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 د افغانستان اوبه او د ګاونډیانو اندېښنې
 برخه ئلمړ

 لنډيز

د افغانستان اوبه په پنځو حوزو وېشل شوې دي، چې څلور هغه یې فرامرزي یا له نورو هېوادونو 

 لکا 1۹73د  سره ګډې حوزې دي. افغانستان تراوسه یوازې د هلمند سیند په حوزه کې له ایران سره

 شخړهتړون لري، چې له بده مرغه د دغه تړون شتون هم له ایران سره د اوبو د وېش  د اوبو د وېش

 هډول وخت ناوخت پر افغانستان بېالبېل دغه هېواد او له کبله یېپه بشپړ ډول نه ده هواره کړې 

ادونو سره له همدې کبله د ایران په ګډون په څلور واړه حوزو کې له شریکو هېو فشارونه واردوي.

 اوبو د کابو ټولو ګډو حوزوافغانستان د  ستونزو د هواري جدي اړتیا لیدل کېږي. ګډو اوبو اړوندد 

د الندې برخې هېوادونه د دغو اوبو په تړاو خپلې  چې له کبله یې په پاسنۍ برخه کې پروت دی،

انو اغېزې لرلې، د ګاونډیڅه  پر ګډو اوبو شته ستونزواندېښنې لري؛ دا چې له ګاونډیو هېوادونو سره 

څومره پر ځای دي، هغه پوښتنې دي چې په دې مقاله کې د افغانستان  دا اندېښنې اندېښنې څه دي او

روښانه کولو ترڅنګ د عمومي وضعیت او له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو د وضعیت د د اوبو 

ه اسنادو او باوري څېړنو او دغه د دغو پوښتنو د ځوابولو لپاره له شتیې د ځوابولو هڅه شوې ده. 

راز ځینو مرکو څخه کار اخیستل شوی. په ټولیز ډول، دا څېړنه ښیي چې له ګاونډیو هېوادونو سره 

او د ګډو اوبو د کچې په اړه د کره  ، کمزورې همغږيباورۍیو مهم المل شته بېد اوبو د ستونزو 

په ځینو مواردو کې د ګاونډیو هېوادونو  لهله همدې کب او دقیقو موادو او معلوماتو نشتون دی او

شخړو شتون د  ګډو اوبو اړوند ؛ خو بیا هم له ګاونډیانو سره داندېښنې هم تر ډېره پر ځای نه دي

منفي اغېزې لرلې او په ځانګړې توګه په دې سکتور کې د نړیوالو ډونرانو د خورا وبو پر سکتور ا

 ډب کړې ده. یې پانګونو مخه

وبه، د ګاونډیو ستان اوبه، د افغانستان د اوبو حوزې، له نورو هېوادونو سره ګډې اد افغانکيلي: 

 هېوادونو اندېښنې

 سريزه

فرامرزي یا له  ۲۶3ګډې اوبه لري او د نړۍ له دی، چې له نورو هېوادونو سره  کتارپه  هېوادونود هغو افغانستان 

افغانستان د سیمې په داسې نقطه کې پروت  1ي.د کې نستانافغایې په هغه سیندونو څلور  د ګډو نورو هېوادونو سره

یوازې  .ګاونډیو هېوادونو ته بهېږي دي او وروستهپه هېواد کې دننه  هم د حوزو کابو ټولې سرچینېاوبو دی، چې د ګډو 

وبو سره د ا نوا. همدا المل دی، چې له نژدې ټولو ګاونډید کابل حوزې یوه برخه د پاکستان له چترال څخه سرچینه اخلي

                                                           
1 UN WATER, Trans-boundary Waters, see it online:  
http://www.unwater.org/water-facts/transboundary-waters/   
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 ،اړخیزو اړیکوپر دوه و، له نورو هېوادونو سره. له ګاونډیو هېوادونو سره د اوبو د وېش ستونزهم لري هد وېش ستونز

 ژورې اغېزې ښندلې دي.په تېره بیا له دوو ګاونډیانو )ایران او پاکستان( سره 

ېواد کې په هد بېالبېلو الملونو له کبله ، چې يدداسې مهال  د وېش پر موضوع ستونزېله ګاونډیو هېوادونو سره د اوبو 

یاسي ، د سد اوبو له پراخو سرچینو سره سره افغانستان دننه د اوبو اړتیا او اهمیت ورځ تر بلې زیاتېږي. له یوې خوا

مي بدلونونو له یاو له بلې خوا په نړیواله کچه د اقل ؛ثباتیو له کبله له خپلو اوبو څخه پوره ګټه نه ده اخیستېاو امنیتي بې

لونو د وروستیو ک .کال په کال زیاتېږي دغه وچکالۍ اوپه کتار کې دی وچکالۍ ځپلو هېوادونو  هم دافغانستان  کبله

د ځمکې د سطحې د اوبو پر کچه خورا منفي اغېزې کړې دي.  یې ورښتونو او په پایله کې په ټول هېواد کې دوچکالیو 

ډېرو والیتونو کې ځپلی او له کبله یې په ډېرو سیمو کې خلک  ۲۰نفوس په تر  دغو وچکالیو د هېواد نژدې نیمایي

 ۲اړ شوي دي. هم کډوالۍ ته

رول هغه قضیه ده، چې په خورا مهم هېواد خراب اقتصادي وضعیت او د دغه وضعیت په ښه کولو کې د اوبو  د

وېش د مسئلې اهمیت لوړ کړی دی. افغانستان له ګاونډیو هېوادونو سره د وروستیو کلونو کې یې د اوبو د مدیریت او 

سلنه د اړتیا وړ  81ډالره ګاونډیو هېوادونو ته ورکوي او کابو  ملیونونه هر کال واردولو پرمهال یوازې د برېښنا  دا

د افغانستان د برېښنا شرکت د شمېرو له مخې،  3واردوي. څخهایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان برېښنا له 

په داسې حال  کال پورې نژدې یو ملیارد ډالره په وارداتي برېښنا لګول شوي دي. ۲۰15کال څخه تر  ۲۰۰7زې له یوا

برېښنا د تولید  زره مېګاواټه ۲3د  د اوبو له بندونو څخه کې چې په هېواد کې دننه د اوبو د سم مدیریت په صورت کې

 4وړتیا شته ده.

یدې اړتیا ته په کتلو سره، د ملي یووالي حکومت له راتګ وروسته او په تېره د په افغانستان کې د اوبو د مدیریت شد

ګ، د اوبو د کچې د ټیټوالي ترڅنخوا دغې قضیې ته د تېر په پرتله یو څه زیاته پاملرنه وشوه. ولسمشر اشرف غني له

 .تاخیسزور ود منصفانه وېش قضیې دی، چې له ګاونډیو هېوادونو سره د اوبو شخړو او ناندریو او د اوبو هم دا المل هم

کال  ۲۰17د ایران ولسمشر د اوسمهال د اوبو پر قضیه تر ټولو ډېرې ناندرۍ د ایران او افغانستان ترمنځ روانې دي. 

 ۲4، چې د کنفرانس کې نړیوال په یوه /چاپېلاير ساتنېکې له ګرد او غبار سره د مبارزې ایرانپه  ،مه3د جوالی په 

په صراحت سره وویل، چې په افغانستان کې د اوبو د زیاتو بندونو د جوړولو  ازو په ګډون جوړ شوی و،هېوادونو د است

ایران  دکجکي، کمال خان، سلما او نور بندونه  په افغانستان کې». د ده په وینا، نه شي پاتې کېدای تفاوتهبېپر وړاندې 

 5.«او د دغو منفي اغېزو په اړه چوپ نه شو پاتې کېدایدي منفي اغېزې ښنپر خراسان، سیستان او بلوچستان والیتونو 

خوا وژل شوي والو لهله دغو څرګندونو څو ورځې وړاندې په هرات کې د سلما بند لس تنه کاریګر د ناڅرګندو وسله

ه کال پ ۲۰18هرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د د دغه هېواد د ب 6پکې الس لرل رد کړي وو.هم وو، چې طالبانو 

ي دې اړه متقابل اقدام او سختګیر که د هلمند د اوبو په تړاو خبرې پایله ونه لري، هېواد به یې په»مې میاشت کې وویل: 

 یو ځل بیا نوموړي ورته خبره وکړه او ګواښ یې وکړ، چې د هلمند له دغو څرګندونو څخه موده وروسته 7.«وکړي

څه چې د افغان حکومت توند غبرګون کوم  8و ممکنه الرو کار واخلي.د اوبو د حق ترالسه کولو لپاره به له ټول سیند

                                                           
2 UNOCHA, Drought grips large parts of Afghanistan, 06 Jun, 2018, see Online: 
https://www.unocha.org/story/drought-grips-large-parts-afghanistan  

3 Amin, Mohsin. An Institutional Analysis of the Power Sector in Afghanistan – Barriers to Achiving Universal 
Access to Electricity. Oregon State University (US). March 13, 2017. 
4 CSRS, Afghanistan in the Last One and a Half-Decade (Research and Analytical Report). 2017. P 272-276. 
5 Iranian President Hassan Rouhani’s Speech in Persian, 3 July, 2017, see online: 
http://www.president.ir/fa/99653  
6 Radio Free Europe, Insurgents Kill 10 Security Forces In Attack At Salma Dam In Afghanistan, June 25, 2017, 
see online: 
https://www.rferl.org/a/afghanistan-herat-province-salma-dam-taliban-attack/28577779.html  
7 Did Press, Controversy Between Kabul-Tehran over Water/ Zarif Threatens with Mutual action, May 7, 2018: 
https://didpress.com/en/?p=6978  

8 For further information see the link below, 27 Aug, 2018: http://www.bbc.com/persian/iran-45322752  
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، چې دا د افغانستان د ایران د دغه دریځ په غبرګون کې وویل د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ. یې هم له ځان سره درلود

ارواکو له د ایراني چدغه راز ولسمشر غني وکړي.  څرګندونېملي مسئله ده او څوک حق نه لري، چې په دې تړاو 

ت څخه د اوبو له مدیریپه افغانستان کې ګاونډیان باید  په یوه کنفرانس کې ټینګار وکړ، چې دغو څرګندونو وروسته

 ۹ناشونی دی. هم وېشمنصفانه ت د نشتون په صورت کې د اوبو ی، ځکه د اوبو د مدیراندېښنه ونه لري

 بو پر سر شخړې به په راتلونکو کلونو کې ال ډېر زور واخلي،له ګاونډیو هېوادونو سره د اوداسې انګېرنې شته دي، چې 

اوبو کچه کمه شوې او د کمېدو په لور روانه ده؛  ځکه له یوې خوا په افغانستان او سیمه کې وچکالي په زیاتېدو ده، د

په ګاونډیو  مهته شوې او او له بلې خوا د اوبو د کچې د ټیټوالي له کبله هم په افغانستان کې د اوبو مدیریت ته پاملرنه زیا

د اوبو د مدیریت په تړاو د ملي . همدا المل دی، چې کې د افغانستان کمېدونکو اوبو پام ځان ته اړولی دیهېوادونو 

په  ،د دې ترڅنګ .ي حکومت د اوسنیو پالنونو او پرمختګونو پر وړاندې د ګاونډیانو غبرګون هم په زیاتېدو دییووال

 و نړیواله کچه مخ په زیاتېدو دي.اییزه سر اختالفات په سیمه د اوبو پرلویه کچه هم 

 تهشد دوی دغه اندېښنې د څه اندېښنې لري؟  سره د ګډو اوبو په تړاوچې د افغانستان ګاونډي هېوادونه له افغانستان  دا

نې هغه پوښتېزې څه دي؟ له ګاونډیو هېوادونو سره د اوبو د شخړو اغ او له مخې څومره پر ځای دي؟ او توافقاتو قوانینو

 روښانه کولو ترڅنګ د په دې مقاله کې هڅه کوو د افغانستان د اوبو د اوسني او احتمالي راتلونکي وضعیت دي، چې

 ځواب کړو. یې

ه ل اړوندد افغانستان د اوبو او په تېره بیا له ګاونډیو هېوادونو سره د شریکو اوبو د دغې څېړنیزې هڅې لپاره مو 

و استفاده کړې ده. د ځینو کورنیو او نړیوالو ادارو معتبر یر حکومتي معتبرو اسنادو او لومړي الس موادحکومتي او غ

هم مطالعه کړي دي. د دې ترڅنګ  مو موادشته په تړاو  له ګاونډیو هېوادونو سره د اوبو د وېشژورنالونه او څېړنې او 

یه کړې ده. که څه هم په ټولیز ډول له کره او باوري اسنادو مو د یو شمېر مرکو له الرې په السته راغلو موادو هم تک

پاڼو مطالب هم کارولي دي. والي لپاره مو د ځینو خبري وېباو موادو کار اخیستل شوی؛ خو بیا هم د ځینو پېښو د کره

وبو ره د شریکو اپه ټوله کې د افغانستان د اوبو او په ځانګړي ډول له ګاونډیو هېوادونو سدغې څېړنیزې هڅې موخه،  د

 څېړنه ده، ترڅو یې په پایله کې روښانه شي چې په دې برخه کې د پالیسیو کرښه څه ډول وټاکل شي.په تړاو د پالیسیو 

اوسني او له سریزې وروسته په لومړۍ برخه کې د افغانستان د اوبو پر مقاله په څلورو برخو وېشل شوې ده. 

ان د چول شوې او د افغانستاړتیا او اهمیت رڼا اې دننه د اوبو پر زیاتېدونکې په هېواد ک او وضعیت راتلونکي احتمالي

له ایران سره د ګډو اوبو په تړاو شته ستونزې او د  بیا تشرېح شوې دي. په دویمه برخه کېګونې حوزې نځهاوبو پ

په اړه یې شته ستونزو  له پاکستان سره پر ګډو اوبو او همدغه هېواد اندېښنې څېړل شوې دي. په دریمه برخه کې 

برخه کې د افغانستان له شمالي ګاونډیانو سره د ګډو اوبو پر قضیه رڼا اچول شوې او په  هڅلورمبحث شوی. په 

 وروستۍ برخه کې بیا پایلې او وړاندیزونو ته ځای ورکړل شوی دی.

 لومړی څپرکی

 عموميات

 د اوبو زياتېدونکې اړتيا او اهميت

کچې کمښت او د اوبو له کبله په نړیواله کچه راټوکېدونکې ستونزې د روانې پېړۍ له پیله د بحث د اوبو او ورښتونو د 

په  وایي: مشهوره ده، چې وړاندوینهکال  1۹۹5د  ،توده موضوع ده. په دې تړاو د نړیوال بانک د پخواني مرستیال

  1۰وي. پر اوبورې جګړې به مې پېړۍ ډې۲1خو د  ې شخړې او جګړې د تېلو په اړه وې،مه پېړۍ کې ډېر۲۰

                                                           
9 See online: https://pa.azadiradio.com/a/28351283.html  
10 Global Water Forum, Water wars, maybe, but who is the enemy?, 10 April 2013, see online: 
http://www.globalwaterforum.org/2013/04/10/water-wars-maybe-but-who-is-the-enemy/  
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ملیارده خلک په  ۲.8هېوادونه د اوبو له کمښت سره مخ دي او  8۰د نړیوال بانک د څېړنو له مخې، اوسمهال د نړۍ 

هغو سیمو کې ژوند کوي، چې په لوړه کچه د اوبو د کمښت له فشار سره مخ دي. داسې تمه کېږي، چې دا کچه به تر 

 11نو )د نړۍ نژدې نیمایي نفوس( ته ورسېږي.ت هملیارد 3.۹کال پورې  ۲۰3۰

مې پېړۍ تر نیمایي پورې به د ځمکې د اوبو د ضایع کېدو او ککړېدو له ۲1د ملګرو ملتونو د وړاندوینې له مخې، د 

ملیارده تنه( د خوږو اوبو له کموالي سره مخ شي. همدا المل دی،  7سلنه وګړي )شاوخوا  7۰کبله ښایي د ټولې نړۍ 

او افغانستان هم د هغو هېوادونو په کتار کې دی، چې د اوبو له کمښت  ر بلې د اوبو اړتیا او اهمیت زیاتېږيچې ورځ ت

 دیې په الندې برخو کې اغېزې ښندلې او په هېواد کې زموږ پر هېواد  په ځانګړې توګه د اوبو کمښتسره مخ دي. 

 :اوبو اړتیا او اهمیت ال ډېر لوړ کړي دي

 ېوادونو السوهنېالف: د ګاونډيو ه

تونو د کچې کمښت په نړیواله کچه ګڼ شمېر سیمې ځپلې دي، د ملګرو کې چې اقلیمي بدلونونو او د ورښ په داسې حال

ملتونو په ګډون ګڼې نړیوالې ادارې او پالیسي جوړوونکي په دې اند دي، چې په نړۍ کې به راتلونکې ډېری شخړې پر 

کمېږي، همدومره یې له کبله شخړې او کشمکشونه هم زیاتېږي. افغانستان هم  اوبو وي او هر څومره چې د اوبو کچه

له یوې خوا د وچکالۍ ځپلو هېوادونو په کتار کې راځي او له بلې خوا عمال له ګاونډیو هېوادونو سره د اوبو پر سر 

ګډې اوبه بلل کېږي او دغه مل اختالفات لري. همدا المل دی، چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان د السوهنو یو ال

 وکواو نی په دې تړاو ایران تر جدي شکونوافغانستان د دغو اوبو د مدیریت مجال پیدا نه کړي.  هېوادونه هڅه کوي، چې

الندې دی، چې د افغانستان په خاوره کې د بندونو د جوړولو پر پروژو مخفیانه بریدونه کوي او د دغو پروژو د ځنډولو 

باد او سلما هغه بندونه دي، چې د پروژو د تخریب او کار درولو په موخه یې پر ایران د آخشل خان، بهڅې کوي. کما

کال په مې میاشت کې د فراه والیت پر مرکز  ۲۰18دغه راز د  1۲السوهنو او مخفیانه بریدونو له کبله نیوکې شته دي.

په همدې توګه  13فاع وزیر دا جګړه د اوبو جګړه وبلله.والو مخالفینو له برید وروسته د افغانستان د دد دولت د وسله

 تر کابل سیند الندې سیمو کې د جوړېدونکو بندونو ځانګړې توګهپه پر پاکستان هم ورته نیوکې او تورونه شته دي او 

بریدونو  ې)د بېلګې په توګه پر کونړ سیند جوړېدونکی بند( پر پروژو پاکستان پر مخفیانه تخریبي بریدونو او یا په دغس

اصال ایران او پاکستان په دې اند دي، چې په افغانستان کې د بندونو له جوړېدو سره د  14کې پر الس لرلو تورن دی.

تان اوبه ثباتیو له کبله د افغانسدوی ګټې له ګواښ سره مخ کېږي؛ ځکه په تېرو کلونو کې په افغانستان کې د اوږدو بې

 ې دي.وادونو ته په وړیا ډول ورغلدغو هې

 وضعيت کرنيز سکتور او اقتصاديب: 

سلنه اوبه پکې مصرفېږي او اوسمهال دا سکتور  ۹5د کرنې سکتور نېغ په نېغه د اوبو له وضعیت سره تړلی دی، چې 

ملیون هکتاره ځمکه  3.3 کې افغانستانپه کال کې  1۹7۰د ټول هېواد په کچه د اوبو له کمښت سره مخ دی. په 

سلنه  1۰ملیون هکتاره کرنیزې ځمکې ته راټیټه شوې وه. له دې جملې  1.8کال کې  ۲۰۰8ه په خړوبېدله؛ خو دا کچ

ګانو په څېر په دودیزو تګالرو تکیه کېږي، نې سره خړوبېږي او د ژورو څاهاخیستیې له عصري الرو چارو په ګټې 

                                                           
Also: UNESCO, There is no evidence of coming ‘water wars’: http://www.unesco.org/new/en/natural-
sciences/resources/periodical/a-world-of-science/vol-11-n-1/in-focus-water-cooperation/water-wars/  
11 Erik Rasmussen, Prepare for the Next Conflict: Water Wars, 12 Jun 2011, see online: 
https://www.huffingtonpost.com/erik-rasmussen/water-wars_b_844101.html  
12 Thomas, Vincent and others. Developing transboundary water resources: What perspectives for 
cooperation between Afghanistan, Iran and Pakistan?. Published by AREU. 2016. P 46.  
And: 
Environment News Service. Iran Accused of Trying to Halt Afghanistan's Salma Dam. 16 Feb 2010, see online: 
http://www.ens-newswire.com/ens/feb2010/2010-02-16-01.html  
13 Pajhwok, War in Farah is on water management, says Bahrami, 20 May 2018, see the link bellow:  
https://www.pajhwok.com/en/2018/05/20/war-farah-water-management-says-bahrami  
14 Price, Gareth et al. Attitudes to Water in South Asia. Chatham House. June 2014. P 42. 
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 ې په موخه د اوبو د مدیریت او پراختیاناخیستچې د اوبو د کچې په کموالي کې رول لري. له اوبو څخه د اغېزناکې ګټې 

په سیستمونو او میکانیزمونو کې د پانګونې نشتون یوه له هغو ننګونو ده، چې په دې برخه کې د ستونزو د زیاتېدو المل 

 15شوې ده.

کارول سلنه اوبه هم د ځمکو د خړوبولو لپاره  84سلنه برخه جوړوي او شاوخوا  78د کرنې سکتور د افغانانو د اقتصاد 

 پایله لرلې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت د وړپام ،لکه کارېزونو تمرکز ،کېږي، چې په دې برخه کې پر بنسټیزو منابعو

سلنه او له کاریزونو  7.۹سلنه، له ابشارونو  84.۶معلوماتو له مخې، په هېواد کې د اوبو لګونې سرچینې له سیندونو 

ه مرغه په افغانستان کې د کارېزونو سیستم ته ډېره پاملرنه نه ده ي، چې له بدوېشنه د دې ښودنه کو سلنه دي. دا 7.5

شوې. په داسې حال کې چې کارېزونه نه یوازې دا چې د اوبو د زېرمه کولو بلکې د نورو اغېزناکو موخو لپاره هم 

 16کارول کېږي.

لداري یې د ورځني ژوند د لګښتونو او سلنه نفوس په کلیو او بانډو کې ژوند کوي، چې کرنه او ما 77د افغانستان 

په دې برخه کې مشغول دي او له همدې کبله د  وګړيسلنه  5۹ د ټول نفوس اقتصاد عمده برخه جوړوي. د افغانستان

، هاقتصادي ود پهسلنه ده. په دې توګه اوبه د دې سیمې لپاره  3۰ هم کرنې سکتور ونډه په ناخالصو داخلي تولیداتو کې

 17و غذایي امنیت کې خورا مهم رول لري.سیاسي ثبات ا

سلنه برېښنا له ایران،  8۰له ګاونډیو هېوادونو څخه د برېښنا واردولو ته اړ دی او شاوخوا افغانستان د دې ترڅنګ، 

 ۲4۰افغانستان دا مهال د  ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان څخه واردوي او هر کال ملیونونه ډالره پرې لګوي.

ایله یو سلنه جوړوي او  وړتیاد میګاواټه برېښنا د تولید  زره ۲3د  له اوبو څخهېښنا د تولید وړتیا لري، چې مېګاواټه بر

ځکه نو د اوبو د تنظیم لپاره د کافي زېربناوو  18د صنعت پر سکتور او اقتصادي وده نېغ په نېغه اغېزه لري.دا وضعیت 

م ناوړه اغېزې ښندلې دي. په داسې حال کې چې د اسیا د پرمختیایي نشتون د هېواد د اقتصادي او بشري ودې پر وړتیا ه

او د نړیوال بانک شمېرې  1۹سلنه افغانان عمال د بېوزلۍ تر کچې الندې ژوند کوي 4۰بانک د شمېرو له مخې نژدې 

 ۲۰کارۍ کچه هم خورا لوړه ده.ښیي، چې د بې

 ج: د څښاک پاکو اوبو ته نه السرسی

په افغانستان کې تر ځمکې الندې اوبو سرچینې په لوړه کچه تر  نه پاکو اوبو ته نه السرسی دی.دا مهال یوه ستره ننګو

فشار الندې دي او تر نیمایي زیاتې اوبه د پمپونو په مرسته را ایستل کېږي، چې له دغو سرچینو تر ټولو ډېره استفاده 

 مېر او د نفوس چټکه پراختیا د ځمکې الندې اوبو دپه کابل ښار کې ده. په وروستیو کلونو کې د کډوالو زیاتېدونکی ش

( ۲۰۰5-1۹۶5کلونو ) 4۰ګانو د وچېدو المل شوې ده. د یوې ازموینې له مخې په کموالي او په پراخه کچه د اوبو د څاه

 مټیټوالي ترڅنګ د اوبو د کیفیت په تړاو ه د ښکته تللې وې. د اوبو د کچېپورې متره  7تر  ۶کې د دې سیمې اوبه 

سلنه زیات خلک  8۶دي او په دغه ښار کې تر ځمکې الندې اوبه په پراخه کچه ککړې شوې دي. تر  شتهجدي اندېښنې 

                                                           
15 Duran Research & Analysis. (2015). Afghanistan’s Trans-Boundary Waters: An Overview. Water Sector and 
Water Resource Development, Page 1-3. 
16 Danish, Mir Sayed Shah and others, Journal of Water Studies, Volume 1, Issue 1, 2017, “Water Resources 
and Hydropower Energy for a Long-Run Sustainability”, Page 130-131. 
17 A Review of Current and Possible Future Relations in Amu River Basin, Published by Duran Research & 
Analysis, Oct 2017, Page 1. 
18 Ibid Page 21. 
19 Asian Development Bank, Poverty in Afghanistan, 2018, see the link bellow: 
https://www.adb.org/countries/afghanistan/poverty  

20 The World Bank In Afghanistan: 
http://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview  
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یو شمېر مرکبات لکه نایترت، یې یوازې یو ساده د ککړو اوبو څاه لري، چې په معیاري ډول نه پاکېږي او له کبله 

 ۲1سلفېټ او ځینې باکټریاوې لږ ژورو اوبو ته رسېږي.

ه پ له یوې خوا ځینو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې، د پالزمېنې په ګډون د ټول هېواد په کچه د څښاک پاکې اوبهد 

کارېږي او د څښاک د پاکو اوبو ستونزې د روغتیا پر نه په معیاري توګه پراخه کچه کمې شوې دي او له بلې خوا 

ښیي، چې که د پالزمېنې اوبو ته پام ونه شي، یوه لسیزه ځینې څېړني  ۲۲خورا منفي سیوری غوړولی دی.هم سکتور 

 د څښاک پاکې اوبه نه موندل کېږي.وروسته به په کابل کې 

 نوربيا

 

 

 د اوبو کچه او وروستۍ وچکالۍ

 

                                                           
21 A Review of Current and Possible Future Relations in Kabul River Basin, Published by Duran Research & 
Analysis, Oct 2017, Page 1۶-17. 
22 UNHCR, Afghan Returnees and the Safe Drinking Water Problem, see: http://www.unhcr.org/430b06782.pdf  
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