــــقي مـــــــــــــــــورد نه لــــــــــري.

دا موفقتنامه په څرنګه او څه ډول تنظیم يش».

د هلمند اوبو مسآله او امنیت شورا:

امریکایانو ورته پوښتنې له افغان دولت څخه هم کړې

په  ۱۳۲۶هه ش کال کې کله چي مصطفی عدل په

وي .ایراين دولت نوموړو پوښتنو ځوابونه برابر او د

ملګرو ملتونو کې د ایران په استازیتوب امریکا ته

امریکا بهرنیو چارو وزارت ته یې تسلیم کړل .د

روان وو ،پر هغو تیزو یادښتونو رسبیره چي د

افغانستان او ایران دولتونو موافقه کړې وه چي له يب

 1سلطان محمود محمودی ،مدیریت جامع منابع آبی
در حوزه های آبریز افغانستان ،کابل ،پرند
خپرندوی ،اوړی  2 ،1396ټوک 190 ،مخ
 2ادریس ملی ار ،آبهای فرامرزی افغانستان ،دران
څېړنیزه موسسه 1396 ،کابل 24 ،مخ
 3علي حسیني ،مساله اب افغانستان و ایران؛ مشکل
همسایه ها نیست ،بي بي سي ،1397 ،د نورو
جزی اتو لپاره الندې لینک وګورۍ:

افغانستان دولت ته وکښل شول( د یادښت منځپانګه:

پلوه هېوادونو له متخصصو اتباعو دي یو درې کسیز

د ګولدسمیت له حکمیت رسه سم چي دواړو خواوو

ګډ کمیسون وټاکل يش چي له پیله تر پایله د هلمند

http://www.bbc.com/persian/afghanistan45481076

منلی وو ،د افغانستان دولت ته د هلمند سیند په

سیند وپلټې او له هراړخیزې څېړنې وروسته خپل

پورتنۍ برخه کې د دايس اقدام اجازه نه ده ورکړل

نظرونه او وړاندیزونه دواړو مدعیانو ته وسپاري.

شوې ،چي د ایران اوبو کمښت المل وګرځي ،که

د هلمند تړون ارزونه:

چیرته له نوموړو اقداماتو مخنیوۍ ونه کړي

دغه تړون په حقیقت کې د « هلمند دلتا کمیسون»

شاهنشاهي دولت په اړېنو وسایلو رسه د خپل حق د

جوړ شوې راپور پر اساس رامنځته شو چي له مخې یې

استیفا( اجرا) په لټه کې کیږي) .عدل ته یې د دولت

ایراين لوري ته په ثانیه کې  ۲۲مرتمکعبه اوبه په نظر

له لوري دنده وسپارل شوه چي موضوع امنیت شورا ته

کې ونیول شوې .افغانستان د حسن نیت په موخه ۴

وړاندې کړي.

مرته مکعبه نورې اوبه هم ایراين لوري ته په نظر کې

په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي نرصالله

ونیولې چي جمله د هلمند سیند کې د ایران حقابه ۲۶

انتظام او د هغوی په عمومي مجمع کې د ایران

مرتمکعبه فی ثانیه وټاکل شوه .دا تړون د یوې مقدمې

استازي مصطفی عدل په هغو دالیلو چي رسه چې

 ۱۲مادو او دوه ضمیموي پروتوکولونو درلودونکۍ دۍ

وړاندې یې کړه د امنیت شورا کې د مسآلې طرح الزمه

چي په لومړي پروتوکول کې د معاهدي تطبیق په

ونه ګڼله .دوی فکر کاوه چي د اختالف څرنګوالۍ د

موخه د طرفینو کمیشرنان وړاندویل شوې او په دویم

ملګرو ملتونو منشور  ۳۳مادي له روح رسه سم نه دی

هغه کې یې د تړون څخه رامنځته شوي اختالفاتو حل

چي له مخې یې غړي هېوادونه باید هغه اختالف چي

میکانیزم وړاندوینه کړې ده .د هلمند اوبو تړون د

نړېواله سوله او امنیت ګواښې؛ شورا ته راجع کړي او

 ۱۳۵۲جوزا کې د دواړو لوریو « پارملانونو» له لوري

یا دي د شورا توصیه ومني .کله چي ایران په امنیت

تصویب شو او اسنادو تبادله یې د محمد داودخان

شورا کې د ستونزې ارجاع څخه تیر شو ،وررسه

کودتا له کبله وځنډېدل چي باالخره په  ۱۳۵۶کې په

1

4 Upstream
 5انجنیر سلطان محمود محمودی ،مدیریت منابع
آب :حوزه آبریزه کشور ،1396 ،کابل
Dursun YildizT Afghanistan’s transboundary
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Rivers and regional security, World scientific
News,2015,p.49
وضعیت حقوقی حاکم بر رود هلمند درپرتو اسناد بین
المللی،شبکه خبری پیام آفتاب 21،سرطان 1396د ډیرو جزیاتو
لپاره الندې لینک ته مراجعه وکړئhttp://www.payam- .
aftab.com/fa/doc/news/71506/%D9%88%D8%B6
%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%
8C

7

غالم رضا فخاری ،ژباړن :عبدالقیوم زاهد ،د هیرمند

سیند په اړه د افغانستان او ایران دولتونو ترمنځ اختالف،
 ،1389جالل آباد ،همدرد کتاب پلورنځۍ
شبکه خبری پیام آفتاب ،وضعیت حقوقی حاکم بر
رودخانه هلمند از منظر اسناد بین المللی ،کابل،

29
د اوبو او انرژي فصلنامه

لسم کال اوه لسمه ګڼه ،د ۱۴۰۰هـ ش مايل کال څلورمه ربع چې د  ۱۴۴3هـ  -ق کال رسه سمون لري

د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین سفر ترکیي هېواد ته
د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین ښاغيل مجیب الرحمن عمر
(آخندزاده) او وررسه مل پالوی ،چې د ترکیې هېواد د ۷۷
ساختامنی رشکت (چې د کجکي بند د جوړولو قرارداد لري) له
خوا رسآم دعوت شوي ول ،د ترکيې په استانبول ښار کې د
نوموړي رشکت له استازو رسه ليدنه وکړه .په دې ليدنه کې د اوبو
او انرژي وزارت په موجوده او د راتلونکو برنامو او کاري فرصتونه
په اړه هر اړخیزه بحث وشو.
لومړی د  77رشکت لخوا د د اوبو او انرژي وزارت معین او وررسه
پالوي تود هرکلی وشو ،او په تعقیب یې د  77رشکت لخوا د
خپلو السته راوړنو  ،وړتیاوو او لویو پروژو چې په افغانستان،
عراق ،کینیا ،سوریه ،ترکیه او نورو هېوادونو کې يې تررسه کړي
پرزنتشن وړاندې کړ ،او همدا راز یې د کجکی پروژې دوهم فاز
د اولې مرحلی د تکمیلیدو اطمینان ورکړ چې په راتلونکو 2میاشتو
کې به ګټې اخيستنې ته وسپارل يش.
په دې مجلس کې د اوبو او انرژي معین لخوا د راتلونکو ميل

رسمایه ګذارۍ وعده تر رسه کړه.

وکړه ،چې د افغان پالوي او د ترکيې د رسمایه

برنامو او رسمایه ګزاري په اړه  77رشکت ته معلومات ورکړل،

د يادونې وړ ده ،چې د  77رشکت مالک سلیامن

ګذارانو او پانګه اچوونکو کمیسیون له غړو رسه

چې ددې برنامو څخه د اوبو او انرژي وزارت ټولې شته ميل

جولیو چې د افغانستان لپاره د ترکیې د تجارانو

مجلس دایر کړي ،چې په دې مجلس کې به د

پروژې تر بحث الندې ونیول شوې ،چې په نتیجه کې یې د

مرش او د ترکیې د رسمایه ګذارانو او تجارانو د

ترکيې پانګه اچوونکي تشویق يش ترڅو په

نوموړي رشکت لخوا د اوبو او انرژي په برخه کې د ال زیاتې

اقتصادي کمیسیون غړی دی ،غوښتنه یې

افغانستان کې په مختلفو زیربنايي پروژو کې
رسمایه ګزاري وکړي

محرتم انجنیر مجیب الرحمن عمر (آخندزاده) معین وزارت آب و انرژی و هیئت همراهش در استانبول ترکیه با
اعضای هیئت کمیسیون اقتصادی خارجی ) (DEIKو رشکت های بزرگ آب و انرژی دیدار کرد
در جریان این دیداردر باره پروژه های آینده و فرصت های
رسمایه گذاری افغانستان در زمینه های آب و انرژی،
معلومات دقیق ارایه شد
وی امنیت و همکاری کامل را برای رسمایه گذاران در
افغانستان تضمین کرد و آنها را تشویق کرد که فرصت های
رسمایه گذاری در افغانستان را از دست ندهند.
این هیئت به اعضای مجلس اطمینان داد که سیستم
بانکی افغانستان بهبود یافته و رسمایه گذاری آنها را
تضمین خواهد کرد.
و آنها را در مورد ادامه پروژه های جاری در افغانستان و
تطبیق قراردادهای عمده موجود که توسط دولت قبلی برای
از رسگیری پروژه ها قرارداد شده بود ،توضیح داد
به طور مثال ،فاز دوم پروژه کجکی ،یک پروژه رسمایه
گذاری است که توسط یک رشکت ترکی به نام رشکت 77
کار آن در حال جریان است.

کرد.

برای افغانستان است .متام اعضای مجلس را به رسمایه

(۱۰۰مگاوات) تا  ۲ماه آینده رشوع به تولید برق خواهد

در پایان سلیامن جلیو ،که رئیس رشکت  77و رئیس DIEk

گذاری در افغانستان تشویق کرد.
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د اوبو او انرژي وزارت معني ښاغيل انجنیر مجیب الرحمن عمر (آخندزاده) او وررسه مل پالوي د
ترکيې په استانبول ښار کې د ) (IHHپه نوم خیریه بنسټ رسه وکتل.
دا لیدنه چې د نوموړي بنسټ په بلنه تر رسه شوه په
پیل کې د ترکيې او افغانستان د خلکو تر منځ د
دوستۍ او همکاريو شاليد ته کتنه وشوه ،او وروسته د
)(iHHخیریه بنسټ چي په ځينو افریقایي او آسيایی
هېوادونو کې بیوزلو خلکو ته په مختلفو برخو کې
برشي او عاجلې مرستې کوي ژمنه يې وکړه چې د
دوي پالوی به نژدې ورځو کې افغانستان ته د برشي
او عاجلو مرستو په پار سفر کوي او د ځينو پروژو لکه
(د څښاک اوبو څاګانو ،د اوبو لګولو اړوند شبکو
رغولو )...په برخه کې به د اوبو او انرژي وزارت رسه
په همغږۍ عميل ګامونه اخيل.
د اوبو او انرژی وزارت د پالوي له خوا د ) (iHHبنسټ
ته ډاډ او اطمینان ورکړل شو او د یادو پروژو د عميل
کېدو لپاره يې د کافی معلوماتو او پروژو د رشیکولو
چې په ميل سطحه به په ټول افغانستان کې تطبیق
کیږي ژمنه وشوه.
په پای کې دواړو خواوو ټینګار وکړ ترڅو ژر تر ژره
نوموړې پروژې پیل او تطبیق يش تر څو د افغانستان

عاجلې مرستې ورسېږي.

په ګوټ ګوټ کې بیوزلو او اړمنو کورنیو ته برشي او

د یادونې وړ ده ،چې دواړو خواوو د نورو شته

برشدوستانو سازمانونو په جذبولو کې هم موافقه وکړه ،تر څو
د برشي او عاجلو مرستو تر چرت الندې د اوبو د ستونزو حل

لړۍ رسعت ومومي او پراخه يش.

دیدار معین انرژی وزارت آب و انرژی با والی والیت رسپل
محرتم مولوی عارف الله "عارف" ،معین انرژی وزارت
آب و انرژی امروز در دفرت کاری خویش با محرتم
مولوی محمد یعقوب ،والی والیت رسپل دیدار منوده
و پیرامون پروژه های برق رسانی و اعامر بندهای آب
در این والیت بحث و تبادل نظر منودند.
در این دیدار ،معین انرژی وزارت آب و انرژی به والی
والیت رسپل خوش آمدید گفت و با بیان تامین امنیت
در کشور اظهار منود که اکنون زمان آن رسیده تاهمه
در آبادی کشور سهم بگیریم.
در همین حال ،والی والیت رسپل خواهان توجه
معین انرژی در مورد اعامر بند های بزرگ و کوچک
آب و پروژه های برق رسانی دراین والیت گردیدند.
از سویی هم ،محرتم مولوی عارف الله"عارف" ،معین
انرژی وزارت آب وانرژی به والی والیت رسپل وعده

وزارت در متام والیت های کشور بدون درنظرداشت

برق هستند ،در آن مناطق بندهای آب را اعامر و پروژه

منودکه وزارت آب و انرژی با توجه به بودجه این

تبعیض سعی میمناید که به مناطقی که محروم از

های برق رسانی را رسعت بخشند.
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رئیس حوزه دریایی ارغنداب از بند دهله نظارت منود
محرتم مال سید محمد"رشافت" ،رئیس
حوزه دریایی ارغنداب و تیم همراه شان
از استیشن هایدرومرتولوژیکی بند دهله
نظارت منود.
رئیس حوزه دریایی ارغنداب به کارمندان
ذیربط

پیرامون

اهمیت

استیشن

معلومات و هدایات الزم داد.
همچنان رئیس حوزه دریایی ارغنداب
بیان منود که به سعی وتالش خویش
پیرامون حفاظت و مراقبت و همچنان
جمع آوری دیتا ادامه داده و ارقام جمع
آوری شده را با ریاست های ذیربط و
مرکز رشیک منایند.

د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د کیفیت او د خاورې میخانیک البراتوارونه بیرته فعاله شول
د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د رسچینو عمومي ریاست د اوبو د تحقیقاتو
او تکنالوژي امریت خپل د اوبو البراتوارونه بیرته فعال کړل؛ چې د یاد البراتوار
څخه به لدې وروسته د یو منظم پالن او برنامې له مخې د اوبو د فزیکي،
کیمیاوي او بیولوژیکي او همدارنگه د خاورې او ساختامين موادو تسټونه
تررسه کیږي.
د یادونې وړ ده ،چې له دې مخکې د البراتوارونو خونو څخه د کاري دفرتونو
په حیث گټه اخیستل کیده او له کبله یې د څو کالو لپاره د البراتوار سیستم په
ټپه درويل وو؛ خو له نیکه مرغه د اسالمي امارت په راتلو او د وزارت د نوي
رهربي په تدبیر د البراتوار وسایل او ماشینونه بیرته خپل اصيل خونو ته انتقال
او نصب شول او خپل فعالیت یې پیل کړ .

انجام رسوی ابتدایی بندهای آغاجان و تور در والیت ارزگان
رسوی ابتدایی بندهای آغاجان و تور در
ولسوالی های چنارتو و خاص ارزگان
والیت ارزگان از سوی ریاست حوزه دریایی
ترینکوت و ریاست حوزه عمومی دریایی
والیت هلمند به پایان رسید.
محرتم انجنیر خان آقا"بارک" ،رئیس
عمومی حوزه دریایی هلمند و محرتم مال
وکیل احمد"نقی" ،رئیس حوزه دریایی
ترینکوت برای مسئولین جهت پیشربد بهرت
امور هدایات الزم دادند.
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جلسه مشرتک در مورد حل مشکالت پروژه برق رسانی والیت بدخشان برگزار گردید
این جلـــسه با حضـــور محتـــرم مال
عبداللطیف منصور رسپرست وزارت
آب و انرژی ،قاری دین محمد حنیف
رسپرست وزارت اقتصاد ،رئیس حوزه
فرعی دریایی والیت بدخشان و
شامری از بزرگان مردم آن والیت
برگزار شد.
در این جلسه بزرگان والیت بدخشان

در مورد مشکالت شان با رشکت
بدخشان انرژی و موضوع تعیین تعرفه
برق در آن والیت معلومات داده و
پیشنهادات شان را با رسپرست وزارت
آب و انرژی رشیک منودند.

محتــــرم مال عبـــــــداللطیف منصور

رسپرست وزارت آب و انرژی به بزرگان مردم والیت

با شورای کابینه رشیک می مناید تا در آینده نزدیک به آن

بدخشان اطمینان داد که مشکالت مردم آن والیت را

رسیدگی صورت گیرد.

د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین په حضور کې د هایدرولوژي ميل کمیټې ناسته تررسه شوه
دا ناسته د اوبو او انرژي وزارت د
اوبو معین ښاغيل انجنیر مجیب
الرحمن عمر تر رهربي الندې د
هایدرولوژي ميل کمیټې غړو په
ګډون د اوبو او انرژي وزارت د اوبو
معینیت د غونډو په تاالر کې تررسه

شوه.
په دې ناسته کې د اوبو معین
ښاغيل انجنیر مجبیب الرحمن عمر
د اوبو مدیریت په اهمیت رڼا واچوله
او یادونه یې وکړه ،چې د اقلیمي

بدلون او ورځ تر بلې د اوبو رسچینو

کې د هر ډول فعالیت هرکلی کوي.

همدا شان د دې کمیټې یو شمیر نورو غړو هم د

کمیدو ته په کتو په اوس وخت کې

په همدې حال کې ښاغيل پوهاند محمد نعیم اقرار

هغوئ د فعالیتونو په اړه الزم معلومات وړاندې

د اوبو مدیریت د ټولنې د هر فرد تر

د هایدرولوژي ميل کمیټې غړي د کمېټې پیژندنې،

کړل ،او د دې کمیټې د فعالیتونو د تداوم په اړه د

ټولو مهم مسولیت وباله چې د اوبو

فعـــالیتونو او پروګرامونو په اړه پریزنټیشن وړاندې

اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین د هدایت

او انرژي وزارت رهربي په دې برخه

کړ.

غوښتوونکي شول.
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نشست رسپرست وزارت آب و انرژی با روسای د افغانستان برشنا رشکت پیرامون فیصله مصوبه  16کابینه ا.ا.ا
محرتم مال عبدللطیف"منصور" ،رسپرست وزارت آب و
انرژی همراه با معینان این وزارت ،طی نشستی در
ریاست د افغانستان برشنا رشکت با روسای آن رشکت
بر بنیاد فیصله مصوبه  16کابینه ا.ا.ا ،پیرامون برخی
موضوعات تصامیم آتی را اتخاذ و در کوتاه مدت
عملی شدن آن را مطالبه منودند .
 -1ریاست تجارتی به اساس یک جدول منظم مصارف
برق متام اداره های دولتی را با تفکیک حالت پیش از
آمدن امارت و بعد از آن به گونه دقیق محاسبه و تهیه
مناید.
 -2ریاست تجارتی به اساس یک جدول منظم و
دقیق جایدادهای زورمندان را مشخص و تا زمان
امتام قروض برشنا رشکت به کرایه داده شود،
همچنان در آن جاهای که اکنون به ترصف مجاهدین
هستند نیز مشخص گردد که این جایدادها به کرایه
داده شده منی تواند.
 -3ریاست تجارتی به اساس جدولهای منظم و
دقیق ،قروض اماکن مقدس را محاسبه مناید و آن
اماکن مقدس را نیز معلوم مناید که هیچکس قروض
رشکت برشنا را منی پردازد.
 -4ریاست تجارتی موارد فوق و جدولهای دیگر مورد

رضورت را طی یک هفته همرای وزارت آب و انرژی

 -1همرای وزارت امور داخله توسط قاری عبیدالله و

به منظور ارایه به جلسه کابینه رشیک مناید.

مولوی محمد سلیم حقانی صحبت شود و پیرامون مبلغ

 -5ریاست تجارتی باالی طرحها و پیشنهاد های

معاش و اعاشه منظور شده ،معلومات مطالبه گردد.

مشخصی در بخش جلوگیری ازضایعات و میرتهای

 -2قراردادهای برشنا رشکت همرای تصدی محافظت

ثبت ناشده و از کار افتاده کار مناید.

عامه معلوم گردد.

 -6به منظور حفظ تاسیسات برشنا  ،بندها  ،رسنوشت

 -3درصورت عملی نشدن دو حالت فوقانی باید

مجاهدین و اعاشه شان که از این بند ها محافظت

پیشنهاد یک قطعه به منظور حفظ تاسیسات برشنا و

میمنایند ،باالی سه مورد ذیل کار شود.

بندها به ریاست الوزرا فرستاد شود.

د هرات د برېښنا حوزوي رئیس د اوبو او انرژي وزارت له رسپرست وزیر رسه وکتل
د ا.ا.ا د اوبو او انرژي رسپرست وزیر محرتم مال

ستونزو د حل په هکله یې ښاغيل رئیس ته الزمې

نژدې راتلونکي پورې به د خپلو قرضونو یوه لوړه

عبداللطیف "منصور" نن د خپل کار په دفرت کې د

الرښوونې وکړې ،او د مرکز له خوا څخه یې د هر

فیصدي تر السه کړو .

هرات برېښنا حوزوي رئیس محرتم مولوي صاحب

اړخیزې همکاري ډاډ ورکړ.

د اوبو او انرژي وزارت رسپرست د هرات برېښنا

معراج خپل حضور ته ومانه.

د هرات برېښنا حوزوي رئیس دغه راز وویل چې

حوزوي ریاست له روانو او راتلونکو فعالیتونو،

په یاده لیدنه کې محرتم مولوي صاحب معراج د

له پخوانیو زورواکانو او د برېښنا له نورو مقروضینو

پالن او تصمیمونو څخه خوښي څرګنده کړه ،او د

خپل ریاست اړوندو کړنو او ستونزو په هکله

څخه یوه زیاته اندازه پیسې راټولې شوې دي او د

یاد ریاست کارمندانو ته یې پخپلو دندو کې د ال

ښاغيل وزیر ته مفصل معلومات وړاندې کړل؛

پاته پورونو د راټولولو لپاره زمونږ هڅې په جدیت

بریا هیله څرګنده کړه.

وزیر صاحب د دوی معلومات د ډاډ وړ وبلل او د

رسه روانې دي ،نوموړي باور څرګند کړ ،چې تر

رسپرست وزارت آب و انرژی با معین علمی وزارت تحصیالت عالی دیدار کرد
محرتم مالعبداللطیف منصور رسپرست وزارت آب و

محرتم مال عبداللطیف منصور رسپرست وزارت آب و

رسپرست وزارت انرژی و آب در زمینه تبادل

انرژی با محرتم دوکتور لطف الله خیرخواه معین علمی

انرژی در این دیدار به رشیک سازی مقاالت علمی،

موضوعات علمی ،تجربوی وتخصصی ابراز قدردانی

وزارت تحصیالت عالی دیدار منودند.

تبادل تجارب علمی و تخصصی میان مسئوالن هردو

منوده به همکاری های بیشرت دراین راستا وعده

در این دیدار پیرامون همکاری های مشرتک میان

وزارت و تداوم سایر همکاری های مشرتک تاکید

سپرد.

وزارت آب و انرژی و وزارت تحصیالت عالی بحث و

ورزید.

تبادل نظر صورت گرفت.

معین علمی وزارت تحصیالت عالی نیز از حسن نیت
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معین انرژی وزارت آب و انرژی به اعضای انجمن بازارگانان و صنعت کاران مستقل ترکیه از
فراهم سازی زمینه رسمایهگذاری در افغانستان اطمینان بخشید
محرتم مولوی عارف الله عارف معین انرژی وزارت آب
و انرژی در دفرت کاری خویش با اعضای انجمن
بازارگانان و صنعت کاران مستقل ترکیه دیدار منوده
در ارتباط به رسمایه گذاری سکتورهای خصوصی به
منظور تولید انرژی در افغانستان بحث و تبادل نظر
منودند.
در این دیدار آقای مولوی عارف الله از عالقه مندی
انجمن بازارگانان و صنعت کاران مستقل ترکیه در
رسمایه گذاری برای انکشاف انرژی در افغانستان
اظهار قدردانی منوده با یادآوری از منابع موجود و
ظرفیت تولید انرژی در کشور از فراهم سازی زمینه
رسمایه گذاری به آنها اطمینان بخشید.
معین انرژی در سخنان خود تاکید کرد که رهربی

باشد.

آفتابی و ذغال سنگ در افغانستان ابراز داشتند.

وزارت انرژی و آب از ایجاد رسمایه گذاری در تولید

در همین حال اعضای انجمن بازارگانان و صنعت

در اخیر هر دو طرف به امضای تفاهمنامه جهت آغاز

انرژی استقبال منوده و آماده هرنوع همکاری در

کاران مستقل ترکیه عالقه مندی خویش را در رسمایه

کار و ترسیع عملی سازی آن تاکید ورزیدند

فراهم سازی زمینه رسمایه گذاری در این راستا می

گذاری به هدف تولید انرژي از منابع آبی ،بادی،

د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین د پاشدان بند له پروژې څخه لیدنه وکړه
د اوبو او انرژي وزارت د اوبو
معین ښاغيل انجنیر مجیب
الرحمن" عمر "د هریرود مرغاب
سیندیزې عمومي حوزې رئیس
ښاغيل مولوی عبدالســــالم ،د
هرات والیت فرعي حوزې رئيس
او د دې وزارت یو شمیر نورو
تخنیــــکي مســلکي کسانو په
ملـــتیا د هـرات والیت پاشدان
بند له پروژې څخه لیدنه وکړه.
د اوبو معین ښاغيل عمر د
پاشدان بند پروژې څخه د لیدنې
پر مهال د کار پرمختــــــګ
وضـــــعیت،

ستـــونزې

او

یې الزمې الرښوونې وکړې.

پروژو اهمیت ته په کتو رسه د اوبو او انرژي وزارت رهربي

ننـــګونې له نیږدې وڅېـــړلې او

د یادونې وړ ده ،چې د افغانستان د اسالمي امارت د

مقام کوشش کوي تر څو د دې وزارت پروژو کار چې د څه

د پروژې تخنیـــکي مسؤلینو ته

رهربي د هدایاتو په اساس د اوبو او د اوبو د بندونو د

وخت را پدېخوا ځنډیلې دي ،ژر تر ژره بیا پيل کړي.
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نخستین جلسه کمیته بررسی قراردادهای بزرگ پروژه های انکشافی در وزارت آب و انرژی برگزار گردید
در نخستین جلسه این کمیته که در
وزارت آب و انرژی برگزار شد،
محرتم مال عبداللطیف منصور
رسپرست وزارت آب و انرژی ،فیصله
بند چهارم مصوبه شامره هفدهم
شورای کابینه امارت اسالمی
افغانستان مبنی بر ایجاد این کمیته
را به خوانش گرفته از کمیته متذکره
خواست تا از همه اولرت طرزالعمل
کاری خویش را تهیه منوده پس از
آن مطابق طرزالعمل و میکانیزم
مشخص روی بررسی قراردادهای
بزرگ که قبالً با رشکت های داخلی
و خارجی به امضا رسیده است ،کار
منایند.

قراردادهای پروژه های بزرگ ،گزارش نهایی خویش را به مقام

گردیده که درراس آن مال عبداللطیف منصور رسپرست

آقای منصور به ترسیع جریان کار

ریاست الوزرا ارائه منایند.

وزارت آب و انرژی بوده و اعضای کمیته متذکره را مسئولین

کمیته تاکید منوده یادآورشد که

این کمیته براساس مصوبه کابینه امارت اسالمی افغانستان به

تخنیکی وزارت آب و انرژی ،اداره تدارکات ملی ،وزارت

کمیته موظف می باشد تا پس از

منظور بررسی و بازنگری متام قرارداد های بزرگ پروژه های

انکشاف دهات ،وزارت فواید عامه ،وزارت اقتصاد و سایر

بررسی و بازنگری دقیق متام

انکشافی جهت ایجاد شفافیت و ارزیابی دقیق آنها ایجاد

ادارات ذیربط تشکیل می دهد.

د افغانستان بريښنا رشکت د اساسنامې د تعدیل په موخه د همغږۍ ناسته تررسه شوه
دا ناسته د اوبو او انرژي وزارت د رسپرست
وزیر ښاغيل مال عبداللطیف منصور او د دې
وزارت او بريښنا رشکت یو شمیر رئیسانو او
سالکارانو په ګډون تررسه شوه.
په دې ناسته کې د افغانستان بريښنا رشکت
د اساسنامې د تعدیل او د افغانستان اسالمي
امارت د کابینې د ۱۴۴۳/۴/۱۶نېټې د ()۱۱
ګڼې مصوبې د لسم بند د تطبیق لپاره د
الزمو اقداماتو تررسه کولو په موخه بحث او
د نظرونو تبادله تررسه شوه.
ښاغيل مال عبداللطیف منصور د اوبو او
انرژي وزارت رسپرست د یادې اساسنامې د
تعدیل په موخه اړونده مسؤلینو ته الزم
هدایات ورکړل.
د یاد ونې وړ ده ،چې د دې اساسنامې
تعدیل ګرانو هېوادوالو ته د غوره خدمتونو
وړاندې کولو او د افغانستان اسالمي امارت
د کابینې د مصوبې د تطبیق په موخه به
صورت نیيس.
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د اوبو او انرژي وزارت د رهربي مقام په حضور کې د مدیریتي معلوماتو سیستم
) (MISد رامنځته کېدو د پرمختګ را پور وړاندې شو
د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر ښاغيل مال
عبداللطیف منصور د یاد وزارت د مدیریتي معلوماتو
سیستم د پرمختګ د وضعیت د څېړلو پر وخت د یاد
سیستم رامنځته کیدنه د وزارت د اسنادو د ساتنې،
روڼتیا او همغږۍ په برخه کې یو مثبت ګام و بلل.
د غه سیستم د اوبو او انرژي وزارت د معلومايت
ټکنالوژۍ آمریت د متخصصینو لخوا د ډیجیټل
سازي ،د ټولو اداري سندونو د ډیتابیس جوړونې،
روڼتیا ،سندونو ته آسانه الرسسی  ،ساتنې ،توحید او
د وزارت د مکتوبونو د انسجام په موخه رامنځته
شوی؛ او په نږدې راتلونکي کې به د هغه په
بشپړېدو رسه د وزارت ټول سندونه پکې ترتیب او
تنظیم يش.
د یادولو وړ ده ،چې د دغه سیستم تر بشپړېدو روسته
د اداري سندونو د مرکزي ډیټابیس حیثیت در

لودونکی وي او د آسانتیا او روڼتیا په رامنځته کیدو کې

به د ډېرو ګټو درلودونکی وي.

جلسه معرفتی و اداری میان رئیس عمومی مالی و اداری وزارت آب و انرژی ،روسا و کارمندان
تحت اداره این ریاست عمومی برگزار شد
در این جلسه محرتم حاجی محمدالدین
نیازی رئیس عمومی مالی و اداری وزارت آب
و انرژی متام روسا و کارمندان را به پایبندی
در اصول و قوانین اداری ،رعایت سلسله
مراتب اداره و تالش بیشرت در راستای
بهرتسازی تطبیق امور مدیریتی در وزارت آب
و انرژی تشویق کرد.
آقای نیازی از همه روسا ،آمرین و کارمندان
تحت اداره این ریاست عمومی خواست تا در
ارتباط با مراجعین از رویه نیک و اخالق
حسنه کارگرفته متام تالش خویش را در
راستای خدمت رسانی به مراجعین به
کارگیرند.
قابل یادآوری است که ریاست منابع برشی,
ریاست مالی ,ریاست اداری و ریاست

تدارکات در زیر اداره ریاست عمومی مالی و اداری

شامل می باشند.
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د لغامن ښیرازۍ لپاره سرت ګامونه واخیستل شول

نن ورځ د لغامن والیت علیشنګ او دولت شاه

نجیل همدارنګه دولت شاه ولسوايل کې ملبړي او

کاري په شمول شپږ میاشتې کاري موده ولري په

ولسوالیو ته د لغامن وايل او ځايي مسئولینو د

ملنګ کړي پروژي منظور شوې وې ،چې په یادو

یاده پروژه کې به هم 115تنه هېوادوال په کار

څلورو پروژو افتتاح په مناسبت یادو ولسوالیو ته

پروژو کې د رسبندونو په شمول محافظوي

مرصوف يش او شاوخوا  700هکتاره ځمکه به ور

سفر درلود د لغامن سیندیزې فرعي حوزې په

دیوالونه ،د کانال پاککاري او سیفون شامل وو.

رسه خړوبه او دوه فصله يش.

همکاري او د خوړو د نړیوال سازمان ) (WFPپه
مايل لګښت او د ) (ABMموسيسې په مرسته
کارونه عمال پیل شول.

د یادونې وړ ده ،چې یادې پروژې به هر یوه شپږ
میاشتې کاري وخت ولري او سلګونه ځوانانو ته به
د کار کولو فرصت برابر يش ،او په بشپړیدو رسه

د یادې پروژې افتتاحیه مراسمو لپاره د لغامن

به زرګونه هکتاره ځمکه خړوبه  ،دوه فصله او نوې

وايل قاري زین العابدین په مرشي سینديزې

ابادې يش.

فرعي حوزې رئیس مولوي شیرجان (راشدي) د
انجیرني خدمتونو آمر احسان الله سهاک د پروژو
څارنه ،انجیرن بصیر نیازي ،د مايل او اداري
عمومي مدیر سجاخان قلم دوست ،منابع آب آمر
انجیرن بریايل عبدالرحیمزی او د )(ABM
موسيسې مسؤلین ،قومي مرشانو په شتون کې نن
ورځ رسآم افتتاح او کارونه یې عمال پیل شول.
په علیشنګ ولسوايل کې شمسخېل او قلعه

په دولت شاه ولسوايل کې ملبړي کلۍ لپاره پروژه
به  63مرت محافظوی دیوال  22 ,مرته رسبند ،
 7,۲کیلو مرت د کانال پاک کاري ولري ،چې په
یاده پروژه کې به  135تنه کاریګر روزمره شپږ
میاشتې لپاره کار کوي او په نتیجه کې به 200
هکتاره ځمکه خړوبه يش.

د علیشنګ په اريض کې د شمسخېل کيل پروژه

په یاده ولسوايل کې بله ملنګ کړي پروژه ده،

به 30مرته رسبند ولري او 111مرته د کانال

چې

 4کيلومرته د کانال پاک کاری تر څنګ

محافظوي دیوال 8,۳کيلو مرته د کانال پاک

ځينې نورې برخې به هم ولري چې شاوخوا

کاري او په یاده پروژه کې به  130کسان کاريګر

100تنه کاریګرو ته به د شپږ میاشتو لپاره د کار

کار کوي او د شپږ میاشتو په موده کې به د یادې

کولو فرصت برابر يش چې ور رسه به شاوخوا

پروژې کارونه بشپړ يش.

150هکتاره ځمکه خړوبه يش.

قلعه نجیل پروژه به  220مرته د کانال محافظوي

د یادونې وړ ده ،چې تیره اونۍ د لغامن مرکز اړوند

دیوال  50مرته سیفون او 2کيلومرته د کانال پاک

یو سرته پروژه هم افتتاح شوي وه.
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هامهنگ کننده پروژه های نیروگاه کشور ایران عالقه مندی خویش را به رسمایه گذاری در تولید
انرژی برق در افغانستان ابراز داشتند
هامهنگ کننده پروژه های نیروگاه کشور ایران عالقه مندی
خویش را به رسمایه گذاری در تولید انرژی برق در
افغانستان ابراز داشتند.
محرتم مال عبداللطیف منصور رسپرست وزارت آب و انرژی
در دفرت کاری خویش با محرتم مجید شیزری هامهنگ
کننده پروژه های نیروگاه کشور جمهوری اسالمی ایران
دیدار منودند.
در این دیدار رسپرست وزارت آب و انرژی از اظهار عالقه
مندی کانرسسیوم مشورتی نیروگاه ایران در رسمایه گذاری
روی تولید و توسعه انرژی در افغانستان ابراز قدردانی کرد.
در همین حال آقای شیزری هامهنگ کننده پروژه های
نیروگاهی کشور ایران طرح رسمایه گذاری خویش در تولید
انرژی برق از منابع ذغال سنگ را با رسپرست وزارت آب و
انرژی رشیک منوده از ایشان دعوت منود تا از کانرسسیوم
مشورتی نیروگاه ایران دیدار مناید.

میان مسئوالن تخنیکی وزارت و هامهنگ کننده

همچنان هردو جانب توافق منودند که جلسات بیشرت

پروژه های نیروگاه ایران جهت انجام همکاری های

بیشرت برگزار گردد.

د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزير د لوګر له وايل رسه وکتل
د ا.ا.ا د اوبو او انرژي رسپرست وزیر محرتم مال
عبداللطیف "منصور" د لوګر والیت ته د یوه سفر په ترڅ کې
د یاد والیت له وايل محرتم مايل خان رسه د والیت په مقر
کې وکتل.په یاده کتنه کې چې د لوګر والیت مرستیال
محرتم مولوي انعام الله "صالح الدین" او د والیت مقام د
دفرت رئیس محرتم مولوي میرویس هم حارض وو  ،دواړو
خواوو د والیت اړونده بیال بیلو ستونزو په تیره بیا په یاد
والیت کې د بریښنا د ستونزو او په راتلونکې کې په دې
والیت کې د اوبو د بندونو او برېښنا د تولید سټېشنونو جوړولو
په هکله د نظرونو تبادله وکړه.
ښاغيل وزیر صاحب ډاډ ورکړ ،چې تر وروستي بریده به هلې
ځلې وکړي تر څو د یادو ستونزو د حل او د والیت د
پرمختګ لپاره امکانات ولټوي او یادې چارې تر رسه کړي.
دغه راز وزیر صاحب د دغه سفر په بهیر کې د لوګر والیت د
برېښنا رئیس ښاغيل مولوي منصورالحق او د لوګر سیندیزې
حوزې رئیس الحاج عمراخان او د یادو ادارو له فني او اداري
مسئولینو رسه په جال،جال توګه ناستې تر رسه کړې.د یادو
ادارو رئیسانو د خپلو ادارو ستونزې له وزیر صاحب رسه

وزیر صاحب دوی ته الزم هدایات ورکړل او

رشیکې کړې ،د دوی د ستونزو تر اورېدو وروسته ښاغيل

هم یې د خپل وزارت له خوا د دوی مشکالتو

ته د رسیدګي ژمنه ورکړه.
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د اوبو او انرژی رسپرست وزیر محرتم مال عبداللطیف منصور د میدان وردګو له وايل رسه وکتل
د اوبو او برېښنا رسپرست وزیر محرتم مال عبداللطیف
منصور میدان وردګو والیت ته د سفر پر مهال د یاد
والیت وايل حافظ محمد امین عمري رسه وکتل او په
دغه والیت کې یې د اوبو او برېښنا برخو کې شته
ستونزې له نږدې واورېدې.
د میدان وردګ وايل ښاغيل عمري د اوبو او انرژی
رسپرست وزیر محرتم مال عبداللطیف منصور ته د ښه
راغالست ویلو ترڅنګ د ولسونو هغه ستونزې او
غوښتنې چې د اوبو او برېښنا برخه کې لرلې د حل په
موخه رشیکې کړې.
په دغه لیدنه کې ښاغيل منصور وویل :میدان وردګ
والیت ته د نورو والیتونو په نسبت د خدماتو وړاندې
کېدو او پروژو پلې کېدو په برخه کې پاملرنه نه ده
شوې ،نوموړي زیاته کړه موږ به دغه والیت ته د
ذخیروي بندونو په جوړولو او برېښنایي خدماتو په
وړاندې کولو کې ځانګړې پاملرنه ولرو.

منصور والیتي ادارې ته ډاډ ورکړ چې د ولسونو او

کچه د اوبو او برېښنا په برخه کې شته ستونزې حل

د اوبو او انرژی رسپرست وزیر محرتم مال عبداللطیف

والیتي ادارې په همکارۍ او مالتړ به د والیت په

يش.

معین انرژی با یکی از شخصیت های علمی ،روحانی و جهادی کشور دیدار کرد
محتـــــــــرم مولوی عارف الله
عارف معین انرژی وزارت آب و
انرژی ا.ا.ا در دفرت کاری خویش
با شامری از اساتید مدرسه احیأ
العلوم ولســــــــوالی زرمت تحت
رهربی محرتم شیخ الحدیث
خلیفه صاحب عبـــــــدالرحیـــــم
آخنذاده دیدار کرد.
آنها در مورد موضـــوعات جاری
سیاسی ،اجتامعی و ســــــــایر
موضوعات دیگر به صـــــــورت
مفصل صحبــــــت منــــــودند،
خلیفه صاحب به آنها یادآوری کرد
که به دسیسه های دشمنان نظام
همیشه متوجه باشند.
محرتم معین انرژی به آنها در

مورد فعالیت ها و دستآوردهای وزارت معلومات داده این

نشست با خواندن دعائیه به پایان رسید.

40
د اوبو او انرژي فصلنامه

لسم کال اوه لسمه ګڼه ،د ۱۴۰۰هـ ش مايل کال څلورمه ربع چې د  ۱۴۴3هـ  -ق کال رسه سمون لري

رئیس جدید دفرت مقام وزارت آب و انرژی به همکاران معرفی شد
محرتم مال عبداللطیف منصور رسپرست
وزارت آب و انرژی طی یک جلسه با
حضور شامری از روسای عمومی این
وزارت ،محرتم قاری محمد عبدالعزیز را
به صفت رئیس دفرت مقام وزارت معرفی
کرد.
آقای منصور رسپرست وزارت آب و
انرژی حین معرفی رئیس دفرت جدید
مقام وزارت ،مسئوالن دولتی امارت
اسالمی را خادمین صدیق مردم بیان
منوده یادآورشد که در رشایط کنونی
تالش در راه آبادی وانکشاف کشور و
ارایه خدمات به مردم افغانستان
مسئولیت ایامنی ،ملی و انسانی هرفرد

رسپرست وزارت آب و انرژی متام مسئوالن را به

دعا برای رئیس دفرت جدید و همه مسئوالن در انجام

این رسزمین می باشد.

تالش ،اخالص و صداقت تشویق منوده با ذکر کلامت

وظایف شان آرزوی موفقیت کرد.

رئیس جدید برنامه های انرژی وزارت آب و انرژی به همکاران معرفی شد
محرتم مولوی عارف الله عارف
معین وزارت آب و انرژی طی
یک برنامه با حضور روئسای
سکتور انرژی ،محرتم انجنیر
فرهاد محمودی را به صفت
رئیس برنامه های انرژی معرفی
کرد.
محرتم مولوی عارف در هنگام
معرفی رئیس جدید برنامه های
انرژی در مورد اهمیت این
مسئولیت صحبت منوده متام
مسئوالن را به سعی و تالش
بیشرت در مسیر انکشاف انرژی
در کشور تشویق کرد.
محرتم معین انرژی؛ توسعه
انرژی در کشوررا یکی از
مسئولیت های مهم مسئوالن
سکتور انرژی بیان منوده برای

انجام این وظیفه بزرگ از خداوند منان آرزوی کامیابی و

موفقیت منود.
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رئیس جدید ریاست منابع برشی وزارت آب وانرژی ا.ا.ا معرفی شد

محرتم اسدالله کاکړ به صفت رئیس منابع رهربی وزارت آب و انرژی ،آقای اسدالله

منایند ،همچنان آقای نیازی به کارمندان

برشی وزارت آب و انرژی ،در یک مجلس

کاکر را به صفت رئیس منابع برشی وزارت

تاکید کرد تا متام سعی و تالش خویش را

رسمی باحضور محرتم الحاج محمد الدین

معرفی منوده با یادآوری از اهمیت حس

در انجام حل مشکالت مراجعین به کار

نیازی رئیس عمومی مالی واداری  ،محرتم

ایامنداری و مسئولیت پذیری ،متام

گیرند.

قاری محمد عبدالعزیز رئیس دفرت مقام

کارمندان را به اخالص و صداقت در انجام

وزارت آب و انرژی و غالم جیالنی حق وظایف مربوطه شان تاکید کرد.
پرست رئیس مطبوعات و نرشات وزارت ،به
همکاران معرفی گردید.

در همین حال محرتم الحاج محمدالدین
نیازی رئیس عمومی مالی و اداری نیز در

در این مجلس که شامری زیادی از

این جلسه ارائه خدمت رسانی به مردم را از

کارمندان بخش اداری وزارت نیز حضور

مسئولیت های دینی و ملی هرفرد بیان

داشتند ،محرتم قاری محمد عبدالعزیز

منوده از کارمندان خواست تا با مراجعین

رئیس دفرت مقام وزارت به منایندگی از

وزارت با رفتار نیک و پسندیده برخورد

نا گفته مناند که محرتم اسدالله کاکر در
رشته های حقوق و رشعیات دارای
تحصیالت به سویه ماسرتی می باشد.
ایشان در دوران حاکمیت سابقه ا.ا.ا به

حیث رئیس ترانسپورت وزارت زراعت و
مدتی را هم به صفت آمر ترانسپورت
شاروالی کندهار ایفای وظیفه منوده است.
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په تخار والیت کې د منک آب د سيند غاړې د ټينګونې پروژه د  ۶میاشتني ځنډ وروسته بیا پیل شوه
په تخار والیت کې د منک آب د سيند
غاړې د ټينګونې پروژه د  ۶میاشتني ځنډ
وروسته د اوبو او انرژي وزارت لخوا پیل
شوه.
د سيند اوبه د مالګينو تيګو رسه د ټکر نه
وروسته تروې کيږي او د زراعتي ځمکو او
څښلو لپاره د استفادې وړ نه وي.
د دې پروژې په تطبيق رسه به د سيند
اوبه په مصؤن ډول جريان پيدا کړي او د
هر ډول استفادې وړ به وي.

استیشن هایدرومرتولوژی متون حوزه فرعی خوست به صورت کامل فعال گردید

استیشن هایدرومرتولوژی متون
حوزه فرعی خوست توسط تیم
تخنیکی ریاست عمومی حوزه
دریایی کابل به همکاری حوزه
فرعی یادشده به صورت کامل
فعال گردید.

رسوی دومین پروژه بزرگ به سطح کشور (بند رسده) تکمیل وکارهای عملی آن آغاز گردید.
رسوی دومین پروژه بزرگ به سطح

صورت نگرفته است ،که با امدن

کشور (بند رسده) تکمیل وکارهای

امارت اسالمی پروژه مذکور توسط

عملی آن اغاز گردید.

حوزه فرعی دریایی والیت غزنی

پروژه بند رسده به سطح کشور

رسوی و پروپوزل آن به کمک مالی

دومین پروژه بزرگ است که در سال

سازمان غذائی جهان ) (WFPبه

 1346هـ ش تاسیس و دارای دو

موئسسه ) (HAALOسپرده شده

کانال چپ و راست است که

است.

 76000جریب زمین را آبیاری می

قابل یادآوری است که کارهای

مناید.

عملی پروژه مذکور در بخش های

زمین های که از این بند آبیاری

پاک کاری کانال ها ،بازسازی

میشود  70% ،ملکیت دولت و باقی

سیفون ها ،ساخت حوض برای

مانده آن ملکیت های شخصی

آبیاری درخت ها و غرس درخت ها

میباشد ،در بند رسده از  30سال

عمالً جریان دارد ،که با تکمیل

 95000نفوس است از مزایای آن مستفید

گذشته بدینسو کدام کار بازسازی

این پروژه ( )80قریه که دارای

میگردند و در این پروژه روزانه برای  500نفر زمینه

کار نیزمساعد میگردد.
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د اوبو او انرژي رسپرست وزیر د بغالن له وايل رسه وکتل
د ا.ا.ا د اوبو او انرژي رسپرست
وزیر محرتم مالعبداللطیف منصور
د خپل کار په دفرت کې د بغالن
له وايل محرتم قاري صاحب
بختیار معاذ رسه وکتل .په دې
لیدنه کې د بغالن په والیت کې د
اوبو مدیریت او د برېښنا د تولید د
پر مختیایي پروژو په اړه خربې،
اترې او د نظرونو تبادله وشوه .

رسپرست وزارت آب و انرژی با بزرگان اقوام والیت پکتیکا دیدار منود.
محرتم مال عبداللطیف منصور رسپرست
وزارت آب و انرژی ا.ا.ا در سالون
کنفرانس های این وزارت با یک تعداد
بزرگان قومی والیت پکتیکا دیدار کرد.
در این دیدار نخست محرتم منصور به
آنها خوش آمدید گفته و از ترشیف
آوری آنها اظهار تشکر منود.
بعداً بزرگان قومی مشکالت و نظریات
شان را در بخش های آب و برق با
رهربی وزارت رشیک منودند.
محرتم وزیر آب و انرژی نظریات و
مشکالت شان را استامع منوده و به
آنها اطمینان داد که با در نظرداشت

رشایط و امکانات در قسمت حل مشکالت شان اقدام می گردد ،و

خواندن دعائیه خیر به پایان رسید.

در این مورد به مراجع مربوطه هدایات الزم داده ،جلسه مذکور با

د اوبو او انرژي رسپرست وزیر د دایکندي له وايل رسه وکتل
د اوبو او انرژي رسپرست وزیر محرتم مال

لویدلې دستګاه په ډېر کم مرصف رسه بیرته فعاله

بخش آباد بند کار ته د لومړیتوب حق ورکړل يش.

عبداللطیف منصور نن د خپل کار په دفرت کې د

کړي؛ او د نیيل ښار او سیدونکو ته توزیع شوې

د اوبو او انرژي رسپرست وزیر صاحب د دوی له

دایکندي له وايل محرتم مولوي صاحب امان الله

ده ،وايل صاحب وویل چې د دې لپاره چې یاده

تررسه شووکارونو څخه خوښي څرګنده کړه؛ او د

رسه وکتل.

برېښنا کلیو ته توزیع يش ،مونږ له وزارت څخه د

دوي د غوښتنو په اړه یې وویل چې ستاسو د

په یاده کتنه کې د دایکندي وايل وویل چې

پایو غوښتنه کوو؛ همدا راز وايل صاحب له وزیر

غوښتنو د پوره کولو لپاره به اړونده ادارو ته الزم

پخپل والیت کې یې د برېښنا د تولید یوه له کاره

صاحب څخه غوښتنه وکړه ،چې د فراه والیت د

هدایات ورکړي.
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د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر د SUN RAY ENERGY GROUPرشکت په افغانستان کې د
پانګونې له لیوالتیا څرګندولو څخه هر کلی وکړ
د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر د SUN
RAY ENERGY GROUPرشکت په افغانستان
کې د پانګونې له لیوالتیا څرګندولو څخه هر
کلی وکړ.
د اوبو او انرژي وزارت رسپرست وزیر ښاغلی
مال عبداللطیف منصور د SUN RAY ENERGY
GROUPله استازو رسه په یوه لیدنه کې د
هغوی د پانګونې له لیوالتیا څرګندولو څخه په

افغانستان کې د انرژي د تولید په موخه هرکلی
وکړ.
ښاغيل منصور د افغانستان په پراختیا کې ونډه
اخیستنه د هر افغان دیني او انساين دنده وبلله
او په هېواد کې د انرژي د پوره وړتیا د تولید او
شته رسچینو په یادولو رسه ،د یاد رشکت

استازو ته په هېواد کې د انرژي د تولید او

په عین وخت کې ،د SUN RAY ENERGY GROUP

څخه د برېښنا د تولید په برخه کې د پانګونې لپاره لیوالتیا

پراختیا د پانګونې په برخه کې د زمینې چمتو

استازو د اوبو او انرژي وزارت د رهربي له مقام څخه د مننې

څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه ،چې ډېر ژر به خپل لومړين

کولو ډاډ ور کړ.

په څرګندولو رسه د اوبو ،باد ،ملر او د تودوخې رسچینو

کارونه په دې برخه کې پيل کړي.

دیدار معین انرژی و زارت آب و انرژی با مشاور تجارتی و اقتصادی سفارت روسیه
محرتم مولوی عارف الله "عارف" معین
انرژی وزارت آب و انرژی در دفرت کاری
خویش با

 Renat Boranokovآتشه

تجارتی و اقتصادی سفارت روسیه دیدار
کرد.

در این دیدار آتشه تجارتی و اقتصادی
سفارت روسیه عالقهمندی رشکت های
روسیه در رسمایه گذاری برای تطبیق
پروژه های تولید انرژی در افغانستان ابراز
کرد.
محرتم مولوی عارف الله عارف معین
انرژی وزارت آب و انرژی جلب رسمایه

گذاری در تولید انرژی را از اولویت های
کاری این وزارت خواند؛ اظهار داشت" :
رهربی وزارت آب و انرژی از ایجاد هرگونه
رسمایه گذاری در راستای تولید و انکشاف
انرژی در کشور استقبال می مناید".
در آخر هر دو جانب جهت هامهنگی بیشرت به امضای تفاهمنامه همکاری و ترسیع عملی سازی این همکاری ها

تاکید ورزیدند.
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جلسه هامهنگی در معینیت انرژی وزارت آب و انرژی با مسئوالن رشکت بدخشان انرژی برگزار شد
این جلسه با حضور محرتم مولوی
عارف الله عارف معین انرژی
وزارت آب و انرژی ،محرتم فرخ
رئیس رشکت بدخشان انرژی،
معاون رشکت متذکره و شامری از
مسئولین تخنیکی هردو طرف
برگزار گردید.
در این جلسه پیرامون پروژه بند
شورابک ،تعیین تعرفه برق و
گسرتش برق رسانی در والیت
بدخشان بحث و تبادل نظر صورت
گرفت.
معیـن انـرژی وزارت اظهار منود:
"موضوع تعیین تعرفه از سوی
کمیته موظف وزارت مورد بررسی
قرار گرفته و همچنان جهت

صورت گیرد".

ولسوالی والیت بدخشان فعالیت می منایند و در

ترسیع پیرشفت پروژه الزم است تا

در همین حال مسئوالن رشکت بدخشان انرژی به معین انرژی

آینده این فعالیت را در سایر ولسوالی ها نیز

همکاری و هامهنگی های بیشرت

وزارت آب و انرژی اطمینان داد که در راستای برق رسانی به 8

گسرتش می دهد.

تیم مشرتک تخنیکی ریاست های عمومی منابع آب و حوزه عمومی دریایی کابل طی سفرشان به والیت ننگرهار به
منظور فعال سازی و ترمیم استیشن های هایدرومیتیولوژی دیدار منودند.
تیم مشرتک تخنیکی ریاست
های عمومی منابع آب و حوزه
عمومـــی دریایــــی کابل طی
سفرشان به والیت ننگرهار به
منظور فعال سازی و ترمیم
استیشن های هایدرومیتیولوژی
دیدار منودند.
این تیم مشرتک تخنیکی
وزارت آب و انــــــــــــرژی از
استیشنهای دکه ،دره شابی،
سلطانپور و پل کامه والیت
ننگرهار به منظور حفظ،
مراقبت ،ترمیم و بازسازی از آن
بازدید منودند.
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د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین د کابل پولی تخنیک پوهنتون د پالوي رسه د ګډې همکارۍ په موخه وکتل
دا جلسه د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین
ښاغيل انجنیر مجیب الرحمن عمر په کاري
دفرت کې د پويل تخنیک پوهنتون رئیس ښاغلی
انجنیر پوهنوال عبدالرشید اقبال په دې
پوهنتون کې د لوړو زده کړو استازي انجنیر
زیارمل خطاب ،او د دې پوهنتون یو شمیر
پوهنځیو د رئیسانو په ګډون کې تررسه شوه.
د ناستې په پيل کې ښاغيل عمر د پوهنتون
څخه راغيل پالوي ته هرکلی ووایه او زیاته یې
کړه؛ اوبه یوه حیايت ماده ده او مونږ باید شپه
او ورځ د اوبو مهار او کنټرول لپاره ګډ کار
وکړو.
همدا شان د کابل پويل تخنیک پوهنتون رئيس
ښاغلی اقبال د پوهنتون او د دې وزارت ترمنځ
مخکني تفاهم لیک په اړه وضاحت وړاندې کړ

ورپســـې د الیکــــرتومیــــخانیک او د اوبو او چاپريیال

ورکړه .په اخر کې د اوبو او انرژی وزارت د اوبو معین د

او یادونه یې وکړه ،چې یاد تفاهم لیک باید د

ساتنې پوهنځيو رئیسانو د څلورم کال محصلینو لپاره د

یاد پوهنتون څخه راغيل پالوي ته د دغه پوهنتون په

مخکنۍ منځپانګې په لرلو رسه تائید او یو اندازه

پرکتیک دورې همکاریو ،تحقیقايت مسائیلو ،ګډ

اډانه کې د موجوده د اوبو او چاپیریال ميل تحقیقايت

نوي موضوعات پکې زیات يش هغه زیاته کړه

سمینارونو او ورکشاپونو په برخه کې د یو تفاهم لیک د

مرکز ،پالیسیو جوړولو ،د اخر کال محصلینو د پرکتیک،

چې یاد پوهنتون غواړي د ټولو سیکتوري وزارتونو

السلیک وړاندیز وکړ او د دې وزارت کارمندانو ته یې د

او یادو اشخاصو ته د کارزمینه برابرولو کي هر ډول

رسه دوه اړخیزه ټینګې اړیکې ولري.

حوت په میاشت کې راتلوونکي سمینار کې د ګډون بلنه

همکاریو ډاډ ورکړ.

جلسه هامهنگی به منظور نهایی سازی تشکیل وزارت آب و انرژی برگزارشد
این جلسه تحت ریاست محرتم انجنیر مجیب الرحمن
عمر معین آب با حضور متام روسای مرکزی وزارت آب
و انرژی به منظور تحقق مصوبه شامره نهم کابینه
امارت اسالمی افغانستان برگزار گردید.
در این جلسه روی اصالح ،بازنگری و نهایی سازی
تشکیل وزارت به هدف بهبود اجراآت امور تخنیکی و
اداری و ارایه خدمات بهرت به شهروندان بحث و تبادل
نظر صورت گرفت.
محرتم انجنیر مجیب الرحمن عمر معین آب وزارت آب
و انرژی از متام روسای این وزارت خواست تا تشکیل
ریاست های مربوطه شان را تا آخر همین روز(
پنجشنبه  ) 1443/5/ 25نهایی منوده با مقام رهربی
وزارت رشیک منایند.
در ادامه شامری از روسا پیشنهادات خویش در مورد

بهبود سازی تشکیالت ریاست های مربوطه شان را با

عمل آمد تا متام روسا با هامهنگی ریاست منابع برشی

معین آب وزارت آب و انرژی رشیک منوده فیصله به

روی نهایی سازی تشکیل کار منایند
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د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین د Anadolu Federasyonu
خیريې موسسې له استازي رسه و کتل
د اوبو او انرژي وزارت د انرژي معین ښاغلی
مولوي عارف الله عارف نن د غرمې مخکې د
خپل کار په دفرت کې د Anadolu
Federasyonuد خیریې موسسې له استازي
ښاغيل دوکتور فکري شعبان اغلو رسه د
پېژندګلوي لیدنه تررسه او افغانستان ته د
ترکیې هې واد د مرستو پرجذبولو او د افغانستان
او ترکیې د اړیکو پر شالید باندې بحث او د
نظر تبادله وکړه.
په دغه لیدنه کې ،د اوبو او انرژي وزارت د
انرژي معین د یادې موسسې استازي ته ښه
راغالست وویل او افغانستان ته د یادې
موسسې د مرستو د لېوالتیا څخه خوښۍ

په ورته وخت کې ،د )(Anadolu Federasyonu

خلکو رسه په بېالبېلو کټګورویو کې د ال زیاتو برش

څرګنده کړه.

خیرېې موسسې په دغه لیدنه کې د افغانستان له

دوستانه مرستو ژمنه وکړه.

در مناطق مختلف ولسوالی نرخ چهار پروژه بازسازی و پاک کاری کانال ها و کاریزها آغاز گردید
امروز در ولسوالی نرخ والیت میدان وردک
کار بازسازی و پاک کاری کانالهای
غوزبه ،کانعزت ،قلعه شادی و کاریز رسکه
که سال گذشته از اثر بارندگیها و
سیالبها تخریب و مسدود گردیده بود ،از
سوی برنامه کار در مقابل غذا آغاز گردید.
حافظ محمد امین ،والی والیت میدان
وردگ حین آغاز کار پروژه های متذکره
گفت :این والیت یک والیت زراعتی است،
اداره والیتی تالش میمناید در هامهنگی با
مسئولین زراعتی و حوزه دریایی به گونه
مشرتک در والیت میدان وردگ مشکل
دهقانان را حل و برای زمینهای زراعتی
دربخش آبرسانی پروژه های بندهای
ذخیروی را آغاز مناید.در همین حال،

دریایی گفت :به اساس هدایت اداره والیتی برای

برای  300تن زمینه کار برابر میشود که برای

انجنیر اسامعیل عامر مموزی ،رئیس حوزه

این چهار پروژه  26تن گندم اختصاص داده شده که

هرکارگر در روز 10 ،کیلو گرام گندم داده میشود.
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جلسه هامهنگی به منظور تهیه پالن کاری پنج ساله و ساالنه در معینیت انرژی وزارت آب و انرژی برگزار گردید
این جلسه تحت ریاست محرتم مولوی
عارف الله "عارف" ،معین انرژی
وزارت آب و انرژی و متام روئسای
سکتور انرژی این وزارت برگزار گردید
و پیرامون تهیه پالن کاری پنج ساله
معینیت انرژی و پالن ساالنه ریاست
های مربوط این معینیت بحث و تبادل
نظر صورت گرفت.
در این جلسه معین انرژی وزارت آب و
انرژی بر ترسیع روند تهیه پالن کاری
پنج ساله معینیت ،پالن کاری ساالنه
ریاستها و تهیه الیحههای وظایف
تاکید ورزیده جهت پیشربد بهرت امور
هدایات الزم دادند.

در همین حال ،در جلسه مذکور پیرامون تعقیب اجراآت

بحث صورت گرفت.

جلسههای گذشته که در این معینیت برگزار گردیده نیز

د زرمت ولسوايل د استوګنې په سیمه کې له اوبو څخه د ګټې اخيستو درې نوې ټولنې رامنځته شوې
له قومي مرشانو رسه د غونډې په ترڅ
کې د زرمت ولسوايل د استوګنې په
سیمه کې د شاه ،منځ او کوزې ويالې
لپاره د اوبو څخه د ګټې اخيستو درې
بېال بېلې ټولنې رامنځته شوې.
په دې اړه په ياده سيمه کې جوړې
شوې غونډې ته د پکتيا سينديزي
فرعي حوزې رياست د ټولنو د ثبت
عمومي مدير حرضت خان پيوند د
ټولنو پر ټولنيز او اقتصادي ارزښت
نوموړي قومي مرشانو ته په خپلو خربو
کې وويل ،چې د يادو ټولنو رامنځته
کولو موخه له دولت رسه د ولسونو په
ګډه د اوبو غوره مديريت دی.
د قومي مرشانو په استازيتوب ښاغيل

ويالې چې ،پخوا مو راته رسوې کړي دي او اوس يې ټولنې

پر ځاى وبللې ،هغوى رسه يې ژمنه وکړه ،چې تر

بشري احمد خربې وکړې د ياد رياست

راته جوړوى دا او نورې د رياست له استازي رسه رشیکې

مسؤلو چارواکو به يې ورسوي.

تېرې کړنې او دوامداره هڅې يې

کړې.

وستایلې ،هغه وویل" ،زموږ د سيمې

د ناستې په پاى کې ښاغيل پيوند د دوى غوښتنې او ستونزې

له افغانستان څخه د پخواين شوروي
اتحاد د ماتې د  ٣٣کلیزې په مناسبت د
افغانستان د ا.ا.ا د اوبو او انرژ ي وزارت
د رسپرست وزیر محرتم الحاج مال
عبداللطیف منصور پیغام

الحمدلله رب الشهداء و املجاهدین و الصلوة و السالم علی رسول املال ِح ِم و امام املرسلین و علی آله و اصحابه الذین بذلوا عمورهم الحیاء الدین۔ امابعد
درنو هیواد والو!
السالم علیکم ورحمةالله وبرکاته
له هرڅه نه مخکې درته د افغانستان د استقالل او ازادۍ د بیرته اخیستلو د شوروي اتحاد د ماتې د  ٣٣کلیزې په مناسبت د زړه له تله مبارکي وایم!
دا یو منل شوی حقیقت دی ،چې د روسانو راتګ د ګران هېواد لپاره د ټولو بدبختیو المل شو؛ او زمونږ د ګران هېواد ټول بنسټونه یې ونړول په تیره بیا د هېواد
انکشايف او مهاروي پروژې ور رسه په ټپه ودریدې او هېواد مو یو ژور بحران ته والړ.
د ګران هېواد د اوبو مهارول او هېواد له برېښنا برخمن کول ،د هېواد د ترقۍ او پرمختګ یو مهم او منل شوی حقیقت دی؛ او هیڅ څوک ترې سرتګي نيش
پټوالی ،چې د روسانو او وروسته د امـریکایانو یرغل ورته سخته صدمه ورسوله خو د افغان ملت د رسښندنو او قربانیو له برکته روسان او دا دی  ٢٠کاله
وروسته امریکایان له افغانستان څخه وایستل شول او الحمدلله افغانستان دا دی اوس د یو مستحکم اسالمي نظام څښنت دی.
د ا.ا.ا ژمن دی ،چې د افغانستان طالیي او خدای ورکړی نعمت (اوبه) مهار کړي او د ګران هې واد د بیا رغونې په برخه کې استفاده ترې وکړي څو مو ګران هېواد
په اقتصادي لحاظ هم په ځان بسیا او رس لوړی يش انشاءالله
والسالم.
الحاج مال عبداللطیف منصور د ا.ا.ا د اوبو او انرژي رسپرست وزیر

پیام محرتم الحاج مال عبداللطیف منصور رسپرست وزارت آب و انرژی ا.ا.ا به مناسبت سی و سومین سالگرد شکست ارتش شوروی و خروج آنها از افغانستان
الحمدلله رب الشهداء واملجاهدین والصلوة والسالم علی رسول املالحم و امام املرسلین وعلی اله و اصحابه الذین بذلواعمورهم الحیاءالدین .امابعد:
هموطنان گرانقدر!
السالم علیکم و رحمة الله و برکاته.
نخست از همه به مناسبت سی و سومین سالگرد اسرتداد استقالل و آزادی افغانستان و شکست شوروی سابق به همۀ تان از عمق دل تربیکات خود را تقدیم میمنایم.
این یک واقعیت انکار ناپذیر است که تعرض نظامی شوروی سابق علیه افغانستان باعث همه بدبختی های افغانستان شد ،بالخصوص پروژه های انکشافی و مهاروی کشور
معطل شدند و کشور دچار یک بحران عمیق گردید.
مهار منودن آب کشور عزیز ما و دسرتسی به انرژی برق یک واقعیت مهم و قبول شده برای پیرشفت کشورمیباشد و هیچ کس منیتواند از این واقعیت چشم پوشی مناید که با
تعرض شوروی و بعد از آن با تع رض امریکا به این سکتور ها صدمۀ سختی رسید ،ولی به برکت ایثار و قربانی ملت مجاهد افغانستان 33سال قبل روسها و بعد از 2۰سال
امریکایی ها از افغانستان رانده شدند .والحمدلله که اکنون افغانستان دارای یک نظام قوی اسالمی میباشد .ا.ا.ا متعهد و مصمم است تا این نعمت بزرگ و طالیی خداوند جل
شانه (آب کشور) رامهار منوده و در راه بازسازی کشور از آن استفاده مناید تا کشور ما با داشنت استقالل و یک نظام مستحکم اسالمی در سکتور اقتصاد نیز خود کفا و رسبلند

باشد ان شاءالله.
والسالم.
الحاج مال عبداللطیف منصور رسپرست وزارت آب و انرژی
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کنفرانس ملی آب تحت عنوان "آبهای زیر زمینی مرئی ساخنت نامرئی" با اشرتاک معینان آب و انرژی وزارت
آب و انرژی ،روئسای این وزارت  ،اعضای کابینه  ،سفیران سفارت ها ،استادان پوهنتونها و محصلین در
تاالر کنفرانس های وزارت آب و انرژی برگزار گردید.
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