د کمال خان بند سياسي ،حقوقي او ټولنيز ارزښت
ژمن1

محمد شفيق
د بُست پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو پوهنځي رئيس او استاد

لنډيز:
افغانستان او ايران د يو مشترک تمدني او جغرافيايي بستر په حضور کي د پېړيو راپدېخوا تقريبا د يو ښه ګاونډيتوب تجربه
لري ،البته ددې مځکني قرابت سررررر سررررر بيا هم د دواړو هيوادونو تر منځ د پولي او اوبو پر سرررر ځيني وخت شرررخړي
رامنځته کيږي ،چي ددې شخړو په رامنځته کېدو سرر سيا سي اړيکي خړي پړي کيږي او دواړر دولتونه کوښښ کوي چي
بايد خپلي ملي ګټي وساتي.
پدې مسائيلو کي يو هم د هلمند د اوبو مسئله در ،چي پدې وختونو کي يور ګرمه او مهمه موضوع در ،چي پدې وروستيو کي
يې د مهارولو لپارر سي ستماتيک کار پيل سوي او د هلمند پر سيند د کمال خان سترر ملي پروژر په کار اچول سوې در چي
تقريبا تخنيکي کارونه يې بشپړ او ډېر ژر به ګټي اخيستني او فعاليت لپارر افتتاح سي.
حاضرر ليکنه يور کتابتوني څېړنه در ،چي تر ډېرر حدر هڅه سوې چي تر څو د کرر او معتبرو کتابونو ،مقالو ،ويب پاڼو او
نورو سرچينو څخه پدې ليکنه کي ګټه واخيستل سي .ددې ليکني اصلي موخه دادر چي تر څو پدې وپوهيږو چي د کمال
خان بند سياسي ،حقوقي او ټولنيز ارزښت څه دي او همدارنګه په ُکل کي د کمال خان بند په جوړېدو سرر د افغان ولس په
ژوندانه کي به څه مثبت بدلونونه راسي.
کليدي کلمات :اوبه ،د هلمند د اوبو تړون ،بهرني سياست ،نړيوالي اړيکي ،امنيت او ثبات.
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سريزه:
اوبه د ب شر د حيات لپارر يور ارز ښتناکه مادر در ،چي ارز ښت يې د ا سالم په مبارک دين کي په بهترين ډول تعريف سوي
دي (الن حل ،آ يت  ) ۰۱نو په ه مدې دل يل دا ثاب ته در چي د دولتونو پر ث بات او بې ثباتۍ مسررررتقيمه ا ېزر درلوديي سرررري
(.)www.bluepease.org: 2021
په دې خاورينه ُکرر کي چي تقريبا يور برخه يې وچه او درې برخي يې اوبه ت شکيلوي ،خو ددې سرر سرر بيا هم د پاکو او
خوږو اوبو مقدار د امريکا متحدر ايايتو د جيولوجيکي سررروې پر بنسر  ۳سررلنه ښرروول سرروې در او ددې درې سررلنو اوبو
څخرره يوازي  ۵.۲يې د م ځ کي پرره تررل او  ۱.۲سرررر لنرره يې پرره سرررر ينرردونو او حوضررررونو کي مونرردل کيږي
(.)Nationalgeographic.org
په نړيوالو اړيکو کي د دولتونو تر منځ د و سله والو نښتو د مستقيمو يملونو څخه يو يمل خوږې اوبه دي ،چي خوشبختانه
زموږ ګران هيواد افغانستان د خوږو اوبو ډېرر برخه په واک کي لري.
اوسرررنيو پېړيو کي دولتونه اوبه د وسرررلې په توګه کاروي ،چي د نړيوالو اړيکو او پر دولتونو د تاثير درلودلو لپارر بهترينه
ير او وسيله در او ددې تر څنګ ځيني وختونه د دولتونو د اړيکو په خړپړوالي کي هم ر ندر رول درلوديي سي.
د يوويشتمي پېړۍ له مسائيلو او د بهرني سياست د الې په توګه د اوبو د ډيپلوماسۍ يادونه ضرورې در ،ځکه دولتونه د کاله
په ميلياردو ډالر له خپلو اوبيزو سرچينو څخه تر يسه کوي او په د و پيسو خپل دولتونه ر وي (يونيسيف.)۵۱۰۲ :
د اوبو مهارول د ولسمشر اشرف ني د ټاکنيزو کمپاينونو شعار او ددر د لومړي دورې ډېر ګرم عنوان و چي ولسمشر به
پرې ټينګار کاور او اوبه يې د افغانسرتان عزت وګڼلې او نورو هيوادونو ته هغه اوبه چي د نړيوالو قوانينو او معاهداتو له
نظرر هغه د همسررايه هيوادونو نه کيدلې راوګرځولې او لوي بندونه يې پرې جوړ کړل لکه د فرار بخش آباد  ,د نيمروز
کمال خان او داسي نور چي دا لړۍ تر اوسه ادامه لري.
کمال خان بند د هيواد د لويو بندونو په شان هغه لوي د اوبو مهارولو او کنټرول بند دي چي د هلمند پر سيند او د نيمروز
وييت جنوب ته د چهار برجک ولسرروالۍ په  ۰۱کېلومترۍ کي پروت دي؛ دا بند لس زرر کلن تاريخ لري چي د جوړېدو
چاري يې د ګوډ تېمور د وختونو پوري تړل کيږي چي د سي ستانيانو سرر د تيمور د جګړې په پايله کي دا بند ونړېدي او
تر ډېرر وخته پوري د سرري نړيدلي پاته و؛ د ظاهر شرار د واکمنۍ پر مهال هم د ياد بند د ر ولو لپارر مثبت ګامونه پورته
سررول چي پدې لړ کي کويي سررو د وخت د لومړي وزير موسرري شررفيق يادونه وکړو :موسرري شررفيق د کمال خان بند د
بيار ولو او د هېواد د اوبو د کنټرول او ايران سرررر د يادو اوبو د شررخړي او سررياسرري ترينګلتيا د حلولو لپارر د ايران د
وخت لومړي وزير امير عباس هويدا سرررر خبري اتري پيل کړې او د ډيپلوماټيکو مذاکرو په پايله کي د دواړو هيوادونو
ترمنځ د اوبو د وېش په هکله  ۰۵مادر ييز هوکړر ليک يسليک سو.
د ياد هوکړر ليک د دومي مادې پر ا ساس او د  ۰۲۵۱د بار سلونا کنوانسيون پر بنس ايران هېواد ته حق ورکړل سو چي
کمال خان بند څخه په ثانيه کي  ۵۲متر مکعبه او په کال کي  ۱۲۱ميليون متر مکعبه اوبه تريسرره کړي ،خو د وخت
تېرېدل او د بند جوړېدو ته نه پاملرنه ددې يمل سو تر څو زموږ ګاونډي هيواد ايران د ي سليک سوي هوکړر ليک خالف
څو چندر او کال کي شرراوخوا  ۲.۰ميلياردر متر مکعبه اوبه تريسرره کړي او يادو اوبو څخه د خپل کرهڼيز سررکتور د
وړېدا او اقت صادي پرمختګ او پياوړتيا لپارر ګټه پورته کړي ،زموږ له اوبو څخه توليد سوي توکي پر موږ وپلوري او
دا لړۍ تر ننه جاري وساتي.
په کال  ۰۳۲۱لمريز د حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د بند د بيار وني اصلي کار په درو برخو کي بيا پيل سو ،چي دوې
برخي يې د حامد کرزي د حکومت په دوران کي او درېيمه خو ډېرر مهمه برخه يې د اشرررف ني د حکومت په دوران په
 ۰۳۲۲لمريز کي پيل سور ،چي خوشبختانه ټولي چاري يې بشپړي او د څو ورځو په جريان کي به افتتاح سي (.)BBC
ددې مقالې ا صلي مو ضوع د کمال خان بند سيا سي ،حقوقي او ټولنيز ارز ښت در ،اوس به د هر ارز ښت په اړر بېل بېل د
بېلو سرليکونو په ترڅ کي به پرې بحث وکړو.
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 .۱د کمال خان بند سياسي ارزښت:
د افغانستان او ايران تر منځ د هلمند د اوبو د استفادې پر سر هغه وخت اختالف رامنځته سو ،چي انګرېزانو د افغانستان او
ايران د پولو د تثبيت په برخه کي دخالت پيل کړ (سينايي او جمالي )۱۱ :۰۳۲۱ ،او د هغه وخته د دواړو هيوادونو تر منځ
سيا سي ترينګلتيا اوج ته ور سېدل او د ا شرف ني په ول سم شر کېدو او د هلمند د رودخانې پر سر د کمال خان بند د پاته
کار د بيا پيلېدو سرر د دواړو هيوادونو تر منځ سياسي ستونزي راويړي سوې.
په اوسررني عصررر کي پاکي او خوږې اوبه د نورو قيمتي مادو او ذخايرو په څېر لوړ قيمت او ارزښررت لري ،چي دولتونه
کوښرررښ کوي ،چي يا خپلي اوبه مهار کړي او يا هم د نورو دولتونو څخه چي اوبه ورته راځي د هغو څخه زياته اسرررتفادر
وکړي (کوهزاد.)۰۳۲۱ :
د هيوادونو امنيت او ثبات يو د بل سررر تړلي دي ،د کمال خان بند په شان د نورور بن سټيزو پروژو پلي کول به وکړاي
سي په افغان ستان کي د امنيت په راو ستلو او د سيا سي ثبات په پياوړي کولو کي حياتي رول ولوبوي او همدارنګه د کمال
خان بند په فعاله کولو سرر به له ايران سرر د متقابلو سياسي او ډيپلوماټيکو اړيکو په ر ولو کي ر ندر رول ولري او دا
بندبه افغان دولت ته دا فرصررت په يس ورکړي چي ددې بند څخه د ايران په وړاندي د يوې سررياسرري الې په توګه کار
واخلي.

 .۲د کمال خان بند حقوقي ارزښت:
د افغان ستان او ايران ترمنځ داوبو د وېش تړون په  ۰۳٣۰کال کي د کب د ميا شتي په  ۵۵مه نېټه چي د  ۰۲۱۳ميالدي
کال د مارچ له  ۰۳نېټې سرررر سررمون خوري د کابل ښررار کي د وخت صرردراعظم شررهيد محمد موسرري شررفيق او د ايران
صرردراعظم امير عباس هويدا له خوا يسررليک سررو؛ د ياد تړون له مخي ،ايران ته د هلمند له سرريند څخه بايد په کال کې
 ۱۲۱ميليونه متر مکعبه اوبه ويړي سي؛ پداسي حال کي چي د افغانستان کابو  ۱۱سلنه اوبه د دوي پر لور رواني دي او
د کورنيو جګړو او کړکيچونو له امله د هغه تړون د ايران له خوا په صداقت سررر عملي نه سرو او د معلوماتو له مخي،
حتي ايران هيڅکله د پورتني پرېکړي له مخي عمل نه دي کړي او د تړون پرېکړي يې هم عملي کړي نه دي ،ايران
تقريبا په  ۱۱کلونو کي تر خپل حق  ۱٣سلنه زياتي اوبه تر يسه کړي دي؛ زموږ با تدبيرر ولسمشر د اوبو ښه مديريت په
موخه د بندونو جوړولو او داوبو د مهارولو ته مخه کړې او جامع پالن او امکانات يې ورته برابر کړي دي او دا به د
هيواد په سياسي تاريخ کي يور لويه يسته راوړنه وي.
کونړ ،هلمند ،کابل ،بلخ آب ،کوکچه او مر اب هغه مهم سرريندونه دي ،چي زموږ له خاوري سرررچينه اخلي ،خو موږ په
خپل وطن کي د اوبو له کمبود سرر مخ يو ،پدا سي حال کي چي زموږ سيندونه ګاونډيانو ته په ميلياردونو ليټرر خوږې او
پاکي اوبه ورکوي او موږ تر اوسه د خپلو اوبو يوازي  % ۰۱مهار کړي دي.
همدا ډول بايد ګاونډي هيوادونه هم داوبو دعادينه وېش لپارر يوې اصرولي موافقې ته اړر کښريږدي ،موږ د هلمند د اوبو
پرسر له ايران سرر موافقه لرو او ددې موافقې په چوکا کي کيداي سي ډېر ا ېزمن ګامونه واخلو.
او سني نړيوال شرايط دا مني چي د ځينو طبيعي موادو د کاروني لپارر بايد منظم سيمه ييز تياري ونيول سي ،ځکه دا هم
حقوقي او هم علمي اړخونه لري.
معادن او اوبه زموږ د هيواد د طبيعي پانګي سرررترر برخه جوړوي ،خوموږ ورڅخه تر اوسررره کومه د پام وړ ګټه نه در
اخيستې.
د حقوقي اړخه د افغانستان دولت ته به د بندونو ر ونه دا زمينه مساعدر کړي ،چي ګاونډيو ته د تړونونو او نړيوالو قوانينو
پر اسرراس اوبه ورکړي او د اضررافي اوبو ورکولو څخه به ممانعت وکړي او له د و اوبو څخه به د افغانسررتان د خاوري د
بيار ووني لپارر مثبته استفادر کوي.
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 .۳د کمال خان بند ټولنيز ارزښت:
اوبه د هر ژوندي موجود د ژوند لپارر حياتي ارزښت لري ،ځکه هر شي په اوبو سرر ژوندي دي ،افغانستان چي د درېيمي
نړۍ او شراته پاته هيوادونو له ډلي څخه شرمېرل کيږي ،ډېري ټولنيزي سررتونزي لري ،چي په نتيجه کي فقر ،بې وزلي ،بې
امنيتي او لوړ خطرات منځته را لي دي (نړيوال بانک )۵۳ :۰۳۲۲ ،څنګه چي د افغان ستان اسالمي جمهوري دولت بايد د
ا سا سي قانون پر بن س د هيواد د بيار ووني يا اعمار په اړر په ټولو سيمو او ساحو کي د متوازني ودي ا صل په پام کي
ونيسي ،خپل پالنونه او ستراتيژۍ داسي عياري او پلي کړي ،چي د هيواد ټولي سيمي له هغې څخه په برابر او تساوي ډول
برخمني سرري (اسرراسرري قانون ۲ :۰۳۱۵ ،مادر) او همدارنګه دولت مکلف دي چي د ټولني د پرمختګ او د اوسررېدونکو د
هوسرررا ژوند د تنمين په خاطر په بېالبېلو ټولنيزو او اقتصرررادي سررراحاتو کي يزم تدابير ونيسررري ،د هيواد له ذخايرو څخه د
خلکو د ژوند د هوسررايني لپارر اسررتفادر وکړي ،د کرهڼيزو محصررويتو لپارر بازار موندنه وکړي ،د سرررشررارو سرررچينو په
ځانګړي ډول له اوبو څخه د برېښررررنا او انرژۍ په تهيه کولو او په کرهڼه کي د بندونو ،کانالونو او ويالو په کيندلو سرررررر
پرمختګ وکړي ،تر څو د خلکو ژوند هوسا او هيواد د پرمختګ په لور ګامونه واخلي (ژمن.)۵۱ :۰۳۲۲ ،
د کمال خان بند په ګټي اخي ستني سرر به په زرګونو بزګر پر کار سي ،په لکونو جريبه شاړي مځکي به خړوبه سي ،خلکو
ته به کاروبار پيدا سي ،د ښارونو او ولسواليو تر منځ به واټن کم سي ،د کمال خان بند په شاوخوا کي به د ژوند لپارر زمينه
م ساعدر او ښوونځي ،مدرسې ،پوهنتونونه ،مسجدونه ،تفريحي پارکونه ،صحي کلنيکونه او نور مهم عام المنفعه پروژې به
پلي سي ،سېالبونه به کنټرول کړي ،د کرهڼي په سکتور کي به د لويي پانګوني باعث سي (سيستاني )۰۳۲۲ :همسايه هيواد
ايران ته د هلمند د اوبو د تړون پر بنسرررر له حقابه څخه عالور زياتي اوبه ورکول به د مادياتو په مقابل کي کيږي ،چي له
دې يري به زموږ دو لت ته په ميليونونه ډالر راځي او دولت به د افغانانو د ژوند د بهبود لپارر ورڅخه په کلني بودجه کي
کار اخلي.

پايله:
په نړيوالو اړيکو کي د دولتونو تر منځ د و سله والو نښتو د مستقيمو يملونو څخه يو يمل خوږې اوبه دي ،چي خوشبختانه
زموږ ګران هيواد افغانستان د خوږو اوبو ډېرر برخه په يس کي لري.
اوسرررنيو پېړيو کي دولتونه اوبه د وسرررلې په توګه کاروي ،چي د نړيوالو اړيکو او پر دولتونو د تاثير درلودلو لپارر بهترينه
ير او وسيله در او ددې تر څنګ ځيني وختونه د دولتونو د اړيکو په خړپړوالي کي ر ندر رول درلوديي سي.
د اوبو مهارول د ولسمشر اشرف ني د ټاکنيزو کمپاينونو شعار او ددر د لومړي دورې ډېر ګرم عنوان و چي ولسمشر به
پرې ټينګار کاور او اوبه يې د افغانسرتان عزت وګڼلې او نورو هيوادونو ته هغه اوبه چي د نړيوالو قوانينو او معاهداتو له
نظرر هغه د همسررايه هيوادونو نه کيدلې راوګرځولې او لوي بندونه يې پرې جوړ کړل لکه د فرار بخش آباد  ,د نيمروز
کمال خان او داسي نور چي دا لړۍ تر اوسه ادامه لري.
د افغانستان او ايران تر منځ د هلمند د اوبو د استفادې پر سر هغه وخت اختالف رامنځته سو ،چي انګرېزانو د افغانستان او
ايران د پولو د تثبيت په برخه کي دخالت پيل کړ(نړيوال بانک )۰۳۲۲ :او د هغه وخته د دواړو هيوادونو تر منځ سررياسرري
ترينګلتيا اوج ته ورسېدل او د اشرف ني په ولسمشر کېدو سرر او د هلمند د رودخانې پر سر د کمال خان بند د پاته کار د
بيا پيلېدو سرر د دواړو هيوادونو تر منځ سياسي ستونزي راويړي سوې.
د هيوادونو امنيت او ثبات يو د بل سرررر تړلي دي ،د کمال خان بند په شرران د نورور بنس رټيزو پروژو پلي کول به وکړاي
سي په افغانستان کي د امنيت په راوستلو او د سياسي ثبات په پياوړي کولو کي حياتي رول ولوبوي.
د حقوقي اړخه د افغانستان دولت ته به د بندونو ر ونه دا زمينه مساعدر کړي ،چي ګاونډيو ته د تړونونو او نړيوالو قوانينو
پر اساس اوبه ورکړي او د اضافي اوبو ورکولو څخه به ممانعت وکړي.
د کمال خان بند په ګټي اخي ستني سرر به په زرګونو بزګر پر کار سي ،په لکونو جريبه شاړي مځکي به خړوبه سي ،خلکو
ته به کاروبار پيدا سي ،د ښارونو او ولسواليو تر منځ به واټن کم سي ،د کمال خان بند په شاوخوا کي به د ژوند لپارر زمينه
مساعدر او ښوونځي ،مدرسې ،پوهنتونونه ،مسجدونه ،تفريحي پارکونه ،صحي کلينيکونه او نور مهم عام المنفعه پروژې به
پلي سي ،سېالبونه به کنټرول کړي ،د کرهڼي په سکتور کي به د لويي پانګوني باعث سي.
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ماخذونه:
 )۰قرآن کريم.
 )۵ژمن ،محمد شفيق ،۰۳۲۲ ،د افغانستان د اساسي قانون تحليل ،لومړي چاپ ،نوي مستقبل خپرندويه ټولنه ،کابل -
افغانستان.
 )۳د افغانستان اساسي قانون ،۰۳۱۵ ،د عدليې وزارت رسمي جريدر ۱۰۱ ،ګڼه.
 ) ۱سينايي ،وحيد ،جمالي ،جواد ،ديپلما سي اقت صادي ج.ا.ايران در افغان ستان و مديريت اختالفات آبي دو کشرور،۰۳۲۱ ،
فصلنامه مطالعات راهبردي سياست ګذاري عمومي ،دورر  ،۱شمارر  ،۵۱پاييز .۲۱
 )۲کوهزاد ،حسين ،۰۳۲۱ ،چالش ها وظرفيت هاي همکاري اقتصادي ايران و افغانستان ،سايت اقتصاد آسيا.
 )۲نړيوال بانک ،۰۳۲۲ ،د افغانستان اقتصادي ګزارش
(documents.worldbank.org/curated/en/746471495781300014/pdf/115229-dari-public-
)afg-development-update-spring-2017-dari.pdf
 )۱کانديد اکاډمېسن محمد اعظم سيستاني فيسبوک پاڼه
()/https://www.facebook.com/713662963/videos/10158947939277964
۱) https://www.thebluepeace.org/water-diplomacy
9) https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/water-is-life
10) https://www.unicef.org/wash/water-scarcity
11) https://www.bbc.com/persian/afghanistan-54854466
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د کمال خان د بند څخه د خروبيدونکی ځمکو اقتصادی ارزښت
مير ا ا

جمال1

د بُست پوهنتون د اقتصاد پوهنځی استاد

لنډيز:
نيمروز د هېواد له ګرمو وييتونو څخه دی چې د  ۵۰٫۳۱درجود شمالی عرضالبلد او  ۲۲٫۲۲درجوختيځ طولالبلد
اوهمدارنګه په لوېديځ کې له ايران او په سويل کې له پاکستان سرر پوله لري ،همداراز په شمال کې له فرار او ختيځ کې له
هلمند وييتونو سرر په ګاونډ کې پروت دی چې له جغرافيايي پلور ځانګړی اهميت لري ،نيمروز وچه او ګرمه هوا لري چې
په اوړي کې تودر او وچه او په ژمي کې معتدله وي ،په د ه وييت کې د لويو او کوچنيو سيندونو شتون ،د نوموړي وييت
د اوسېدونکو او څارويو لپارر مناسب شرايط برابر کړي دي ،هلمند سيند چې د هندوکش له رونو سرچينه اخلي په همدې
سيمه کې د هېواد لوېديځ او سويل ته بهېږي ،د پېچليو درو او رونو ترمنځ دد ه سيند بهېدل د کال په بېالبېلو فصلونو کې
د ځمکو د ويجاړېدو او سيالبونو د راتلو يمل کېږي ،دا په داسې حال کې دي چې دد ه سيند په اوږدو کې د اوبو د بندونو
د جوړولو ،د برېښنا د توليد او کرنې د ودې او پراختيا په موخه د شاړو ځمکو د خړوبولو لپارر په بشپړر توګه شرايط برابر
دي ،پر همدې يرر له دې مخکې کجکي بند او په روان کال کې کمال خان بند ګټې اخيستو ته سپارل شوی ،د مسوولينو په
وينا د ه بند د نهه ميګاواټه برېښنا د توليد اواتيا زرر هکتارر کرنيزو ځمکو د اوبولو ظرفيت لري د هېواد په لوېديځ او سويل
لوېديځ کې د استوګنې شرايط د نورو سيمو په پرتله توپير لري ،که څه هم افغانستان يو رنی هېواد دی چې ډېر رونه لري
خو د هېواد سويل لوېديځې سيمې بل ډول دي ،دد و برخو هوا ډېرر ګرمه او وچه در چې د اورښت کچه پکې کمه در،
همداراز د تبخير کچه له اورښته زياته در ،د سيندونو ترڅنګ داسې کلي جوړ شوي چې اوسېدونکي يې د کبانو او مر انو
د ښکار ،کرنې او څارويو د روزول له يرې خپلې ورځنۍ اړتياوې پورر کوي .په داسې سيمو کې چې شاوخوا يې وچې او
ارتې دښتې دي د اوبو زېرمه کول او د بندونو جوړول د سيالنيانو او سياحت کوونکو لپارر مناسب شرايط برابروي ،پرېمانه
اوبه د سيمې په ک چه د مناسب چاپېلایر يمل کېږي چې د افغانستان سويل لوېديځې سيمې د ډېرو کلونو لپارر له وچکالۍ
ژ ويی شي ،د اوبو دا زېرمې د شاوخوا وييتونو تر ځمکې يندې اوبو د زياتوالي يمل کېږي او تر يور بريدر د د و سيمو
د اوسېدونکو د اوبو اړتيا پورر کوي ،په اوبو سرر دښتې او صحراوې زر ونې او د سيمې بڼه بدلېدای شي .همداراز ،دا
زېرمې د هېواد په سوېل لوېديځ کې د څړ ځايونو د زياتوالي او د سيالبونو د راتلو مخنيوی کوي ،نيمروز د سمندر له سطحې
 ۱۵۱تر  ۲۱۱مترو لوړوالی لري او د شاوخوا سيمو په پرتله ټي

دی چې د بند جوړولو په برخه کې مهم رول لري او د

اوبو د وتلو مخه يې نيسي.
کليدی کلمات :د اوبه ،اقتصادی ارزښت او په کرنيزو توليداتو کی د هغه رول

سريزه:
کمال خان بند چې  ۰۲مترر لوړوالی لري د  ۲۵ميليونو مکعبو اوبو د ذخيرې ظرفيت لري او د دې له جملې څخه د ايران
سرر د هلمند د تړون پر اساس  ۰۱سلنه يې د ايران حق کيږي خو اوسمهال د بند د نشتون او خرابوالي له امله د هلمند د سيند
ډيرئ برخه ايران هېواد ته ځې ،چې د کمال خان بند په جوړېدو سرر به له يوې خوا دا اوبه مهار او د اضافي اوبو د جريان
6
Twitter: twitter.com/Nwara_afghan

Fb: www.facebook.com/NWARA.af

Email: chiefofstaff.nwara1398@gmail.com

Web: www.nwara.gov.af

Tel: 0202522472

مخنيوی وشي او له بلې خوا به د هلمند د اوبو معاهدر چې موسی شفيق له ايران سرر امضن کړې ور يو ځل بيا را ژوندۍ او
شي.
پلي
دويم ارزښت يې د برېښنا د توليد مسئله در ،اوسمهال افغانستان د برېښنا له کبله يو اړهېواد در ،موږ  ۱۱سلنه خپله د اړتيا
وړ برېښنا له ګاونډيو هېوادونو او په ځانګړې توګه له تاجکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان او ايران څخه واردو اوله دې کبله
د کال شاوخوا  ۵۵۱تر  ۵۱۱مليونه ډالرر پيسې له يسه ورکوو .که چېرې د افغانستان د برېښنا له ټولو داخلي توليدي سرچينو
څخه ګټه پورته شي کوئ شي په ټوليزر ټوګه د کال  ۰۵۵زرر مېګاواټه برېښنا توليد کړي او دا په داسې حال کې در چې
برېښنا ته د افغانستان کلنۍ اړتيا په ټوليزر توګه  ۱۱۱۱ميګا واټه در .د برېښنا د توليدي سرچينو څخه يو هم زموږ د اوبو
بندونه او له جملې څخه يې د کمال خان بند در چې بيار ونې سرر کولئ شي  ۱تر  ۲مېګاواټه برېښنا توليد کړي .چې يادر
برېښنا د افغانستان او په ځانګړې توګه د نيمروز وييت په توليدی او روښنايي اهدافو کې مهم رول لوبوئ شي د بند د
جوړېدو دريم لوی ارزښت د ځمکې خړوبول دي ،افغانستان يو کرنيز هېواد در او د کرنې سکتور د ودې لپارر حياتي موضوع
د اوبو شتون او پر وخت رسول دي .داچې موږ کرنيز هېواد يو او د کرنې سکتور د افغانستان د اقتصاد د مالتير در خو دا
چې ولې تراوسه په دې نه يو توانيدلي چې دې مهم سکتور ته پاملرنه او ودر ورکړو او د هېواد اقتصادي پرمختګ ته يرر
هوارر کړو؟ يو مهم دليل يې د داخلي اوبو ناسم مديريت ،کنټرول او ورڅخه ګټه پورته کول دي .د کمال خان بند په جوړېدو
سرر به د شته اوبو يور برخه مديريت او د بند شاوخوا ۰۱۱۱۱۱ ،زرر هکتارر ځمکه به خړوبه شي .چې دا کوئ شي د
نيمروز وييت د کرنې په ودر او د هېواد اقتصادي پرمختګ کې بنسټيز رول ولوبوي ( رامين.)۵۱۰۱ ،
د کمال خان بند څلورم ارزښت د هېواد د وګړو لپارر د کار او روزګار د فرصت برابرول دي ،له بدر مر ه افغانستان هم د
نورو شاتې پاتې هېوادونو په شان د وزګارتيا له ستر ناورين سرر مخ در ،زموږ د هېواد د وګړو د وزګارتيا کچه تر  ۱۱سلنه
پورې رسيږي او ولسونو مو د ربت او بېوزلۍ سختې شپې او ورځې سبا کوي ،چې شته ستونزر کوئ شی تر شا نورې
ټولنيزې ستونزې وزېږوي ،له بدر مر ه په دا ورستيو  ۰۱کلنو کې د پرېمانه بهرنيو مرستو او پانګو په شتون کې هم د
افغانستان دولت ونه شو کړای چې له دې طاليي چانس څخه ګټه پورته کړي ،هېوادوالو ته مو د کار او روزګار فرصتونه
برابر او په ژوند کې يې مثبت بدلون راولي چې يملونه يې ډېر کيدای شي،د کمال خان د بند د جوړېدو په شان نورې
بنسټيزي پروژې کولئ شي د کاري فرصتونو په برابرولو او د دبې روزګارۍ په را کمولو او له مينځه وړلو کې ستر او د
پام وړ رول ولوبوي .د کمال خان بند په جوړېدو سرر به په زرهاوو افغانانو ته په مستقيمه او ير مستقيمه توګه د روزګار
فرصت برابر شي ،کاري ځواک به مو په کار وګمارل شي ،عوايد به تريسه کړي ،ملي توليدات او ملي عوايد به مو لوړ
شي ،ناامنۍ ،جګړو او ټولنيزو ستونزو په کچه کې به د پام وړ کموالی راشي او د اقتصادي او ټولنيزې ودې او هوساينې
لپارر به ير پرانستل شي (.)......

د ستونزی بيان Problem Statement
دليکنی په پيل کی راته ډيرر آسانه معلوميدر چه ممکن لومړی يس معلوماتو ته به په آسانۍ سرر معلومات تريسه کړم داچه
لومړی يس معلومات پيداکيدل ډير وخت اوڅه ناڅه لګښت ته اړتيا درلودر نو ومی نه شو کويی چه لومړی يس معلومات
تريسه کړم داچه معلومات اوديټا می دوهمی يس در خو ډاډر يم چه ترډيرر بريدر دقيقه در او دګټه اخيستونکو لپارر به يو
سرچينه دمعلوماتو وګرځی .

دڅيړنی اهميت Significance of the Study
کمال خان بند د اوبو د چارو د تنظيم ملي ادارې يو له سترو پروژو څخه در چې د اوبو مديريت ،برېښنا توليد ،د کرنيزو
ځمکو خړوبولو ،د سېالبونو مهار او خلکو ته د کارموندنې په موخه جوړشويدی د کمال خان بند له بشپړېدو وروسته۵۱۱۱ ،
ميليونه متر مکعبه اوبه مهار کوي؛  ۲۲مليونه متر مکعب اوبه ذخيرر کوي؛ او  ۰۱۱زرر هکټارر کرنيزر ځمکه به خړوبه
کړي او د  ۲مېګاواټه برېښنا د توليد ظرفيت به ولري ،داچه له د ه بند څخه به خړوبيدونکی ځمکه سومرر حاصالت ورکړی
اوسومرر عايد به ورڅخه تريسه شی اوهمدارنګه د هغې مينې اواحساس له امله چې د خپل ګران هېواد اودهغی له خوږو
اوبو سرر يی لرم نو يوی څيړنی ته می اړتيا محسوس کړر ترڅو داسی ارقام اومعلوما راټول کړم چه په لوستلو سرر يی
ددی بند اوخړوبيدونکی ځمکی اهميت يرنور هم دخلکو په ذهنونوکی ودر وکړی.
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د څيړنی موخی )(Objective
د کرنيزو محصويتو واردول ،د کرنيزو محصويتو د بيو بدلون او د خوارکی توکو د بنسټيزوالي نه خونديتوب ،له سنتی
او دوديزو يرو چارو څخه ګټه اخيستنه،چې د توليداتو لګښت يې زيات کړی دی او د وارديدونکو محصويتو پر وړاندې
يې د محصويتو سيالي کمه کړی در، ،دخلکو دکرنۍ سرر زياته عالقمندی نه لرل دا ټول يو له هغه ستونزو څخه دي،
چې د هيواد د کرنې ودر يې له ستونزو سرر مخ کړې در ددی لپارر چه خلکو ته دکرنی څخه تريسه کيدونکی عوايد په زړر
پوری واوسی نو ځکه می يزمه وګڼله چه دکمال خان دبند څخه دخړوبيدونکی ځمکی اقتصادی اهميت باندی څه ناڅه ليکنه
وکړم داچی دکمال خان دبند څخه خړوبيدونکی ځمکی دتوليداتو کچه اودعوايدو اندازر سومرر در اوسومرر اقتصادی ارزښت
لری څه ناڅه مقداری ډيټا ته اړتيا در

فرضيی Hypothesis
کچيری دکمال خان دبند څخه پورته  ۰۱۱۱۱۱هکتارر ځمکه خړوبه سی اوځمکه په سمه توګه ميکانيزر سی ډاډر يم چه تر
د اټکل سويو توليداتو اوعوايدو دشميری څخه به ډير ځله توليداوعوايد زياتوالی وکړی.

دڅيړنی جوړښت Structure of Research
څيړنه می تر ډيرر تشريحی تحليلی در چه دکمال خان دبند څخه خړوبيدونکی ځمکی اقتصادی ارزښت باندی متمرکزر در
چه داقتصادی اړخونوڅخه می ترډيرر حدر پوری په ټول ټال توليداتو اوعوايدو باندی در.

 .۲تحليل اوتجزيه )(The Analysis
کرنه د افغانستان د جغرافيايی جوړښت له امله يو خاص اقتصادي ارزښت لري ،په افغانستان کې کابو  ۱۲تر ۱۲سلنه خلک
په کرنه بوخت دی،نو ددی له امله د افغانستان په ملی اقتصاد کې ستر رول لوبوی د کرنی رول په ملی اقتصاد کې يو د هغه
عايداتی او تمويلی منابعو څخه دی چې د افغانستان هغه خلک چې په کليو او بانډو کې ژوند کوي خپل وخت ورباندې تيروي
او هوسا ژوند کوي کرنه په افغانستان کې په بيال بيلو برخه وېشل شوې در چه ټول ډولونه يی تر ډيرر عنعنوی کرنی دی .
دکمال خان دبند څخه خړوبيدونکی ځمکه دافغانستان په کرنيزنظام کی ستر رول لوبويی شی هغه داچی  ۰۱۱زرر هکتارر
ځمکه چه د ۲۵۱۱۱۱.۱جريبه ځمکی سرر برابرر در زما د مستقيمو او ير مستقيمو مرکو اوسروی ګانو څخه يندی
ګټورتياوی به دافغانستان په اقتصاد باندی پری باسی :

لومړی برخه :غلی دانی
الف  -غنم  :که نوموړی ځمکه په تمامه معنی سرر ميکانيزر شی اوپه نوموړی ځمکه باندی يوازی نم وکرل شی
اويوجريب يوازی  ۳خروارر نم وکړی نوټول ټال به ۵۱۲۱۱۱۱خروارر نم به يوازی په يوفصل کی توليد کړی چه
دټن په حساب  ۰۵۵۲۲.۲۲۲ټنه کيږی چه دناخالصو عوايدو اندازر به يی دبازار دقيمت په آساس  ۱۰۱۲۲۲۲۱۱افغانۍ
کيږی چه دا ونډر دافغانستان د بوديجی جوړونی په برخه کی ترټولو زياته ونډر لريی شی او که په منيځني ډول کچيری
دپنځه جريبه ځمکی لپارر يو کس په پورته ځمکه کی مصروف شی نو  ۰۱۱۱۱۱تنه به په کارباندی بوخت شی
اوهمدارنګه  ۰۱۱۱۱۱تنه به دتجارت اوپه همدومرر اندازر په ترانسپورت اوصنعت کی په کارباندی بوختيديی شی چه
دارقم دهيواد دنفوسو دوزګارتيا په برخه کی ترټولو زيات رقم ګڼل کيږی.
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دکمال خان دبندڅخه دخړوبيدونکی ځمکی دغنمو دحاصالتو نسبتا تخمينی عوايد اوحاصالت
په اوسطه توګه
د نمو څخه
ديوجريب
نمو
ټول ټال
ټو ل ټال
تريسه کيدونکی
ځمکی څخه د
مجموعی
نمو مجموعی
ځمکه په ځمکه په قيمت
مجموعی ناخالص
نمو توليد په
توليد
توليد دټن په
يو من
هکتار
جريب
عوايد په يو فصل
يو فصل کی
دخروار په
حساب
سرر
سرر
کی دميليون په
دخروار په
حساب
حساب
حساب
18400 92000
276000
12266.666
150
3
41400.0001
0
0
0
7

جنس

نم

ب -جوارو :کچيری په پورته ۲۵۱۱۱۱.۱جريبه ځمکه کی د نمو څخه وروسته په لومړيو کلونو کی جوار وکرل شی
هم به دهيواد داخلی اړتيا ترډيرر حدر پورر شی اوهم به ځمکه حاصل ته ښه برابرر شی ځکه پورته ځمکه که په اوسط
ډول دهر جريب ځمکی څخه  ۳خروارر جوار تريسه شی تقريبا  ۵۱۲۱۱۱۱.۱خروارر جوار توليد کوی چه دټن په
حساب به  ۰۵۵۲۲.۲۲۲ټنه کيږی که يو من جوار په اوسط ډول  ۰۱۱افغانۍ قيمت ولری نو ټول ټال به ورڅخه
 ۵۱۲۱۱۱۱۱۱۱افغانۍ عايد ورڅخه تريسه شی او که په منيځني ډول کچيری دپنځه جريبه ځمکی لپارر يو کس په پورته
ځمکه کی مصروف شی نو  ۰۱۱۱۱۱تنه به په کارباندی بوخت شی اوهمدارنګه  ۰۱۱۱۱۱تنه به دتجارت اوپه همدومرر
اندازر په ترانسپورت اوصنعت کی په کارباندی بوختيديی شی چه دارقم دهيواد دنفوسو دوزګارتيا په برخه کی ترټولو
زيات رقم ګڼل کيږی.
دکمال خان دبندڅخه دخړوبيدونکی ځمکه کی دخلکو د اشتغال نسبی کچه
په ټول ټال ځمکه کی
دبوختو کسانو تخمينی
شميرر

په اوسطه توګه د ۲
جريبه ځمکی لپارر
دبوختو کسانو شمير

ټو ل ټال ځمکه په
جريب سرر

ټول ټال ځمکه په
هکتار سرر

جنس

184000
920000
1
184000
دکمال خان دبندڅخه دخړوبيدونکی ځمکی دجوارو دحاصالتو نسبتا تخمينی عوايد اوحاصالت
دجوارو څخه
په اوسطه توګه
تريسه
ديوجريب
دجوارو
ټول ټال
کيدونکی
دخروار
ځمکی څخه د
مجموعی
دجوارو
ټو ل ټال ځمکه ځمکه په
مجموعی
جوارو
جوارو توليد په
توليد
مجموعی توليد
هکتار
په جريب سرر
ناخالص عوايد
قيمت
يو فصل کی
دخروار په
دټن په حساب
سرر
په يو فصل کی
دخروار په
حساب
دميليون په
حساب
حساب
10000 184000
920000
3
2760000 12266.6667
27600

دکمال خان دبندڅخه دخړوبيدونکی ځمکه کی دخلکو د اشتغال نسبی کچه
په اوسطه توګه د  ۲جريبه
په ټول ټال ځمکه کی دبوختو
ټو ل ټال ځمکه ټول ټال ځمکه
ځمکی لپارر دبوختو کسانو
کسانو تخمينی شميرر په يو
په هکتار سرر
په جريب سرر
شمير
فصل کی
184000
920000
1
184000

نم

جنس
جوار
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ج -پنبه :کچيری په پورته ځمکه باندی پنبه کرل شی اويوجريب ځمکه په مينځنی ډول دور خروارر يا  ۵۱۱منه پنبه وکړی
نو په مجموعی ډول به دنوموړی ځمکی څخه ټول ټال  ۰۱۱۱۱۱۱.۱خروارر پنبه تريسه کيديی شی چه ۱۰۱۱.۱۱۱
ټنه سرر برابريږی اوکه يومن پنبه  ۲۱۱افغانۍ قيمت ولری نو ټول ټال به ورڅخه  ۲۰۲۲۲۲۰۵۲افغانۍ ناخالص عايد
ورڅخه تريسه کيديی شی .
دکمال خان دبندڅخه دخړوبيدونکی ځمکی دپنبی دحاصالتو نسبتا تخمينی عوايد اوحاصالت
په اوسطه توګه
دپنبی څخه
ديوجريب
دپنبی
ديومن
ټول ټال
دپنبی
تريسه کيدونکی
ځمکی څخه د
مجموعی
پنبی
ټو ل ټال ځمکه ځمکه په
مجموعی
مجموعی ناخالص
پنبی توليد په يو
توليد
تخمينی
هکتار
په جريب سرر
عوايد په يو فصل توليد دټن په
فصل کی
دخروار په
قيمت
سرر
حساب
کی دميليون په
دخروار په
حساب
حساب
حساب
500 184000
920000
2
1840000 8177.777
919.999

دصنعت په
برخه کی
دبوختو کسانو
شمير
92000

دکمال خان دبندڅخه دخړوبيدونکی ځمکه کی دخلکو د اشتغال نسبی کچه
دتجارت
ټول ټال
ټو ل ټال
په ټول ټال ځمکه کی
په اوسطه توګه د ۵
اوترانسپورت
ځمکه په ځمکه په
دبوختو کسانو
جريبه ځمکی لپارر
په برخه کی
هکتار
جريب
تخمينی شميرر په يو
دبوختو کسانو شمير
دبوختو کسانو
سرر
سرر
فصل کی
شمير
184000 920000
1
460000
92000

جنس

پنبه

جنس
پنبه

د -ماش :همدارنګه کچيری په پورته ۰۱۱۱۱۱.۱۱هکتارر ځمکه باندی ماش وکرل شی نو ټول ټال به ۰۳۱۱۱۱۱.۱
خروارر ماش توليد کويی شی چه دټن په حساب به  ۲۰۳۳.۳۳۳ټنه کيږی که يومن ماش په اوسط ډول سرر  ۲۱۱افغانۍ
قيمت ولری نو ټول ټال به ورڅخه  ۲۲۱۱۱۱۱۱۱۱.۱۱افغانۍ ناخالص عايد ورڅخه تريسه شی
دکمال خان دبندڅخه دخړوبيدونکی ځمکی دماش دحاصالتو نسبتا تخمينی عوايد اوحاصالت
په اوسطه توګه
دماش څخه
ديوجريب
دماش
ديومن
ټول ټال
ماش
تريسه کيدونکی
ځمکی څخه
مجموعی
ټو ل ټال ځمکه ځمکه په ماش
مجموعی
مجموعی ناخالص
دماش توليد په
توليد
تخمينی
هکتار
په جريب سرر
عوايد په يو فصل توليد دټن په
يو فصل کی
دخروار په
قيمت
سرر
حساب
کی دميليون په
دخروار په
حساب
حساب
حساب
700 184000
920000
1.5
1380000 6133.333
966

جنس

ماش

دکمال خان دبندڅخه دخړوبيدونکی ځمکه کی دخلکو د اشتغال نسبی کچه
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دصنعت په
برخه کی
دبوختو کسانو
شمير
92000

دتجارت
په ټول ټال ځمکه کی
په اوسطه توګه د ۵
اوترانسپورت
دبوختو کسانو
جريبه ځمکی لپارر
په برخه کی
تخمينی شميرر په يو
دبوختو کسانو شمير
دبوختو کسانو
فصل کی
شمير
1
460000
92000

ټول ټال
ځمکه په
هکتار
سرر

ټو ل ټال
ځمکه په
جريب
سرر

جنس

184000 920000

ماش

دوهمه برخه؛ دميوه جات
الف  -انار  :کچيری په پورته ۰۱۱۱۱۱هکتارر ځمکی کی په هرجريب کی  ۰۲۲دانارو ونی وکرل شی نومجموعی
شميربه يی  ۰۲۵۱۵۱۱۱۱.۱ته ورسيږی کچيری په منځنی ډول هرر ونه لس منه آنار وکړی نو  ۰۲۵۱۵۱۱۱.۱خروارر
اناربه توليد کړی چه دټن په حساب به يی ټول ټال  ۲۱۱۱۲.۲۲۲ټنه انارو ته ورسيږی او کچيری په منځنی ډول ديو
منه انارقيمت  ۵۱۱.۱افغانۍ وګڼل شی نو ناخالص عوايد به يی  ۳۱۲۱۱۱۱۱۱۱.۱ته ورسيږی او  ۲۵۱۱۱.۱خلکو ته په
دايمی او ۲۵۱۱۱۱۱.۱خلکو ته به په موقتی توګه دکارزمينه برابرر شی.
ی دبند خان دکمال
ی دخړوبیدونک
ی نسبتا دحاصالتو دکر داناروسخه ځمک
اوحاصالت عواید تخمین
ی ی دیو
ون
ترالسهسخه دانارو
دیومن
دانارو سخه
ټال ټول
په توګه اوسطه په
دانارو
ی
ی کیدونک
مجموع
انارو
په ځمکه ټال ل ټو
ی
مجموع
په ځمکه
ی یوجریب
ی ځمک
ک
ی
یو په عواید ناخالص تولید مجموع
ی
تخمین
سره جریب
حاصالت
سره هکتار
شمیر دونو ددانارو
ی کال حساب په دټن
په دمیلیون ک
قیمت
په دمن
حساب
حساب
200
184000
920000
166
10
67875.555
3054.4

ی دبندسخه خان دکمال
ی ځمکه دخړوبیدونک
ی اشتغال د دخلکو ک
ی برخه په دانارو کچهنسب
ک
لس د توګه اوسطه په د توګه اوسطه په
ټال ل ټو ټال ټول
ی په
توګه دایم
په دصنعت
ی جریبه لس
ځمک
ی جریبه
لپاره ځمک
په ځمکه په ځمکه
ی برخه کسانو دبوختو
دبوختو ک
شمیر کسانو دبوختو کسانو دبوختو لپاره
سره جریبسره هکتار
شمیر
شمیر کسانو
ی پهشمیر
توګه دایم
توګه موقته په
184000 920000
1
1
92000
92000

جنس

انار

جنس
انار

ب انګور  :کچيری په پورته ځمکه کی د انګوروتاکان کيښنول شی داچی په معياری ډول په يو جريب ځمکه کی د ۳۳۳
تاکان کيښنول کيږی نو په  ۲۵۱۱۱۱.۱جريبه ځمکه کی به ټول ټال  ۳۱۲۳۲۱۱۱۱.۱تاکان کيښنول شی که په اوسط ډول
سرر يو تاک دانګورو  ۲منه انګور وکړی نو ټول ټال به  ۰۲۳۰۱۱۱۱خروارر انګور توليد ولری چه د ټن په حساب
 ۰۳۲۰۲۱ټنه کيږی چه  ۳۱۲۳۲۱۱۱۱۱.۱افغانۍ مجموعی ناخالص عايد ورڅخه تريسه کيديی شی .
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ی دبند خان دکمال
ی دخړوبیدونک
ی نسبتا دحاصالتو دکر دانګوروسخه ځمک
اوحاصالت عواید تخمین
سخه تاک دیو
ترالسهسخه دانګورو
دیومن
دانګورو
ټال ټول
په توګه اوسطه په
دانګورو
ی
ی کیدونک
مجموع
انګورو
په ځمکه ټال ل ټو
ی
مجموع
په ځمکه
ی یوجریب
ی ځمک
ک
ی
یو په عواید ناخالص تولید مجموع
ی
تخمین
سره جریب
حاصالت
سره هکتار
شمیر دتاکانو دانګورو
ی کال حساب په دټن
په دمیلیون ک
قیمت
په دمن
حساب
حساب
100
184000
920000
333
5
68080
1531.8

جنس

انګور

ی دبندسخه خان دکمال
ی ځمکه دخړوبیدونک
ی اشتغال د دخلکو ک
ی برخه په دانګورو کچهنسب
ک
د توګه اوسطه په
توګه اوسطه په۱
ټال ټول
ټال ل ټو
ی په
توګه موقته په توګه دایم
ی جریبه لس
ځمک
ی جریبه
لپاره ځمک
جنس
په ځمکه په ځمکه
کسانو دبوختو کسانو دبوختو
شمیر کسانو دبوختو کسانو دبوختو لپاره
سره جریبسره هکتار
شمیر
شمیر
ی پهشمیر
توګه دایم
توګه موقته په
انګور
184000 920000
1
2
920000
1840000

ګرافونه

کمال خان دبند دخړوبيدونکی ځمکی څخه دغنموديو فصل
دتوليداندازه اوناخالص د عوايد
67875.555

خربوزر

انګور

انار

368

3063.6

1

3054.4

16356.555

13616
مقدار

عوايد په ميليون سرر
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داستخدام کچه دغنمو په برخه کی
920000

460000
184000

1

په ټول ټال ځمکه کی دبوختو
کسانو تخمينی شميرر په يو
فصل کی

په اوسطه توګه د  ۵جريبه
ځمکی لپارر دبوختو کسانو
شمير

ټو ل ټال ځمکه په جريب سرر ټول ټال ځمکه په هکتار سرر

920000

دکمال خان دبند دخړوبيدونکی ځمکی څخه دترالسه
کيدونکو جواروحاصالت اوديو فصل ناخالص عايد

966

10

166

6133.333

184000
200

دماش سخه دانارو مجموعی ديو ی ونی سخه
دانارو مجموعی
تريسه کيدونکی توليد دټن په
ح ا ص ال ت د م ن پ ه
حساب
مجموعی ناخالص
حساب
عوايد په يو فصل
کی دميليون په
حساب

په اوسطه توګه
په يوجريب
ځمکی کی
ددانارو دونو
شمير

ټو ل ټال ځمکه
په جريب سرر

ټول ټال ځمکه
په هکتار سرر

ديومن انارو
تخمينی قيمت

داستخدام کچه دجوارو په برخه کی
920000

460000
184000

1

په ټول ټال ځمکه کی دبوختو
کسانو تخمينی شميرر په يو
فصل کی

په اوسطه توګه د  ۵جريبه
ځمکی لپارر دبوختو کسانو
شمير

ټو ل ټال ځمکه په جريب سرر ټول ټال ځمکه په هکتار سرر
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920000

دکمال خان دبندڅخه دخړوبيدونکی ځمکی دماش دحاصالتو
نسبتا تخمينی عوايد اوحاصالت

966

10

166

6133.333

184000
200

دماش سخه دانارو مجموعی
توليد دټن په
تريسه کيدونکی
حساب
مجموعی ناخالص
عوايد په يو فصل
کی دميليون په
حساب

ديو ی ونی سخه
دانارو مجموعی
ح ا ص ال ت د م ن پ ه
حساب

په اوسطه توګه
په يوجريب
ځمکی کی
ددانارو دونو
شمير

ټو ل ټال ځمکه
په جريب سرر

ديومن انارو
تخمينی قيمت

ټول ټال ځمکه
په هکتار سرر

920000

دکمال خان دبندڅخه دخړوبيدونکی ځمکه کی دخلکو د
اشتغال نسبی کچه دپنبی په کرنی سره

460000

92000

92000

184000

1

دصنعت په برخه کی
دبوختو کسانو شمير

په ټول ټال ځمکه په اوسطه توګه د  ۵ټو ل ټال ځمکه په
دتجارت
جريب سرر
جريبه ځمکی لپارر
کی دبوختو کسانو
اوترانسپورت په
برخه کی دبوختو تخمينی شميرر په يو دبوختو کسانو شمير
فصل کی
کسانو شمير

ټول ټال ځمکه په
هکتار سرر

920000

دکمال خان دبندڅخه دخړوبيدونکی ځمکی دپنبی
دحاصالتو نسبتا تخمينی عوايد اوحاصالت

966

10

166

6133.333

184000
200

دماش سخه دانارو مجموعی ديو ی ونی سخه
دانارو مجموعی
تريسه کيدونکی توليد دټن په
ح ا ص ال ت د م ن پ ه
حساب
مجموعی ناخالص
حساب
عوايد په يو فصل
کی دميليون په
حساب

په اوسطه توګه
په يوجريب
ځمکی کی
ددانارو دونو
شمير

ټو ل ټال ځمکه
په جريب سرر

ټول ټال ځمکه
په هکتار سرر

ديومن انارو
تخمينی قيمت
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920000

دکمال خان دبندڅخه دخړوبيدونکی ځمکه کی دخلکو د
اشتغال نسبی کچه دماش په کرنی سره

460000

92000

92000

184000

1
په ټول ټال ځمکه په اوسطه توګه د  ۵ټو ل ټال ځمکه په
دتجارت
دصنعت په برخه کی
جريب سرر
دبوختو کسانو شمير اوترانسپورت په کی دبوختو کسانو جريبه ځمکی لپارر
برخه کی دبوختو تخمينی شميرر په يو دبوختو کسانو شمير
فصل کی
کسانو شمير

ټول ټال ځمکه په
هکتار سرر

نتيجه ګيری )(Conclusion
خالصه داچی دکمال خان دبند څخه خړوبيدونکی ځمکی دهيواد په اقتصاد کی ر ندر رول لوبويی شی ځکه چه کرنه
دهيواد داقتصاد لپارر دمالتير ګڼل کيږی اوداچه دکمال خان دبند څخه خړوبيدونکی ځمکه د آب اوهوا اوکيفيت له پلور هر
ډول حاصل ته آمادر در نو لری ندر چه له يوی خوا به دګران هيواد دصنعت اوتجارت لپارر د دخامومواد دکندو حيثيت
ورر کړی اوله بله پلور به زيات شمير وګړی په دندو باندی وګمارل شی چه له پلور به يی دخلکو عايد لوړ ،دژوند سطحه
لوړر اودوبارر مصرفی اوسرمايوی توکو ته تقاضا زياتوالی ومومی او دهيواد داقتصادی څرخ په سرعت کی به يزيات
موثر تمام شی داچه دکمال خان دبند څخه خړوبيدونکی ځمکه باندی کوم ډول کرنه ترټولو زياته موثرر تماميديی شی
يزياتی څيړنی ته اړتيادر.
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د کمال خان بند تخنيکی جوړښت
ولی جان

سروری1

د بُست پوهنتون د انجنيری پوهنځي رئيس او استاد

لنډيز:
اوبه يور حياتی مادر در د يور هيواد په خاصه توګه د افغانستان وندی يو زراعتی هيواد اقتصادی حالت په اوبو پوری
تړلی ،افغانستان د نړی په سطحه په بی ساری توګه خوږی اوبه لری ،په افغانستان کی د اوبو سالم مديريت افغانستان په يو
قوی صنعتی او صادراتی هيواد بدلولی سی .د سطحی اوبود کنترولو او راګرځولو لپارر د ورر اوقوی هايدروالکټريسيټی
او ابياری بندونو جوړونه د اوبو څخه د استفادی تخنيکی يرر در .د کمال خان بند د جنوب رب حوزی (هلمند سيند ) د
اوبو د ښه مديريت او سالمی استفادی يو اقتصادی او تخنيکی طرحه در.کمال خان بند د نيمروزوييت په ستراتيزيک موقف
کی ر ندر رول لری ،کمال خان بند په تخنيکی ډول د نيمروز وييت په چهاربرجک ولسوالی کی د هلمند سيند په مسيرکی
جوړسوی،تخنيکی کارونه يی په دری فازر کی چه دريم فاز يی اوس تکميل سوی ترسرر سوی کمال خان بند يو خاورين
بند چی  4..2کيلومترر اوږدوالی او  61مترر جګوالی لری د  24ميليونه مترمکعب اوبو د ذخيرر کولو ظرفيت او د 08
زرر هکتارر کرنيزی ځمکی لپارر د ابياری د يو منظم سيستم په اساس د ابياری اوبه برابروی.همدارنګه د  9ميګاواټه
بريښنا توليدوی چه د کمال خان بند اوشاوخوا سيمولپارر به د استفادی وړوی.
کليدی کلمات :د کمال خان بند پيژندنه ،اوبو حجم ،ټولنيز او اقتصادی ارزښت
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سريزه:
معلومه خبرر در چه اوبه د هللا ج يو

نعمت دی نه يواځی دا چه د انسانانو ژوند د اوبو سرر تړلی بلکی د يو هيواد په

پرمختګ کی عمدر رول لری په خاصه توګه د افغانستان وندی يور هيواد لپارر چه د زراعت لپارر ښه او مناسبه اب وهوا
او په کافی اندازر کرنيزی ځمکی لری د اوبو مهارول او د اوبو د مختلفو سرچينو څخه په کافی اندازر استفادر کول د
افغانستان لپارر لويه يسته راوړنه بللی سو .همدارنګه پوهيږو چه افغانستان د روانو خوږو اوبو ښه سرچينی لری چه د
تاريخ په مختلفو پړاوونو د د ه اوبو څخه په کافی اندازر ګټه نه در پورته سوی او په بی ساری توګه يی ګاوندی هيوادونو
ته جريان پيداکړی اوهغوی د د ه اوبو څخه د خپلو هيوادونو په پرمختګ کی ګټه اخستی،اوس د دی وخت رارسيدلی چه
د ه اوبه بايد مهاراود ګاوندی هيوادونو څخه راوګرځول سی .چی د دی هڅو په لړکی د افغانستان په مختلفو سيندونو
باندی د نوی بندونو چاری شروع او ياهم مخکنيوبندونو ته پرمختګ ورکړل سوچه د دی بندونو څخه يو هم د کمال خان
بند يادولی سو کمال خان بند د افغانستان يو له عمدر او ټو بندونو څخه دی چه د هلمند سيند په اوبو باندی د نيمروز
وييت د چهاربرجک ولسوالی کی جوړسوی چه د دی بند په تکميل سرر هغه اضافه اوبه چه ګاوندی هيواد ته تللی
راوګرځيدل چه د افغانستان په خاصه توګه د نيمروز وييت په ټولنيز،اقتصادی،سياسی او اقليمی حالت باندی به مثبت
تاثيرولری په دی تخنيکی مقاله کی مونږد کمال خان بند په ټولنيز،اقتصادی،سياسی او کرنيز ارزښت او تخنيکی جوړښت
باندی بحث او څيړنه کړی او د معلوماتو د راټولولپارر د بعضو معتبروماخذونو څخه استفادر سوی همدارنګه د چارو د
يښه والی په منظورځينی علمی سپارښتنی سوی.

 .۱تاريخچه:
کمال خان څوک و او ولې يې په نوم يو ستر بند نومول شوی؟
کمال خان چې يو وطندوسررررته افغان و ،سررررلګونه کاله وړاندې يې په نيمروز وييت کې ژوند کاور .هغه د نورو افغانانو په
څېر هيله درلودر چې د هلمند سيند مهار او مديريت شي ،څو د نيمروز خړې دښتې لکه جنت ښېرازې کړي او د هېواد زر
(اوبه) نورو ته وړيا و نه بهېږي او تر څنګ يې د دې سيمې خلکو ته د کار زمينه برابرر کړي هغه په دا سې حال کې چې
نه خلکو باور کاور او نه يې له در سرر مر سته کوله ،د خاورې او لرګيو په وا سطه ،د دې وييت په چهاربرجک ول سوالۍ
يو بند جوړ کړ چې نسبي اوبه يې مديريت کړې او د هغه په وسيله شاوخوا ځمکې زر ونې شوې او د سيستان ښکال يې ي
پ سې زياته کړر چې دا بند بيا د هغه په نوم ونومول شو.ګوډ تيمور د لښکرکشۍ پر مهال پر دې سيمه بريد وکړ ،کمال خان
يې پر وړاندې راپورته شرررو چې له بدر مر ه په پايله کې يې د هغه نږدې ملګري شرررهيدان او ياد بند له منځه يړ .په د ه
جګړر کې ياد بند ويجاړ شررو ،له هغه وروسررته هم د دی بند د جوړيدلو لپارر د وخت د حکومتونو له لوری هڅی سرروی په
 ۰۳۱۲کال کې د کمال بند د جوړولو سررروی پيل شررور او کار هم ورباندی شررروع شررو چې د داوود خان وخت کې يی کار
چټک شو او ويل کيږی چې داوود خان پخپله ددی بند څخه ليدنه کړی ور خو د داخلی جنګونوله امله ددی بند کاربند شو او
په ميلونهاو ډالرر ماشينونه او وسايل لو شول ،د نوی حکومت د جوړيو څخه وروسته په  ۰۳۱۲کال کې دی بند باندی بيا
کارونه شررروع شررول ،چې د ايران هېواد د مخالفتونو سرررر مخ وواوډيربريدونه د ايران لخوا دې بند باندی شرروی دی ،اوس
مهال ددی بندساختمانی چاری په درومرحلوکی پای ته رسيدلی چی ددريمی اواخری مرحلی چاری ئی د  ۵۱۰۱کال داپريل
په ميا شت کی ددافغان ستان دجمهوررئيس محمدا شرف نی له خواافتتاح شول .چه د دی دريمی يا اخری مرحلی چاری يی
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بايد د څلورکلونو په جريان کی تکميل سررروی وای دادی اوس د دی مرحلی چاری تکميلی سررروی او ګټی اخسرررتنی ته امادر
دی.i

 .۲اوبه او د يوهيواد په پرمختګ کی يی اهميت:
او به د ژو ند يور ح ياتی مادر در نه يواځی دا چی د ژو نديو موجوداتو ژو ند د اوبو سرررررر تړلی بلکی او به د ژوند د نورو
ضرورتونو او همدارنګه د هيوادونو د پرمختګ يو عمدر وسيله در.
خوږې اوبه زموږ دا سې يور شتمني او دا سې يور خزانه در چې لوی خدای ج موږ ته راکړې در او نور کم خلک ؛ عرب
او عجم ترې برخمن دي .د دې لپارر چې دافغانستان دا شتمني وپېژنو د اوبوپه اړر يندی معلومات ستاسی سرر شريکوو.

 ۱.۲د نړۍ د اوبو حجم:
د ځکمې د مخ اويا().8سررلنه پر اوبو پوښررل شرروې .په دې کې اور نوي ()9.سررلنه تروې او يوازې درې()3سررلنه اوبه
خوږې دي.نړيوال بانک وايي چې يوازې دور نيم ( )4.2سلنه اوبه خوږې دي او ملکري ملتونه بيا وايي چې اوس په نړۍ
کې يو اع شاريه دور ( )6.4ملياردر وګړي  ،چې د ځمکې د کرې اتلس ( )60سلنه خلک جوړوي  ،همدا اوس خوږو اوبو
ته يسرسی نه لري.

 ۲.۲د افغانستان د اوبو حوزې او سرچينې:
افغانسررنان د اوبو پنځه لويې حوزې لري  ،چې د شررمال  ،امو  ،هلمند  ،هريرود او کابل د حوزو په نومونو يادېږي،
يوازې د هلمند د حوزې په باب له ايران سرررر د حقابې يو تړون شررته  ،نورو ګاونډيو سرررر په دې هکله کوم تړون نه
شته.نورې وړې حوزې هم شته  ،خو په ټوله کې په همدې نومونو کې رالنډېږي  .د اوبو د سرچينو له مخې افغان ستان په
سررربند کې دی  ،يعنی زياترر سرررچينې يې خپلې دي  ،نو له حقوقي  ،قانوني او د حقابې د حقوقو له مخې په قوي دريځ
کې دی.

 ۳.۲د افغانستان د اوبو حجم:
افغان ستان په کال کې پنځه اويا().2ملياردر مترر معکبه اوبه لري  ،چې له هغې جملې څخه يې اور پنځوس ( ) 2.ملياردر
مترر معکبه اوبه د ځمکې پر سر او نورې اته لس ( )60ملياردر يې تر ځمکې يندې اوبه دي.
له نېکه مر ه چې داوبو ډېر زياته برخه  ،يعنی تر نوي ( )۲۱سررلنې پورته ټولې يې خوږې اوبه دي  ،د خوږو اوبو د
مقدار له پلور کيدای شري افغانسرتان په نړۍ کې سراری و نه لري .خو په خواشرينۍ سررر بايد ووايو چې زموږ د ځمکې د
سطحې له ټولو اوبو څخه يوازې شل ملياردر ( )48ملياردر مترر معکبه اوبو څخه په هېواد کې ګټه پورته کېږي او نورې
اور دېرش( )3.ملياردر مترر معکبه اوبه په وړيا ډول د ګاونډيو هېوادونو ځمکې او هوسونه خړوبوي.
د ک مال خان بند د د ه خوږو په کنترول او مهارولو کی د افغانسررررتان په جنوبی رب حوزر يا د هلمند د اوبوپه حوزر کی
عمدر رول لری هغه اوبه چه د ايران هيواد سرررررر د  6326کال د تړون د حقابی څخه اضررررافه وايران هيواد تللی ددی بند
پواسطه راوګرځول سوی چه د د ه اوبو څخه د برقی انرژی په تريسه کولو همدارنګه د کرنيزو ځمکو لپارر د اوبولګولو
لپارر استفادر وسی.

 .۳د هلمند د اوبو حوزه (هلمند سيند) :
د افغانستان د اوبو تر ټولو لويه حوزر د هلمند سيند حوزر در افغانستان يو له هغو هېوادونو دی چې له ګاونډيانو سرر ډيرې
شريکې اوبه لري .دهلمند سيند دافغانستان دډيرو لويو سيندونو څخه گڼل کيږی ،له شروع څخه تر پايه پوری ټول
دافغانستان په خاورر کی بهيږي دبهر له سطحی څخه(  ) ۳۱۱۱مترو به جگوالي سرر د هزارر جات د رونو څخه
سرچينه اخلی او د ( ) ۰۱۱۱کيلو مترو په اوږوالی دافغانستان جنوب او جنوب لويديزو سيمو ته بهيږی  ،دهلمند سيند د
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شروع څخه تر گرشک پوری زياتی ځمکی خړوبوی او سرعت يی ډير زيات دی د گر شک څخه وروسته لوړوالی يی(
 ) ۱۱۱مترو ته راکميږی عرض يی زياتيږی دقلعه بست په سيمه کی دار نداب سيند ورسرر يوځای کيږی.
دهلمند دسيند اوبه ير منظمی دی او داوبو اندازر يی دکال په جريان کی د  ۰۲۱څخه تر  ۵۱۱۱متر مکعب پوری تغير
خوری ،د ه تغيرات کله کله ځمکی تراوبو يندی کوی او کله هم په يور کوچنی سيمه کی محدودی وی دهلمند دسيند
شااوخوا سيمی وچی او سحرايی اقليم لری او دخلکو ژوند دسينداوبو پوری تړلی در نو د سيندد ه تغيرات د خلکو ژوند
دستونزو سرر مخامخ کړيدر  .دهلمند دسيند دپاسه دکجکی په سيمه کی او دگرشک په سيمه کی دبريښنا دتوليد لپارر استفادر
کيږی او د بغرا نهر هم دهلمند دسيندڅخه سرچينه اخلی دکجکی بند دبريښنا ظرفيت په يور ساعت کی  ۳۳۱۱۱او د
گرشک د بريښنا ظرفيت  ۵۱۱۱کيلوواټه فی ساعت ته رسيږی دهلمند دسيندڅخه د نهرونواو ويالو پواسطه ۰۱۱۱۱
هکتارر ځمکه خړوبيږی دهلمند دسيند مرستياين په ارزگان کی کميان او ترين او دسيندونو په برين کو کی يوځای
کيږی او په هرات کی هلمند سيند ته تويږی ،د موسی قلعه او دتو پانی رود د سنگين په سيمه کی ورسرر يوځای کيږی.

 .۴د کمال خان بند ټولنيز ،اقتصادی ,کرنيز او بريښنايی ارزښت:
 ۱.۴ټولنيز ارزښت:
د کمال خان بند په جوړيدلو سررررر به  24ميليونه مترمکعب اوبه ذخيرر او تقريبا  08زرر هکتارر شررراړر ځمکه به ورسررررر
ابادر او د زراعت لپارر امادر سررری چی په دی اسررراس به په دی سررريمه کی د خلکو هسرررتوګنه هم شرررروع سررری که چيری د
افغان ستان د مختلفو سيمو او قومونو څخه خلک دلته مي شت سی يو خو به د سيمی په زراعتی ابادی کی عمدر رول ولری
همدارنګه به د سيمی د مختلفو قومونو او خلکو ترمنځ يو شريکه ټولنيز ژوند ته زمينه مساعدر سوی وی چه د افغانستان د
مختلفو اقشارو او قومونو په نږديوالی او ټولنيزواړيکو کی ښه ثابت کيديی سی.

 ۲.۴اقتصادی ارزښت:
د افغانستان او ايران ترمنځ د هلمند سيند داوبو د ويش د  6326کال د کب د مياشتی د تړون مطابق بايد ايران ته د هلمند د
اوبو څخه  028ميليونه مترمکعب اوبه د کاله ورکړل سوی وای خو د کورنيو جکړو او نورمشکالتو په وجه د ه تړون د
ايران هيواد د لوری عملی نه سررو د څيړنو له مخی ايران په تيرو  20کلونو کی د شرروی تړون څخه  .2سررلنه اضررافه اوبه
وړی.
چه په دی ح ساب د افغانستان دولت بايد د د ه مقدار اوبو قيمت د ايران څخه و واړی چه که د نړيوالو تړونونو پربنس
هر مترمعکب اوبو بيه  28سلنه اټکل کړو نو د  20کلونو اوبو قيمت به

د

850000000*75%=637500000*0.5cent =318750000*48=1.530000000000
1.53ميلياردر ډالرر وی همدارنګه که چيری د ايران دولت د  6326کال د تړون څخه د اضررافه اوبو وښررتنه کوی نو د
اف غانسرررر تان دولت بايد د اوبو د نړيوالو قيمتونو په نظرکی نيولو سرررررر اوبه ورباندی خرڅی کړی او قيمت يی بايد واخلی
فر ضا که چيری افغانستان ايران ته د کاله د تړون د حقابه اوبو څخه  388ميليونه مترمکعب اضافه ورکړی د دی څخه به
د افغانستان کلنی عايد  628ميليونه ډالرر وی.
او که چيری افغانسررتان وکويی سرری هغه اوبه چه ګاونډيو هيوادونو ته ځی کنترول او راوګرځوی او په سررالمه توګه يی په
هيواد کی دننه مديريت کړی په سالمه توګه د بري ښنا په توليد او زراعتی چارو کی ورڅخه استفادر وکړی نه يواځی دا چی
د هيواد وزګارر خلکوته به دندی او کاری فر صتونه برابر سی د هيواد کلنی عوايد به ور سرر زيات سی او افغان ستان به د
يو وارداتی هيواد څخه په يو ځان بسيا صادراتی هيواد تبديل سی.
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 ۳.۴کرهڼيز ارزښت:
افغانستان يو زراعتی هيواد دی چه تقريبا  08سلنه وګړی يی په زراعت مصروفه دی چه په دی حساب د افغانستان تقريبا
نيم توليدات زراعتی دی صنعت تراوسه په افغانستان کی په خپلولومړنيو مرحلو کی چه تقريبا  6سلنه وکړی يی په صنعت
مصروفه دی.
پوهيږو د کمال خان بند د تکميل سرر د سيمی د شاړو ځمکو څخه به اتيازرر هکتارر ځمکه د زراعت لپارر اوبه پيداکړی
چه د يو منظم اوسيستماتيک ابياری سيستم په جوړولو سرر د ه اندازر ځمکه ابادر سی د يادی سيمی د اقليمی حالت په نظر
کی نيولو سرر په نوموړی سيمه کی د نمو ،ماشو او هندوانو کښتونو ښه ودر کوی .نو که چيری مونږو يواځی د نمو
کلنی توليد دلته محاسبه کړو نو ليکالی سو.

80000hec*1115kg=89200000kg=89200ton
په کلنی ډول به د نمو توليد  09488ټنه وی.
داچی د نيمروز وييت د ځمکی د ميل د ( )468-8درجی کی قرار لری چه په دی اساس د ه سيمی د زراعتی ځمکو ،د
شهرکونو د تاسيس ،با ونوجوړولو  ،د صنعتی پارکونو جوړولو او سړکونو د جوړولو لپارر مناسبی دی.

 ۴.۴بريښنايی ارزښت:
اوسررمهال افغانسررتان د برېښررنا له کبله يو اړهېواد در ،موږ  ۱۱سررلنه خپله د اړتيا وړ برېښررنا له ګاونډيو هېوادونو او په
ځانګړې توګه له تاجکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان او ايران څخه واردو اوله دې کبله د کال شاوخوا  ۵۵۱تر  ۵۱۱مليونه
ډالرر پي سې له ي سه ورکوو .که چېرې د افغان ستان د برې ښنا له ټولو داخلي توليدي سرچينو څخه ګټه پورته شي کوئ شي
په ټوليزر ټوګه د کال  ۰۵۵زرر مېګاواټه برېښنا توليد کړي او دا په داسې حال کې در چې برېښنا ته د افغانستان کلنۍ اړتيا
په ټوليزر توګه  ۱۱۱۱ميګا واټه در .د برېښررنا د توليدي سرررچينو څخه يو هم زموږ د اوبو بندونه او له جملې څخه يې د
کمال خان بند در چې بيار ونې سرررر کولئ شرري  ۱تر  ۲مېګاواټه برېښررنا توليد کړي .چې يادر برېښررنا د افغانسررتان او په
ځانګړې توګه د نيمروز وييت په توليدی او روښنايي اهدافو کې مهم رول لوبوئ شي.

 .۵د کمال خان بند چاپيريالی او اقليمی تاثيرات:
نيمروز د هېواد له ګرمو وييتونو څخه دی چې په لوېديځ کې له ايران او په سويل کې له پاکستان سرر پوله لري ،همداراز
په شررمال کې له فرار او ختيځ کې له هلمند وييتونو سرررر په ګاونډ کې پروت دی چې له جغرافيايي پلور ځانګړی اهميت
لري .نيمروز وچه او ګرمه هوا لري چې په اوړي کې تودر او وچه او په ژمي کې معتدله وي .په د ه وييت کې د لويو
او کوچنيو سيندونو شتون ،د نوموړي وييت د اوسېدونکو او څارويو لپارر مناسب شرايط برابر کړي دي .هلمند سيند چې
د هندوکش له رونو سرچينه اخلي په همدې سيمه کې د هېواد لوېديځ او سويل ته بهېږي .د پېچليو درو او رونو ترمنځ
دد ه سيند بهېدل د کال په بېالبېلو ف صلونو کې د ځمکو د ويجاړېدو او سيالبونو د راتلو يمل کېږي .دا په دا سې حال کې
دي چې دد ه سيند په اوږدو کې د اوبو د بندونو د جوړولو ،د برې ښنا د توليد او کرنې د ودې او پراختيا په موخه د شاړو
ځمکو د خړوبولو لپارر په ب شپړر توګه شرايط برابر دي .پر همدې يرر له دې مخکې کجکي بند او په روان کال کې کمال
خان بند ګټې اخي ستو ته سپارل شوی چه په دی سرر به د سيمی وچو سيموته اوبه ور سيږی اود ښتی سيمی به زر ونی او
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ښرررايسرررته کړی او د سررريمی اقليمی اوچاپيريالی حالت به ورسررررر تغيروکړی او همدارنګه به جنوب رب حوزر د کال په
اوږدوکی د وچکالی څخه وساتی د ه بندونه د ځمکی يندی اوبو سطحه هم لوړوی.

 .۶د کمال خان بند جوړښت:
موقعيت  :کمال خان بند د اوبو ګرځونی يو مهم بند دی چه د نيمروز وييت د چهاربرجک ولسوالی په شمال 60
کيلومتری او د نيمروزوييت په  92کيلومتری کی موقعيت لری.
د بند جګوالی 16m :
د بند اوږدوالی 2.274km :
د بند پورتنی عرض 9m :
د بند يندنی عرض 90m :
د بند ډول (نوعيت ) Gravity :
د پرچاوی ډول (نوعيت ) Ogee :
د بحر د سطحی څخه جګوالی 234 :
د بريښنا د توليد اندازر 9mwh :
د بند د اوبو ذخيرر  24 :ميليونه مترمکعبه
کمال خان بند يو هايدرواليکټريسيټی او د اوبولګولو بند دی هايدرواليکټريسيټی بندونه هغه بندونو ته ويل کيږی چه پراوبو
باندی د اوبو څخه د بريښنا د په يس راوړلو لپارر جوړيږی .کمال خان بند د  9ميګاواټه بريښنا د توليد ظرفيت لری
همدارنګه کمال خان بند د کرنيزو ځمکو د خړوبولو لپارر هم اوبه ذخيرر کوی په دی اساس يو د ابياری يا اوبولګولوبند هم
ورته ويل کيږی.

 .۷د کمال خان بند تخنيکی جوړښت:
دا چه کمال خان بند په يور هوارر سيمه کی جوړسوی د سيمی ميل يی کم دی د اوبو د ذخيرر کولو لپارر د بند اوږدوالی
زيات دی په دی اساس د بند ساختمان خاورين بند په نظر کی نيول سوی همدارنګه د پرچاوی په موقعيت کی يو جاذبوی
کانکريټی بند جوړسوی.
 Gravity damيا جاذبوی بندونه هغه جامدو بندونو ته ويل کيږی چه د کانکريټو او يا هم نورو کلکو ساختمانی موادو
څخه د سيندونو په عرض باندی د اوبو د ذخيرر کولو لپارر جوړيږی د د ه ډول بندونو عرضی مقطع ذوذنقه ای په
نظرکی نيول کيږی چه يندی عرض به نسبت پورتنی عرض ته زيات وی .په دی ډول بندونو کی د عرضی مقطع ابعاد
په داسی ډول ټاکل کيږی چه په بند باندی ټول عمل کوونکی قواوی يا بارونه د خپل وزن په اساس وز می.
هغه قواوی يا بارونه چه په دی ډول بندونه باندی عمل کوی په يندی ډول دی.
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 . 6د بند خپل وزن
 . 4د اوبو فشار
 . 3په قاعدر کی د خاوری
فشار
 . 2د اوبو موجی فشار
 . 2د رسوبی موادو فشار
 . 1د يخ بند فشار
 . .د باد فشار
 . 0د زلزلی قوی
 . 9حرارتی بارونه

 .۸خاورين بندونه:
خاورين بندونه هغه بندونو ته ويل کيږی چه بدنه يی د مختلف ډوله خاورو څخه د طبقو په شکل جوړيږی دا ډول بندونو په
هوارو او لږ ميل لرونکو سرريمو کی جوړيږی دا ډول بندونه د ذوذنقه ای عرضرری مقطع لرونکی وی همدارنګه په دی ډول
بندونو کی د اوبو د نفوذ او خاوری د رژيدو د مخنيوی لپارر د خاورين بندونو مخ په کرش ډبرو پوښررررل کيږی ترڅو د باد
اوباران پوا سطه تخريب نه سی .د کمال خان بند بدنه په خاورين ډول جوړ سوی ځکه د سيمی ارا ضی د دی ډول بندونو
جوړولو ته جوړر ور چه يندنی عرضی يی  98مترر او پورتنی عرض يی  9مترر ډيزاين سوی.

 .۹د کمال خان بند ذخيره:
کمال خان بند دا چه په هوارر منطقه کی جوړدی او د بند اوږدوالی يی د 4..2کيلومترر دی د  24ميليونه مترمکعبه اوبو د
ذخيرر کولو وړتيا لری.

 .۱۱ابګيرساحه :
کمال خان بند دا چه د هلمند سيند په مسيرکی پروت دی نو ټولی اوبه يی د هلمند سيند او د سيمی د سيالبونو څخه په
ذخيرر کی ذخيرر کيږی.

 .۱۱د کمال خان بند پرچاوه :
پرچاور د بند د ذخيری څخه د اضافی اوبو د ردولو لپارر جوړيږی په سيالبی وختونو کی يا هغه وخت چه د بند په ذخيرر
کی اوبه زياتيږی د دی لپارر چی په بند باندی اوبه وا نه وړی د بند لپارر پرچاور جوړيږی ترڅو د ه اضافی اوبه د هغه
يری تيری سی اويا هم د بند د ذخيری خالی کولو او رسوباتو د پاکولو لپارر له دی يری استفادر کيږی.
د کمال خان بند پرچاور  ogeeډول در  ogeeپرچاور د پرچاوی يو شکل دی چه اوبه په ارتفاعی ډول يندی خواته
پرچاور کوی د ه پرچاور ځانته ځانګری ساختمان او شکل لری چه د هغه په اساس په د ه نوم ياديږی .په شکل کی يی
ليدلی سو.
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سپارښتنی:
 . ۰دا چه د کمال خان په شاوخوا کی پراخی ځمکی موجودی دی په نوموړی سيمه کی بايد د زراعتی ځمکوبرسيرر د
خلکو د اوسيدنی لپارر استوګنيزشهرکونه جوړسی او د افغانستان د مختلفو سيمو او قومونو خلکوته وويشل چه په سرر به د
افغانستان د مختلفوسيمو اواقواموترمنځ اړيکی زياتی همدارنګه به د سيمی ستراتيژيک اهميت ورسرر زيات سی.
 . ۵د همند سيند د عمومی حوزی د اوبو مقدار د لوړو لپارر دی د فرعی حوزو د اوبوښه مديريت ترسرر سی په دی معنی
چه د فرعی حوزو د سيالبی اوبو لپارر دی چک ډيمونه جوړسی چه په دی سرر د سيالبی اوبو څخه د هلمند او نيمروز
وييتونو په وچومنطقو کی هستوګن خلک همدارنګه کوچيان استفادر وکړای د دی ترڅنګ به د سيالبونو په کم والی  ،د
ځمکی يندی اوبو د سطحی په لوړوالی د هلمند سيند د اوبو د مقدار په ډيروالی مثبت تاثيرولری.
 .۳دا چه نيمروز وييت يو سرحدی وييت او چابهاربندر سرر نږدی پروت دی د تجارت او صنعت په يو ښه مرکز
بدليديی سی ددی لپارر هغه بريښنا چه د کمال خان بند څخه به توليد سی د کمال خان بند په سيمه کی دی يو صنعتی پارک
جوړسی او د د ه بريښنا څخه دی استفادر وسی.

ماخذونه :
.6
.4
.3
.2

Nwara.gov.af
INTEGRATED IRRIGATION AND POWER DEVELOPMENT HELMAND BASIN
HELMAND BASIN
Water and Power Authority Republic of Afghanistan
Design Principles of earth fill dams

www.britannica.com .2

24
Twitter: twitter.com/Nwara_afghan

Fb: www.facebook.com/NWARA.af

Email: chiefofstaff.nwara1398@gmail.com

Web: www.nwara.gov.af

Tel: 0202522472

د سيمي پر ُثبات د کمال خان د بند مثبتي آغېزي
عبدالودود

طراح1

د بُست پوهنتون د مسلکي پراختيا د مرکز( )PDCامر او د حقوقو او سياسي علومو پوهنځئ استاد

لنډيز:
اوبه د جغرافيې وينه در ،هيڅ بدن له ويني پرته ژوند نه سي کويی  .اوبه د ژوند اړتيا در ،انسان پرته له اوبو ژوند نسي
تېرويی ،اوبه د انسان په ژوند کښې مستقيم او ير مستقيم ارزښت لري ،په نړې کښې هيڅ ژوندی موجود له اوبو پرته
ژوند مخته نسي وړيی؛ اوبه د ځمکي پر سر د سيندونو ،ويالو ،سمندرونو ،بخار او کنګل په ډول شتون لري .افغانستان
چې د منځنۍ او سويلي آسيا تر منځ موقعيت لري ،دلته هم د اوبو پر سر ډېري ستونزي موجودي دي او د اوبو د کمښت
ستونزر ډېرر مهم ه در .په نړۍ کښې له دوديزو ،نظامي او سياسي ترينګلتياوو سرر سرر چاپېلایر او اقتصادي وضعيت هم
د پام وړ دی .په هغه راپور کښې را لي دي کوم چې د جانز هاپکنز پوهنتون تازر خپور کړی ،چې په ۵۱۵۲م کال کښې
به له هرو دريو نفرو څخه يو نفر په داسي هيواد کښې ژوند کوي چې هلته به د اوبو کمښت وي ،دا په داسي حال کښې در
چې اوسمهال د نړۍ ۳۰هيوادونه د اوبو له کمښت سرر مخ دي او تر ۵۱۵۲م پوري چې هند هم پکښې شامل دی د نفوسو
د ډېرښت له کبله به نور هم د اوبو له کمښت سرر مخ سي.
کليدی کلمات :اوبه ،د اوبو ارزښت ،ثبات او ستونزی
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سريزه:
اوبه د دې تر څنګ چې د انسانانو او حيواناتو په ورځني ژوند کښې اهميت لري ،د انسانانو په اقتصادي ژوند کښې هم
خورا ارزښت لري .
د اوبو د اقتصادي اهميت په کال  ۰۲۲۲م کښې د وبلين په نړيوال کنفرانس کښې په نړيواله کچه مطرح سو او دا موضوع
د يوويشتمي پېړۍ د سټراټيژيکو او حياتي مسايلو په اجنډاء کښې شامله سور ،د کنفرانس ګډونوالو د رايو په يووالي پرېکړر
وکړر چې اوبه يور اقتصادي مادر در ،د طبيعي سرچينو ،لکه ځمکه ،ځنګل ،کان او ژويو بر خالف د اوبو آ ېز له سياسي
پولو هم بهر موجود وي؛ لکه د سيندونو جريان په څو هيوادونو کښې .
د امريکايې ساينس پوهانو په اند په مريخ کښې هم د اوبو د شتون آ ېزي ليدل سوي دي چې معلوميږي هلته اوبه وې ،نو
ژوند به هم وو ،خو کله چې اوبه له منځه تللي دي ،نو ژوند هم پای ته رسېدلی دی ،اوسمهال ساينس پوهان وايې که موږ له
اوبو سرر احتياط ونه کړو؛ نو زموږ ژوند به هم د مريخ په څېر سي ،او دا يې هم ويلي ،چې اوبه له تيلو هم ارزښتناکه مادر
در.
په تېرو وختونو کښې به جګړې د خاورو او ښارونو د نيولو پر سر وې ،خو اوس کارپوهان اټکل کوي چې د راتلونکو
جګړو يور لويه برخه به د اوبو د سرچينو د کنټرول پر سر وي ،چې په دې تعبير سرر يوازي په تېري پېړۍ کښې د هيوادونو
تر منځ اوور جنګونه د اوبو پر سر رامنځته سوي دي .د اوبو مسله په نړۍ کښې نن سبا ډېرر مهمه در چې سياستوال يې هم
خورا اندېښمن کړي دي ،د اوبو پر سر شخړي په ټولي نړۍ کښې شتون لري ،ځکه چې په ټولي نړۍ کښې شاوخوا ۵۲۱
داسي سيندونه شتون لري چې له څو هيوادونو څخه تېريږي.
همدا اوس د پاکستان او هندوستان تر منځ د اندوس پر سيند او همدارنګه د چين او نيپال ،هندوستان او بنګلدېش تر منځ پر
هغو سيندونو کړکېچ دی چې د هماليا له رونو سرچينې اخلي او په يادو هيوادونو کښې بهيږي ،دا سيندونه  ۲۱۱ميليونه
خلکو ته اوبه برابروي.
په همدې ډول د قر زستان ،قزاقستان او تاجکستان تر منځ هم د آمو  ،ارل او سري سيندونو پر سر جنجال دی ،د دې تر
څنګ په منځني ختيځ کښې د ايران -فلسطين او عراق – اسرائيلو ترمنځ د شاتل العرب اوبو او د ترکيې د ډيمونو پر سر
جنجال شتون لري ،دې ته ورته يو شمېر نور هيوادونه لکه د سوريې او عراق تر منځ د تاجرس سيند ،د امريکا او مکسيکو،
ارجنټاين او يورګوای ،په افريقا کښې د زمبابوې ،موزنبيک ،بوتوانيا ،چوبا ،زيمبيا ،د سينيګال او نايجريا ترمنځ او همدارسي
د نړۍ په نورو برخو کښې هم د اوبو پر سر شخړي شتون لري.

الف -:د ګاونډيو هيوادونو تر منځ د کړکېچ عوامل:
اوس اوبه يور اقتصادي مادر در چې د هيوادونو پر سياسي او اقتصادي اړيکو ژورر آ ېزر لري ،پيټرهاک انګليس ځمکپور
دی ،هغه يو موډل وړاندي کړی دی ،چې پکښې را لي ۰۵عوامل دي چې په نړۍ کښې د ګاونډيو هيوادونو تر منځ شخړي
رامنځته کوي ،چې له دې ډلي شپږ يې د اوبو پر سر دي ،چې دا عوامل عبارت دي له :
.6
.4
.3
.2
.2
.1

آزادو اوبو ته د هغو هيوادونو تمايل چې په وچه کښې پراته دي .
د اوبو د وېش پر سر کړکېچ.
د سيندونو د مسير بدلول ګډو سيندونو ته.
له کوچنيو جهيلونو څخه د ګټي اخيستني پر سر اختالف.
د سيند په اوږدو کښې د اوبو پټول.
په مصنوعي ډول له وريځو باران.
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ب -:د اوبو نړيوال وضعيت:
د ملګرو ملتونو د اوبو پروګرام د څېړنو او ارزونو له مخي هغه لس هيوادونه چې د اوبو له ډېرو ستونزو سرر مخ دي له
سوماليې ،موريتانيا ،سوډان ،نايجريا ،عراق ،ازبکستان ،پاکستان ،مصر ،ترکمنستان او سوريې څخه عبارت دي.
د افغانستان درې ګاونډيان ،پاکستان ،ازبکستان او ترکمنستان د اوبو له کمښت سرر مخ دي ،چې دا ستونزي بيا تر افغانستان
پوري هم رسيږي؛ ځکه موږ له دوئ سرر ګډي اوبه لرو ،خو البته بې له پاکستانه( ،نيازی۰۳۲۱.م.)۳:
د اوبو پورتني ارزښت ته په پام سرر په۰۲۵۲م کال کښې د مارچ پر ۵۵نېټه د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلې
ونډر دايرر سور او د مارچ  ۵۵نېټه يې د اوبو نړيواله ورځ وټاکله او په ۰۲۳۲م کال د مارچ پر۵۵نېټه لومړي ځل لپارر د
اوبو نړيواله ورځ ولمان ځل سو؛ په همدې ورځ په ټولي نړۍ کښې د اوبو د اهميت او ګټورتوب په اړر بايد اړين ليکلي
لکچرونه ،رسنيز پروګرامونه ،فلمونه ،ګردي مېزونه او سمينارونه ورکړل سي.
په ټولي نړۍ کښې  ۱۱۲ميلياردر مترر مکعبه اوبه شتون لري چې  ۲۱%يې د بحرونو ،خليجونو او سيندونو په بڼه۵% ،
په قطبونو کښې د يخي په ډول او  ۰%د ځمکي يندي دي ،يوازي ډېري لږي هغه يې د خوږو اوبو په شکل کاريږي چې
ورځ تر بلي د کمښت سرر مخ دي.
افغانستان د نړۍ هغه هيواد دی چې سيندونه يې له خپلي خاوري سرچينه اخلي ،خو اوبه يې تر ډېرر بريدر نورو هيوادونو
ته بهيږي ،لکه څنګه چې کشمير د خپلو اوبو د سرچينو په موخه د جګړي او کشمکش ميدان ګرځېدلی دی ،همداسي د
افغانستان د دېرشو کلونو کشمکشونو يو عمدر يمل هم همدا اوبه ګڼل کيږي؛ افغانستان د اوبو له کبله يو ني هيواد دی چې
د اوبو کلنی جريان يې  ۱۲ميلياردو مترو مکعبو ته رسيږي.
افغانستان  ۰۳۱کوچني او لوئ سيندونه لري چې د هغو له جملې څخه  ۱۳يې لوئ دي ،دا په داسي حال کښې در چې د
هيواد ټول وييات سيندونه لري( ،نيازی۰۳۲۱.م.)۱:

ج -:د افغانستان د سيندونو د حوزې:
په عمومي توګه افغانستان د سيندونو د حوزو پر اساس پر پنځو حوزو ويشل سوی دی چې هرر يور يې يندي په جال جال
توګه توضيح کوو:
 .6د کابل او آندوس حوزر ( :)Indus river basinدا حوزر د افغانستان د سيندونو د حوزو په سلو %کښې دولس
 ، ۰۵په سلو کښې شل  ۵۱%کرنيزر ساحه او په سلو کښې  ۳۲%د افغانستان نفوس تشکيلوي ،په دې برخه کښې
د نفوسو ګڼوالی په هر کيلومتر مربع کښې نوي ( )۲۱او د( )22Billion m3په شاوخوا کښې د اوبو د عمومي
کلني جريان درلودونکې در ،چې په وروستي پړاو کښې د هند د سمندر سرر يو ځای کيږي؛ په عمومي توګه د
افغانستان د سيندونو د حوزو د مجموعي جريان په سلو کښې شپږويشت  ۵۲%تشکيلوي.
 .4د آمو سيند حوزر ( :)Amu darya river basinدا حوزر د افغانستان د سيندونو د حوزو په سلو کښې څوارلس
 ۰۱%تشکيلوي ،په نتيجه کښې د افغانستان د اوبو د مجموعې په سلو کښې پنځه اويا  ۲۱%جريان په همدې حوزر
کښې وجود لري؛ د نفوسو ګڼوالی يې په هر کيلو متر مربع کښې( (۳۳نفرر دی او د ( )48 Billion m3په شاوخوا
کښې د اوبو د مجموعې کلنۍ بهېدني لرونکي در ،د آمو سيند حوزر د ترکستان د دښتو په پراخې ساحې کښې بهيږي
او همدا ساحه خړوبوي.
 .3د هريرود -مر اب سيندونو حوزر ( :)Harirud - marghab river basinدا حوزر د افغانستان د سيندونو د
حوزو په سلو کښې %دولس  ،۰۵په سلو کښې يوولس  ۰۰%کرنيزر ساحه او د افغانستان د نفوسو په سلو کښې
اته  ۱ %تشکيلوي.

27
Twitter: twitter.com/Nwara_afghan

Fb: www.facebook.com/NWARA.af

Email: chiefofstaff.nwara1398@gmail.com

Web: www.nwara.gov.af

Tel: 0202522472

نوموړې حوزر د افغانستان د اوبو له مجموعي بهېدني څخه په سلو کښې څلور  ۱%احتوا کوي؛ د نفوسو ګڼوالی
يې په هر کيلو متر مربع کښې دوويشت) )۵۵نفرر دی او د اوبو مجموعي کلنۍ بهېدنه يې د ( )3 Billion m3په
شاوخوا کښې اټکل سوې در ،په افغانستان کښې د يو کم واټن تر طی کولو وروسته د قراقوم په دښتو کښې جذبيږي.
 .2د شمالي برخو د سيندونو حوزر ( :)Northern river basinدا حوزر د افغانستان د سيندونو د حوزو په سلو
کښې يوولس  ،۰۰%کرنيزر ساحه په سلو کښې پنځلس  ۰۲%او په سلو کښې ديارلس  ۰۳%د افغانستان نفوس
تشکيلوي ،د نفوسو ګڼوالی يې په هر کيلومتر مربع کښې( )۳۲نفرر ښودل سوی دی ،او د( )2 Billion m3په
شاوخوا کښې يې د اوبو مجموعي کلنۍ بهېدنه ښودل سوې در .په عمومي توګه نوموړې حوزر په سلو کښې دور
 ۵%د افغانستان د اوبو د مجموعي جرياناتو لرونکې در او د دې حوزې اضافي اوبه د اورال جهيل ته توئيږي.
 .2د هلمند د سيند حوزر ( :)Helmand river basinدا حوزر د سيندونو د حوزو په سلو کښې يوڅلوېښت ،۱۰%
کرنيزر ساحه په سلو کښې يو دېرش ۳۰%او په سلو کښې اته ويشت ۵۱%د افغانستان نفوس تشکيلوي او د ابو د
مجموعي بهېدني په سلو کښې يوولس ۰۰%تشکيلوي ،د نفوسو ګڼوالی يې په هر کيلومتر مربع کښې( )۵۵نفرر
ښودل سوی دی او د اوبو د مجموعي کلنۍ بهېدني کچه يې د ( )9 Billion m3په شاوخوا کښې اټکل سوې در،
چې د کمال خان بند د همدې حوزې اړوند ګڼل کيږي کوم چې زموږ د اوسنۍ علمي مقالې عمدر موضوع هم ګڼل
کيږي( ،تڼيوال.)۲۵-۲۰ :۰۳۲۰.

د  -:د کمال خان د بند جوړښت:
د کمال خان بند چې د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت لخوا د خپرو سويو ګذارشونو پر اساس د شاوخوا  ۱۱زرر
هکتارر ځمکي د خړوبولو او د  ۲ميګاواټه برېښنا د توليد د ظرفيت په درلودلو سرر د سيمي په اقتصادي وضعيت کښې
به په هر اړخيزر توګه د پام وړ مثبتي آ ېزي رامنځه ته کړي ،د سيمي د سرسبزۍ ،د اقليمي وضعيت د مساعدوالي او
همدارنګه د ځنګلونو د احياء تر څنګ به د انسانانو او حيواناتو لپارر چاپېلایر په فوق العادر توګه د ورر او مطلوب
ژوندانه لپارر مساعد کړي.
د نوموړي بند په جوړېدو سرر ټولي هغه پټي او له له پامه لوېدلي سرچيني په ملي کچه د متحرک اقتصاد د يوې فعالي
هستې د پياوړتيا په بهير کښې به په ستري توليدي پانګي تبديلي سي ،د لس ګونه زرر کاري فرصتونو په ايجاد سرر به
د صعنت ،ښاري پرمختګ او انساني پراختيا لپارر به د ورر شرايطو په رامنځته کولو سرر ،سيمه د جغرافيې د
محروميت ل ه زندان څخه د سوداګري او ثروت په مرکزيت تبديله کړي ،کوم چې په محلي او ملې کچه به له پايدارر
امنيتُ ،ثبات او د سولي له بنسټيزر ايجاد سرر به د پام وړ مرسته وکويی سي ،ځکه د يو شمېر برجسته نړيوالو څېړونکو
او زموږ د خپلو مشاهداتو پر اساس همدې فقر ،بېکارۍ او اقتصادي فرصتونو ته د خلکو نه يس رسي په هيواد او
سيمي کښې ناامنۍ او د ترويزم ايجاد ته زمينه برابرر کړې در.
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پايله:
زموږ د څېړنو او تحليلي مرکو پر بنس په سيمه کښې د تروريزم ستر تعريف فقر او محروميت رامنځته کړی دی،
په افغانستان کښې د خيريه چارو ملي او نړيوال مرستندويه بنسټونه وايې چې د افغانستان د لويديزي سيمي ډيري ځوانانو
د بې کارۍ له امله د وسله والو مخاليفينو ليکو ته مخه کړېدر ،تجارب څرګندوي کله چې کوم ګاونډي هيوادونه و واړي
په يور هيواد کښې مداخله وکړي او خپل سټراټيژيک عُمق تعقيب کړي نو لومړی يې د سرحدي مناطقو اقتصادي او
معيشتي وضعه تحليلوي ،که چېري يې ځوانان بې روزګارر او له اقتصادي فرصتونو څخه ليري و اوسي نو ډېر ژر يې
د خپلو موخو لپارر د کارولو په موخه يس په کار کيږي ،ځکه کله چې ځوانان بې کارر سي نو د کورنۍ د ړيو د فشار
او ځوروني برسېرر ځان د ټولني د اوږو بار هم ګڼي ،چې له دې وضعې څخه بيا له بدر مر ه د سيمي او نړۍ هيوادونه
او استخباراتي سازمانونه په خپله ګټه د اهدافو د تعقيب لپارر د هغوئ د استعمال لپارر يس په کار کيږي.
وندي ستري ملي عمراني پروژي که څه هم له يوې
په نتيجه کښې ويالی سو چې د کمال خان د بند او برېښناکو
خوا د سلګونو زرر هکتارر ځمکو د خړوبولو ،د سېالبونو له زيانونو څخه د ځمکو او خلکو د ژ ورلو ،د برېښنا له
توليدولو تر څنګ د اقتصاد ملي څرک په حرکت راولي او لس ګونه زرر کورنيو ته د ژوند او عمران ورر شرايطو
په رامنځته کولو ،سرر ځوانانو ته د پام وړ کاري زميني مساعدوي چې ،دا پ خپل وار سرر سوکه سوکه د سيمي پر
ُثبات باندي اندازي زياتي مثبتي آ ېزي پرېباسي او د جګړې کمبله له هيواد ،سيمي او نړۍ څخه ورټولي .

ماخذونه:
 .6سيستانی ۰۳۲۱ ،ل .جغرافيايې تاريخي ،و اقتصادي وييت هلمند،عرفان خپرندونه ټولنه ،جلد( )۰ص (.)۵۲۱
 .4نيازی۰۳۲۱ ،ل .د افغانستان اوبه ،سوله خپرندويه ټولنه،جلد( )۰پاڼي (.)-۳-۵-۰
 .3تڼيوال .۰۳۲۰ ،د افغانستان عمومي جغرافيه ،مومند خپرندويه ټولنه ،جلد( )۰پاڼي (.)۵۲-۲۰
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د ژونـــــد پر چاپيلایر د کمال خان بنــــد اغيزي
حرررررررضررت عررررررمر

شررررېرزاد 1

د بُست پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو پوهنځي محصيل

لــــنډيــــز:
اوبه چي په اوسني وخت کي ترټولو قيمت بها مادر در او ترټولو لوړ ارزښت لري د اوسنۍ نړۍ زياترر جګړې هم د اوبو په
سر دي په خاص ډول خوږې اوبه چي ټوله نړۍ له کمښت سرر مخ در افغانستان چي د نړۍ په کچه يو له هغو هيوادونو
څخه شميرل کيږي چي زياتي او پريمانه خوږي اوبه لري خو بدبختانه د ه طال يې مادر له څو پيړيوو راهيسي ګاونډيو
هيوادونو ته رواني دي له هغو څخه د هلمند سيند دی چي د هيواد په سطحه له ټولو لوی او پراخه سيند شميرل کيږي چي
ميلياردونه ډالر ارزښت لري اما اوبه يې زموږ ګاونډي هيواد ايران ته په وړيا ډول رواني وې خو خوشبختانه اوس هغه
وخت راسيدلی دی چي موږ خپلي اوبه مهار کړود کمال خان بند د افغانستان ملي شتمني او ارزښتونو څخه شميرل کيږي
ياد د افغانانو د اوو پيړيو له ارمانونو څخه شميرل کيږي له نن څخه اوور پيړۍ مخکي د افغانستان په جنوبي وييت نيمروز
کي د کمال په نوم يو و طندوسته او پر وطن مين افغان اوسيدر نوموړي دا هيله لرل چي داسي بند جوړ کړي چي له ايران
څخه خپلي اوبه مهار کړي بايخرر نوموړي له زياتو خواريو او تکاليفو وروسته د خټو او تختو څخه يو بند جوړ کړ او څه
ناڅه اوبه يې رامهار کړي خو له څه مودي وروسته د ګوډ تيمور پر نوموړۍ سيمه بريد وکړ کمال يې په حق ورساور او
نوموړی بند يې وران کړ له کلونو  ،کلونو ځنډ وروسته يو ځل بيا د دې هيواد يو وطندوسته پر وطن مين او خاوري ته ژمن
بچي سردار داود خان يو ځل بيا د د ه بند د جوړولو تکل وکړ او نوموړی بند يې د کمال په نوم ونوماور خو بدبختانه پر
داود خان هم لنډر سور د ثور کودتا د داود خان ترڅنګ د کمال خان بند ارمان هم خاوري کړر  ،که څه هم هرڅه بدل سور
خو د کمال ارمان ي هم هغسي استوار ور چي بايخرر څلور لسيز وروسته د هيواد ولسمشر د کمال خان بند د جوړيدو تکل
وکړ خو د دې هرڅه د ي پرمختګ او جوړيدو هغه وخت وځليدله چي انجينر خان محمد تکل د اوبو او انرژۍ د عمومي
رياست د رئيس وټاکل سوو چي اوسمهاله يې چاري بشپړر سوي دي او په نږدي راتلوونکي کي به ګټي اخيستني ته وسپارل
سي .
کليدی کلمات :اوبه او په چاپيلایر باندی د هغه اغيزی
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ســريزه
اوبه د جغرافيې وينه در ،هيڅ بدن له ويني پرته ژوند نه سي کويی .اوبه د ژوند اړتيا در ،انسان پرته له اوبو ژوند نسي
تېرويی ،اوبه د انسان په ژوند کښې مستقيم او ير مستقيم ارزښت لري ،په نړې کښې هيڅ ژوندی موجود له اوبو پرته
ژوند مخته نسي وړيی .اوبه د ځمکي پر سر د سيندونو ،ويالو ،سمندرونو ،بخار او کنګل په ډول شتون لري .اوبه د دې تر
څنګ چې د انسانانو او حيواناتو په ورځني ژوند کښې اهميت لري ،د انسانانو په اقتصادي ژوند کښې هم خورا ارزښت
لري .د اوبو د اقتصادي اهميت په اړر په کال (۰۲۲۲م) کښې د وبلين په نړيوال کنفرانس کښې د د اوبو اقتصادي اهميت په
نړيواله کچه مطرح سو او دا موضوع يې د يوويشتمي پېړۍ د ستراتيژيکو او حياتي مسايلو په اجنډاء کښې شامله سور ،د
کنفرانس ګډونوالو د رايو په يووالي پرېکړر وکړر چې اوبه يور اقتصادي مادر در ،د طبيعي سرچينو ،لکه ځمکه ،ځنګل ،کان
او ژويو بر خالف د اوبو آ ېز له سياسي پولو هم بهر موجود وي؛ لکه د سيندونو جريان په څو هيوادونو کښې  .د امريکايې
ساينس پوهانو په آند په مريخ کښې هم د اوبو د شتون آ ېزي ليدل سوي دي چې معلوميږي هلته اوبه وې ،نو ژوند به هم
وو ،خو کله چې اوبه له منځه تللي دي ،نو ژوند هم پای ته رسېدلی دی ،اوسمهال ساينس پوهان وايې که موږ له اوبو سرر
احتياط ونه کړو؛ نو زموږ ژوند به هم د مريخ په څېر سي ،او دا يې هم ويلي ،چې اوبه له تيلو هم ارزښتناکه مادر در .په
تېرو وختونو کښې به جګړې د خاورو او ښارونو د نيولو پر سر وې ،خو اوس کارپوهان اټکل کوي چې د راتلونکو د
راتلونکو جګړو يور لويه برخه به د اوبو د سرچينو د کنټرول پر سر وي .يوازي په تېري پېړۍ کښې د هيوادونو تر منځ
اوور جنګونه د اوبو پر سر رامنځته سوي دي .د اوبو مسله په نړۍ کښې نن سبا ډېرر مهمه او سياستوال يې اندېښمن کړي
دي ،د اوبو پر سرر شخړي په ټولي نړۍ کښې شتون لري؛ ځکه په ټولي نړۍ کښې شاوخوا ) (۵۲۱داسي سيندونه شتون
لري چې له څو هيوادونو څخه تېريږي .افغانستان چې د منځنۍ او سويلي آسيا تر منځ موقعيت لري ،دلته هم د اوبو پر سر
ډېري ستونزي موجودي دي او د اوبو د کمښت ستونزر ډېرر مهمه در .همدا اوس د پاکستان او هندوستان تر منځ د اندوس پر
سيند ،د چين-نيپال ،هندوستان او بنګلدېش تر منځ پر هغو سيندونو کړکېچ دی چې د هماليا له رونو سرچينې اخلي او په
يادو هيوادونو کښې بهيږي.دا سيندونه ((۲۱۱ميليونه خلکو ته اوبه برابروي .په همدې ډول د قر زستان ،قزاقستان او
تاجکس تان تر منځ هم د آمو سيند ،ارل سيند او سري سيند پر سر جنجال دی ،د دې تر څنګ په منځني ختيځ کښې د ايران-
فلسطين او عراق – اسرائيلو د شاتل العرب اوبو او د ترکيې د ډيمونو پر سر جنجال شتون لري ،دې ته ورته يو شمېر نور
هيوادونه لکه د سوريې او عراق تر منځ د تاجرس سيند ،د امريکا او مکسيکو ،ارجنټاين او يورګوای ،په افريقا کښې د
زمبابوې ،موزنبيک ،بوتوانيا ،چوبا ،زيمبيا ،د سينيګال او ناجريا او د نړۍ په نورو برخو کښې هم د اوبو پر سرر شخړي
شتون لري .په نړۍ کښې له دوديزو ،نظامي او سياسي ترينګلتياوو سرر سرر چاپېلایر او اقتصادي وضعيت هم د پام وړ
دی .په هغه راپور کښې را لي دي کوم چې د جانز هاپکنز پوهنتون تازر خپور کړی ،چې په (۵۱۵۲م) کال کښې به له هرو
دريو نفرو څخه يو نفر په داسي هيواد کښې ژوند کوي چې هلته به د اوبو کمښت وي ،دا په داسي حال کښې در چې اوسمهال
د نړۍ( )۳۰هيوادونه د اوبو له کمښت سرر مخ دي او تر (۵۱۵۲م) پوري چې هند هم پکښې شامل دی د نفوسو د ډېرښت
له کبله نور هم د اوبو له کمښت سرر مخ سي ).(Seastani, 2013
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 .۱د کـمال خـان بنــد اغـيزي د ژوند پر چـاپيلایر
نيمروز د هېواد له ګرمو وييتونو څخه دی چې په لوېديځ کې له ايران او په سويل کې له پاکستان سرر پوله لري ،همداراز
په شمال کې له فرار او ختيځ کې له هلمند وييتونو سرر په ګاونډ کې پروت دی چې له جغرافيايي پلور ځانګړی اهميت لري .
نيمروز وچه او ګرمه هوا لري چې په اوړي کې تودر او وچه او په ژمي کې معتدله وي .په د ه وييت کې د لويو او
کوچنيو سيندونو شتون ،د نوموړي وييت د اوسېدونکو او څارويو لپارر مناسب شرايط برابر کړي دي .هلمند سيند چې د
هندوکش له رونو سرچينه اخلي په همدې سيمه کې د هېواد لوېديځ او سويل ته بهېږي .د پېچليو درو او رونو ترمنځ
دد ه سيند بهېدل د کال په بېالبېلو فصلونو کې د ځمکو د ويجاړېدو او سيالبونو د راتلو يمل کېږي .دا په داسې حال کې
دي چې دد ه سيند په اوږدو کې د اوبو د بندونو د جوړولو ،د برېښنا د توليد او کرنې د ودې او پراختيا په موخه د شاړو
ځمکو د خړوبولو لپارر په بشپړر توګه شرايط برابر دي .پر همدې يرر له دې مخکې کجکي بند او په روان کال کې کمال
خان بند ګټې اخيستو ته سپارل شوی .د مسوولينو په وينا ،د ه بند د نهه ميګاواټه برېښنا د توليد ظرفيت لری(څرپانررد۵۱۰۱ ،
).
د افغانستان د ژوند چاپېلایر د نورو هېوادونو په پرتله توپير لري او د ميلياردونه متر مکعبه خوږو اوبو لرلو ته په پام سرر
په سيمه کې د اقتصادي ودې او ټولنيز پرمختګ زمينه برابرونکې کېدای شي چې له بدر مر ه د ناسمو سياسي او امنيتي
شرايطو له امله افغانستان د و موخو ته نه دی رسېدلی .د هېواد کرنه او مالداري د هېواد په ودر او اقتصادي پرمختګ کې
مهم رول لري چې اړتيا در د و برخو ته د امکاناتو په برابرولو کې دولت ،د اوبو او برېښنا ،کرنې او مالدارۍ وزارتونه
او نور اړوند بنسټونه کلکه پاملرنه وکړي چې له بېالبېلو اړخونو مو پرمختګ په برخه شي .د هېواد په لوېديځ او سويل
لوېديځ کې د استوګنې شرايط د نورو سيمو په پرتله توپير لري .که څه هم افغانستان يو رنی هېواد دی چې ډېر رونه
لري خو د هېواد سويل لوېديځې سيمې بل ډول دي ،دد و برخو هوا ډېرر ګرمه او وچه در چې د اورښت کچه پکې کمه در .
همداراز د تبخير کچه له اورښته زياته در .د سيندونو ترڅنګ داسې کلي جوړ شوي چې اوسېدونکي يې د کبانو او مر انو
د ښکار ،کرنې او څارويو د روزول له يرې خپلې ورځنۍ اړتياوې پورر کوي .په داسې سيمو کې چې شاوخوا يې وچې
او ارتې دښتې دي د اوبو زېرمه کول او د بندونو جوړول د سيالنيانو او سياحت کوونکو لپارر مناسب شرايط برابروي .
پرېمانه اوبه د سيمې په کچه د مناسب چاپېلایر يمل کېږي چې د افغانستان سويل لوېديځې سيمې د ډېرو کلونو لپارر له
وچکالۍ ژ ويی شي .د اوبو دا زېرمې د شاوخوا وييتونو تر ځمکې يندې اوبو د زياتوالي يمل کېږي او تر يور بريدر د
د و سيمو د اوسېدونکو د اوبو اړتيا پورر کوي .په اوبو سرر دښتې او صحراوې زر ونې او د سيمې بڼه بدلېدای شي .
همداراز ،دا زېرمې د هېواد په سوېل لوېديځ کې د څړ ځايونو د زياتوالي او د سيالبونو د راتلو مخنيوی کوي .نيمروز د
سمندر له سطحې  ۱۵۱تر  ۲۱۱مترو لوړوالی لري او د شاوخوا سيمو په پرتله ټي

دی چې د بند جوړولو په برخه کې

مهم رول لري او د اوبو د وتلو مخه يې نيسي
د هېواد په سويل لوېديځ کې نيمروز وييت ډېرې ځانګړتياوې لري چې افغان دولت له هغې د هېواد او سيمې د پرمختګ
په برخه کې د ستراتيژېکې سرچينې په توګه ګټه پورته کولی شي .په دې برخه کې بايد کمزوري ټکي ،توانمنۍ او ګواښونه
له پامه ونه ورځول شي؛ ځکه چې د پرمختګ په تېرر بيا د اوبو د بندونو جوړول چې له هېوادر د اوبو د بهېدو مخه نيسي
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او د سيمې يور وړتيا ګڼل کېږي بايد هغه ګواښونه هم په پام کې ونيول شي چې ښايي په دې اړر رامنځته شي چې دا چارر
د سيمې د هېوادونو ترمنځ د سياسي ،اقتصادي او ټولنيزو مخالفتونو يمل کېدای سی

)(htt://wikipedia.AF

.

د ياد شويو ګټو ترڅنګ د کمال خان بند بيا ر ول کولئ شي د هېواد وګړو ته د څښاک د اوبو په برابرولو کې حياتي رول
ولوبوي .نيمروز يو ريګي وييت در او د افغانستان د هغو وييتونو له جملې څخه در چې څاګانې يې تروشې اوبه لري چې
د څښاک او کرنط لپارر مناسب ندي .د زرنج او د ښار شاوخوا خلکو لپارر د اوبو اصلي سرچينه د هلمند سيند دۍ ،د دې
سيند پر سر د کمال خان بند جوړېدل به تر ډېرر د څښاک د اوبو په مهارولو او برابرولو کې مهم رول ولوبوي
.
بلې لويه ستونزر چې په هېواد کې او په ځانګړې توګه په نيمروز کې شتون لري د موسمي سېالبونو شتون در ،ډيرئ وخت
د ورښتونو په موسمونو کې د ډېرو ورښتونو له کبله د اوبو سطحه لوړيږي او د خطرانکو سيالبونو يمل ګرځي ،چې ياد
سيالبونه تل د خلکو لپارر ګڼ اقتصادی زيانونه رامنځ ته کوي ،د کمال خان بند په بيار ېدو سرر به د يادو سېالبونو او
اقتصادي زيانونو مخنيوئ او د ياد وييت ،او د بند د شاوخوا سيمو دا ستونزر به تر ډيرر هوارر وشي.
د بند د جوړېدو دريم لوی ارزښت د ځمکې خړوبول دي .افغانستان يو کرنيز هېواد در او د کرنې سکتور د ودې لپارر حياتي
موضوع د اوبو شتون او پر وخت رسول دي .داچې موږ کرنيز هېواد يو او د کرنې سکتور د افغانستان د اقتصاد د مالتير
در خو دا چې ولې تراوسه په دې نه يو توانيدلي چې دې مهم سکتور ته پاملرنه او ودر ورکړو او د هېواد اقتصادي پرمختګ
ته يرر هوارر کړو؟ يو مهم دليل يې د داخلي اوبو ناسم مديريت ،کنټرول او ورڅخه ګټه پورته کول دي .د کمال خان بند په
جوړېدو سرر به د شته اوبو يور برخه مديريت او د بند شاوخوا ۰۱۱۱۱۱ ،زرر هکتارر ځمکه به خړوبه شي .چې دا کوئ
شي د نيمروز وييت د کرنې په ودر او د هېواد اقتصادي پرمختګ کې بنسټيز رول ولوبوي

).(htt://ROUhy.AF

پايـــله:
داچي اوبه په اوس وخت کي د نړۍ ترټولو قيمت لرونکې مادر په خاص ډول خوږي اوبه دا ځکه په اوس وخت کي ټوله
نړۍ د خوږو اوبو له کمښت سرر مخ در داچي زموږ هيواد افغانستان د نړۍ په سطحه د خوږو اوبو لرونکو هيوادونو په
قطار کي لومړی لري خو د ه اوبه بدبختانه ټولي بهرنيو هيوادونو هيوادونو ته رواني دي او هر کال د ه هيوادونه زموږ
له اوبو څخه ميلياردونه ډالر په يس راوړي خو بد بختانه موږ د څلورو لسيزو جګړو له امله نه يوازي داچي د خپلو اوبو
په کنټرول نه يوو ټوانيدلي بلکي د همد ه اوبو پيداوار بيرته له ګاونډيوو په بيه اخلو چي دا په دې مانا در لکه موږ چي په
خپله اړر خپله چاړر راکاږو خو خوشبختانه چي اوسمهال د ملي يوالي حکومت پر راتلو سرر د نورو پروژ ترڅنګ د اوبو
مديريت پ املرنه سوي در په خاص ډول د هغه وخت راهيسي د انجينر خان د اوبو او انرژۍ د عمومي رياست لوی رئيس
ټاکل سوی دی چي د کمال خان بند د د و پروژو په سر کي قرار لري چي ډير ژر به يې افتتاح اوسئ هيله در چي دا يې
وروستۍ نسي بلکي د هيواد د ټولو سيندونو اوبه مهار سي ترڅو د هيواد د پرمختګ  ،پرځان بسايني او صنعتي کيدو يمل
سي (شېرزاد)۵۱۰۳ ،
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ســپارښتني:
 .... ۰موږ د کمال بند له جوړيدو څخه هرکلی کوو د دې ترڅنګ هيله لرو چي د هيواد د نورو هغو سيندونو اوبه چي د
کلونو راهيسي ګاونډيو هيوادنو ته په وړيا ډول رواني ترڅو د همد ه اوبو په م يو په ځان بسيا او پرمتخللی هيواد ولرو
 ... ۵له دلته څخه وښتنه لرو چي د کمال بند په شاوخوا کي يو صنعتي شهرک جوړ کړي او د دې ترڅنګ هغه بريښنا
چي د کمال خان بند له اوبو څخه په يس راځي بايد د نيمروز ښار د روښانولو لپارر ولګول سي ترڅو نيمروز په يو صنعتي
وييت بدل سي
 .... ۳له دولت څخه هيله لرو چي د کمال خان بند د اوبو د ي ښه مديريت لپارر د نيمروز وييت لپارر کانال جوړ کړي چي
په دې سرر به يو خوا د سيمي خلګو ته چي اوس مهال د خوږو اوبه له کمښت سرر مخ دي خوږي اوبه ورسيږي او بلخوا
به د ياد وييت کرنيز سکتور د پرمختګ سبب سي.
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:مـــاخــــذونـــــه
htt://ROUhy.AF ۰۳۲۲ جدي۰۲

 روهي ويب ساي.۰

htt://wikipedia.AF ) ۰۳۲۲  ميزان۵۳ (  ويکيپډيا ويب ساي.۵
htt://eslahe.com ) ۰۳۲۲  سرطان۰۳ (  اصالح ويب ساي.۳
htt://wikifeqh.ir ) ۰۳۲۲ سنبله۰۲ (  ويکي فقه ويب ساي.۱
azam seastani/ ) ليکنه۰۳۲۲(  عظيم سيستانی.۲
simply afghan / ) ليکنه۰۳۲۲(  نصيراحمد څپاند.۲
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