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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۰۸/۰۶/۲۰۱۶          آصفي خوشحال
 

 نستان او فقیره رهبريغني افغا
 

د کجکي برېښنا کوټ تړون له یوه افغان حکومت په وروستي اقدام کې 
دغه  ترکي شرکت سره وشو، چې په راتلونکو درې کلونو کې به د

یو ورځ د  وړمهدغه تړون  ي.ته لوړ کړ ۱۵۱،۵ برېښناکوټ ظرفیت
السلیک افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت له لوري  د ترکي شرکت او

 ۲۰۰۹د کجکي د بریښنا د بند د دوهم توربین د نصبولو کار په  .شو
په مالي مرسته پیل  یډ کال کې د امریکا پرمختایي ادارې یوایس ای

دغه بند د دوهم توربین د  شوی، خو په هلمند کې پرله پسې جګړو د
میګاواټه بریښنا تولیدوي تراوسه نه دی بشپړ  ۱۸،۵نصبولو کارچې 

هجري شمسي کال کې د  ۱۳۳۲کجکي د بند د بنسټ ډبره په شوی. د 
شاه د سلطنت پرمهال کیښودل  افغانستان د پخواني پادشاه محمد ظاهر

 شوې وه.
دا په داسې حال کې دي، چې افغانستان د خپلې برېښنا د تولیدولو لپاره 
په ډېرو سیمو کې د برېښنا د بندونو جوړولو وړتیا او له خپلې اړتیا 

یاتې برېښنا د تولید ظرفیت لري؛ خو دا مهال یې زیاتره اوبه څخه د ز
ګاونډیو هېوادونو ته بهېږي او د برېښنا ترڅنګ د کرنې او زراعت لپاره هم کار نه شي ترې اخېستل کېدای. 

کې  میلیونو څخه زیات ډالر ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته د برېښنا په بدل ۲۰۰افغانستان هر کال د 
 ورکوي.

د زړو بریښنا بندونو بیا ترمیم او یا یې تولیدي ظرفیت لوړول د افغان حکومت پر ځای اقدام دی خو د افغانستان د 
برېښنا ستونزې اساسي حل لپاره کفایت نه کوي. رب ج افغانستان ته دوه لوی نعمتونه ورکړي دي چې یو یې بشري 

مرغه چې د دغو دواړو ځواکونو څخه د سالمې ګټې اخیستنې لپاره ځواک او بل یې طبیعي زیرمې دي. خو له بده 
زره میګا واټه د  ۳۱۰څوک نه لرو. د اوبو، انرژۍ او برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې، اوسمهال افغانستان د 

ینا سلنه برېښنا له نورو هېوادونو څخه واردیږي. همداراز د دغه وزارت په و ۷۵برېښنا د تولید توان لري؛ خو 
زره میګاواټه  ۲۰۰لمرینې ورځې لري چې درى زره ساعته کیږي او په ټولیز ډول د  ۳۰۰افغانستان په کال کې 

 لمرینې برېښنا د تولید ظرفیت لري.
په ټوله کې ویالی شو چې افغانستان د انرژۍ پرېمانه سرچینې لري، له لمرینې سرچینو نیولې تر اوبو، تېلو، ګازو، 

زره، له ګازو  ۲۳زره، له اوبو څخه د  ۲۲۳پورې. افغانستان په لمرینې برېښنا برخه کې د ډبرو سکرو او هوا 
زره مېګاواټه برېښنا تولیدولو وړتیا لري. خو له بده مرغه چې په یادو ټولو برخو  ۶۸او له هوا څخه د  ۶۰۰څخه د 

دلته ده چې افغان دولت د اوبو د  کې هیڅ داسې کار نه دی شوی چې په اساسي توګه ترې ګټه واخیستل شي. ستونزه
مهار لپاره سالم مدیریت نه لري، له نورو هیوادونو سره د اوبو پر سر جنجالونه لري، په سیندونو نوي بندونه نه دي 
جوړ شي او زاړه هغه هم د تخریب په حال کې دي او افغان حکومت تر ډیره د کورنۍ برېښنا د تولید پر ځای په 

 ه کړې ده.وارداتي برېښنا تکی
 

 له ستونزو د خالصون لپاره
 

، خو له بو د زیرمو له کبله غني هیواد دیافغانستان د طبیعي منابعو په ځانګړي توګه د او د اوبو سالم مديريت:ــ ۱
و لسیزو کې ترې هغه ډول استفاده نه ده شوې په اساسي توګه د ولس ستونزې حل کړي. بده مرغه چې په تیرو څ

نعمتونو څخه هغه وخت سالمه ګټه اخیستلی شي چې د اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ شي، او  افغانستان د دغو
ترې برېښنا ترالسه شي. خو دغو اهدافو ته هغه وخت رسیدلی شو چې موږ د اوبو او برېښنا په مدیریت کې 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

برېښنا کوټونه جوړ کړي، نو  ژوربدلون رامنځته کړو. که چېرې افغان دولت د وارداتي برېښنا پرځای په خپلو اوبو
 هم به کرنه پرمختګ وکړي او هم به له خپلو منابعو څخه برېښنا تر السه کړو.

 

دا چې افغانستان له ایران پرته له خپلو نورو ګاونډیانو سره د اوبو د د نورو هيوادونو سره د اوبو منظم ويش: ــ ۲
غانستان له ډېرو ستونزو او ګواښونو سره مخ کړي؛ ځکه وېش پر سر تړونونه نه لري، ښایي په راتلونکي کې به اف

هر کله چې افغانستان پر دغو سیندونو د بندونو جوړولو تابیا کوي، د ګاونډیو هېوادونو له تاوده غبرګون سره به مخ 
د  خو که چیرې افغانستان له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره د اوبو د ویش تړونونه السلیک کړي، نو اوبه به. کېږي

 دغو هېوادونو ترمنځ د کړکیچ المل نه، بلکې د همکارۍ المل شي.
 

افغان حکومت باید په کور دننه داسې شرایط برابر کړي چې  بهرني مرستندويان او خصوصي سکتور هڅونه:ــ ۳
نړیوال مرستندویه بنسټونه او خصوصي سکتور وهڅیږي چې په کور دننه د برېښنا بندونو په جوړولو پانګونه 

 ړي.وک
زړه میګاواټه د برېښنا د تولید  ۳۱۰افغانستان د  د نويو برېښنا بندونو جوړول او د زړو بيا ترميم او ساتنه:ــ ۴

وړتیا لري. د دغې برېښنا څخه د ګټې اخیستنې لپاره باید افغان دولت د اوبو د مدیریت او مهار لپاره داسې 
د اوبو پر سر جنجالونه پایته ورسیږي او هم په کور دننه ستراتیژي جوړه کړي چې هم د نورو هیوادونو سره مو 

اوبه د برېښنا د تولید او د کرنې د پرمختګ لپاره وکارول شي. د کابل، هلمند، هریرود، کنړ، آمو او نورو لویو 
شي. سیندونو پر سر باید نوي بندونه جوړ شي او د زړو هغو د بیا ترمیم او د تولیدي ظرفیت د لوړولو لپاره کار و

همدا اراز هغه برېښنا بندونه چې له هغې سره ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران حساسیت لري لکه سلما، کجکي، 
 مچلغو او مناګي برېښنا بندونو ساتنه باید افغان دولت په خپل لومړیتوب کې شامله کړي.

 
 پای
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