
او د کليو بيارغونې او پراختيا وزارت هڅې په افغانستان کې د اوبو ستونزه    

 په افغانستان کې د اوبو د کموالي او همدا راز د اوبو د کچې د ټيټوالي ستونزه ډيره جدي ده.

: د څښاک د اوبو ستونزه:۱  

م کاله پورې  ۲۰۱۲ م کاله تر ۲۰۰۴د امريکې د متحده ايالتونو يوې جيولوجيکې سروې ښوولې چې له 

م کاله وروسته هم په  ۲۰۱۲متره ښکته شوې ده خو دا چې تر  ۱.۴د افغانستان د ځمکې الندې اوبو کچه 

مترو هم ښکته شوه. ۲۰دې هيواد کې سپيرې وچکالۍ دوام وکړ نو د سيمو په توپير د اوبو کچه ان تر   

زرو  ۵۰ار هم نه دی او پر يوې څاه له چې له دې کبله ګڼې څاه ګانې وچې شوې او څاه ايستل اسانه ک

زرو پورې افغانۍ لګښت راځي. ۰۱۰نيولې تر   

م  ۲۰۲۵د ملګرو ملتونو د يوه راپور له مخې تر د څښاک د اوبو د کموالي او نشتوالي ستونزه نړيواله ده 

ميلياردو خلکو ته ورسيږي. ۱.۸له پاکو اوبو د محرومو وګړو شمير  په نړۍ کې کاله پورې به  

کال راهيسې په افغانستان کې د څښاک د  ۱۳۸۲د افغانستان د کليو د بيا رغاونې او پرمختيا وزارت له 

واليتونو کې د څښاک د  ټولوپاکو اوبو په چمتو کولو بوخت دی. يوازې تير لمريز کال يې د افغانستان په 

په چټکتيا سره رون دی. ياد څاه ګانې ايستلې دي. او دا بهير اوس هم  ۶۹۶اوبو د چمتو کولو په موخه 

پروژې ګټې اخستنې ته سپارلې دي،  ۵۱۱( په افغانستان کې د څښاک د اوبو  ۱۳۹۸کال ) روانوزارت 

 چې څاګانې ايستل، د السي پمپونو لږول، د بمبو لږول او د اوبو رسولو شبکې په کې شاملې دي.

سلنه خلکو د  ۴۲د ټول افغانستان  کلونه مخکې ۴د کليو د بيا رغونې او پرمختيا وزارت وايي چې 

ته پورته شوې ده. ۵۴څښاک پاکو اوبو ته الس رسی درلود خو وايي له نيکه مرغه اوس دا سلنه   

م کاله به روان وي ژمن دې چې د څښاک د پاکو  ۲۰۲۶د ياد وزارت د ولسي تړون پروګرام چې تر 

ي او بيا يې پلي کړي، هيله ده چې په دې اوبو د چمتو کولو په برخه کې ستراتيژۍ او پالنونه جوړ کړ

موده کې افغان وګړي د پاکو اوبو له نعمته برخمن شي. بله خوا افغان حکومت نړيوالې ټولنې ته ژمن دی 

م کاله د افغانستان ټولو وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي. ۲۰۳۰چې تر   

کيدو ته اړ ايستي او له بلې خوا د نا پاکو اوبو  د پاکو اوبو نشتوالي يو شمير خلک له خپلو سيمو بې ځايه

 ۱۳۳ کارونې راز، راز ناروغۍ خپرې کړې دي. د يوه راپور له مخه په دغه هيواد کې هره ورځ

 ماشومان د ناپاکو اوبو د څښلو له کبله مړه کيږي.

کې اوبه خو د کليو د بيا رغاونې او پرمختيا وزارت نه يوازې دا چې سيميزو خلکو ته د څښاک پا

برابروي بلکې ځای پر ځای يې کوچيانو ته هم د پاکو اوبو د برابرولو په موخه ګڼې پروژې پلې کړې 

 دي.

ياد وزارت ژمن دی چې له يوې خوا افغان وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او له بله پلوه د 

د اوبو رسولو په پروژو کې  اوبو کيفيت پورته کړي او همدا راز د هغو توکيو کيفيت پورته يوسي چې

 کارول کيږي.

د اوبه خور د اوبو ستونزه: -۲  



لسيزو جګړو د افغانستان د اوبو خور دوديز سيستم ويجاړ کړی دی، نه بندونه او  ۴څرګنده ده چې د 

بله دا چې د يو شمير راپورونو له مخه د سربندونه پاتې دي نه کاريزونه تاند دي او نه يې ذخيرې شته 

د وچکالۍ له کبله وچې شوې دي. هم سلنه زيرمې ۴۰ستان د اوبو افغان  

د افغانستان د کليو د بيا رغونې او پرمختيا وزارت په خپل ټول توان سره هڅه کوي چې ددغه هيواد د 

 اوبه خور ړنګ شوی سيستم بيا ورغوی او نوي کارونه هم وکړي.

پروژې ګټې اخستنې ته  ۲۴۳ې د اوبه خور لمريز کال ک ۱۳۹۸ياد شوي وزارت يوازې سږکال يانې په 

سپارلې دي. چې د کانالونو ايستل، د کاريزونو پاکول، سربندونه جوړول، ويالې جوړول او د اوبو 

.زيرمې په کې راځي  

پروژې  ۷۵۴لمريز کال کې ياد شوي وزارت  د څښاک او اوبه خور د اوبو  ۱۳۹۸په ټوله کې په روان 

امريکايي ډالره لګښت  ۱۹۵،۲۳۴۲۰،ته سپارلې دي چې په ټوله کې پرې تر سره کړې او ګټې اخستنې 

خلکو ګټه اخستې ده. ۹۹۳،۹۰۹راغلی او نيغ  په نيغه ترې   


