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 1۵/۰۶/۲۰۲۰       لیکوال: عبدالرشید نایل د کابل پوهنتون استاد او څېړونکی

 

 د افغانستان اوبه او د ګاونډیانو اندېښنې
 برخهاوومه 

 

 اندېښنې، خنډونه او فرصتونه

کې د دولتي طرحو له مخې به، په دغو هېوادونو کې د آمو سیند د اوبو کارونه زیاته شي. په تاجکستان او ترکمنستان 

هکتاره پورې پراخې کړي. ترکمنستان هم په ورته وخت  ۵۰۰۰۰تاجکستان هوډ کړی، چې د خړوبېدو وړ ځمکې تر 

او دغه ځمکې به د  هکتاره پورې پراخې کړي 4۵۰۰۰۰کې همدا ډول پالن لري او غواړي د خړوبېدو وړ ځمکې تر 

 1وریجو، پنبې او غنمو د کښت لپاره وکارول شي، کوم چې تر نورو توکو زیاتو اوبو ته اړتیا لري.

د افغانستان په اړخ کې هم د دغه سیند په اړوندو سیمو کې د خړوبېدو وړ ځمکو پراختیا په پام کې ده. که څه هم 

کارۍ د له منځه وړلو او اقتصادي ودې لپاره د اوبو له منابعو استفاده بېوزلۍ او افغانستان اړ دی، چې په هېواد کې د بې

وکړي؛ خو د آمو سیند حوزې نور هېوادونه له ګډو اوبو څخه پر اوسنۍ استفادې روږدي شوي او کله چې افغانستان له 

 دغه سیند څخه د اوبو کارونه زیاتوي، د دغو هېوادونو اندېښنې به له ځان سره ولري.

خلي کچه هم یو شمېر داسې خنډونه شته دي، چې په آمو سیند حوزه کې یې د اوبو مدیریت، پراختیایي چارې او له په دا

نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو د وېش قضیه له خنډونو سره مخ کړې ده. د قوي سیاسي ارادې نشتون، د ښې حکومتولۍ 

یزو ځمکو )په تېره د کرن او طبعي آفات، ویجاړوونکي سېالبونهنشتون، ناکافي تجهیزات او زېربناوې، اقلیمي بدلونونه 

 د ویجاړولو له کبله(، د متخصصینو کمښت، معلوماتي منابعو ته کم یا نه السرسی او داسې نور د یادولو وړ دي.

په ورته وخت کې بیا اوسمهال داسې فرصتونه هم شته دي، چې د دغې حوزې د اوبو د وېش په اړه یوې هوکړې ته 

رسېدل اسانوي. افغانستان، که څه هم، په تېر کې د آمو حوزې د اوبو په اړه له خبرو اترو څخه دباندې پرېښودل شوی 

و؛ خو اوس بیا په دا ډول خبرو اترو کې د ګډون فرصتونه ورته زیات شوي دي. له یوې خوا افغانستان په وروستیو 

ییزو و کې ګډون درلود او د دې ترڅنګ، په نورو بېالبېلو سیمهکلونو کې د انرژۍ د پروژو د توافقاتو په اړه بحثون

کنفرانسونو کې هم فعال حضور لري او له بلې خوا د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره ښې اړیکې لري او په ځانګړې توګه 

د منځنۍ او سوېلي  افغانستان ۲لیکونه هم السلیک کړي دي.له تاجکستان سره یې د معلوماتو د تبادله کولو په تړاو هوکړه

اسیا هېوادونو د نښلولو لپاره د انرژۍ د دهلېز رول لري او له همدې کبله په ځانګړې توګه له تاجکستان سره د اوبو 

برېښنا د تولید په برخه کې د نژدې همکاریو فرصت شته دی او دواړه هېوادونه د آمو سیند په لوړه برخه کې هم پراته 

 دي.

                                                           
1 Babow. Shira. (Sep 2012) The Water-Energy Nexus in the Amu Darya River Basin: The Need for Sustainable 
Solutions to a Regional Problem. Published by Amu Darya Basin Network in 2013. Page 14. Available at:  
http://amudaryabasin.net/resources/water-energy-nexus-amu-darya-river-basin-need-sustainable-solutions-
regional-problem  
2 Ibid. 
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آمو سیند د ګډې پراختیا لپاره کار وکړي. د دغې ګډې همکارۍ موخه -ان په پام کې لري، چې د پنجافغانستان او ترکمنست

له اوبو څخه د برېښنا تولید دی، چې هم به په ملي کچه د انرژۍ اړتیا پوره کوي او هم یې د نړیوال خرڅالو له درکه د 

 عوایدو سرچینه په پام کې نیولې ده.

ند له تاجکستان سره په ګډه د زېربناوو جوړول د رسوباتو له کموالي او د سیند د څنډو له په افغانستان کې پر آمو سی

خرابوالي مخنیوی کوي، کوم چې هم په لوړو هېوادونو او هم په الندې هېوادونو منفي اغېزې کوي او په تېره بیا په 

دې تړاو همکاریو ته الره هواروي. دا ازبکستان او ترکمنستان کې د اوبو لګونې پر سیستمونو بده اغېزه لري، په 

پورتنۍ دوې ګډې  زېربناوې په افغانستان کې د سېالبونو د ناوړه اغېزو په مخنیوي کې هم خورا زیات اهمیت لري.

پېشنهادي پروژې، په آمو سیند حوزه کې د اوبو د لوړو او الندې هېوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو یو مهم فرصت بلل 

ستانه د نړیوالې ټولنې مالتړ هغه هم فرصت دی، چې د اوبو د مدیریت په برخه کې د شته ننګونو په له له افغان 3کېږي.

 منځه وړلو کې مرسته کوي.

که څه هم، د پخواني شوروي په زړو سیستمونو د آمو سیند حوزې د اوبو غیرمنصفانه او غیرمعقول وېش اوس هم د 

ش له ستونزو سره مخ کړي او له کبله به یې په دې حوزه کې د افغانستان اندېښنې وړ دی او ښایي د اوبو منصفانه وې

پراختیایي اقدامات د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو اندېښنې له ځان سره ولري. خو له بده مرغه داسې ښکاري چې افغان 

تونزو ختیا او د شته سنیمه لسیزه کې له ځینو فرصتونو سره سره د آمو حوزې د اوبو د سرچینو پراحکومت په تېره یوه

هواري ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. دا اندېښنه هم شته ده، که افغانستان نور هم د سیمې د اوبو د وېش په اړه خبرو اترو 

 .کې د ګډون په تړاو سستي وکړي، ښایي د خپلو اوبو د حقوقو معلومولو اوسني فرصتونه هم له السه ورکړي

 

 پايله

د دې څېړنیزې مقالې موخه په ټولیز ډول له ګاونډیو هېوادونو سره د افغانستان د شریکو اوبو په اړه د شته ستونزو او 

اندېښنو څېړنه ده. دا چې په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه له ایران سره د ګډو اوبو قضیه یو ځل بیا جنجالي 

ګاونډیو هېوادونو، چې له افغانستان سره ګډې اوبه لري، اندېښنې وڅېړو  شوې، دلته مو هڅه کړې د ایران په ګډون د

 اړخیزو اړیکو یې څومره اغېزې کړې دي. او دا چې د دوی اندېښنې څومره پر ځای دي او دغه راز پر دوه

هېوادونو سره د وړ موضوع ده؛ خو له ګاونډیو ییزه او نړیواله کچه هم د اوبو زیاتېدونکی اهمیت پامکه څه هم په سیمه

افغانستان د ګډو اوبو د قضیې له کبله د ګاونډیو هېوادونو اندېښنې او السوهنې، د هېواد په اقتصادي وضعیت او په تېره 

بیا په صنعت او کرنیز سکتور کې د اوبو ارزښتناک رول، د اوبو د کچې د ټیټوالی او له کبله یې د څښلو پاکو اوبو ته 

هغه موضوعات دي، چې په هېواد کې دننه یې د اوبو اهمیت او مدیریت ته پام اړولی دی. خو نه السرسی او داسې نور 

له ګاونډیو هېوادونو سره د ګډو اوبو په برخه کې شته ستونزو د اوبو په سکتور کې د پراختیایي کارونو او نړیوالو 

 پانګونو مخه ډب کړې ده.

د اوبو د مدیریت په برخه کې ځینې السته راوړنې لرلې دي؛ خو ال هم نیمه لسیزه کې افغانستان که څه هم په تېره یوه

 1388په دې برخه جدي ستونزې او کمۍ شته دي. په دغو السته راوړنو کې د افغانستان د اوبو قانون نهایي کول )

فرامرزي  زېږدي کال(، د ۲۰1۶لمریز کال(، د فرامرزي یا له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو د کمیسیون جوړول )

اوبو د پالیسۍ مسوده وروستیو پړاوونو ته رسېدل، چې د افغان حکومت د سیاسي ارادې ښودنه کوي، له تاجکستان سره 

لیکونه، له پاکستان سره د کونړ سیند د کلونو هوکړه ۲۰14او  ۲۰1۰د اوبو د سرچینو د مدیریت او پراختیا په اړه د 

 لیک او د سلما بند افتتاح یې مهم موارد دي.کال هوکړه ۲۰13ړه د پراختیا لپاره د الرو چارو لټولو په ا

                                                           
3 Sediqa Hassani. )Oct 2017), A Review of Current and Possible Future Relations in Amu River Basin, Kabul: 
Duran Research & Analysis. Pages 41-42. 
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د افغانستان د اوبو له پنځو حوزو څخه، څلور یې له نورو هېوادونو سره ګډې حوزې دي، چې اوسمهال تر ټولو ډېرې 

کالیو د وروستیو وچستونزې له ایران او بیا پاکستان سره د هلمند او کابل سیندونو په حوزو کې دي. له یوې خوا ایران 

له کبله د اوبو له کمښت سره مخ دی او له بلې خوا په افغانستان کې د اوبو د مدیریت او په ځانګړې توګه په هلمند او 

مرغاب حوزو کې د اوبو د بندونو د جوړولو له قضیې په وېره کې دی او له کبله یې له بېالبېلو الرو پر -هریرود

ه څه هم د هلمند سیند د اوبو په تړاو له ایران سره تړون هم شته دی؛ خو د دغه سیند د افغانستان فشارونه واردوي. ک

اوبو د کچې او په تېره بیا ایران ته د بهېدونکو اوبو په اړه د کره او دقیقو معلوماتو نشتون د دې المل شوی، چې ایران 

 خپل بېالبېل فشارونه جاري وساتي.

تړون کې، دغه هېواد ته د هلمند سیند له اوبو څخه په نورمالو کلونو کې په هره  کال کې شوي 1973له ایران سره په 

متر مکعب د ښه ګاونډیتوب( منل شوې دي؛ خو په  4متر مکعب د ایران سهم او  ۲۲متر مکعب اوبه ) ۲۶ثانیه کې 

او  ه اړه کره مواد نشته ديهېواد کې د اوږدو جګړو له کبله په تېرو کابو څلورو لسیزو کې د دغو اوبو د دقیقې کچې پ

په دې موده کې د اوبو اندازه کولو سیستمونه فعال نه وو. د هلمند د اوبو د اوسني وضعیت او له دغو اوبو څخه د دواړو 

هېوادونو د اوسني سهم په اړه د کره موادو او معلوماتو نشتون له ایران سره د ګډو اوبو مسئله ورځ تر بلې پېچلې کړې 

ړې ده. د کره موادو نشتون له کبله پر دغو اوبو د وچکالۍ د اغېزو په اړه هم دقیق معلومات نشته دي او او جنجالي ک

په دې تړاو یې خبرې اترې له ماتې سره مخ کړې او دواړه لوري یې د تورونو لګولو په لوبه کې ښکېل کړي دي. دغه 

 اړخیزو اړیکو خورا منفي اغېزې هم کړې دي.وضعیت پر دوه

وې خوا ایران، په سیستان او بلوچستان والیت کې د هامون د وچېدو له کبله له اقتصادي او چاپېریالي ستونزو، لکه له ی

وزلي، کډوالي، قاچاق، ناامني، ګرد او غبار او داسې نورو سره مخ دی. ان دغه سیمه د څښاک د پاکو اوبو کاري، بېبې

ښنه لري چې د هلمند سیند د اوبو کچه به نوره هم کمه شي او له همدې له کمښت سره هم مخ ده. له بلې خوا ایران اندې

امله په افغانستان کې د بندونو د پروژو له کبله په وېره کې دی. خو د موضوع څېړنه ښیي چې د ایران اندېښنې ډېرې 

ه دی، بلکې د وچکالیو پر ځای نه دي. له یوې خوا د هامون د وچېدو الملونه یوازې د هلمند سیند د اوبو کموالی هم ن

ترڅنګ د ایران له خوا د اوبو افراطي کارېدنه او د اوبو ناسم مدیریت یې هم مهم المل دی. له بلې خوا ایران له افغانستان 

سره د اوبو تړون لري او دا چې اوسمهال د تړون تطبیق لپاره د معلوماتو د تبادلې او صادقانه ګامونو اوچتولو پر ځای 

و ته مخه کوي؛ افغان څېړونکي په دې اند دي، چې ایران له تړون څخه د زیاتو اوبو ترالسه کولو په سیاسي فشارون

 هڅه کې دی او وچکالۍ او اقلیمي بدلونونه هم په پام کې نه نیسي.

ې به ژد ایران ترڅنګ، پاکستان هم د کابل سیند د اوبو په تړاو اندېښنه لري، چې د کابل سیند پر اوبو پلې کېدونکې پرو

دغه هېواد ته د بهېدونکو اوبو کچه پام وړ راکمه کړي. دا چې له پاکستان سره د ګډو اوبو د وېش په اړه کوم تړون نشته 

دی او پاکستان هم د اوبو د ناسم مدیریت له کبله د اوبو له کمښت سره مخ دی، هڅه کوي چې د کابل سیند له حوزې د 

د اوبو د برخې څېړونکي په دې باور دي، چې په افغانستان کې د پاکستان د  ورتلونکو اوبو د کمېدلو مخنیوی وکړي.

السوهنو یو مهم المل هم د ګډو اوبو په اړه د دغه هېواد اندېښنې دي، کوم څه چې په ټولو برخو کې یې د دواړو 

ن د نشتون اغېزو ته اړخیزو اړیکو خورا منفي اغېزې ښندلې دي. په دې حوزه کې د اوبو د وېش تړوهېواوونو پر دوه

په کتلو سره، له پاکستان سره د اوبو د وېش په قضیه د خبرو اترو اړتیا ورځ تر بلې زیاتېږي. دا چې په دې حوزه کې 

د اوبو د وېش تړون نشته دی، د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان د تېر په څېر د ورغلو اوبو تمه نشي لرلی او په ورته 

د کابل سیند په حوزه کې پراختیایي کارونه به هم د دغه سیند پر الندېنۍ برخه کمې اغېزې  وخت کې څېړنې ښیي، چې

ولري، ځکه په دې حوزه کې د ځمکو د خړوبولو وړتیا کمه او پراختیایي کارونه تر ډېره د برېښنا د تولید په موخه دي. 

د اوبو د وېش تړون بیا د دواړو هېوادونو په ګټه له همدې کبله د پاکستان اوسنۍ اندېښنې هم تر ډېره پر ځای نه دي او 

 دی.

د هېواد شمال لوري ته پرتو هېوادونو سره که څه هم هغسې جدي ستونزې نشته، چې د هېواد پر سیاسي او امنیتي 

وضعیت هم اغېزې ولري؛ خو دا چې آمو حوزه په هېواد کې د اوبو له سترو سرچینو ګڼل کېږي او د کرنیزو موخو او 

ېښنا د تولید لپاره لوړ پوتنشیل لري، په دې حوزه کې کمزورې پانګونه د اندېښنې وړ ده. د آمو حوزې له اوبو څخه د بر

د سمې ګټې اخیستنې یو المل هم د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره د اوبو د وېش ناحل شوې قضیه ده او د اوبو د تړون 
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چې د منځنۍ اسیا هېوادونو ته د امو سیند پر بهېدونکو اوبو اغېزې نشتون له کبله په دې حوزه کې پراختیایي کارونه، 

 ښندلی شي، د دغو هېوادونو له اندېښنو او مخالفت سره مخ کېږي.

که څه هم، د کابل سیند په حوزه کې له پاکستان سره او د آمو سیند په حوزه کې د منځنۍ اسیا له دریو هېوادونو سره د 

یک کولو لپاره فرصتونه شته دي؛ خو بیا هم د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره د اوبو د حقوقو اوبو د وېش او تړونونو السل

د ټاکلو په تړاو پرمختګ ته د پاکستان په پرتله ډېره خوشبیني شته ده؛ ځکه له دغو هېوادونو سره په سیاسي او اقتصادي 

 ډګرونو کې ګڼ شمېر توافقات او همکارۍ شته دي.

ال دي، چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ګواښ، د اوبو ناسم مدیریت او په تېرو څلورو لسیزو دا اندېښنې داسې مه

کې د اوبو لپاره د بنسټیز کار نشتون د دې المل شوي، چې دا ګواښ نور هم جدي کړي. که څه هم څېړنې ښیي، چې 

 في کس اوبو سرچینې بسنه کولی شي؛ خو که د اوبو د سرچینو پراختیا او مدیریت ته سمه پاملرنه وشي، د افغانستان

اوسمهال د اوبو د مدیریت په برخه کې روان کارونه د شته اړتیاوو او ستونزو په پرتله ډېر کم دي. د اوبو او انرژۍ 

هم  خوا تایید شویوزارت چارواکي وایي، چې افغانستان د اوبو د مدیریت پنځه کلن پالن یې جوړ کړی او د ولسمشر له

بیا هم په دې برخه کې کارونه خورا په سستۍ سره روان دي او په دې تړاو ال ډېرې فعالې ډیپلوماسۍ او جدي دی؛ خو 

 عملي کارونو ته اړتیا ده.

 وړانديزونه

  له ګاونډیو هېوادونو سره د ګډو اوبو د ستونزو شتون د هېواد په داخل کې د اوبو پر مدیریت او په دغه سکتور

في اغېزې کړې دي. په ځانګړې توګه نړیوال ډونران له ګاونډیو هېوادونو سره د کې پر پانګونې خورا من

شخړو په شتون کې، په دغه سکتور کې پانګونه نه کوي. له همدې کبله اړتیا ده، چې د ګډو اوبو په حوزو کې 

تل واخیس له ګاونډیانو سره د اوبو د ستونزو پر هواري جدي خبرې اترې وشي او په دې برخه کې جدي ګامونه

 شي.

  له ګاونډیو هېوادونو سره د اوبو د قضیې له زیات سیاسي کېدو د مخنیوي لپاره د اړوندو ارګانونو یوه ګډه

کمېټه جوړه او چارې یې همغږې شي. د اوبو اړوندو ارګانونو ترمنځ کمزورې همغږي هغه المل دی، چې د 

د اوبو د ستونزو هواری یې له ځنډ او خنډ سره مخ اوبو د مدیریت او په تېره بیا له ګاونډیو هېوادونو سره 

کړی دی. په دې تړاو اړتیا ده، چې د فرامرزي اوبو کمیسیون، د ځمکو عالي شورا، د اوبو او انرژۍ وزارت، 

د بهرنیو چارو وزارت، د کرنې او اوبو لګولو وزارت او نورو اړوندو ادارو ګډه کارډله جوړه او د اوبو او 

 رهبري په غاړه واخلي.انرژۍ وزارت یې 

  کال تړون، که څه هم یو معتبر او منصفانه تړون بلل کېږي، خو بیا  1973له ایران سره د ګډو اوبو په اړه د

یې هم د دواړو هېوادونو ترمنځ د ګډو اوبو د وېش ستونزه نه ده هواره کړې او د پلي کېدو په برخه کې یې د 

چه کې ده، چې یو اساسي المل یې د دغو اوبو د کچې او اندازه دواړو لورو ترمنځ همغږي په خورا ټیټه ک

کولو په اړه د کره او همغږو موادو او معلوماتو نشتون دی. همدا راز له نورو هېوادونو په ځانګړې توګه 

پاکستان سره هم د اوبو د تړون هڅې د شته وضعیت په اړه د معلوماتو د نشتون له کبله له ناکامۍ سره مخ 

همدې کبله جدي اړتیا ده، چې په ټولیز ډول د ټولو ګډو حوزو پر سیندونو د اوبو د اندازه کولو پرمختللي دي. له 

 وسایل نصب او له ګاونډیو هېوادونو سره همغږي شي.

 افغانستان د اوبو تړون د پلي کېدو او ایران ته د بهېدونکو اوبو په اړه د هلمند سیند د ګډو کمیشنرانو -د ایران

د تخنیکي او دقیقو څېړنو لپاره یوه ګډه کارډله جوړه شي او د سیاسي فشارونو پر ځای له تخنیکي  په ګډون

الرې د هلمند سیند د اوبو قضیه هواره شي. په دې تړاو لومړی ګام دا دی، چې د هلمند سیند د اوبو د کچې په 

مرغاب سیند -شي. دغه راز د هریرود اړه د کره او باوري موادو او معلوماتو د راټولولو لپاره ګامونه پورته

حوزې په تړاو دقیقو څېړنو ته الره هواره شي، ترڅو له ایران سره د دغه سیند د اوبو په تړاو هم تړون 

 السلیک شي.
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  له پاکستان سره د شته سیاسي شخړو له کبله د اوبو په برخه کې د همکاریو کمزوری وضعیت د اوبو د مسئلې

دی. اړتیا ده چې له اوبو څخه د همکارۍ د سرچینې په توګه کار واخیستل شي او دا د نه حل کېدو یو المل 

موضوع په اوسمهال کې ډېره سیاسي نه شي. په ځانګړې توګه د کونړ پر سیند د بندونو جوړېدو په اړه چې 

کي ه تخنیلیک یې هم په اړه السلیک شوی، نژدې کار وشي. په دې تړاو پیل د کابل حوزې په اړه لیو هوکړه

اړخونو وشي او ترڅنګ یې له پاکستان سره د ستونزو د هواري په موخه د کابل سیند حوزې په اړه ګډو 

څېړنو ته الره هواره شي، لکه په افغانستان او پاکستان کې د اوبو د ضایعاتو د راټیټولو الرې چارې او داسې 

 نور.

  وېش په تړاو تراوسه خبرې نه دي شوې او دا چې نور په آمو حوزه کې هم له شمالي ګاونډیانو سره د اوبو د

هم د افغانستان د ګوښه کېدو وېره شته ده، له شته فرصتونو په ګټې اخیستنې سره باید د منځنۍ اسیا له هېوادونو 

سره د اوبو پر مسئله اغېزناکې خبرې اترې پیل او یوه تړون ته الره هواره شي. پیل یې کېدای شي، په دې 

ه ګډو څېړنو او د معلوماتو له شریکولو وشي، چې په اړه یې عمال ځینې تړونونه هم السلیک شوي حوزه کې ل

 دي.

  د کره موادو د نشتون ترڅنګ بشري وړتیا او د قوي متخصصینو نشتون او په اړوندو افغان ارګانونو کې کمه

في اغېزې کړې دي او له کبله یې له وړتیا هم له ګاونډیو هېوادونو سره د اوبو په تړاو خبرو اترو پر مسئله من

ګاونډیو هېوادونو سره د ګډو اوبو د وېش په برخه کې پرمختګ له خنډونو سره مخ دی. دغې ستونزې د 

فرامرزي اوبو ترڅنګ په هېواد کې دننه هم د اوبو سکتور پر وضعیت منفي سیوری غوړولی دی. له همدې 

هم د تازه متخصصینو د روزلو لپاره کار وشي او د ګډو اوبو  کبله باید د شته متخصصینو د وړتیا لوړولو او

 په برخه کې تخنیکي پوهه زیاته شي.

  د اوبو په برخه کې او په تېره بیا له ګاونډیو هېوادونو سره د ګډو اوبو په برخه کې څېړنې په خورا ټیټه کچه

لري او یا هم خورا زیات توپیر کې دي. ان د اړوندو ادارو ځینې معلومات او شمېرې له یو بل سره تضاد 

لري. اړتیا ده، چې په اړوندو ادارو کې شته ستونزې وڅېړل شي او د معلوماتو او څېړنو د کمښت ستونزې 

 ته د پای ټکی کېښودل شي.

  د اوبو او په تېره بیا له نورو هېوادونو سره د ګډو اوبو په تړاو د عامه پوهې کچه هم خورا ټیټه ده، چې پایله

سې فشارونه دي چې د اوبو د مدیریت او اوبو د وېش د ستونزې له هواري سره مرسته نه کوي، بلکې یې هغ

په ځینو مواردو کې زیان رسوي. د عامه پوهې د کچې لوړولو ته باید په پالنونو کې پوره ځای ورکړل شي 

 ې برخه کې کار وشي.او د څېړنو، د رسنیو او مدني ټولنو، کنفرانسونو او داسې نورو الرو، عمال په د

 پای

 

 

 مرکز مطالعات ستراتژیک و منطقوی

 د افغانستان اوبه او د ګاونډیانو اندېښنې, شپږمه برخه
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