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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٢١/١١/٢٠٠٩                وقارحبيب 
 
 

  به څه آړو؟ برېښناداسې 
  

ه وړي دي، چې له  ړو او ورانيو له من ار ډېرى تاسيسات په هېواد آې پرلپسې ج ډلې څخه د برېښنا دې د آابل 
ل د برېښنا د. بندونه او فابريكې هم زيانمنې شوې دي  له خوا د برېښنا لپاره  وزارتله طالبانو څخه وروسته يو 

كه چې نن .  مثبته پايله پرې مرتبه نه شوه شول چې هېجنراتورونه واخيستل د برېښنا نشتوالى هم لويه ستونزه ده 
د اوبو او برېښنا وزارت تېر آال ورځ د ژوند ډېرې چارې په همدې برېښنا مخته روانې دي، همدې ستونزو ته په آتو 

دولو پروژه چې شاوخوا يو ميليارډ ا ښت لري او درې سوه له ازبکستان څخه د برېښنا د رالې مريکايي ډالره ل
دول شي،  ه برېښنا به يې له الرې هېواد ته راولې اوا چې دغه پروژه درې کاله مخکې پېل شوې، . په آار واچولهمې

  .خو تر اوسه بشپړه شوې نه ده
اريانو ستونزې اوارې نه شي د افغانس ه برېښنا په راتلو سره به هم د آابل  اوا تان د  برېښنا د دې درې سوه مي

ارکې ژوند تر منظم پالن  شرکت تخنيکي مرستيال انجنير همايون کوهستاني په دې اړه ويلي، ترڅو چې په کابل 
وليز  ډول اواره  الندې را نه شي او سرشمېرنه ترسره نشي دا نشي ويالى چې په څومره وخت کې به دغه ستونزه په 

 .شي
اريان ترې هې رونو برېښنا دومره کمزورې او نامنظمه شوې ده، چې د کوپه دې وروستيو کې ار آې آابل په 

  . پورته کوالىه نه شي
اريانو لچارواکي هم دا ستونزه مني ار کې د ه خوا له برېښنا څخه ډېره، خو وايي چې المل يې د  ه اخيستل او په   

  .پالني کورونو ورځ په ورځ زياتېدل دي غير
و بجو څخه بيا د شپې تر نهه احمد بالل ونكي د قلعه ناظر د سيمې اوسېد ر له پن رسنيو ته ويلي، چې دوى د مازي

كه چې برېښنا ډېره آمزورې وي او دوى نه  ه اخلي،  ا څخه  از له ر اى د  نيمو بجو پورې له برېښنا سره يو 
ه ورڅخه واخلي   .شي آوالى چې 

مې حوزې د قلعه کاشف د سيمې اوسې ار د پن ، چې له شاوخوا دوو  کلن  احمدخالد هم وايي٢٧دونکى د کابل 
ه ترې نه شي پورته کوالىې د کور برېښنا دومره کمزورې شوې راهيسې يمياشتو   .، چې هې 

لويزيون يې هم نه شوآمزورېپې مو برېښنا دومره نن د ش ((:نوموړى زياتوي انوالى او په کور  وه چې  کې اى رو
ول از ل ا  لپاره    .))ى ومو د ر

ار د  چهلستون د سيمې اوسېدو را هيسې  د يادې شوې سيمې  نکى حميداهللا وايي چې له يوې اونله بلې خوا د کابل 
  . يوه شپه برېښنا لري او يوه شپه يې نه لريکورونه

اريان وايي  اواره ه  د برېښنا  ستونزکستان د برېښنا په رارسېدو سرهد ازببه کابل ته موږ خوشاله و چې چې آابل 
ښت  ، سره  له دې چې په دې پروژه ډېرله بده مرغهشي، خو  اريانو دا هيلې پوره نه خو بيا يې هم دوشو، هم ل  

  .آړاى شواى
ول اوسېدونكي   ار    . ژر تر ژره  الس په کار شياره دېلپاواري  چې د دې ستونزې د غواړيو څخه له  چارواکد 

ار کې د برېښنا کمزورتيا او په ستيال انجنير همايون کوهستاني همر برېښنا شرکت تخنيکي مد افغانستان د  په کابل 
ه د هغې د  ت رات ستونزه منيغير منظمه ت   .و

ار کې په تېرو دوو لسيزو کې د خلکو شمېره له شاوخوا يونيم، په کاد خپرو شوو راپورونو له مخې   ميليون څخه بل 
و مي ولو سيمو کې خلک په غيرشاوخوا پن دې په  ار ن   . پالني ډول کورونه جوړويليونو ته لوړه شوې ده او د 

ه يې  انجنير کوهستاني هم دا ستونزه ياده ې په تو په يوه سيمه کې د برېښنا يو ي، چې که ويل کړې  او د بېل
ول شي او له  کورنيو ته د برېښنا ورکولو٢٠٠رانسفارمر، چې ه پورته ٤٠٠هغه څخه  وړتيا لري ول  کورن 

ييې  نو خامخا به کړي، يننوموړى دا هم مني چې .برېښنا کمزورې کې ار په  و سيمو کې کله، کله برېښنا  د کابل 
  .يپرې کې

که پرې کېهغه وايي پ ينو سيمو کې برېښنا    . د برېښنا پر شبکه کار روان ويي چې په سيمه کېه 
ه له برېښنا څخه ډېکله چې په کومه ساحه کې : ((و د بل المل په اړه زياته آړېېدې  ک د برېښنا د پرينوموړ ره 

ي ه والړه نه شي، نو له دې امله چې د برېښنا پر شبکې زورپورته شي برېښنا کمزورې کې ، موږ  رانه شي او له من
  .))پرې کووبرېښنا 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

تل چې،  اريانو څخه وغو ، اېشولو، اوبو ه ژمي کې د خونو د تودولو دې پچې د پخوا په څېراغلي آوهستاني له 
ه پورته کړيخوړو تيارولو او داسې نورو لپاره د سوند له نورو توک   .و څخه 

ار درې سود برېښنا وزارت د چارواآو په وينا  ا رکېد کابل  ه برېښنا ته اړتيا لري، خو دا مهال په دې  اوا  ه مې
ه برېښنا شته ده ا١٧٣ا شاوخو اوا اريان له بريښنا څخه برخمن دي سلن٧٠و مي   .ه 

دولو د پروژې په اړه نوموړي له ازبکستان څخه د برې ار کې دا مهال   ي،ويلښنا د رالې ه ٧٣ چې  په کابل  اوا  مي
ه هغه برېښن اوا دول شوې او څه باندې سل مي يا دهله ازبکستان څخه رالې   . چې په هېواد کې د ننه توليدې

 غواړي چې د برېښنا ستونزه د تل لپاره اواره آړي او هغه پيسې چې ازبكستان او يا بل هېواد ته يې د دولتآه چېرې 
وي هې آله به د برېښنا له نشتوالي سره ،برېښنا د محصول او د آنكشن لپاره ورآوي  په خپلو بندونو او فابريكو ول

كه چې زموږ هېواد د اوبو د سرهمخ نه شي او نه به هم هره ورځ د هېوادوالو له شكايتونو  رېوان وي   الس په 
ه سرچينو يو غني هېواد دى ، د برېښنا د نويو بندونو د جوړېدو لپاره په زړه پورې سيمې لري چې آوالى شو په 

ډول د برېښنا بندونه جوړ آړو، نه يوازې دا چې هېوادوال به د برېښنا له ستونزې څخه په امن شي بلكې وبه آوالى 
اونشو چې  نو په داسې وخت آې چې له برېښنا څخه آوم محصول . يو هېوادونو ته د برېښنا صادرات ولرونورو 

ه وي، او هې آاخلو هغه به مو  چې يوه ورځ نه يوه ورځ به له به هم له دې وېرې سره مخ نه شو، هم خپله پان
ولآړي او بيا به قطع ازبكستان برېښنا  ښتونه په اوبو الهو شيمو    . ل

  
  پای

  
  مه٣٠ لمريز آال د لړم ١٣٨٨د 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


