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  ٤تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ۍ ته رابوليښت تاسو ھمکارنپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

                                                     ٢٠١٦/ ١٤/٨                                                                                                             فروغ عبدالعزيز

 

 رود فراه بر د آبا بخش بند اعمار

 

 رويدست نستان فغا اقتصاديا انکشاف دوم پ-ن در ماتی مقد بصورت ، رود  فراه وادی ک خا و آب لعات مطا

 بق مطا. گرديد آوری جمع ئی ابتدا معلومات ساحه اين زراعتی و ری بيا آ ف انکشا ت نا امکا به راجع و شد گرفته

 رایدا ھکتار ١٥٠٠٠  ازآنجمله که داشت وجود زراعتی زمين ھکتار ٥٩٢٠٠ رود فراه وادی در ت معلوما اين

  )  ٨٠ صفحۀ ، پشتو  متن ، سوم پنجسالۀ  پ�ن( .داشت قرار آبياری تحت ھکتار ٢٠٠٠٠" تخمينا و بوده نمک و شوره

  منظم نا  فراه دريای در آب جريان  اينکه ول ا ، بود  جه موا عمده مشکل دو با  زمان درآن رود فراه وادی 

 بطور زراعتی اراضی در نمک مقدار  اينکه  دوم و نميشد سرمي  زراعت برای کافی آب  بستان تا رفصل ود  بوده

 تنظيم و ره دا ا رود فراه آب گاه ھر. ميداد ھش کا را زراعتی توليدات حاصلخيزی وسطح ميکرد پيدا افزايش پيوسته

 و دميگردي فراھم سال فصول تمام در زراعت برای فی کا آب يگطرف ز ا شد می ساخته آبياری ھای سيستم و گرديده

  مطالعات اساس بر. شد می ک پا  وشوره نمک وجود از  زراعتی ھای زمين ، آب از ده ستفا ا با ديگر جانب از

 از و بوده پذير امکان آب بندھای ساختمان ولشکرگاه کينای علی- آباد بخش نواحی در  که گرديد  واضح مقدماتی

 ديگر ت حا سا به  نسبت جيولوژی و توپوگرافی شرايط نگاه ز ا د آبا بخش ناحيۀ در آب ذخيرۀ بند اعمار آنجمله

 مزروعی زمين ھکتار ٥٩٢٠٠ آبياری برای را زمينه آباد بخش در بند ر اعما ، ين برا ع-وه.ميگرديد مناسبترتلقی

  .  ساخت می مساعد اقتصادی بصورت کيلووات ٣٤٠٠٠ بظرفيت برق دستگاه يگ واحداث

 افغا مليون٥٤  مصرف با که رفت می توقع گرديدو پيشبينی رود فراه ادیو مفصل سروی سوم پنجسالۀ درپ-ن

 تخنيکی و اقتصادی مطالعات و آبياری سيستم وديزاين وجيولوژی توپوگرافی مفصل تحقيقات ، دولت بودجۀ ز ا نی

 اقتصادی ایھ درسياست تغيير و خارجی کمکھای  وکاھش مالی منابع کمبود بعلت متاسفانه اما. گردد تکميل  پروژه

 ، چھارم وآغازپ-ن سوم پ-ن ن يا پا در. نگرفت صورت اساسی مذکوراقدامات پروژۀ مطالعات بمنظورتکميل دولت،

 يه تمرکزسرما واز تغييرداده زراعت بخش در را دولت ستراتيژی که گرديد ساليھايشديدمواجه خشک با افغانستان

 اقتصادی مطالعات تکميل به تنھا درپ-نچھارم ت م-حظا اين اساس بر. شد کاسته آبياری بزرگ ھای پروژه در گذاری

 . نشد طرح مشخصی پروگرام  کور مذ يای بردر آب ذخيرۀ بند ر اعما ودرمورد گرديده اکتفا رود فراه پروژۀ وتخنيکی

 داماتاق  چھارم پ-ن درچھارچوب رود فراه آبياری پروژۀ وتخنيکی اقتصادی مطالعات قسمت در نکه آ از قبل

 عمده تغييرات نيز دولت وانکشافی اقتصادی ھای ست تغييرکردودرسيا افغانستان سياسی نظام  بگيرد، صورت عملی

 شی درحوا" مخصوصا ، آب بع منا از واستفاده آبياری ھای پروژه اعمار به که شھيد خان ؤد دا محمد. گرديد  واقع

 قرار اجرا تحت عاجل بصورت رود فراه وادی مکمل رویس که داد ھدايت داشت خاصی مندی ع-قه کشور سرحدات

 وجھی  صندوق ، نستان افغا جمھوری دولت ص-حيت ماتذی مقا وت-ش سعی نتيجۀ ر د که خوشبختانه.  شود داده

 تمويل را رود فراه المرام د متعد پروژۀ تخنيکی و اقتصادی  مطالعات  مصارف  که کرد موافقه ) فند کويت (کويت

 يکسال و شد گرفته رويدست ١٩٧٥ اوايل در فرانسوی مؤسسۀ يک بکمک مذکور پروژۀ  مطالعات و سروی . نمايد

 رود فراه درساحۀ زرع قابل  زمين ھکتار ٨٥٠٠٠ ازجملۀ که ساخت واضح پروژه دقيق  مطالعات. گرديد تکميل بعد

 داده اختصاص گندم" مخصوصا باتحبو زرع به آن بزرگ بخش که داشته قرار آبياری تحت ھکتار ٣٤٠٠٠ حدود در



  
 

 

  ٤تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه در�ين افغان جرمن آن

  ئلولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

 ای درساحه  وتجارتی صنعتی ت تا نبا آن بر بنا  ميکرد پيدا کاھش"شديدا  بستان تا درفصل آب مقدار چون. ميشد

 ) ١٥٣ صفحۀ ، اول جلد ، انگليسی ترجمۀ متن ، ساله ھفت  پ-ن ( ميگرديد زرع محدود بسيار

 د ازديا   ، د گرد تکميل ساله ھفت پ-ن در ازآن بخشی بود رارق که را رود فراه ای جانبه ھمه پروژۀ اھداف

 صنايع وتأسيسس    زراعت وانکشاف ری آبيا ھای سيستم ساختمان و اص-ح طريق از ساحه اين کنين سا عوايد

 درمرحلۀ که ساخت واضح مذکور پروژۀ مفصل لعات مطا. ميداد تشکيل  استخدام سطح بردن وبلند زراعت به متکی

 زمين ر ھکتا  ٦٠٧٠٠  برای آن تکميل با و بوده اقتصادی کام- آباد بخش ناحيۀ در آب ذخيرۀ بند ساختمان ، اول

 ھای سيستم زمين ر ھکتا  ٢٦١٠٠ ساحۀ در  که  بود قرار ، پروژه پ-ن طبق . ميگرديد فراھم کافی آب زراعتی

 نو منطقۀ ر د ھکتار ٢١٦٠٠ و درمرکزفراه تیزراع اراضی ھکتار١٣٠٠٠ برای  و گرديده  اص-ح عنعنوی آبياری

 . شود د ايجا آبياری عصری ھای سيستم بھار

 

 ذيل فعاليتھای آن اول محلۀ در که بود گرديده پيشبينی مرحله دردو رود فراه وادی نبۀ جا ھمه ژۀ پرو تطبيق  

 : ميگرفت  صورت

  متر ٨٠  رتفاعا و آب مکعب متر مليون ٥٧٠ بظرفيت آباد بخش بند ساختمان . ١

 برق انتقال ھای لين وتمديد وات کيلو ١٩٠٠٠  بظرفيت برق توليد قابريکۀ تاسيس و کيلومترراه ٤٠ اعمار. ٢

  زراعتی عمدۀ ونواحی فراه شھر به

 ھکتار٦٠٧٠٠ در وزھکشی آبياری ھای شبکه  ص-ح وا وساختمان کنسک ناحيۀ در آبگردان بند اعمار. ٣

  زراعتی اراضی

 ١٥٠٠٠ بظرفيت ح-جی فابريکۀ واحداث لبلبو تن ٢٥٠٠٠٠  اعظمی بظرفيت شکر توليد فابريکۀ راعما. ٤

  . محلوج پنبۀ تن

 ری،احداث آبيا زيربنای اعمار رف مصا بشمول اول، روددرمرحلۀ فراه وادی انکشاف پروژۀ مصارف مجموع 

 پروژۀ. بود شده پيشبينی دالر مليون ١٥٤ معادل افغانی مليارد ٧ حدود در  صنعتی سسات مؤ وتأسيس برق دستگاه

  تکميل از بعد آن ساzنۀ خالص د مفا و فيصد ١٣ دتراز زيا آن اقتصادی بھرۀ ونرخ  بوده قتصادی ا" کام- رود فراه

 از بخشی بمنظورتطبيق ، ) ١٥٤ صفحۀ ، کتاب ن ھما  (بود  شده تخمين  افغانی مليارد  ١.٤  حدود در پروژه کار

 پ-ن در ميگرديد آبياری ھای شبکه  ص-ح وا برق ه دستگا ، آباد بخش بند ساختمان شامل که ، اول رحلۀم پروگرام

 پ-ن چوب چھار ر د آن فيصد ٧٧ که گرديد پيشبينی دالر مليون ٦٤ معادل  افغانی مليون  ٢٩٠٥ مبلغ ساله ھفت

 کافی آب ساله ھفت پ-ن در آبياری پروگرام بيقتط با. شد می گذاری سرمايه بعدی درپ-ن باقيمانده فيصد ٢٣مذکورو

 مين تأ نسبی بصورت نيز  زراعتی  تنوع و گرديده  فراھم سال فصول درتمام زراعتی اراضی ھکتار٤٠٧٠٠  برای

  ) ٥٠ صفحۀ ، دوم جلد ، انگليسی ترجمۀ ، ساله ھفت پ-ن. ( شد می

 سا  شود  گرفته رويدست اول مرحلۀ ن يا پا در ودب قرار  که ، رود فراه وادی آبياری پروژۀ دوم مرحلۀ در

 وات کيلو ٣٢٠٠٠ بظرفيت برق توليد جديد  دستگاه  يگ حداث ا و  گاه لشکر ناحيۀ در آب ذخيرۀ بند يگ ختمان

 مزروعی زمين ھکتار ٨٥٠٠٠ برای کافی آب ، پروژه م دو مرحلۀ در آبياری پروگرام تکميل با. بود شده پيشبينی

  متن  -ساله ھفت پ-ن( .ميگرديد مساعد  زراعتی صنايع از برداری وبھره سيس تأ برای وزمينه دهگردي  فراھم

  ) ١٥٤ صفحۀ  اول جلد – انگليسی ترجمۀ
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 معطل" کام- رود فراه آبياری پروژۀ وتطبيق طرح کار ثور ھفت سياه کودتای وقوع دراثر که  نه سفا متأ

 .  نگرفت صورت باشد تذکر قابل که فعاليتی ھيچنوع  وژهپر اين در ٢٠٠٠ دھۀ اوايل تا و گرديد

  بودجۀ ( داد قرار توجه مورد ١٣٨٤ سال در را رود فراه  آبياری پروژۀ  افغانستان الحمايۀ تحت حکومت

 تمويل به  خارجی مؤسسات بيع-قگی ، امنيت فقدان بعلت جاری سال آغاز تا زمان آن ز ا اما ) ١١٠  صفحۀ  ١٣٩٥

. نگرفت صورت مؤثر ضرورياقدامات پروژۀ اين ر عما بمنظورا ، دولت مالی منابع وکمبود آبياری بزرگ ایھ پروژه

 ) ين ديزا ( تکميل برای وفقط شد پيشنھاد ١٣٩٥ سال بودجۀ در ديگر يگبار شته گذ روال طبق د آبا بخش بند پروژۀ

 گزا اساس بر ، ) ويله دويچه ( آلمان صدای ،٧/٢١/٢٠١٦ بتاريخ. گرديد  پيشبينی دالر مليون ١.٢  مذکورمبلغ بند

 منعکس نيز  آن-ين جرمن وزينافغان پورتال در که کرد نشر خبری آباد بخش بند اعمار به راجع وبرق آب وزارت رش

 يتا ا )رک روا يد ھا (شرکت با را د آبا بخش بند ساختمان داد قرار افغانستان حکومت که بود آمده خبر اين در. شد

 ميشود  يه د تأ   دولت ازبودجۀ ميگردد  ئی امريکا دالر مليون ٤.٥بر بالغ که آن مصرف و نموده امضأ کابل در ویل

 و متر ٨١ آباد بخش بند ارتفاع وبرق، آب وزارت معلومات بق مطا . ميگردد تکميل ماه ١٨ در بند ساختمان کار و

 تکميل با و ميرسد وات ميگا  ٢٧   به  آن برق دستگاه يتوظرف بوده آب مکعب متر مليون ١٣٦٠ درحدود بند ظرفيت

  . ميشود ری آبيا زمين ھکتار ١٠٤٠٠٠ پروژه

    اما گرديد، زياد واری اميد سبب کرد منعکس  نرا آ ن آلما صدای که وبرق ب ّآ وزارت گزارش ھرچند

 ، ١٣٩٥ دربودجۀ  اينکه اول: شد يبانم واقعيت به مقرون و بوده مغشوش" م- کا ذيل دzيل براساس مذکور  گزارش

 ا دوم و  است گرديده پيشبينی دالر مليون ١.٢ مبلغ آباد بخش بند ) ديزاين (بمنظور صرف شد اشاره" قب- طوريکه

 رب تجا و پذيرنبوده امکان"دالرعم- مليون٤.٥  مبلغ مصرف وبا ماه ١٨ مدت در  آباد بخش بزرگ بند اعمار ينکه

 ختمان سا وبرق آب وزارت. ميکند ئيد تا را مطلب اين نيز ديگرآبياری ھای پروژه دريگتعداد نستان افغا حکومت

 با قبل پنجسال تقريبأ  بوده کوچکتر آباد بخش  بند به نسبت که  را ھرات شدان پا و دره شکر وعروس شاه بندھای

 خارجی و داخلی نی ساختما شرکتھای يگتعداد با  ئی دالرامريکا مليون ١١٧ دالرو مليون ٤٨  بمبلغ  به لترتيب

 پس ، ) ٣/١٤/٢٠١١ وقت خبری ژانس وآ ٦/٢٠/٢٠١٢ باختر ( است نشده تکميل ز ھنو آنھا ر کا که کرد قرارداد

) ديزاين (طراحی به مربوط شايد گرديده عقد لوی ايتا  (رک يدروا ھا  )شرکت با" اخيرا که دادی قرار که گفت ميتوان

 آب وزارت طرف از ناقص ر بسيا بصورت" قب- آن وخبر گرديده پيشبينی دولت بودجۀ در  که باشد بوده آباد بخش بند

 نوعيت ، شد تمام قيمت که دقيقی پ-ن کنون تا آباد بخش اعماربند بمنظور که است اين واقعيت. بود  شده نشر وبرق

 اخيرآ يد شا که مذکور بند ديزاين وکار يدهنگرد  تھيه کند ايضاح را آن تی مؤسسا چوب وچھار تمويل منبع ساختمان،

 . است شده برداشته راستا اين در که است گامی اولين شد با شده آغاز

 پايان

 امريکا متحدۀ اياzت – ورجينيا لت ايا -  ٢٠١٦ / گست آ /١٣
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