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 افغانستان او اوبه 
افغانستان بیا افغانستان ته اوبه جاري ندي خو  هله بل هیڅ هیواد تقریبا بلل کیږيهیواد دی د اوبو سرچینه افغانستان 
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لري او  سیاست ۍنالیکلی او کله لیکلیو په هکله  ) د پولی اوبو (اوبو پولیزو مخکې کاله له سلافغانستان ملت  د
 هغه دا َدی:

  افغانستان لپاره نفتي هیوادونو لپاره د نفتو په څېر دي. اوبهـ  ۱
 ـ اوبه د افغانستان ملي او بین المللي پانګه ده. ۲
اوبو تړون د  ګاونډیانو سرهنباید ول بشپړ کړي راوبو کنټ وخپل و نتوانیږي دتر هغه وخته پورې چې افغانستان  –۳

 کړي. تنظیم
ین ئته خا هېوادړي کګاونډیانو سره قرارداد و له اوبو په تړاو زود پولی ل مخکېد اوبو له کنټروهرڅوک چې ـ  ۴

 دی.
 : (۱۸)د افغانستان د اوبو حوضې په شپږو برخو ویشل شوي دي

 ـ آمو دریا ۱
 ـ شمال حوضه  ۲
 ـ هریرود او مرغاب ۳
 ـ هلمند)هیرمند( ۴
 کابلـ  ۵
 اوبه نلري. هومرهچې  ېحوضهغه متفرقی او وېشل شوې  ،بل جالیو له ـ  ۶

انستان یوولس افغ د همدې تقسیم بندی پر اساس دي.هم آمار  وحوضد د افغانستان د دې هیواد د اوبو په اطلس کې 
ظاهري توګه هیڅ هیواد سره  په افغانستان ځي.ود باندې  ندونه )رودونه( لري چې له هیوادهلوی او نسبتاْ لوی سی

 هیڅ ډول قرارداد نلري. یوازی ایران سره او هغه هم یوازې د هلمند په باب قرارداد لري.
تړون تړلی  د اوببرخې لمنده د کال کې ۱۳۵۱په  ېې ایران سره وخت لومړی وزیر چې د موسی شفیق د افغانستان

اوبه ایران   ۷۰٪ سیند)رودخانه( چې یو وخت ېې ن ته ېې خذمت کړی دی ځکه هغه چې افغانستادی هغه کس دی 
ایران ته ځانګړې شوې ېې  اوبه ۵۰٪ د هغه يد ياو په مخکینیو قراردادونو کې چې انګلیسانو تنظیبم کړ یتلراته 

 پام کې نېول شوې وې.په  سلنه ۳۰ ایران ته د اوبو وروستیو قراردادونو کې پهوې. 
 (ed ATLAS of Afghanistan. 2004 .Kabul Watersh ۶۳د افغانستان د اوبو اطلس ـ نقشه  (۱۸)
 

متر مکعب  ۲۲په ثانیه کې یوازې ایران ته قرارداد تنظیموي چې داسی  کال کې موسی شفیق ایران سره ۱۳۵۱په 
 ومتر مکعب ۲۶ټوله کې په ثانیه کې په ایران ته او  متر مکعب ورسره اضافه کیږي ۴او بیا وروسته  اوبه ورکړي.

ملیاردو ترمنځ ده  ۹،۵ تر ۹ېې  اوبهټوله  ۍلنادې سیند څخه چې که یا نې ل معادل اوببرخه)حقابه( رسیږي.
 .ېې ایران ته رسیږي لس سلنې څخه لږې اوبهله  - ملیونه متر مکعب ۸۲۰کابو

  !.ماته نه بلل کیدهاو ایران لپاره  لپاره یوه لویه بریا افغانستان دغه کارآیا د دېپلماسی په برخه کې 
د دې  (ده راغلی مانا کې حداقل تړون یا قراردادمتن فارسی  حداقل) شاید د ایران د هغه وخت دولت هم دغه تړون

 .هغه مهال د سیالبونو د کنټرول وس نه درلودد افغانستان دولت منلی وي چې  پخاطر
خذمت ېې افغانستان ملت ته کړی َدی او هغه مهال چې د ایران  غه شانچې یو د ،شفیق لی موسیغخو همدغه ښا

لس سلنې لږې اوبه ایران ته  لههلمند سیند د داسی قرارداد ایران سره وتړي چې یو دولت ځواکمن ؤ وتوانید 
البته د موسی شفیق اعدامولو نور الملونه هم  ی او بیا وروسته اعدام شوی َدی.وش د خاین په نوم ګڼل، ورکړي

د کابل او کندهار په  ولرو چې یوه ورځ به افغانستان کېدرلودل خو یو المل ېې همدا قرارداد ؤ. کوالی شو ډاډ 
 .مجسمې ودروي نومیالي سیاستوال د دې ډګرونو کې

الګو او تابو حیثیت غوره لپاره د یوې خو د محمد موسی شفیق اعدامول او د دې سیاستوال نوم افغان سیاستوالو 
پام کې ې په ک په هر مقامکه سیاستوال  هیڅ افغان ه. ش( ۱۳۸۹ –م ۲۰۱۱کړی َدی. په اوسنیو شرایطو کې )

نه یوازې ایران سره بلکې هیڅ  پورې یوه مدیرتر کلي د اوبو  پولي د یوه نېولې د ونیولی شي له جمهوری ریاسته
 یوه هوکړه لیک الندی د السلیکولو جرات نلري. دد قرارداد تړلو او هیواد سره 

 ؟څه لپاره غواړي د و افغانستان اوبهخ
 : جدولونو په بڼه مل شوي ديغبرګولی کې تصویب شوې په کال  ۱۳۸۸ دد افغانستان ستراتژیک موخې چی 

 
 ستراژی د پایلو چوکاټ د اوبو سکتور - ستراتژي (پراختیا)ختیا مپر د افغانستان د ملي

د کانونو  لداری وزارت،اد اوبو لکولو او م تطبیق کوونکي وزارتونه او بنسټونه: د اوبو او انرژۍ وزارت،
 راختیا وزارت، ښاري پراختیا وزارت، د اقتصاد وزارت او د ژوند چاپېلایر ملي ادارهپ، د کلیو وزارت
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د  ،د بی وزلو د مالتړله الرې  ود بیخبناو رغونې د عامه روغتیا او ښوونې روزنې چمتوکولد رکن ټولیزه موخه: 
د اقتصادي او ټولنیزې شمولتیا  ،پراختیایی ستراتژیو ځواکمنول او بنسټیزولد  یلازیاتود  ملي عوایدو او تولیداتو

 .،زمینه جوړول دلوړول، او د خصوصي سکتور پراختیا لپاره 

 

د شاخصونو  شاخصونه متوقعه پایلی )شننه(شرح
 زیرمی

 فرضېې/ خطری

ملی دموخه: 
 په محصوالتو

د افغانانو ډېروالي 
شتی ېروغتیایی او مع

په ښه والي  ېوضع
 نقش اداکول، کې

 نهایی تاثیرات: سرانه
کورنیو د  توګه

ناخالصو تولیداتو د 
د  سطحې لوړول

افغانانو د روغتیایی 
 د ښه والیوضعی 

 ملی عوایدو زیاتول

 ـ ملی ناخالص تولیدات
ـ روغتیا په اړه د ام  

 مالومات دی جی
د د عوایدو سطحه) ـ

او  دوټیټ د عوایدو
 (سلنه لوړېدو

د ملي ځواکونو 
ملي حساب 

 ورکول

ـ د مجربو او مسلکی 
 د والیبشري سرچینو کم

هیدرولوژیکې، میترو لو 
ژیکي، جیو تخنیکي او د 

 د اوبو
 کره مالوماتود کیفیت 
 کمښت

 بنا او ناکافي لوازمبیخ ـ

موخی: لګوونکو په 
په دوامداره او  نګډو

د موثره توګه د اوبو 
 او پرمختیازیرمو 

 اداره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)  فعالیت:د سرچینو 
 برنامې(

 پایلې:نهایی 
ـ کرهڼې لپاره د اوبو 

تسهیبالتو  لګولو
 برابرول

ـ غذایی تولیداتو او 
په غذایی تامیناتو 

 یکې د دونډ زیاتولو
 ادا کول

 اووچکالی د  ـ
په سیالونو اغیزو 

 ساتنهوړاندې 
د څښاک اوبو ته د ـ 

  الیروالسرسۍ ډې
ګټې اخیستو د اوبو  ـ

او انجمنونو  نکو
 فعالولکمیټو 

 پایلې:منځنۍ 
د اصالح شوې  _

اداری جوړښت سالمی 
 فعالول

ـ د پالنونو 
اوستراتژیو، قوانینو 
 او مقرراتو پلې کول

ـ د زدکړه کړو 
استخدام او په  کارمنو

وجه د سپارل ډېره ښه 
 اجرا کول  چاروشویو 

ـ د هایدرومیتریک 
 د شبکو او اوبو سره

 اړوند لویو فعالیتونو
 بشپړ فعالول 

 او حوزوسمندري د  ـ
نویو  لهاوبو اداری 

پالنونو څخه  شویو
 ګټه اخیستل

ـ د سنتي برنامو او د 
د نورو  اوبونې یفعال

 برنامو شمېر
او ښاري  وپه کلیوال 

ساحو کې د اوبو 
رسونې او فاضالبو 

 منځ مهاله برنامه

د اوبونی د تسهیالتو ـ 
شکل او نوعیت او په 

اوبونې  تر ؛هکتار
 الندې ساحی مساحت

غذایی سمبالښت  دـ 
په تولیداتو  کرنیزو
 ېونډ لی کې د زیاتوا

 نوعیت او شکل 
 وخت آفتونوـ طبیعی 

 اقداماتنېول شوي کې 
کورنیو شمېر  هغود ـ 

چې د څښلو پاکو اوبو 
 لري. ته السرسي

ـ د کمیټو/ اتحادیو شمېر 
چې ځایي اجتماع په 

سطحه اوبیزی سرچینې 
 تنظیموي

ـ اوبو څخه کاراخیستو 
قوانینو او د مقررو د 

او  نو برابرولچوکاټو 
 بډایه کول

د ،  ـ د اوبو مدیریت
اساساتو  لهستراتژۍ 

کار اخیستل منعکس 
  کوي

الیحې  دندود هغوی د ـ 
د ټولنیز  سره سم)

د ( جنسیت به تفکیک
فعالو  لو اواړیکزد

استخدام شویو کارمنو 
  شمېر

د یو شمېر هایدرو ـ 
او سترو  مټریک

سټېشنونو  فعالیتونو
 فعالیت او تجهیزول

شوي پالن  ا کتلیبـ 
د اوبو او  سره سم

 سمندري اوبو اداره 
ـ سنتي شبکو او د 
اوبونې نورو فعالو 

 شبکو شمېر
ـ ښاري او کلیوالو 

ـ د ځمکالندې اوبو  ملی سروی
 ندې الځمکد او کموالي 

شننې  زیرمود  اوبو
 اړتیا

ګټې اخیستو د څخه اوبو ـ
اقتصادي  نیتنظیمود 

 په، میکانیزمونو کمښت
 اوبو )پڼول(اوبو رسونه 

تنظیفي  ، چمتوکولو
اوبیزې په  سیسټمونو او

 ه پانګونکې برېښنا 
 ـ د مسولیتونو لنډه شننه

   ذیدخله وزارډېرو  ـ په
نه وژو رتونو کې د پ
 کول  السهیو ادغام او نه

ـ په بیړنیو او کوشنیو 
د پروژو باندې 

تموبلوونکو ډېر 
 ټینګار)تمرکز(

د  کلونو کې ۱۵ـ په 
پراختیایي  له افغانستان

د څښاک  موخو سره
ته  اوبو او روغتیا ساتنې

نو  شاخصو السرسۍد 
) نه ت بلنه مطا

 (؟مطابقت
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ـ بنسټیز جوړښت او 
 د ظرفیت لوړول

د اوبو د سرچینوملي ـ 
 برنامی پراختیا

ـ سمندري حوزې د 
 مدیریت ملي برنامه
ـ د اوبو لګولو بیا 

 رغونې ملي برنامه 
اوبو رسولو  د ـ د ښار

او په کلیو  او فاضالبو
کې د اوبو او د 

فاضالبو د تدارک 
 منځمهاله برنامه

ـ نورو وزارتونو سره 
 د کې په همکاری

د  امنیتغذایی 
پالنونو د  تامینولو
 تطبیق طرح او

د تقنیني  محصول:
د اوبو  او جوړښتونو

سکتور د اصالح 
شویو بنسټونو رامنځ 

 ته کول
او  پالنونو هغه ـ

برابرول او  سترتژیو
چې د اوبو ترتیبول 

لګول او د څښاک د 
 غاړي نتامینول رااوبو 

ـ د پالیسیو پلې کولو 
او ممکنو مطالعاتو 

منظور  په واجرا کول
او مقرراتي  قانوني

پلوه د کارمنو د 
 زدکړه

 اود هیدرومتریک  ـ
 او دشبکو نصبول 

اوبیزو بیخبنایي  لویو
  ه) ودانی(ننوساختما

ـ د اوبو د سرچینو او 
د  سمندری حوزود

 اداری پالن بیاکتنه 
په وبونې اـ محلی 

شمول د اوبو لګونی د 
 شبکو بیا رغونه

ـ کلیوالو او ښاري 
اوبو د ساحو کې 

 بوضالااو ف نېرسو
 پروژو پراختا

 تیاسنبالـ د غذایی 
 پالن شوې برنامې 

ساحو کې د پلې شویو 
 پروژو شمېر

 فیصدیساحو  وـ د هغ
ګټه  ٪۹۰اوبو  د چې

په ېې  اخیستونکې
په کوزنۍ هممهاله توګه 

اوبه ترالسه برخه کې 
 کوي

سنبالتیا او د ـ غذایی 
 دوام پالن پالې کول
او د  ـ د دولتي جوړښت

استخدام شویو کسانو د 
چې شمېر څرنګوالی 

 کړې ېزدکړه ې
، ستراتژیو او پالن 

شویو سندونو ته 
 السرسي

و افرادو د زدکړه کړ ـ
 شمېر 

.ـ د هایدرومتریکو، د 
 نېواوری میچو

او د هوا مرکزونو 
نو  ستیشنود پېژندنې 

 شمېر
د پلې شویو پروژو ـ 

 شمېر
بناو بېخد اوبو د لوېو  ـ

 ساختمانون(۰ودانیو د 
 شمیر

ـ اداري او پالن 
سندونو ته  ڼېجوړو

 السرسي
او  )پڼولو(ـ د اوبو لګولو

محلي شبکو شمیر او 
 موقعیت

او  نیرسود اوبـ 
فاضالبو پروژو شمېر 

کلیوالو  او په ښاري او
 ویساحو کې د هغ

 موقعیت
 د پالن طرح کول

 
 د اوبو په اړه د افغانستان ډېرې مهمې موخې دادي:خو 

 ادا کولد ملي محصوالتوپه زیاتولی کې د اوبو رول  ـ ۱
 د روغتیا او معیشت ښه والی  ـ د افغانانو ۲

 بیانور 

 :)موخی(مقصدونه
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