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  :يادداشت

.  جديد ترتيب شده بود و يک قسمت آن در ھفته نامه اميد به نشر رسيدع قمندی مردم به ادارۀدر گرماگرم ، 2004اين نوشته در سال 
يکه آب در پيشرفت کشور از اھميت با= و وا=ئی ئباشد ولی باز ھم از آنجانگرچه شايد بعضی مواد آن امروز کھنه و بدرد بخور 

 بايد ع وه . در افغانستان خدمت خوانندگان ارجمند تقديم ميگردد»ّت آب تحقيقامرکز«ضافاتی در مورد تاسيس يک  با ا،برخوردار است
نمود که اين نوع پيشنھادھا برای افغانستان خيالی و دور از حقيقت به نظر ميرسد ولی کشورھا ھيچگاھی به پيشرفت ھائی نايل نميگردند 

 آنرا در ی را شروع نکنيم مشک ت و طرز پيشبردم که تا کارمن  فکر ميکن. ی ھا و خيال پلوھا آغاز نکنندتا از اين نوع خيال پرداز
 بدين صورت با آغاز ھمچو کاری که البته بايد بصورت مرحلوی و تغيير آوردن در ھر مرحله. شرايط مختلف بدست آورده نميتوانيم

اين کاريست که کشور ھای . د به شکل درست آن در شرايط اجتماعی، سياسی، اقتصادی و علمی افغانستان خواھيم رسيصورت گيرد،
 و با تحو=ت =زم به مطلوبترين شکل آن  آغاز ميکنند)صفر (»Scratch« از  تعقيب ميکنند و به اصط ح ھر کار راپيشرفته ھر روز

خيلی اين يک کار . در پيشبرد فعاليت ھای علمی، اداری، مالی وغيره برای تأسيس موسسۀ تحقيقات آب چارۀ جز اين نداريم. دنميرس
 بايد ع وه نمود که پيشرفت و .خواھد بوداز آن بزرگ است که انجام دادن آن برای افغانستان بسيار مشکل و انجام ندادن آن مشکلتر 

ترقی اقتصادی افغانستان بصورت کلی بيش از ھر چيز ديگر مربوط به اداره و تنظيم منابع آب آن است و اينکه تا حال ما پيشرفت 
منابعی که زياد داريم ولی . در اين کشور نمی بينيم تا اندازه زياد مربوط به عدم توجه ما به استفاده از منابع آب استاقتصادی ئی را 
 يا بعد از انکشاف منابع آب يا حد اقل موازی با انکشاف منابع آب استفادۀ زراعت و معادنانرژی، از منابع ديگر مانند . خورده نميتوانيم

     . گرفته ميتواندمناسب و اعظمی صورت

  

 

  :]2004[مقدمه
کشور عزيز ما افغانستان در يک مرحله مھم تاريخی قرار گرفته است که اگر از شرايط داخلی و  

خارجی بصورت درست و با درايت کامل برای بھبود وضع زندگی مردم و آبادی کشور استفاده 
يکه در مورد اوضاع سياسی بحث اين نوشته با وجود. گردد، آينده روشنی در انتظار خواھد بود

ًنميکند اما در آن فرض شده است که اوضاع سياسی و مخصوصا تھداب سياسی کشور که ديوار 
ً؟ ضمننا قابل !ھای تمام امور مملکت با=ی آن آباد ميگردد، بصورت درست نھاده شده باشد

قت و انتقالی در سه يادآوريست که اين بحث برای مقامات دولتی نوشته نشده است زيرا دولت مو
بھرحال اين مبحث . سالی که گذشت به وضاحت نشان داد که توجه ای به نظريات مردم ندارد

  . و ع قمندان گرامی تقديم ميگرددجھت بحث و تفکر به خوانندگان عزيز
  

قبل از آنکه در مورد پ نگذاری افغانستان بحث مختصری صورت گيرد بھتر خواھد بود تا چند 
 نگذاری عبارت از يک نظمی است که مقصد آن پ. مورد پ نگذاری بيان گرددسطری در 



، جريان پ نگذاری از تعيين ھدف شروع شده و مطالعات مختلف ارزيابی. درسيدن به ھدف ميباش
در بر با در نظر داشت ساحات و رشته ھای مختلف  و توازن اولويت ھا را تحليل و تجزيه

 ميباشد که شامل کارھا  ئیارت از تطبيق پروسه ھای بسيار تفکر شدهپ نگذاری موثر عب. ميگيرد
انجنيری، خواسته ھای محيط و اط عات طبيعی، محيطی، اجتماعی، ديموگرافيکی، تخنيکی، 

زيست، عوامل اقتصادی، افکار عامه، سياست ھای مربوطه وغيره بوده تا اساسات معتبر برای 
 .ً کارھا قب  برآورد گردد و تصميم نھائی گرفته شودتصميم گيری درست ايجاد شود و مصارف

آغاز شده که در »  Quantitative Analysisتحليل ھای مقداری«بايد ع وه نمود که پ نگذاريھا با 
اين پروسه تصميم گيری به ترتيب . حقيقت يک سيستم کاری برای تصميم گيری ھای دقيق ميباشد

انکشاف «، » Defining Problemريف و تعين موضوعتع«: مراحل ذيل را پشت سر ميگذراند
انکشاف راه «، » Acquiring Input Dataجمع آوری اط عات«، » Developing a Modelمودل
تحليل «، » Testing the Solutionلحآزمايش راه «، » Developing a Solutionحل
 تحليل .ميباشد»  Implementing the Resultsق نتايجتطبي« و » Analyzing the Resultsنتايج

سيستمی کدام موضوع و رشته غير عملی نميباشد بلکه مودل ھای آن مطابق شرايط و احوال 
حقيقی ترتيب و تنظيم شده و بصورت دراز مدت از آن استفاده ميگردد که البته با مرور زمان 

    . دست ميآيد ساحه و ھم از تطبيق مودل ب ازنتايج آن بھتر ميگردد زيرا اط عات بھتر ھم
  

تعداد زياد ساختمانھا، پروژه ھا، موسسات و در افغانستان در طی بيست و پنج سال گذشته 
کارھايکه در گذشته شده بود ويران شده و بين يک تا دو ميليون ھموطن ما شھيد و باقی وطنداران 

ه نمود که قبل از بايد ع و. ما در داخل و خارج کشور مھاجر، سرگردان، آواره و بيچاره شده اند
تھاجمات بيگانگان و جنگ ھای داخلی اين کشور باز ھم از جمله کشورھای فقير دنيا به حساب 

منظور از . نشده بودو توجه ميرفت و آنطوريکه شايد و بايد به آبادی کشور و آرامی مردم فکر 
چيزھائيکه بايد اين تبصره مختصر آنست که ما در افغانستان ھمه چيز را باز سازی نميکنيم و 

به عبارت ديگر کار . اولين بار ساخته شود به مراتب بيشتر از چيزھائيست که ويران شده است
در حقيقت بيشتر . بازسازی وطن ما به مراتب کوچکتر از کارھای توسعه و انکشاف آن ميباشد

بھر . گذشتهکارھای ما انکشاف و توسعه خواھد بود تا باز سازی يا احيای مجدد کارھای سابق و 
 جانبه ھمه«ھمه آنھا تحت پ ن واحد و حال اکنون بايد کارھای بازسازی و نوسازی يکجا شده و 

General« یعتجم«، بصورت Integrated« چندھدفی « وMulti-Purpose« با در نظر داشت اصل 
آن اينکه با يک فرق عمده و .  مورد مطالعه و پ نگذاری قرار بگيرند»Sustainabilityامتراری «

کارھای عاجل بايد جدا از پ ن گذاری انکشافی کشور صورت گيرد که اينجا مورد بحث نميباشد، 
ولی بايد ياد آوری گردد که کارھای عاجل قسميکه از نام آن پيداست از اھميت ويژه و فوق العاده 

  .دنبرخوردار ميباش
   

 عمومی کشور بصورت پروژه در اين سطور کوشش به عمل آمده است تا چگونگی پ نگذاری 
 مورد بحث قرار گيرد »River Basin Developmentانکشاف وادی رودخانه ھا «ھای ھمه جانبه 

که البته ھدف از آن صرف پروژه ھای آبی، مسايل آب، ساختمان ھای آبی، منابع آب و رودخانه 
 حوزه ھای آب رودخانه ھا نميباشد، بلکه منظور از آن پ ن گذاری کلی و ھمه جانبه بوده که در

در گذشته دو پروژه مھم در . ھا تطبيق شده و آب رول مھم و اساسی را در آن بازی ميکند
 و ديگری پروژه انکشاف وادی ھلمندافغانستان تا اندازه ئی به اين شکل طرح شده بود که يکی 

بودند که از طريق اما اين دو پروژه بيشتر پروژه ھای سياسی .  بودپروژه انکشاف وادی ننگرھار



ايندو پروژه نواقص زياد . آنھا کشورھای بزرگ وطن ما را بازيچه جنگ سرد خود ساخته بودند
از . ندداشت زيرا بصورت تجمعی با فعاليت ھای ديگر کشور اعيار نشده بودنيز فنی و اقتصادی 

اع اقتصادی ھمين جھت است که اصرار ميگردد که يکی دو پروژه بصورت انفرادی نميتواند اوض
کشور را بھبود بخشد بلکه بايد تمام پروژه ھا ھمزمان مورد تحليل و تجزيه و پ نگذاری قرار 

  .گيرند
   

در شرايط فعلی افغانستان پ نگذاری پروژه ھای مختلف کشور توسط وزارت خانه ھا و موسسات  
نده کشور را به داخلی و خارجی بصورت جداگانه کار درست نبوده و اگر اينطور باشد در آي

از طرف ديگر يکی دو کار و پروژه نيست که . مشک ت بزرگ اقتصادی روبرو خواھد ساخت
گيرد بلکه تمام کشور و تمام ساحه جغرافيائی آن به کار و پ نگذاری قرار بدر افغانستان مورد 

ود که ھمچنان بدون مطالعه درست و اساسی ھيچ کسی قادر نخواھد ب. پ ن گذاری ضرورت دارد
از . اوضاع اقتصادی آينده و نتايج پروژه ھا را پيش بينی کند و يا اولويت کارھا را تعيين کند

طرف ديگر اگر اين مطالعات و پيش بينی ھا در مورد يکی دو پروژه باشد و يا ھمه پروژه ھا 
سی بصورت جداگانه مورد مطالعه، تحليل و تجزيه قرار گيرند باز ھم به نتيجه دلخواه دستر

زيرا ھمه امور کشور با ھم بسته است و بنابرين بايد اين پ نگذاری بصورت . حاصل نخواھد شد
 صورت گيرد تا از يکطرف تمام امور کشور را در برگرفته و از  تجمعی و چندھدفی،ھمه جانبه

اين نوع پ نگذاری نه تنھا از نقطه نظر . طرف ديگر تمام ساحه جغرافيائی آن مورد نظر باشد
اقتصادی به حال ما بھتر تمام خواھد شد بلکه از نقطه نظر اجتماعی و سياسی نيز رضايت تمام 
مردم کشور را بطرف خود جلب نموده و باعث ثبات و آرامش کشور خواھد شد، يعنی چيزی که 

 در تطبيق اين پروژه ھا استفاده از قوای بشری بايد در صدر پ ن .به آن اشد ضرورت ميباشد
  .شته باشدقرار دا

   

  :رول آب در انکشاف عمومی مناطق 

آب ماده زندگی بخشی است که بدون آن انسانھا و حيوانات نميتوانند زندگی خود را پيش ببرند و 
زراعت يا کشاورزی، . ھمچنان بدون آن نيز نميتوان بسياری پروژه ھای اقتصادی را پيش برد

مه امور زندگی انسان و کارھای اجتماعی به مالداری و فعاليت ھای صنعتی، کارھای معادن و ھ
تاريخ گواه است که در دوره ھای . آب ضرورت دارد و بدون آن ھيچ کاری پيش برده شده نميتواند

 درياھا مختلف تاريخی انسانھا مدنيت ھای بزرگی را در کنار رودخانه ھای بزرگ و يا سواحل
خانه ھای آن آب کافی داشته است به پيشرفت  ھر سرزمينی که وادی رودًايجاد کرده اند و معمو=

آب و منابع آن چه بصورت مستقيم و چه بصورت غير مستقيم . ھای بزرگ اقتصادی نايل شده اند
در توسعه و پيشرفت مناطق رول بزرگی را بازی نموده است که ھيچ کس نميتواند از آن انکار 

  .کند
   

آب کافی وجود دارد اما در زمان ضرورت و مکان در بسياری کشورھا و منجمله افغانستان مقدار  
پ ن، «  نادرستی يا عدم ضرورت ھميشه مشک ت آب وجود داشته است که اين مشک ت ناشی از

 از آنجائيکه . ميباشد»Water Resources Planning & Management  منابع آباداره و مديريت
ه ھای آب و رودخانه ھا، آب ر زياد حوز است، به اثر نشيب بسياافغانستان يک کشور کوھستانی

ج ميگردد و يا راسافات به سرحدات کشور رسيده و خآن به زودی در جريان شده و بعد از طی م
 Relative یرطوبت نسب«با ھوائی که به اثر ابتخارات شديد تبخير نموده و به فضای خشک 



Humidity«ريت آب يکی از کارھای بسيار بنابران اداره و مدي. جذب ميگردد ، آن خيلی کم است
به آن صورت ئی توجه در گذشته مھم در افغانستان ميباشد که متاسفانه آنطوريکه شايد و بايد 

     .نگرفته است و اين کار عظيم بار دوش نسل حاضر و آينده شده است

   

  :منابع آب و حوزه ھای آب رودخانه ھا 

  Basin حوزه آب«رازير ميشود به نام ساحات و مناطق زمين که آب آن به يک رودخانه س
Catchment or«ھر قدر که از سرچشمه يک رودخانه بطرف دھانه .  ھمان رودخانه ياد ميگردد

 آن بيشتر » Discharge or Flowبمقا«دازه ساحه حوزه آن بزرگتر شده و آن رفته شود به ھمان ان
 رودخانه ھا را از ھم جدا ھای نقاط مرتفع زمين و قله ھای کوه ھا سرحدات حوزه. ميگردد
 است »Cycle Hydrologicدوران ھايدرولوژيکی «حوزه آب رودخانه ھا يک قسمت مھم . ميسازد

بعد از بارندگی بشکل . که در نگھداری، ذخيره و جريان منابع آب رول مھمی را بازی مينمايد
 زمين و يا بصورت در سطحو ذخيره ھا  برف ن، آب در حوزه ھای آب به شکل يخ،برف و بارا

بدين صورت . دنمنابع زير زمينی در زير زمين جمع شده منابع آب حوزه آب را تشکيل ميدھ
مقدار و حجم منابع آب يک حوزه آب بستگی به مقدار بارندگی، درجه حرارت و برودت، شکل 
بارندگی، ارتفاعات، ميل و نشيب زمين و نوع خاک و طبقات زمين آن و بعضی عوامل ديگر 

منابع آب حوزه رودخانه ھا  ذخاير  يکجائی در نگھداری، جريان و حجماينھا ھمه بصورت. دارد
در کنار اين پراميترھا طريقه ھای استفاده از منابع آب ھم اھميت فوق . رول مھمی را بازی ميکنند

ھمين . ودالعاده زياد دارد زيرا با اداره درست آب ميتوان از اين ماده گرانبھا استفاده اعظمی نم
استفاده درست و اعظمی است که بايد پروژه ھا را طوری پ نگذاری نمود که از نقاط نظر مختلف 

  .نتيجه مطلوب به دست آيد
  

کوه ھا احاطه ارتفاعات يا حوزه ھای آب رودخانه ھا از طرف ديگر وادی ھائی ميباشند که توسط  
تانات افغانستان به وضاحت مشاھده شده اين مسئله در کوھس. و از حوزه ھای ديگر جدا شده اند

که در بسياری مناطق در تشکي ت اداری و=يات و قراھا نيز منحيث عوامل جغرافيائی  ميتواند
  .رول طبيعی خود را بازی کرده اند

  

يعنی . بايد ع وه نمود که منابع آب افغانستان کم نيست اما اداره آن شکل درست نداشته و ندارد 
 و بدين ترتيب به يک سرمايه گذاری بزرگ فنی مکان و زمان ضرورت کافی نيستمقدار آب در 

  .و اقتصادی ضرورت است تا اداره منابع آب کشور تنظيم شده بتواند
  

  :حوزه ھای آب رودخانه ھای افغانستان
شکل سطح زمين يا توپوگرافی افغانستان قسمی است که سلسله کوه ھای بلند و شامخ آن باعث شده 

 آب رودخانه ھای آن به چھار جھت جريان نموده و مقدار زياد آن از سرحدات سياسی است،
  .گرددبزودی بعد از بارندگی خارج   آنجغرافيائی

   
بدين ترتيب مساحت خاک افغانستان مانند ھر سرزمين ديگر به حوزه ھای آب رودخانه ھا تقسيم 

مو، حوزه رودخانه ھلمند، حوزه شده که بصورت عمومی عبارت از حوزه چپ رودخانه بزرگ آ
البته اين حوزه ھای بزرگ به حوزه ھای خوردتر . رودخانه کابل و حوزه رودخانه ھريرود ميباشد



را  نيز تقسيم شده اند که در آنصورت حوزه ھای رودخانه ھای معاون رودخانه ھای بزرگ با=
  .تشکيل ميدھند

   
حوزه رودخانه واخان، حوزه رودخانه کوکچه، حوزه چپ رودخانه آمو در خاک افغانستان شامل 

حوزه رودخانه قندوز، حوزه رودخانه خلم، حوزه رودخانه بلخ، حوزه رودخانه سرپل، حوزه 
قابل ياد آوريست که آب رودخانه ھای . رودخانه شرين تگاب و حوزه رودخانه با=مرغاب ميباشد
 انتشار زير زمينی به رودخانه بزرگ خلم، با=مرغاب و بلخ در ريگزار ھا جذب شده و از طريق

  .آمو ميرسد
  

رودخانه ھريرود معاونين بزرگی ندارد اما حوزه آن طو=نی بوده و رودخانه ھای فراه رود و  
  .ًخاشرود با آن تقريبا موازی ميباشند

  

اين حوزه به حوزه ھای . حوزه رودخانه ھلمند يکی از بزرگترين حوزه ھای آب افغانستان ميباشد
 رودخانه ھای ترنک و ارغنداب تقسيم شده است و شاخه ھای خوردتر زياد به اين حوزه وصل آب

بايد ياد آوری نمود که آب رودخانه بزرگ ھلمند به ھامون ھلمند در سيستان و آب ھای . ميباشد
  .رودخانه ھای ادرسکن، فراه رود و خاشرود به ھامون صابری در کنار ھامون ھلمند ميريزند

   
آب رودخانه کابل شامل حوزه آب رودخانه لوگر، حوزه رودخانه سالنگ، حوزه رودخانه حوزه 

پنجشير، حوزه رودخانه عليشنگ، حوزه رودخانه علينگار، حوزه رودخانه سرخرود و حوزه 
 که از خارج داخل خاک افغانستان ميگردد رودخانه چترال نۀيگانه رودخا. رودخانه کنر ميباشند
حوزه ھای سمت شمال رودخانه کابل دارای مقاب . اونين رودخانه کنر ميباشداست که يکی از مع

شھر کابل در . بيشتر ميباشند چون از دامنه ھای پر برف ھندوکش سرچشمه ميگيرند) مقدار آب(
کمی آب . ًقسمتی قرار دارد که آب ھای ھندوکش به آن نميرسد و بدين ترتيب نسبتا خشک ميباشد

  .روژه ھای انتقال آب از رودخانه سالنگ و پنجشير حل نمودکابل را ميتوان با پ
  

  :تقسيم کشور به پروژه ھای انکشاف وادی رودخانه ھا
حوزه ھای آب افغانستان با تقسيمات خوردتر آن در با= به خاطری ذکر شد تا نشان داده شود که  

رای ھر حوزه يک پ ن تمام اين کشور را ميتوان به حوزه ھای آب رودخانه ھا تقسيم نمود و ب
البته طرح پ ن برای ھر حوزه يک سان . انکشافی ھمه جانبه، چند ھدفه و تجمعی طرح نمود

نبوده و ھر حوزه نظر به ويژگی ھا، منابع و پيداوار آن مورد مطالعه فنی و اقتصادی قرار گرفته 
ه ھای آب منحيث در تقسيمات حوز. عمومی قرار بگيردمقداری و شامل طرح و تحليل و تجزيه 

 باوجوديکه يک حوزه بزرگ به حوزه ھای خوردتر » Planning Unitsواحد ھای پ نگذاری«
. تقسيم ميگردد اما در نھايت حوزه ھای کوچک اجزای ھمان واحد بزرگتر پ نگذاری خواھند بود

ود که  انکشافی تقسيم نمھار واحد بزرگ پ نگذاریبه عبارت ديگر افغانستان را ميتوان به چ
  :عبارت اند از

  

   انکشافی حوزه رودخانه ھلمندواحد پ نگذاری_ ١ 

   انکشافی حوزه رودخانه کابلواحد پ نگذاری_ ٢ 

   آمو انکشافی حوزه رودخانهواحد پ نگذاری_ ٣ 



   انکشافی حوزه ھای رودخانه ھريرود، فراھرود و خاشرودواحد پ نگذاری_ ۴ 

  
 چھارگانه را نظر به بزرگی مساحت و رودخانه ھای ذاریبدينترتيب ميتوان واحدھای پ نگ

. کوچکتر تقسيم نمود تا از ھر نقطه نظر قابل اداره باشدو پروژه حوزه يا چندين معاون آن به چند 
اما اين تقسيمات بايد مطابق حوزه آب شاخه ھای رودخانه ھای بزرگ صورت گيرد تا ھم از نقطه 

بنابرين اين . توپوگرافی در کارھای پروژه ھا سھولت پيش کندنظر بودجه آب و ھم از نقطه نظر 
  .پروژه ھا را ميتوان بنام پروژه ھای انکشاف وادی رودخانه ھا ياد نمود

  

  :بودجه آب
آب منحيث ماده بزرگ حياتی يکی از عوامل بزرگ پ نگذاری نيز ميباشد زيرا قسميکه در با= 

بصورت مستقيم و کلی از آب . نھا رول مھمی بازی ميکندًذکر شد تقريبا در تمام امور زندگی انسا
 آبياری، آبرسانی، فاض ب، زابری، تحکيم رودخانه ھا، کنترول سي ب ھا، توليد نيرویبرای 
 آبی، فعاليت ھای خورد و بزرگ صنعتی، پروژه ھای مالداری، سرسبزی و جنگ ت، برق

چون مقدار حجم منابع . صورت ميگيرد استفاده حفاظت محيط زيست، بھبود اوضاع جوی وغيره
آب در ھر حوزه آب برای استفاده ھای مختلف و متنوع کافی نميباشد بنابرين بايد در مصرف آن 

اين توجه بدون مطالعه بودجه آب در دوران ھايدرولوژيکی صورت گرفته . توجه جدی نمود
دگی داخل حوزه آب ميگردد  مقدار آبی که بصورت بارن»Water Budgetبودجه آب «در . نميتواند

با نحو ذخيره و انواع استفاده آن مورد مطالعه قرار گرفته و ديده ميشود که چگونه بودجه آب 
، محيط تعيين، تنظيم و اداره گردد تا از نقاط نظر مختلف مالی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافيائی

 مصارفی که از ذخيره ھای آب به عبارت ديگر تمام.  وغيره بھترين نتيجه از آن گرفته شودزيست
صورت ميگيرد بايد قسمی باشد که به ھمه کارھا و فعاليت ھای اقتصادی حوزه آب در زمان و 

بارندگی «در مطالعات بودجه آب معلومات ھای . مکان ضرورت مقدار کافی آب رسانده شود
Precipitation« ،» ابتخارEvapo-transpiration« انتشار« و Seepage«اھميت بسزا  دارای 

. در بعضی جاھا و کارھا شايد از يک مقدار معيين آب چند مرحله استفاده صورت گيرد. دنميباش
 داشت که  ھابدون توجه به بودجه آب ھر حوزه انتظار ناکامی ھائی را بايد در بعضی پروژه

حتی شايد ترميم و اص ح آن در آتی برای کشوری مانند افغانستان خيلی گران تمام خواھد شد و 
از طرف ديگر ساختمانھای آبی و پروژه ھای مربوط آن از نقطه نظر . راه حلی وجود نداشته باشد

.  مدنظر باشدیًمالی خيلی ھا گران قيمت بوده که در استفاده از آنھا بايد حتما موارد کثير ا=ھداف
ين ھدف و رابطه با البته ھدف عمده اين نوشته آنست تا پروژه ھا قسمی طرح گردد که دارای چند

کفی و - خود«تجمعی مطرح شده و کارھا و فعاليت ھای ديگر باشد يعنی بصورت ھمه جانبه و 
حوزه ھای آب رودخانه ھای مختلف با وجوديکه از ھم .  باشند»Sustainable  يا امتراریاحيا- خود

از . بطه اقتصادی دارندجدا ميباشند اما منبع مالی و اقتصادی آن يکی ميباشد و بدين ترتيب با ھم را
طرف ديگر از پيداوار و منابع يک حوزه ميتوان در حوزه ديگر کار و فعاليتی را پيش برد که باز 

واحد ھای پ نگذاری ھمينجاست که تجمع . ھم رابطه اقتصادی حوزه ھا را به ھم نزديک ميسازد
  . د را تشکيل داده ميتوانشورماستر پ ن انکشافی کل کپ ن ھای تمام حوزه ھای آب رودخانه ھا و 

  

  :پروژه ھای ھمه جانبه و رابطه آنھا
باوجوديکه تا اينجا بيشتر راجع به آب و حوزه ھای آب و رول آن بحث صورت گرفت اما ھدف 
اصلی اين سطور به ھيچ وجھه صرف پروژه ھای آبی و انکشاف آن نمی باشد بلکه آب و حوزه 



ًخيلی ھا مھم بوده و تقريبا تمام پ نگذاری  ی ھاليات واحدحيث ماده مھم و ساحه عمھای آبی من
امور کشور را ميتوان شامل اين پروژه ھا نمود که بصورت کلی بنام پروژه ھای انکشاف ھمه 

بنابرين منظور از پروژه ھای انکشاف وادی . جانبه حوزه يا وادی رودخانه ھا ياد شده ميتوانند
در اين نوع . جانبه و متوازن ھر منطقه و کل کشور ميباشدرودخانه ھا، انکشاف و توسعه ھمه 

پروژه ھا تمام امور يک منطقه شامل شده و ھيچ کار عمده بيرون از چھارچوب پروژه عمومی 
طور مثال اگر يک منطقه برای يک فعاليت بخصوص اقتصادی جالب . صورت گرفته نميتواند

نباشد، نبايد سرمايه داران بی جھت در آن مورد سرمايگذاری نمايند يا به عبارت ديگر پ ن 
انکشافی کشور بايد معلومات کافی جھت سرمايه گذاری در بخش ھای مھم اقتصادی ارائه کرده 
بتواند، چيزی که يکی از ھدف ھای اصلی اين نوشته ھمين پ نگذاری کلی و ھمه جانبه ذکر شده 

  .است
   

ديگر رابطه داشته و روابط آنھا بايد تعيين گردد تا تيب ھمه فعاليت ھای اقتصادی با يکبدين تر 
. تاثيرات اقتصادی يکی بر دگری روشن شده و مطابق آن تصميمات اقتصادی و فنی اتخاذ گردد
ير اين روابط ھمچنان اولويت ھا را نيز تعيين کرده ميتواند يا بھتر گفته شود اولويت ھا تاث

اقتصادی دارند و نبايد کارھا بی ربط و سرچپه پيش برده شوند زيرا در آنصورت ضايعات 
  . اقتصادی خيلی ھا زياد خواھد شد

   
  :جمع آوری معلومات در بانک ھای اط�عاتی

برای اينکه مقاصد و کارھای مختلف در يک پروژه واحد گنجانيده شده بتواند و ھمچنان بتوان آنھا 
ايد در ليل و تجزيه نمود، تمام اط عات و معلومات ھر حوزه آب و کل افغانستان برا يکجائی تح

اين معلومات و اط عات .  و کل افغانستان داخل شودبانک ھای اط عاتی ھر واحد پ نگذاری
تمام امور اجتماعی، دينی، فرھنگی، مالی، اقتصادی، فنی، صنعتی، زراعتی، تجارتی، 

صيلی، پزشکی، صحی، انرژی، ھايدروگرافی، توپوگرافی، ديموگرافی، ترانسپورتی، تعليمی، تح
مواد ساختمانی، حقوقی، قضائی، قوای بشری، نيروی کار تخصصی ھر رشته و خ صه تمام 
امور و کارھا و مواد و نيرو ھائيکه برای مطالعه پروژه ھای ھمه جانبه ضروری و =زمی 

ت و مسايل سياسی و استراتيژيک آب نيز از آن جدا  که البته موضوعاميباشد، را در بر ميگيرد
شايد تمام اين داده ھا، معلومات و اط عات در مرحله اول در دست نباشد ولی . بوده نميتواند

بايد .  ساخت»Data Bankبانک ھای اط عاتی «آھسته آھسته ميتوان آن ھا را جمع نمود و داخل 
يل، تجزيه و تصميم گيری پروژه ھا خود از کارھای ياد آور شد که جمع آوری اط عات برای تحل

 در جھان مدرن امروز اين کارھا .مھم ميباشد که برای پ نگذاری ھا اساس کار را تشکيل ميدھد
ياد  )Geographic Information System = GIS(را با استفاده از نرم افزارھای کمپيوتری که بنام 

عات در سيستم ھای اط عاتی جغرافيائی داخل شد، از آن  وقتی يکبار اط .ميشود، انجام ميدھند
  .به مقاصد مختلف استفاده شده ميتواند

  

  :تحليل و تجزيه اط�عات با استفاده از طريقه ھای علمی انجنيری و اقتصادی
امروز در جھان با استفاده از کمپيوتر و طريقه ھای پيشرفته انجنيری ميتوان پروژه ھای بس 

با استفاده از طريقه . ل و تجزيه نمود و از نتايج آن برای پ نگذاری استفاده کردبزرگی را تحلي
ھای رياضی انجنيری ميتوان کارھائيرا که تعداد متحول ھای معاد=ت آن بسيار زياد و ھمچنان 
برای مقاصد زياد جھت بدست آوردن نتايج دلخواه مورد تحليل و تجزيه قرار داده ميشود، استفاده 



ھمچنان با تغييرات در پراميترھا ميتوان تاثير عوامل و سناريوھای مختلف را در پروژه ھا . نمود
ديگر آن زمان ھا گذشته است که . مطالعه نمود و بدين ترتيب کارھا و نتايج آنرا پيش بينی نمود

ھر کار بصورت چوت انداز پيش ميرفت و يا اگر تغييراتی در يک قسمت يک پروژه بوجود می 
از آنجائيکه تعداد متحول ھا و مجھولھا در يک تحليل . تاثير آنرا کسی پيش بينی نميتوانستآمد، 

علمی که بدون رياضی و کمپيوتر به ھيچ صورت امکان پذير نميباشد، خيلی زياد است، پيشرفت 
 Operationتحقيق عملياتی «، »System Analysis تحليل سيستمی«ھای علمی با طريقه ھای 

Research«  انجنيری محاسبوی «وComputational Engineering« اين توانائی را ميدھد تا ھمچو 
سيستم ھای بسيار بزرگ را تحليل و تجزيه نموده و نتايج مطالعات را برای تعيين اولويت ھا، پيش 
بينی اقتصادی، پيش بينی مالی، پيش بينی حاصل اقتصادی، مدت کار پروژه ھا، زمان برداشت 

اين نوع تحليل و تجزيه و پ ن گذاری بايد اين توانائی را ايجاد نمايد .  بدست آوردحاصل وغيره
که توسط آن بتوان پروژه ھای آينده را از حاصل اقتصادی پروژه ھای اوليه تمويل نمود و بدين 

در پ نگذاری انکشافی افغانستان، . ترتيب پ ن را شکل امترار يا خودکفا و خود احيا داد
 بايد مھمترين مسئله و موضوع »Sustainabilityامتراری « و خود احيائی يا قابليت خودکفائی

ًمنظور از خودکفائی در اينجا اين نيست که اقتصاد افغانستان کام  به . پ نگذاری را تشکيل بدھد
خود متکی باشد بلکه آنست تا طور مثال اگر در پنج سال اول کشورھا و موسسات خارجی با 

 کمک ميکنند بعد از آن حاصل پروژه ھايش طوری باشد که پروژه ھای آينده را بتواند افغانستان
. سرمايه گذاری کند و بيشتر از آن دست مردم افغانستان مانند گداھا بطرف جھان خارج دراز نماند

=زم به يادآوريست که در شرايط . اگر چنان باشد حيثيت مردم افغانستان بکلی از بين خواھد رفت
لی جھان خارج مسئوليت دارند برای بازسازی و انکشاف افغانستان کمک شايان نمايند زيرا آنھا فع

 ولی مھمتر از .ين سرنوشت دچار ساخته اندسھم بزرگ داشته اند و آنرا به ااين کشور در ويرانی 
مردم خود افغانستان است که چگونه از اين شرايط استفاده کرده دولت، حکومت و آن درايت 

  .يتوانندم
   

  :امور تحليل و تجزيه پ�ن انکشافی
اين کار به . اينکار شايد يکی از کارھای بسيار مشکلی باشد که نتوان آنرا در افغانستان انجام داد

انجنيران «کمپيوترھای بزرگ، به متخصصين و به ويژه به انجنيران امور مختلف و به ويژه 
به تحليلگران علمی ضرورت دارد که در بسياری  و مھمتر از ھمه »Civil Engineers کشوری 

موارد خودشان پروگرامھای کمپيوتر را نظر به ضرورت پروژه تغيير داده و بدين صورت با نرم 
در . افزارھای کمپيوتر و طريقه ھای اختصاصی رياضی، علمی، فنی و اقتصادی سر و کار دارند

ستان به کشورھای خارج رفته و در موقع  از افغانسمت بايد کارمندان مربوط اين موسسهاين ق
تا در آينده خودشان  تحليل و تجزيه کارھا حاضر باشند تا در اين امور تجارب کافی بدست آرند

بايد ع وه نمود که از اين نوع موسسات تعداد کمی در . آنرا در داخل افغانستان انجام داده بتوانند
ان اين نوع کارھا آغاز گردد تا پنج سال بعد از  اما اگر در افغانست.بعضی کشورھا وجود دارد

  .شروع آن شاھد پيشرفت ھای رضايت بخشی خواھيم بود
  

  :دست آوردی ھای تحليل و تجزيه
با استفاده از طريقه ھای علمی و کمپيوتر ھای سريع ميتوان نتايج کافی بدست آورد که توسط آن 

ی، منابع سرمايه گذاری، حاصل اقتصادی، ويت کارھا، مقدار سرمايه گذارلمصارف پروژه ھا، او
مفاد مالی، نوع کارھا و پروژه ھای مثمر، ساحه جغرافيائی پروژه ھای مثمر، ضرورت به تعداد 
قوای بشری، فنی و علمی، ضرورت به مواد ساختمانی و انواع آن، مرحله بندی پروژه ھا، 



ند سال ديگر ضرورتی به اخذ کنترول بودجه اقتصادی کشور و اعيار ساختن آن قسمی که تا چ
کمک ھای خارجی نباشد و کشور به پای خود ايستاد شده و حد اقل در بعضی موارد خود کفی 

بدين ترتيب دست آورد ھای با= و چيز ھای ديگر را ميتوان وصول نمود که برای تصميم . باشد
  . گيری در امور مختلف کشور از آن کار گرفت

  
  :پيش بينی ھای بدست آمده

در پ ن انکشافی آينده افغانستان چيزی که بسيار مھم و ضروری ميباشد پيش بينی ھای فنی و 
اقتصادی ميباشد تابه اساس آن فعاليت ھای مالی و اقتصادی و پروژه ھای انکشافی آينده مطرح 

اين مطالعات ھمچنان نوع فعاليت و فعاليت ھای مطلوب و مثمر را بھتر شناسائی نموده و . شوند
پ نی را که نتوان پيش بينی نمود، . مينه را برای سرمايگذاری ھای موثر روشن خواھد ساختز

پس يک پ ن وقتی قابل قبول واقع شده ميتواند که نتايج آن قابل پيش . نميتوان بحيث پ ن قبول کرد
  .بينی باشد

  

  :تعيين اولويت ھا
 خواھد بود تا روشن گردد که کدام کار و  پ نگذاری ھمه جانبه تعين اولويت ھامھم ديگراز نتايج 

روابط پروژه ھا، حاصل پروژه ھا، مدت پروژه ھا، مردمی بودن پروژه . پروژه اول آغاز گردد
ھا و يک تعداد مسايل ديگر در تعيين اولويت ھا ضرور ميباشد که بدون پ نگذاری و تحليل ھمه 

د نتايج پ نگذاری يک رھنمای عالی برای پس در اينمور. جانبه و تجمعی نميتوان بدان دست يافت
  .امور و تنظيم پروژه ھا خواھد بود

  

  :تعيين وظايف برای وزارت خانه ھا
نتيجه مطالعات و پ نگذاری ھمه جانبه، نوع پروژه ھا را با تمام اختصاصات آن تعيين نموده و 

رد امور وزارتخانه ھا را اين کار نه تنھا پيشب. در حقيقت کارھای وزارت خانه ھا را روشن ميکند
آسانتر ميسازد بلکه رابطه آنھا را با يکديگر و رابطه ھر يک را با امور مالی و اقتصادی برجسته 

در حاليکه اگر چنين يک رابطه وجود نداشته باشد شايد کارھای يک وزارت به . و شفاف ميسازد
  .درد پروژه وزارت ديگر نخورد

  

  :بهموسسه مسئول پ�نگذاری ھمه جان
. طرح پ ن انکشافی ھمه جانبه افغانستان در شرايط حاضر از توان دولت افغانستان پوره نميباشد

از طرف ديگر اين . اين کار شايد از توان بسيار دولت ھا و حکومت ھای پيشرفته ھم پوره نباشد
اھد بود که راه درست آن اين خو. ًکار مھم نبايد کام  به کدام کمپنی يا کشور خارجی سپرده شود
 Joint مشترک سرمايه گذاری «دولت افغانستان يک موسسه يا شرکت جديد را بصورت 

Venture« با کمپنی ھا و موسسات علمی بين المللی ايجاد نمايد قسميکه بعد از يک دوره معين تمام 
ی خود و امور اين شرکت به افغانستان تعلق گرفته و افغانستان در آينده از آن برای کارھای مشورت

 Consulting Engineeringانجنيری مشورتی «کشورھای ديگر منحيث يک موسسه علمی 
Company«البته دليل عمده اين پيشنھاد آنست که قسميکه در با= ذکر .  با تجربه استفاده نمايد

شداين کار به متخصصين بسيار ورزيده ضرورت دارد که اگر چنين شرکتی در افغانستان از 
کند بايد چند دھه انتظار کشيد تا توانائی انجام چنين کاری را پيدا نمايد و در آن وقت صفر آغاز 

پس کوتاه ترين راه ايجاد يک شرکت بين المللی . ديگر پ نی برای افغانستان ضرورت نخواھد بود
 که دليل ديگری که شرکت بين المللی ايجاد شود اينست. ميباشد که سھم افغانستان در آن بيشتر باشد



در شروع تا چند سال بايد کارھای تحليلی مھم اين پ نگذاری در مراکز علمی خارج صورت گيرد 
بدين صورت متخصصين خارجی و داخلی در شرکت . زيرا چنين زمينه در افغانستان وجود ندارد

ن مذکور در داخل و خارج کار نموده و زمينه انتقال تکنالوژی و طريقه ھای علمی را به افغانستا
  .آماده خواھندساخت

  

  :استفاده از تجارب بدست آمده و تربيه متخصصين و کدر علمی و فنی  

پ نگذاری انکشافی ھمه جانبه افغانستان چه در افغانستان و چه در کشورھای پيشرفته يک پروژه 
حيف . بزرگ علمی فنی و اقتصادی خواھد بود که از آن تجارب بزرگ علمی بدست خواھد آمد

بود اگر چنين يک پروژه ئی در خارج از افغانستان و دور از نظر متخصصين افغانستان خواھد 
ًاگر واقعا متخصصين افغانستان از سھم . پيش رود و متخصصين ما در آن سھمی نداشته باشند

در گذشته . گيری در آن محروم شوند در حقيقت يک خيانت بزرگ ملی صورت گرفته است
 در خارج از افغانستان توسط متخصصين خارجی پيش برده شده که بعضی پ ن ھا و پروژه ھا

بايد ع وه . بدين صورت ما آن مواقع را جھت تربيه کدر ھای علمی و فنی خود از دست داده ايم
نمود که در پيشبرد کارھای اين شرکت بزرگ از شرکت ھا و موسسات علمی و فنی کوچک که 

د، بايد استفاده زياد صورت گيرد تا ھم پروژه ھا در سکتور خصوصی کشور به ميان آمده ان
  .تکميل گردد و ھم موسسات خصوصی مشورتی زمينه کار و تجربه را پيدا نمايند

  

  :مدت پ�نگذاری
در اينجا منظور آن . طرح پ نگذاری انکشافی مثل ھر کار ديگر به يک مدت ضرورت دارد

ه منابع مالی و بشری ميتوان آنرا کند يا سريع نيست تا مدتی برای اينکار تعيين گردد زيرا نظر ب
کارھايھای اساسی پ نگذاری انکشافی افغانستان بايد در دوره دولت انتقالی آغاز ميشد تا . ساخت

در . بھر حال يک مقدار وقت کافی از دست رفته است. برای دولت دايمی آماده بھره برداری ميبود
ًبسيار احتمال دارد که اص  . نه پيش خواھد رفتحال حاضر معلوم نيست که اين موضوع چگو

  .کسی در فکر اين نوع کار ھا نباشد
  

   :تبصره

نگارنده اين سطور در سه سال گذشته در کنفرانس ھای سا=نه انجمن انجنيران افغان در ايا=ت  
 متحده شرکت نموده است که در ھر کدام آن ھيئت ھائی به سويه وزرا و معين ھای وزارت خانه

در ھمه اين مواقع از زبان جنابان شان شنيده شد . ھا از افغانستان تشريف آورده و حضور داشتند
گرچه اين موضوع تا . که دولت موقت و انتقالی کدام پ ن و پروگرام انکشافی روی دست ندارد

 اندازه ئی از عدم معلومات شان تصور ميشد ولی با از بين رفتن وزارت امور پ نگذاری ديگر
بدين . ًکام  روشن شد که ھيچ نوع پ ن و پروگرام انکشافی در افغانشتان روی دست نيست

صورت پولھای امدادی و ديگر امور کشور بصورت چوت انداز به مصرف رسيده و منابع 
اگر خدای ناخواسته چنين . ديگری در آينده وجود نخواھد داشت تا امور کشور توسط آن پيش رود

  /2004./ی از بابت بی پ نی در انتظار مردم افغانستان خواھد بودباشد آينده وخيم
  

  :مرکز تحقيقات آب
پ نگذاری آن در حقيقت ماستر پ ن انکشاف در صورتيکه آب دارای چنان رول مھم بوده و 

با قسمت  =زم است تا يک موسسۀ بزرگ تحقيقاتی آب ،اقتصادی افغانستان محسوب شده ميتواند



در .  عرض اندام نمايد،مه امور مربوطه آنرا مورد مطالعه و تحقيق قرار دھدکه ھھای مختلف 
ھمه کشورھای جھان صدھا موسسه خصوصی و دولتی مصروف تحقيق و تتبع در موارد مختلف 

البته امور آب بسيار زياد و موسسه بزرگ بايد دارای شعبات مختلف در نقاط مختلف . آب ميباشند
 اقتصادی افغانستان در کنار موسسات تحقيقاتی آب به موسسات تحقيقاتی البته پيشرفت. کشور باشد

ًدگری نيز ضرورت دارد اما در اينجا برای فع  صرف در مورد موسسات تحقيقاتی آب چند کلمه 
  :ف فعاليت ھای ذيل باشدرت کلی اين موسسه بزرگ بايد مصروبصو. وی عرض ميگردد

  

که موسسات دولتی از استيشن ھای بارندگی و تحقيقات ھايدرولوژی با=ی اط عاتی  -1
بدين ترتيب تنظيم اين اط عات و بوجود آوردن رھنماھای . ھواشناسی بدست ميآورند

  .یھايدرولوژيکی برای استفاده انجنيران در تمام پروژه ھا و کارھای آب
 .تحقيقات کيمياوی با=ی آب ھا و منابع آب کشور جھت شناسائی کيفيات خوب و مضر آن -2
 .تحقيقات بيولوژيکی با=ی آب ھا و منابع آب کشور جھت شناسائی کيفيات خوب و بد آن -3
تحقيقات ھايدروليکی و مطالعات ترسبات و انتقال ترسب با=ی رودخانه ھای کشور چه  -4

 ھر اين نوع تحقيقات برای. ی کوھستانیرودخانه ھای سطوح ھموار و چه رودخانه ھا
 .رودخانه ھا اعمار گردد ضروری ميباشدنوع پروژه ئی که با=ی اين 

يکه مناسب ئتحقيقات ھايدروليکی با=ی ساختمان ھای آبی و تعين نمودن نوع ساختمان ھا -5
ی انواع و اقسام بندھای  يعنی مطالعه با=.حال اقتصادی و شرايط محيطی افغانستان باشد

وه ھا، آبريزھا،  خاکی و سنگی و ساختمان ھای مربوطۀ آن مانند پرچاکمان،ثقالتی، 
سايفون ھا، دھنه ھا، تونل ھای آبی، لوله ھای فشار، نيروگاه ھا، و ديگر اجزای اين نوع 

  . ساختمان ھا
ايجاد =براتوارھای مختلف جھت مطالعه آب از نقاط نظر مختلف مانند =براتوار ھای  -6

 . وغيرهھايدروليک، =براتوارھای کيميا و بيولوژی آب
 تا ی ھايدروليک جھت اعمار مول ھای ھايدروليکی پروژه ھای مھم آبیايجاد =براتوارھا -7

 .ديزاين پروژه ھای بسيار مھم و گران قبل از اعمار آزمايش شده و نواقص آن رفع گردد
ايجاد =براتوار ھای نرم افزار ھايدروليکی و منابع آب جھت مطالعات آب با استفاده از  -8

 . پروگرامھای کمپيوتری در داخل کشورمودل ھای نرم افزار کمپيوتری و تھيه
، ديزاين ھا و استعمال درست مواد مرکز مطالعات آبرسانی جھت تعين بھترين طريقه ھا -9

 . و مناطق رھايشی دھات برای شھرھا،و آ=ت آبرسانی
مرکز مطالعات فاض ب جھت بدست آوردن ديزاين ھا و مطالعات پروژه ھای فاض ب،  -10

 . برای شھرھا و دھاتباره از آب ھای استفاده شدهدفع فاض ب و استفاده دو
حقوق مسايل  به شمول مطالعات آب در رابطه با مرکز تحقيقات اقتصاد، اداره و تنظيم آب -11

بين الدول و مسايل مربوط به رودخانه ھای بين المللی و رودخانه ھای مشترک بين 
 .کشورھا

 ھا جھت استفاده از منابع آب زير مرکز مطالعات آب ھای زير زمينی و تعين قوانين نامه -12
 .زمينی و مطالعات ھايدروليکی، ھايدرولوژی و کيفيات آب ھای زير زمينی

مرکز تحقيقات رودخانه ھا، نوع رودخانه ھا، ساختمان ھای با=ی رودخانه ھا و کنترول  -13
 .سي ب ھا

 از آن مرکز تحقيقات توليد نيروی آب، تشخيص نيروی آب و طريقه ھای مناسب استفاده -14
 . در پروژه ھای کوچک و چه بزرگچه

 .مرکز تحقيقات آبياری و استفاده درست آب در زراعت -15



 .مرکز تحقيقات حفاظت منابع آب در رابطه با محيط زيست -16
 .مرکز تحقيقات آب برای پرورش حيوانات آبی از قبيل ماھی جھت تھيه غذا -17
» System Engineeringی انجنيری سيستم«مرکز تحقيقات و مطالعات منابع آب بصورت  -18

جھت بدست آوردن رابطه فعاليت ھای آب در پروژه ھا و کارھای مختلف از نقطه نظر 
 .فنی و اقتصادی

مرکز تبليغات، نشرات و اسناد آب جھت نشر مضامين، مقا=ت، مج ت، کتابخانه و  -19
 . و ايجاد کتابخانه ھای علمی تحقيقاتیکتابھا و اسناد آب

ات، آموزش و تربيه کارگران، کارمندان و کدرھای مسلکی از پائين اداره انسجام تحقيق -20
و تحکيم روابط علمی با موسسات و دانشگاه ھای ترين سطح تا سويه ماستری و دوکتورا 

 .داخلی و خارجی
اين ھم يک قسمت مھم اين موسسه بزرگ خواھد بود . مرکز مطالعات استراتيژيک آب -21

ھائی که به کشورھای ھمسايه نيز جريان دارند بايد زيرا افغانستان با داشتن رودخانه 
در آينده نه چندان دور آب محور منازعات بين . داخل اقدام شده و تحقيقاتی را براه اندازد

المللی قرار گرفته و نشود که در آينده افغانستان بخاطر منابع آبش يکبار ديگر مورد 
 . موردش فکر کردبايد از ھمين حا= در. تجاوز بيگانگان قرار گيرد

 وغيره -22

و=يات مختلف کشور تقسيم نمود تا از يکطرف مناطق اين موسسات تحقيقاتی را ميتوان در 
مختلف از وجود اين نوع موسسات بھره مند شوند و از طرف ديگر افراد متخصص در قسمت 

 .ھای مختلف کشور با مردم عادی در تماس باشند
  

  ياد آوری

 پس امور ديگر ، که اين ھمه تحقيق و مراکز تحقيقاتی برای آبشايد بعضی ھا سوال نمايند
اگر موسسات تحقيقاتی برای ھمه امور علمی . کشور چه خواھد شد؟ اين سوال بجا خواھد بود

فنی و اقتصادی کارھای ديگر مثل مواد ساختمانی، مسايل انجنيری استحکام، انجنيری اعمار 
ی معادن، زراعت وغيره امور فنی با ھم ادغام ، انجنيرو ساختمان، انجنيری ترانسپورت

در مورد تحقيقات . گردد، ميتوان از آنھا برای کارھای مختلف فنی و اقتصادی استفاده نمود
امور بشری و اجتماعی موسسات کافی مانند اکادمی علوم، انجمن ھای مختلف و غيره وجود 

ی در افغانستان وجود ندارد و اين دارد اما در امور فنی، تخنيکی، تکنالوژی و انجنيری چيز
 دانشگاه ھای افغانستان .يکی از ضروريات بزرگ افغانستان جھت پيشرفت و ترقی ميباشد

 انجنيری در آنھا صورت گيرد  علمیھنوز به آن حد پيشرفت نکرده اند که بعضی از تحقيقات
و دانش بصورت ولی بھر حال اين موسسۀ بزرگ تحقيقاتی برای پيشرفت دانشگاه ھا و علم 

 .کلی ممد واقع خواھد شد
اگر يک بنياد فنی . اين کارھا به ھيچ صورت بدون يک بودجه بزرگ صورت گرفته نميتواند 

در افغانستان ايجاد شود و اين نوع پروژه ھا از طرف آن تمويل گردد، موسسات خصوصی و 
 انجام کارھا و نوآوری ھا عامه و حتی اشخاص انفرادی نيز ميتوانند با ترتيب پيشنھادات برای
  .داخل اقدام شده و يک کتله بزرگ در پيشرفت مملکت سھم بگيرند

  

  :اصط حات جديدی که در اين نوشته بکار رفته است

 .مقدار جريان حجم آب در فی واحد زمانDischarge, Flow : مقاب -1
 .Basin  Catchment or :حوزه آب -2



 .ا دوران آب يHydrologic Cycle: دوران ھايدرولوژيکی -3
 .System Analysis تحليل سيستمی -4

 .برف، باران، ژاله: Precipitationبارندگی  -5

 .General: جانبه ھمه -6
 .Integrated: یعتجم  -7
 .Multi-Purpose :چندھدفی  -8

  .Sustainability :امتراری -9
 .System Analysis :تحليل سيستمی -10
 .Operation Research :تحقيق عملياتی -11

 .Computational Engineering :انجنيری محاسبوی -12

 .Water Budget :بودجه آب -13

 .Evapo-transpiration :ابتخار -14

 .Seepage :انتشار -15

 :  که دارای رشته ھای ذيل ميباشد Civil Engineeringيا : انجنيری کشوری -16
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