
  

  تاريخچۀ استفاده از

  نيروی آب در افغانستان

  

   با کمی تفاوت در مجلۀ برگ سبز به نشر رسيده بود1373اين نوشته در سال 

  

  

  زادـھـی کـگـنـرھـاد فـيـ                                بنزادـھـريار کـر فـتـداک

  

  

تانی با داشتن شبکه ھای پيچيدۀ رودخانه ھا افغانستان منحيث يک کشور کوھس
مردم افغانستان . ھان از نقطه نظر نيروی آب ميباشدجيکی از مھمترين کشورھای 

در طول تاريخ از نيروی آب به انواع و اقسام مختلف استفاده نموده و از دھۀ 
  . بدينسو از نيروی آب بشکل نيروی برقی نيز استفاده کرده اند1920

  

 آسياب ھای  آبی و پايکوب ، استفاده از نيروی آب در افغانستان شکلبدوی ترين
تاريخ دقيق اولين طرح و معماری آن معلوم نبوده اما به . ھای آبی برنج ميباشند

علت . احتمال قوی انکشاف آن آھسته آھسته در ادوار مختلف صورت گرفته است
 در آن زمانه ھا و انکشاف بطی آن منکشف نبودن اساسات علمی اين دستگاه ھا

ن پيشرفت آن کند و مربوط به بنابري. ددھاتيان از تيوری آن ميباشبی اطVع بودن 
  .ی بود که توسط فعاليت ھای ساده ساختمانی و ميخانيکی بدست می آمدتجارب

  

اين دستگاه ھا اثرات مھمی از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی در جامعه افغانستان 
 )Discharge(اب ھای آبی بقدری زياد است که دھاتيان مقاب اھميت آسي. داشته اند

 ياد » آبآسياب«جوی ھا و نھرھای زراعتی شانرا توسط واحد مقياسی که بنام 
  .ميشود، پيمايش ميکنند

   

ًآسياب ھا جھت آرد نمودن گندم و ديگر حبوبات بکار ميروند و معمو_ در فصل 
يد، زيرا در ين فصل، آب برای آبياری خزان از آنھا استفاده بيشتر به عمل می آ

. کمتر بکار ميرود و از طرف ديگر خرمن ھا جمع شده و حاصVت آماده ميباشند
نويسندۀ اين .  متر کار ميکنند5 تا Head( 3(ًاين دستگاه ھا معمو_ با سرکوب 

رکوب سطور در اطراف بند امير باميان آسياب ھائی را ديده است که دارای س
_زم به ياد آوريست که بند امير از ھفت بند .   متر بوده اند10از ھای بيشتر 

 رابطه )Cascade(طبيعی تشکيل شده است که يکی به ديگر بصورت زنجيری 
نسبت واقع شدن اين بند ھا . دارند و مرتبه به مرتبه از ھمديگر پائين تر افتاده اند

آن شفاف ميباشد در طبقات احجار آھکی سطح بند ھا سفيد رنگ بوده و آب 
. ًچنانچه شنای ماھی ھا را ميتوان از کناره ھای نسبتا بلند آن بخوبی مشاھده نمود

.  خوبی ندارند)Efficiency(آسياب ھای آبی از نقطه نظر ھايدروليک مطلوبيت 



ً يعنی تقريبا نصف نيروی . فيصد ميباشد50 تا 40ًمطلوبيت اين دستگاه ھا تقريبا 
  .آن ضايع ميگردد

  

 و )Intake( ناحيه سربند آب قدار زياد نيروی اين دستگاه ھا درًمو_ يک ممع
ًقسمت ھای ميخانيکی آن معمو_ از چوب . مجراھای چوبی آن ضايع ميگردد
بنابرين، .  آن بسيار درشت و کلفت ميباشد)Gear(ساخته شده که سيستم دندانه ھای 

اين دستگاه .  ضايع ميگردد)Friction(يک مقدار زياد نيروی آن در اثر اصطکاک 
بھتر ساخت و از و ميخانيک ھا را ميتوان با کمترين توجه به اساسات ھايدروليک 

  .آن استفاده بھتر نمود

  

 آب )Potential Energy( نيروی خود را از نيروی پوتنسيالی ً دستگاه ھا اکثرااين
 از  در بعضی از جويبار ھائی که نشيب زياد دارند، صرف.بدست می آرند
 و در غير آن از نيروی پوتنسيالی آب غرض )Kinetic Energy(انرژی حرکی 

پايکوب ھای برنج بيشتر در و_يات . بکار انداختن اين دستگاه ھا استفاده شده است
  .وردک، لغمان، کنرھا و بغVن ديده ميشوند

  

فعاليت ھای اساسی در قسمت دستگاه ھای جديد نيروی آب در افغانستان در 
طرح اولين دستگاه نيروی آب که نيروی . ان قرن حاضر صورت گرفته استجري

اين دستگاه عبارت از .  آغاز شد1912برقی از آن استحصال ميگردد در سال 
 1914ھمان دستگاه معروف جبل السراج ميباشد که کار ساختمانی آن در سال 

ستگاه دارای اين د.  بدست آمد1920آغاز گرديد و حاصل نيروی برقی آن در سال 
  .  کيلو وات است3080 آن در حدود  کيلو واته ميباشد و ظرفيت نھائی500سه واحد 

  

 کيلو واته در شھر ھرات شروع به فعاليت نمود که 15 يک توربين 1928در سال 
  .با_ی يک کانال کوچک آب در داخل شھر اعمار شده بود

  

 آباد، جVل آباد به فعاليت  کيلو واته در نجر60 يک دستگاه توربين 1930در سال 
 يک توربين ديگر در باغ معروف غVم حيدر خان در 1936آغاز نمود و در سال 

اين دو دستگاه کوچک جھت روشن ساختن جاده ھا و . جVل آباد بکار آغاز نمود
  .ھوتل ھای شھر اعمار شده بودند

  

وات بود، به  کيلو 20 يک داينموی آبی که دارای قدرت 1932در پغمان، در سال 
 10باز ھم در شھر باستانی ھرات در قريه جلوارچه که بفاصله . فعاليت آغاز نمود

 کيلو واته نصب 100 يک پايه توربين ،کيلومتر در جنوب شرق شھر قرار دارد
  .شد که اين دستگاه مشکVتی ناشی از کمی آب داشت

  

ابای ولی صاحب قديمی ترين دستگاه نيروی آب در قندھار، دستگاه نيروی آب ب
 به 1935اين دستگاه در زمان امان هللا خان طرح ريزی شده و در سال . ميباشد

دستگاه ديگر نيروی آب در .  کيلو وات بود300فعاليت آغاز نمود که ظرفيت آن 
ظرفيت اين .  به فعاليت آغاز نمود1962قندھار دستگاه فيل کوه ميباشد که در سال 



اين دستگاه نيز مشکVتی از نقطه نظر کمی آب .  بود کيلو ولت امپير400دستگاه 
  .داشت

  

 کيلو 35ه دارای ظرفيت يولمرب نام دستگاه نيروی آب در مزار شريف ميباشد ک
از نيروی . اين نيروگاه به عوض يک آسياب سابقه ساخته شده بود.  بودولت امپير

علی کرم هللا برقی اين دستگاه جھت تنوير اطراف ارآمگاه شاه و_يتماب حضرت 
  .وجھه و مرکز حکومتی و_يت بلخ استفاده ميشد

  

 توجه بيشتر به توليد نيروی برقی از نيروگاه ھای آبی مبذول 1934بعد از سال 
 شروع به فعاليت و 1966 و 1934نيروگاه ھای ذيل بين سالھای . شده است

  :استحصال نيروی برق نموده اند

  

 :دستگاه توليد برق آبی چک وردک -1

 اعمار گرديده و 1940 و 1936که بين سالھای ستگاه توليد برق آبی چک وردک د 
  . کيلو وات ميباشد4000ظرفيت آن 

  

  :دستگاه توليد برق آبی پلخمری -2

 کيلو 4800 با ظرفيت 1941 و 1937که بين سالھای دستگاه توليد برق آبی پلخمری 
  .وات اعمار شده است

 

 :دستگاه توليد برق آبی جبل السراج -3

 کيلو وات در دستگاه جبل السراج که ظرفيت 900نصب توربين چھارم با ظرفيت 
  . کيلو وات بلند برده است3080کلی نيروگاه را به 

 

 :نيروگاه برق آبی سروبی -4

 آغاز شد، مگر ديری نگذشت که جنگ 1937سروی تخنيکی اين پروژه در سال 
بدين خاطر .  به تعويق افتادجھانی دوم آغاز شد و توريد لوازم تخنيکی آن از آلمان

بعد از ختم کار استحصال نيروی .  آغاز شد1951ًکار ساختمانی آن عمV در سال 
  . بزرگترين نيروگاه برق آبی افغانستان بود1966برق از اين دستگاه تا سال 

  

بند ذخيرۀ اين نيروگاه با_ی رودخانه کابل در قسمت سروبی قرار داشته و آب 
ميباشد به داخل کارخانه نيروگاه ھدايت شده  کيلومتر 4ول آن توسط تونلی که ط

 کيلو وات را دارد 1100توربين که ھر کدام آن ظرفيت  دوآن در کارخانه .  است
  . متر کار ميکند54 متر مکعب فی ثانيه و سرکوب 275با مقاب 

  

 ميليون متر مکعب و مساحت آب 6.5بند ذخيرۀ سروبی در ارتفاع نورمال دارای 
فی و سيVب ھا از آبريز آب اضا.  کيلومتر مربع ميباشد1.3 درياچه آن در حدود

  .  متر از بستر رودخانه ارتفاع دارد، خارج ميشود15ھای بند که 

  



ال قرار بود نيروگاه ديگری در قسمت پائينتر رودخانه کابل اعمار گردد، مگر تا 
 ميگا وات با 60 تا 40امکان دارد که نيروگاھی به ظرفيت . صورت نگرفته است

جھت اقتصادی شدن اين کار . استفاده از بند ذخيره موجوده در انجا اعمار شود
شايد بھتر باش چند نيروگاه کوچکتر به فاصله ھا از سروبی تا سرخکان اعمار 
کردد تا ضرورتی برای احداث سرک جديد نباشد در غير آن اعمار يک بند بلند 

ه و ساختمان سرک جديدی را ايجاب ميکند که غير سرک موجوده را زير آب نمود
  .اقتصادی خواھد بود

  

بعد از اعمار نيروگاه نغلو، نيروگاه سروبی بشکل بھتر کار ميکند زيرا بند ذخيره 
  .نغلو جريان آب سروبی را منظم ساخته است

  

 :نيروگاه برق آبی غوری -5

اين . تمام شد 1961 شروع و در سال 1959کار اعمار نيروگاه غوری در سال 
رودخانه . نيروگاه برق آبی با_ی رودخانه قندوز در پلخمری اعمار شده است

طرح آن بشکل کانال آبگردان ترتيب شده و . قندوز از معاونين آمو دريا ميباشد
اين نيروگاه با سه توربين مجھز بوده که با مقاب .  متر ميباشد18دارای سرکوب 

  . کيلو وات ميباشد9000ن  آد و ظرفيت متر مکعب فی ثانيه کار ميکن60

  

 را برای صنايع و مناطق رھايشی قندوز و پلخمری تھيه اين نيروگاه نيروی برق
نيروگاه سابقه . ميکند و با نيروگاه سابقه پلخمری بصورت مسلسل کار ميکند

  .، با_ی رودخانه قندوز قرار داردپلخمری با_تر از اين نيروگاه

 

 :شکنيروگاه برق آبی گر -6

با_ی نھر بغرا در گرشک قرار دارد .  بدينسو کار ميکند1961اين دستگاه از سال 
 65ظرفيت ھدايت آب اين کانال . ه انکشاف وادی ھلمند ميباشد از پروژِکه جزء

 کيلو 4500دارای دو توربين به ظرفيت آن متر مکعب فی ثانيه بوده و دستگاه 
 2200 قدرت آن به )Sedimentation(وات ميباشد که به نسبت مشکVت رسوبات 

  .کيلو وات تقليل يافته است

 

 :نيروگاه برق آبی ماھيپر -7

 کيلومتر بطرف شرق کابل با_ی 40نيروگاه برق آبی ماھيپر به فاصلۀ تقريبی 
. رودخانه کابل پائين تر از تنگی غارو در قسمت آبشار طبيعی ماھيپر قرار دارد

  .از نمود بکار آغ1966اين نيروگاه در سال 

  

 بزرگی در اين قسمت قرار )Geological Fault(از نقطه نظر جيولوجی شکست 
اين نيروگاه با داشتن . دارد که باعث بوجود آمدن آبشار طبيعی ماھيپر شده است

 )High Head( متر از جمله نيروگاه ھای سرکوب بلند 300سرکوب بيشتر از 
 آن خيلی کوچک بوده و نميتواند ترسبات )Reservoir(متاسفانه بند ذخيرۀ . ميباشد

 Sedimentation Basin or(از ين جھت حوض ترسبی . را ته نشين نمايد

Desander( متر بوده و در 70 برای آن طرح شده است که دارای دو شاخه بطول 



جريان آب از رودخانه کابل داخل حوض ترسبی شده، بعد . داخل کوه قرار دارد
توربين  ھدايت ميشود که در قسمت اخير آن )Penstock(شار توسط تونل به لوله ف

اين نيروگاه دارای .  قرار دارد)Power House(ھا در داخل يک کارخانه قدرت 
 نيز ميباشد که در بين تونل و لولۀ فشار در بين بدنۀ )Surge Tank(مخزن تعادلی 

  .صخره ھای کوه جھت تقليل فشار طرح ريزی و اعمار شده است

  

 کيلوگرام فی متر مکعب 3.8خانه کابل در اين قسمت دارای ترسب مخصوص رود
بدين لحاظ . آب ميباشد که در زمان طرح ريزی نيروگاه مد نظر گرفته نشده است

اين نيروگاه به خاطر داشتن سرکوب بلند و رسوبات مشکVتی ناشی از سائيدن 
. ميم طلب ميشوند ساعت کار تر1000پره ھای توربين ھا دارد که بعد از ھر 

 Vنگارندۀ اين سطور فکر ميکند که مشکل نيروگاه ماھيپر شايد بخاطر بروز خ
)Cavitation(اين موضوع مطالعۀ بيشتر را ايجاب ميکند.  توسط فشار منفی باشد .

  .حد اقل محاسبات تقريبی ھايدروليکی اين مشکل را نشان داده است

. د که بصورت عمودی نصب شده ان کيلو وات ميباشد66ظرفيت ھر سه توربين 
 جديدی در قسمت تنگی غارو از يکطرف کار تصور ميشود که اعمار بند ذخيرۀ

 ديگر نيز داشته باشد که يم نموده و از طرف ديگر چند فايدۀنيروگاه ماھيپر را تنظ
احداث نيروگاه جديدی بين تنگی غارو و ماھيپر و ھمچنان از آن جمله ميتوان 
 نام برد که ھر يک از ايندو  ساختن خورد کابل و ده سبز راسيراب و سرسبز

چنين پروژه ئی در حفاظت .  کابل به مشکVت ناشی از کمی آب گرفتار اندمنطقۀ
  .محيط زيست شھر کابل اثر مطلوبی خواھد داشت

  

 :نيروگاه برق آبی نغلو -8

ابل با_ی  کيلومتری شرق ک70بند ذخيره و دستگاه توليد برق آبی نغلو به فاصلۀ 
رودخانه کابل بعد از آنکه معاونين آن يعنی رودخانه ھای پنجشير، و تگاب با آن 

  .وصل ميشوند، قرار دارد

  

 Hollow-Gravity-Concrete( ميان خالی – کانکريتی –بند نغلو از نوع ثقالتی 

Dam(100دستگاه کنترول آن در داخل بدنۀ بند قرار دارد و ارتفاع آن .  ميباشد 
 ميليون متر مکعب بوده و جھيل آن 530ظرفيت حجم آب بند ذخيره . ميباشدمتر 
  . کيلومتر عرض دارد3 کيلومتر طول و 10

  

در .  ميگا واته تجھيز شده بود22.5اين نيروگاه در مرحلۀ اول با سه توربين 
 ميگا 90مرحلۀ دوم يک توربين ديگر نيز به آن عVوه گرديد که ظرفيت آنرا به 

  . متر در نوسان ميباشد75 تا 43سرکوب اين دستگاه بين . بردوات بلند 

  

 بستر رودخانه توسط جريان سريع آب در )Scour(بخاطر کم نمودن روفتن 
مجرای خروجی آب از بند، آبريز اسکی مانندی طرح ريزی شده است که جريان 

اين . آب در آن به پرواز آمده با ھوا مخلوط شده و بصورت باران پائين ميريزد
  .نيروگاه يکی از پروژه ھای بزرگ و مدرن افغانستان بشمار ميرود

  



 :نيروگاه برق آبی و بند کثير اDھداف کجکی -9

 Earth(اين بند خاکی . بند کجکی ذخيره مھم آب پروژه انکشاف وادی ھلمند ميباشد

Dam( کيلومتری شمال گرشک با_ی رودخانۀ بزرگ ھلمند 150 به فاصلۀ 
کار ساختمانی . نام رود نيل افغانستان شھرت دارد، اعمار شده استکه ب) ھيرمند(

 متر و طول آن 94ارتفاع بند .  ختم شد1952 آغاز و در سال 1950اين بند در سال 
 2 کيلومتر و عرض آن بصورت اوسط 58طول جھيل آب آن .  متر ميباشد273

  .کيلومتر ميباشد

  

ک توليد برق بوده و ھدف اصلی  دارای يک دستگاه کوچ1967بند کجکی تا سال 
خانۀ جديد آن رکا. آن ذخيره آب برای آبياری زمين ھای پروژه وادی ھلمند بود

 ميگا 150 ميگا وات ميباشد و در مرحلۀ بعدی ظرفيت آن تا 90دارای ظرفيت 
اين پروژه يکی از مدرنترين پروژه ھای آبی افغانستان . وات بلند خواھد رفت

  .است

  

 :غندابارذخيرۀ بند  -10

 1952 و 1950اين بند از جمله تاسيسات پروژۀ وادی ھلمند بوده و بين سالھای 
 )Earth Dam( متر بوده و از نوع خاکی 50ارتفاع اين بند . اعمار شده است

ھدف اصلی بند ارغنداب تھيه و تنظيم .  متر است520طول بدنۀ خاکی آن . ميباشد
 دستگاه توليد نيروی برق آبی نيز  دارایاين پروژه. آب برای آبياری ميباشد

  . کيلو وات ظرفيت قدرت آن ميباشد9800ميباشد که 

 

 :نيروگاه و بند کثيراDھداف درونته -11

 اصلی آب پروژه انکشاف وادی ننگرھار بوده و ظرفيت بند ذخيرۀ درونته ذخيرۀ
 . ميليون متر مکعب و طول جھيل آن از سرخکان تا درونته ميباشد50حجم آن 

اين .  متر ميباشد17 متر و سرکوب توربين ھای نيروگاه آن 22ع اين بند ارتفا
 بدينسو در فعاليت 1971 کيلو واته بوده و از سال 3500نيروگاه دارای سه توربين 

نيروگاه درونته در تنوير شھر جVل آباد و و_يت ننگرھار و ھمچنان . ميباشد
  .تپيشرفت سريع اين و_يت رول مھمی بازی نموده اس

  

 يعنی قبل از کودتای ثور تحت مطالعات فنی و 1978پروژه ھائيکه تا سال 
  :اقتصادی و يا اعمار آنھا در جريان بود

  

ی رودخانه کنر که از معاونين رودخانه کابل نيروگاه برق آبی کنرھا با_ -1
  .ميباشد

ی رودخانه ھريرود که کار نيروگاه برق آبی و بند ذخيرۀ سلما با_ -2
 . توسط دستگاه ساختمانی ھلمند موفقانه پيش ميرفتساختمانی آن

بند کثير ا_ھداف کمال خان در جنوب غرب افغانستان با_ی رودخانه  -3
اين پروژه توسط متخصصين و انجنيران افغانی در کمپنی واپيکا . ھلمند

)WAPECA( ديزاين و کار اعمار آن توسط دستگاه ساختمانی ھلمند در جريان 
 .ن پروژه دارای نيروگاه برق آبی نيز بودًاحتما_ اي. بود



نيروگاه برق آبی باميان در نزديکی شھر تاريخی باميان که امور آن  -4
 .توسط وزارت آب و برق پيش ميرفت، ناتمام ماند

پروژه تنگی پنجشير در دھانه پنجشير که سروی ابتدائی آن توسط يک  -5
ف مطالعات ماستر پVن اين کمپنی ھمچنان مصرو. کمپنی کانادائی آغاز شده بود

 .رودخانه کابل نيز بود

 .پروژه ورسج با_ی رودخانه فرخار در تالقان -6

 .پروژه کوکچه عليا با_ی رودخانۀ پر آب کوکچه -7

پروژه کوکچه سفلی که پائينتر از کوکچه عليا با_ی رودخانه کوکچه قرار  -8
 .دارد

  

سله کوه بزرگ و پر _زم به ياد آوريست که افغانستان کشوريست کوھستانی و سل
برف ھندوکش در قلب اين کشور باعث جاری شدن صدھا جوی، نھر و رودخانه 

قدار زياد نيروی برقی و رتفاعات مناسب آن ميتوان از آن مشده است که بخاطر ا
گرچه اين نوع پروژه ھا مصارف گزافی را ايجاب . ميخانيکی آبی بدست آورد

د افغانستان آينده رول بزرگ و مھمی را ميکند ولی بھر حال در شگوفائی اقتصا
  . بازی خواھند نمود

  

در افغانستان نه تنھا پروژه ھای بزرگ نيروی آب بلکه نيروی آب کوچک 
)Mini-Hydro Power( نيز بايد مدنظر باشد و استفادۀ اعظمی آز آن صورت 

نيرگاه ھای برق آبی کوچک گرچه به مقايسه نيروگاه ھای بزرگ قدرت . گيرد
تر خواھند داشت ولی نه بايد فراموش نمود که امکانات اعمار نيروگاه ھای کم

کوچک از نقطه نظر تعداد و کميت بيحد بيشتر از تعداد نيروگاه ھای بزرگ 
خواھد بود که بنابرين مقدار نيروی توليده شده از آن خيلی با_ خواھد بود و از 

می توان از آن نيروی زياد طرف ديگر اگر رودخانه ھا و جويبارھا کوچک باشد ن
بيان شد تعداد و توليد نمود زيرا ظرفيت قدرت آن کم خواھد بود ولی قسميکه 

 .کميت اين نوع نيروگاه ھا بسيار زياد و در اکثر مناطق کشور خواھد بود

  

ھمچنان ميتوان از نيروی آب بصورت ميخانيکی نيز استفاده نمود که به عوض 
 نيروی ميخانيکی بدست آورد مانند آسياب ھا برای استحصال نيروی برقی ميتوان

آرد نمودن حبوبات و يا پايکوب ھای برنج و يا با تحقيقات جديد ميتوان از آن 
برای کارھای ديگر استفاده نمود و حتی بعضی کارھای صنعتی را با نيروی 

  .ميخانيکی آبی پيش برد

  

 افغانستان برايشان مھمتر از اگر سياست مداران افغانستان با درايت باشند و منافع
ه ھا را ھر چه زودتر روی کار ھمه چيز باشد بايد از يکطرف اين نوع پروژ

 ی و از طرف ديگر اين نوع پروژه ھا را بايد تا حد امکان به کمپنی ھابگيرند
داخلی و يا توسط انجنيران افغانی پيش ببرند زيرا مطالعات ابتدائی، سروی 

و تجربه انجنيران کشور  نوع پروژه ھا در تربيه يزی اينتخنيکی و طرح ر
ضروری و _زمی بوده و نگذارند تجارب گرانبھائی که از کار نمودن با اين نوع 
پروژه ھای بدست می آيد به آسانی از دست رفته و کشورھای ديگر متخصصين 



ش ھم اجورۀ کار خود را بگيرند و ھم داننگذارند خارجی ھا . خود را تربيه نمايند
 در گذشته پروژه ھائيکه در با_ ذکر .فنی و اقتصادی بدست آمده از آن انھا شود

شد با پروژه ھای ديگر کشور ھمه توسط خارجی ھا مطالعه و طرح ريزی شد و 
انجنيران کشور . امور ساختمانی و اعمار آنھا ھمچنان توسط خارجی ھا پيش رفت

بدست نياورند بلکه آنھا مانند ترجمان ًدر آن پروژه ھا قطعا تربيه نشدند و تجاربی 
تونل سالنگ با آن بزرگی آن : صرف يک مثال ساده. در پروژه ھا کار ميکردند

سالھا وقت را گرفت تا مطالعه، طرح ريزی و اعمار گردد آيا کسی نشان داده 
ميتواند کدام انجنير متخصص تونل افغانی را که در آن زمان از اين پروژه بزرگ 

 چشم ما کارش پيش رفت تربيه شده باشد و تخصص بدست آورده در پيشکه 
 شامل دانشکدۀ انجنيری، دانشگاه کابل شده ام و از آن 1352من که از سال . باشد

فارغ شدم و بعد از آن تا امروز مصروف اين نوع کار ھا ميباشم کسی را نمی 
اشد و از آن چيزی علمی فنی انجنيری نموده بکار ً واقعا شناسم که در آن پروژه ھا

  .  بسيار را ميشناسمھای البته به نام انجنيران ترجمان . آموخته باشد

  

اين درست است که در افغانستان انجنيرانی که بتوانند اين نوع پروژه ھا را پيش 
 بسيار کم است ولی بھر حال راه ھائی وجود دارد که زمينه  در حال حاضرببرند

طور مثال کمپنی ھای خارجی ميتوانند اين پروژه . ندآنھا مھيا سازتربيه را برای 
ھا را پيش ببرند در صورتيکه در ھر پروژه صدھا نفر از انجنيران و 

افغانی را استخدام نموده و يک مقدار زياد کار را در داخل فنی متخصصين 
ھمچنان انجنيران افغانی در خارج ميتوانند کمپنی ھائی . افغانستان انجام دھند

با کمپنی ھای خارجی ايجاد نموده و امور  )Joint Venture(شراکت بصورت 
  .کارھای را پيش ببرند

  

چيز مھم و بھتری که در يکی از نوشته ھای قبلی پيشنھاد نموده بودم ايجاد يک 
است که يک قسمت آن در مورد ساختمان آب علوم و انجنيری مرکز مھم تحقيقاتی 

نجنيران داخل بی تحقيق نموده و ھمچنان ا آ ھايدروليکی و نيروگاه ھای برقیھا
پيش قدم شدن يکی از دانشگاه ھای افغانستان ميتواند در اين . نندکشور را تربيه ک

زمينه گام مھم ديگری باشد قسمی که با ايجاد پروگرام ھای ماستری در رشته ھای 
ه عاليتر مختلف انجنيری منابع آب و ساختمانھای آبی ميتوانند انجنيران را به سوي

متاسفانه تحصيVت عالی و تحقيقات علمی دو قسمت مھم برای . تربيه نمايند
البته . پيشرفت افغانستان است که تا حال چندان توجه ئی بدان مبذول نشده است

مراد از آن دوره ھای ماستری و دوکتورا و ھمچنان مراکز تحقيقات و يا 
در افغانستان توجه و موارد در اين پژوھشگاه ھای علمی ميباشد که تا حال 

ی دۀ امروز بدون تحقيق و پژوھش علمدر جھان پيچي. سرمايه گذاری نشده است
  /2009 فبروری 5./نميتوان به پيشرفت ھائی نايل شد


