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  )به سلسلۀ يادی از ميهن(
  

   در افغانستانتجديدپذيراستفاده از انرژی 
  
  

  :ن  ـ طرح مشکل و راه حل آ1
 به آن در سطح جهان روز به روز بيشتر می گردد، زيرا نفوس ءانرژی ضرورت عمدۀ زندگانی بشر است که تقاضا

 مصرف بيشتر انرژی را در ءی در تالش اند که اين تقالان ميشود و همه برای بهتر ساختن زندگبيشترجهان به سرعت 
های صنعتی از جانب ديگر کشور.  يابدن به شدت کاهش می همزما1اين در حاليست که منابع انرژی فوسيل. قبال دارد

له از يک طرف سبب  هوای زمين گرديده اند که اين مسأبا مصرف بسيار زيا د انرژی فوسيل باعث افزايش گرمی
 در افغانستان خسارات 2007  و2006آبخيزی های موضعی و طوفان های محلی می شود، چنانکه آبخيزيهای سالهای 

از جانب ديگر گرمی هوای کرۀ زمين خشک ساليهای مدهش و خانه بر اندازی را در قبال .  بار آوردعظيمی را به
چنانکه خشک ساليهای پيهم و متمادی در افغانستان موجب خسارات عظيم اقتصادی و دگرگونيهای . داشته است

بطور مثال، چنانکه عکس ها و اسناد . ها تا حدود زيادی نقصان ديدندمناطق سبز، علفچرها و جنگلزار. اجتماعی گرديد
درست ر اثر خشک ساليها و سياستهای ناالکن د. تاريخی نشان ميدهند، در گذشته سراسر محيط کابل سرسبز بوده است

که در اوسط دهۀ  دولت های دست نشاندۀ اجنبی نه تنها اين محيط های سبز از بين رفته اند، بلکه سطح آب چاه هايی
.  متر و بيشتر از آن فرو کاست نموده اند15 تا 10 متر قرار داشت، ديريست که تا اعماق 3ا  ت2 در اعماق 1960

 و يشهای خومصرف فراوان انرژی فوسيل بر کشورهای صنعتی بخاطر غييرات اقليم مصيبتی است که کشورت
 اند با امکانات وسيع مالی های صنعتی در مقابل باليی که خود آفريدهکشور. بالخاصه بر کشورهای فقير وارد کرده اند

نکشاف کفارۀ سنگينی در برابر خطاهای های رو به اولی کشور.  ميتوانند مقاومت کنندو تخنيکی که در اختيار دارند،
 های، هند، ايران، بسياری از کشورطور مثال در اثر خشکسالی در افغانستان، پاکستان. های صنعتی می پردازندکشور

های امريکای التين ساالنه ميليون ها هکتار زمين زراعتی قای شمالی و بعض از کشورريهای افعربی، سراسر کشور
اين آفت در افغانستان بيشتر در واليت زابل، قندهار، هلمند، نيمروز، فراه، هرات، بادغيس، . به دشت تبديل ميشود

گرم شدن هوای زمين است، باعث کمبود آب که ناشی از . فارياب، جوزجان، شبرغان، بلخ، قندز و بغالن رسيده است
رکود زراعت و کمبود مواد غذايی گرديده و اين به نوبۀ خويش باعث بروز معضالت اجتماعی و خانه خرابی ها شده 

 قيمت مواد غذايی به صورت سرسام آور بلند رفت که 2008است، چنانکه در جهان، منجمله در افغانستان در سال 
اين همه مشکالت اگر از . د، ضربۀ کاری خوردندناکثريت اجتماع افغانستان را می سازطبقات فقير و نادار جامعه که 

يک جانب از سياست های ضد انسانی و ضد ملی دولت ها نشأت می کند، از جانب ديگر ريشۀ عميق در مصرف 
ا بر محيط زيست مصرف انرژی فوسيل نه تنها باعث تغيير اقليم گرديده، بلکه خسارات عظيمی ر. انرژی فوسيل دارد

نيز وارد کرده است به طور مثال آلودگی هوا، آب و خاک با مواد مضره، تيزابی شدن آب توسط ترکيبات سلفر و عاری 
  . و غيرههاشدن خاک از القلی ها، از بين رفتن جنگل

                                                 
 انرژی اطالق ميگردد که با مصرف آنها منابع شان به پايان ميرسد مانند نفت، گاز، ذغال سنگ، يورانيم انرژی فوسيل به آن نوع مواد حامل  1

  .و غيره
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 ممکن جاگزين  را تا حد2تجديدپذيرها کوشش دارند که برای رفع اين مشکل، استفاده از انرژی  بنابران بعض کشور
 است، اقداميست نکو که می تواند الفت آشکار کمپنی های نفتی مواجهاين اقدام که با مخ. استفاده از انرژی فوسيل نمايند

ی را که در آن شده و امروز کنفرانس بين الملليدولت المان در اين زمينه پيشقدم . تا حدودی بر مشکل فوق غلبه کند
در شهر بن " تجديدپذيرتأسيس آژانس بين المللی انرژی "جهت  ای جهان اشتراک دارند،دانشمندان بسياری از کشور ه

 در پايتخت اسپانيا آماده گرديده 2008 اکتوبر 24 تا 23رخ مينه های اين کنفرانس در تجمعی مؤپيش ز. داير می کند
لملليی است که زمينۀ استفاده از بوجود آوردن نهاد بين ا) 2009 جنوری 27 و 26(هدف از اين کنفرانس دوروزه . بود

 را مساعد نموده، از بکاربرد آن پشتيبانی کرده و مطالعات و همکاريهای وسيع بين المللی را منجمله تجديدپذيرانرژی 
يکی . دست گيرد و با نهاد های ملی و بين المللی ارتباط بگيرد در زمينه های علمی، تحقيقاتی، اقتصادی و غيره روی

.  به کشور های فقير استتجديدپذيراف اين نهاد انتقال تکنولوژی و دانش در خصوص استفاده از انرژی ديگر از اهد
الکن به عوض آنکه افراد . دولت المان از دولت افغانستان نيز دعوت به عمل آورده تا در اين کنفرانس اشتراک نمايد

ن پايين رتبۀ وزارت خارجه  شدند، دو نفر از مأمورارستاده میمسلکی از وزارت آب و انرژی افغانستان در اين تجمع ف
له يک بار دگر خيانت و بی بند و باری اين مسأ.  کنفرانس اشتراک می کنندکه هيچ نوع آشنايی با موضوع ندارند، در

ازی دولت دست نشانده افغانستان و بی خردی وزارت خارجۀ آنرا نشان می دهد که چگونه با منافع عام مردم افغانستان ب
  .می کنند

 مورد استفاده قرار نگيرد انکشاف اجتماعی صورت نگرفته تجديدپذيرکه انرژی  بر همگان روشن است که در صورتی
 عده ای از امکانات به تأسی از همين واقعيت است که. و مشکالت اجتماعی ـ اقتصادی و فقر و تنگدستی حل نميگردند

  . در زير بصورت مختصر بر شمرده می شوند در افغانستانتجديدپذيراستفاده از انرژی 
  

  : در افغانستان تجديدپذير ـ امکانات استفاده از انرژی 2
جمله پايتخت که تعداد نفوس  های افغانستان، من بسياری شهرافغانستان از يکطرف از کمبود انرژی رنج ميبرد چنانکه

 تا هنوز برق کافی ندارد و 21تخت جهان است که در قرن کابل يگانه پاي. آن به طور رسام آور باال رفته، فاقد برق اند
های افغانستان نه تنها در روستا.  نعمت برق مستفيد می شوندگوشه های مختلف شهر به صورت متناوب گاهگاهی از

سراسر زمامداری موروثی خاندان غدار نادری و حکومات دست نشاندۀ اجنبی اصأل برق را نديده اند، بلکه اينک بعد 
از استفادۀ برق در زمينه های فعاليت های .  گذشت هفت سال از ديموکراسی امريکايی نيز با برق آشنايی ندارنداز

  .تکنالوژی و فابريکات که مصرف کنندۀ عمدۀ برق اند، اصأل خبری نيست
چنانکه از جانب ديگر ساکنان شهر ها بالخصوص باشندگان کابل از افرازات سوخت انرژی فوسيل عذاب می کشند، 

 از شهريان آن به امراض  آيد تاريک شده و عده ایسوخت انرژی فوسيل بوجود می که از شهر کابل در اثر دودی
 را تجديدپذيرو اين همه در حاليست که افغانستان امکانات وسيع استفاده از انرژی . صاب گرديده انددستگاه تنفسی ُم

است، بلکه طناب های وابستگی را در رابطه با احتياج انرژی بريده و دارد که بکاربرد اين انرژی پاک نه تنها ارزان 
  .در ذيل به عده ای از منابع اين نيرو های طبيعی مختصرأ اشاره می گردد. بر محيط زيست آسيبی نمی رساند

  
  : ـ نيروی حرکی آب 1.2 

  :برای استفاده از نيروی حرکی آب موجوديت سه عامل عمده مهم اند 
 ميليارد متر مکعب آب 75ی که تا حا ل صورت گرفته در افغانستان ساالنه حدود ئه اساس سروی ها ب:آب کافی  •

 در صد آن در بخش زراعت به مصرف رسيده و متباقی آن بدون استفاده از 30 تا 25آيد که صرف  بوجود می
 .افغانستان خارج می گردد

 متر از سطح 7700 متر تا حدود 300 ارتفاع آن بين  افغانستان کشور کوهستانيست که:تفاوت ارتفاع يا سرکوب  •
 نيروی حرکی آب را  و يک سرکوب قوی برایتنسيالن تفاوت ارتفاع يک تفاوت عظيم پوبحر تفاوت می کند و اي

به حوزه های فرو افتاده  زيرا منابع آب در کوهستان ها قراردارند که اين آبها از ارتفاعات بلند. موجب گرديده است
به گونۀ مثال آب رودخانه های کنر و کوکچه . ان افتيده و هزاران متر تفاوت ارتفاع را پشت سر می گذرانندبه جري

از سطح   متر500 متر از سطح بحر به ارتفاع 5500 متر و 6000 به ترتيب از ارتفاعات حدود در هندوکش شرقی
آب رودخانۀ هلمند در کوه بابا از . حق می شودبحر فرو افتاده اولی به رودخانۀ کابل و دومی به رود خانۀ آمو مل

در .  متر از سطح بحر به هامون سيستان می ريزد500 متر از سطح بحر به ارتفاع حدود 4000ارتفاع حدود 
 .فاصله های پايانی منابع تا نواحی بااليی دهانه ها امکانات وسيع استفاده از اين پوتنسيال موجود است

 در افغانستان ساختمان های طبيعی با موجوديت کاسه ها در مسير رودخانه :يرۀ آب ساختمانهای طبيعی جهت ذخ •
 ها وجود دارد، مانند ساختمان کاسه مانند اسد آباد باالی رودخانۀ کنر، حوزۀ بارک باالی دريای کوکچه، ساحۀ

                                                 
آن انرژی را گويند که پيوسته از نو بوجود می آيد مانند انرژی شعاع آفتاب، حرارت اعماق زمين، " بديلانرژی " يا " انرژی تجديدپذير"  2

  .  نيروی حرکی آب، قدرت وزش باد وغيره که به صورت مداوم و به گونۀ اليزال می تواند در خدمت انسان قرار گيرد
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ده و امکانات ذخيرۀ آب را گيزاب باالی دريای هلمند و ده ها حوزۀ دگر که اطراف آنها را کوه های بلند احاطه نمو
 .به نحو شايسته بوجود آورده اند

اگر يکی از اين عوامل، بالخاصه دو عامل اولی موجود نباشد، امکانات استفاده از نيروی حرکی آب به منظور 
ا به طور مثال دريای راين در آلمان که آب وافر دارد فاقد تفاوت پوتنسيال است، لذ. استحصال برق از بين می رود

چون عوامل .  می گيردقرار استفادۀ اعظمی موردامکان استحصال برق از آن ممکن نبوده الکن به مقاصد کشتيرانی 
 در کشور تجديدپذير يعنی انرژی  استفاده از نيروی حرکی آبغانستان به هم اند، بنابران زمينۀمتذکره خوشبختانه در اف

 آمو يادآوری گردد که در حال  بهتر است به طور مثال از رودخانۀدر اين رابطه. ما به صورت گسترده مهيا می باشد
حاضر در افغانستان از آن کمترين استفاده صورت می گيرد، در حاليکه تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان از آب آمو 

هزار ميگا  306ظرفيت توليدی برق منابع آب آمو ] 358 ص 1[به اساس ارقام بانک جهانی . استفادۀ اعظمی می کنند
عالوه از رودخانۀ آمو بيشترين اين ظرفيت در بين معاونين آمو در بلندی های کوهستانات . وات در ساعت است

 کوکچه، کندز، تالقان و تاجکستان مانند آقسو، وخش، قزلسو يا سرخاب، کافر ان مثل رود خانه های پنج، واخان،افغانست
حال اگر نيم منابع آب آمو در قلمرو افغانستان قرار داشته باشد، . قرار داردنهان و ازبکستان مانند سرخان دريا و غيره 

حتی اگر يک سوم آب آمو از افغانستان منبع بگيرد که . افغانستان در حوزۀ آبريزۀ آمو ظرفيت عظيمی را صاحب است
. در هر ساعت حايز است هزار ميگا وات برق را 100می گيرد، باز هم آب آمو از جانب افغانستان ظرفيتی در حدود 

الکن در .  هزار ميگا وات برق در يک ساعت تخمين زده شده است10چنانکه تنها قدرت توليد برق دريای واخان به 
افغانستان اگر از دو بند برق کوچک پلخمری و بغالن که فاقد ذخيرۀ آب اند و باالی دريای کندز اعمار شده اند بگذريم، 

در ذيل اوسط ظرفيت . ن آن تقريبًا هيچ استفاده ای صورت نمی گيرد ظرفيت عظيم رودخانۀ آمو و معاوناباقی از اين
  : )1جدول (برقی چند رود خانۀ ديگر افغانستان از بهر مثال ذکر ميگردد 

  
 رود خانه  برقی به کيلو وات فی ساعتسيالپوتن

 هريرود 150000
 هلمند 700000
 کابل 750000
 کچهکو 300000
 کندز 500000

  
   از رود خانه های افغانستانپوتنسيال نيروی برقی عده ای : 1جدول 

  
ر ميالن و بستر يبا بکار گيری امکانات تخنيکی و تغي. اين ظرفيت ها حالت طبيعی رودخانه ها را نمايش می دهد

منابع در داخل افغانستان استفاده شود، ی اين تجديدپذير اگر از انرژی .ين ظرفيت ها به شدت باال می روندرودخانه ها ا
 گرديده و شرايط اقليمی ءنه تنها مشکالت کمبود انرژی رفع ميگردد، بلکه کشور ما سرسبز شده، محيط زيست آن احيا

 و زراعت جذب شده و تجديدپذيرعالوه بر اين تعداد زياد مردم بيکار در بخش انرژی . ر می کنديآن به نوع مثبت تغي
غانستان کشوری خواهد شد که مشکالت کمبود انرژی آن رفع گرديده و محصوالت زراعتی را به خارج به زودی اف

اری بی شمار بزرگ و کوچک با سرمايه گذنظر به اوضاع طبيعی که سرزمين ما دارد بند های . صادر خواهد نمود
اعت صورت گيرد و از جانب ديگر های مختلف احداث شده ميتواند که از يک طرف توليد هزاران ميگا وات برق در س

آب و انرژی اساس و زيربنای صنعت و ترقی را در يک کشور . ميليون ها هکتار زمين های باير کشور را آبياری کند
. ساختمان بند ها به منظور توليد برق و آبياری به سرمايه گذاری ضرورت دارد که افغانستان فاقد آنست. تشکيل ميدهد

ست که با سرمايۀ  ها و طريقه های سادۀ توليد برق آبی در پروژه های زود رس اقتصادی ممکن ااز جانب ديگر ميتود
  .  گذاشته شده ميتواندء کوتاه در مناطق مختلف کشور به مرحلۀ اجراکم و در يک زمان

  
  : ـ انرژی شعاع آفتاب 2.2

هزار آن در عمليۀ فوتوسنتيز نباتات بکار قرار تحقيقات جديد، از مجموع انرژی آفتاب که به زمين ميرسد فقط يک بر 
 که از آفتاب به خاک یمقدار انرژي.  هزار مرتبه بيشتر از ضرورت مجموع بشر است20مقدار انرژی باقيمانده . ميرود

شدت و زاويۀ تابش به اين بهره دهی .  کيلووات در ساعت در فی متر مربع در سال است1950افغانستان ميرسد معادل 
افغانستان ساالنه بطور . ارد که موقعيت جغرافيايی افغانستان اين اثر را بگونۀ مثبت موجب گرديده استاثر می گذ

 ماه در سال آفتابی اند که درجۀ حرارت در 12 و 11 ماه خشک است در حاليکه مناطق فراه و نيمروز تا 9اوسط 
اين ). يک( ساعت آفتاب ميدرخشد 3000غانستان تا بطور اوسط ساالنه در اف.  درجۀ سانتيگراد باال ميرود50نيمروز تا 

به اين ترتيب افغانستان سرشار از ). يک( باال ميرود  ساعت در سال3400ب افغانستان تا رقم در ساحات جنوب و غر
  . نيروی اليزال آفتاب است که ميتوان آنرا به انرژی برقی تبديل کرد
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  : ـ نيروی حرکی باد 3.2
  : بخش تقسيم ميشوند  دو هباد های افغانستان ب

  : باد های دايمی که قرار زير اند:اول 
ه های هوايی که از جانب سايبريا در فصل زمستان از طرف شمال و شمال شرق به سمت افغانستان بحرکت کتل •

 .افتند می
مالغرب کتله های هوايی که از ترکستان روسی در تابستان ها در اثر فشار پست توليد شده و از سمت شمال و ش •

 200سرعت اين باد ها تا بيشتر از .  روز که در هرات، فراه و نيمروز مشهور اند120ميوزند مثل باد های 
 .کيلومتر در ساعت ميرسد

 .کتله های هوايی که در منطقۀ ايسلند مرکز فشار پست را ميسازند از جانب غرب و شمالغرب داخل کشور ميشوند •
 . تابستان از سمت جنوب داخل کشور ميشوندباد های اوقيانوس هند که در موسم •
  .کتله های هوايی خليج فارس که از سمت غرب و جنوب غرب به مملکت ميرسند •
  

اين باد . ر فشار بوجود می آيند که علت آن تفاوت در ارتفاع اراضيستي باد های موضعی يا ناحيوی که در اثر تغي:دوم 
 و يا باد هايی. که از هندوکش می خيزند و بسمت آمودريا ميوزند یئ باد هابطور مثال. ها در سرتا سر افغانستان ميوزند

  .که از پنجشير منبع ميگيرند و به کاپيسا و بگرام ميرسند
 هکتو پاسکال باال ميرود 1000 هکتو پاسکال و در تابستان ها تا 1026در مجموع فشار هوا و باد در زمستان ها تا 

 از نيروی حرکی اليزال باد تجديدپذيرفغانستان در طول سال امکان توليد انرژی به اين ترتيب در سراسر ا). يک(
  .وجود دارد

  
  ) :جيو ترمی( ـ حرارت زمين 4.2

بنا بران با حفر چاه های عميق و هدايت آب در آنها امکان انتقال حرارت . با ازدياد عمق، حرارت زمين زياد شده ميرود
در جريان يک عمليۀ تخنيکی اين آب گرم شده توسط پمپ به سطح . ميسر استاز طبقات زمين به آب مجاور طبقات 

زمين انتقال داده شده بعد از آنکه حرارت آنها در يک سيستم بسته به آب سرد منتقل شد دوباره به زمين هدايت داده می 
رد و يا اينکه اين حرارت آب گرم شده يا به صورت مستقيم در منازل هدايت داده شده مورد استفاده قرار می گي. شود

و نظر به موجوديت چشمه های ] 2[نظر به ساختار های جيالوجيکی . درکارخانه ها به انرژی برقی تبديل ميگردد
بطور مثال در منطقۀ اوبی هرات، کالوی باميان، چشمۀ شير پلخمری چشمۀ که ثبوت اين مدعاست، طبيعی آب گرم 

استفاده . ين تخنيک در بسا نقاط افغانستان موجود است امکانات استفاده از ا ديگر کشورشفای مزار شريف و بعض نقاط
  .از حرارت زمين هيچ نوع نقصان در قبال ندارد

  
  :کنند   ـ مواد خامی که دوباره نمو می5.2

ن، کنف، چوب  اند که نه برای تغذی بلکه برای استفادۀ صنعتی توليد ميشوند و پيوسته رشد می کنند مانند کتایاينها نباتات
چون افغانستان تا حدود زياد سرسبزی . اين نوع نباتات ميتوانند به حيث منبع انرژی مورد استفاده قرار گيرند. و غيره
عالوه بر اين از سوخت اين .  صرفه نيستنرژی از اين مواد برای کشور ما به استحصال از دست داده است،خود را ا

ت، سلفر، َگرد ذغال و غيره آزاد می گردند که برای محيط زيست خطر ايجاد مواد گازات مضر چون ترکيبات نايتري
  . می کنند

  
  ) :بيو مس( تخمر نباتات يا  ـ5.2

اين طريقه از . در دو دهۀ اخير با استفاده از عمليۀ تخمر نباتات مثأل برگ و ساقۀ جواری گاز ميتان استحصال می کنند
  :می رسد سه رهگذر در افغانستان معقول به نظر ن

 اينکه خاکهای افغانستان به دليل فقر مردم از مواد عضوی عاری گرديده، زيرا مردم هر آن چيزی را که از :اول 
در کشور های پيشرفته ساقۀ گندم . بقايای نباتات روی زمين مانده باشد آنرا جمع کرده و به نحوی از آن استفاده می کند

 آنرا به زمين عالوه می کند تا زمين از مواد عضوی غنی شود و حاصل بيشتر را از کمر درو کرده و نيم ساقه و بتۀ
  .دهد

 و در جريان عمليۀ تخمر يک مقدار کاربن دای اکسايد آزاد ه طلبيده، قيمت آن زياد بودبسيار اين طريقه فرصت :دوم 
  .می گردد که نقصان زياد در قبال دارد

کا حتی دانۀ جواری را در اين عمليه به کار می برند يعنی اينکه غله  در کشور های صنعتی مثل آلمان و امري:سوم 
چون در جهان منجمله در افغانستان مليونها نفر گرسنگی می کشند، . جات را به گاز ميتان برای سوخت تبديل می کنند

  .بنابران اين يک حرکت غير انسانی و قابل محکوميت است
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  : ـ نتيجه 3
 در ديررس جای استفاده انرژی فوسيل را گرفتنيست، زيرا منابع حامل انرژی فوسيل که رتجديدپذيبکار برد انرژی 

غانستان رخ داده و هنوز هم رخ  بی شماری مثل جنگ عراق و جنگ افطر تصاحب آن جنگ های تجاوزکارانۀبخا
کرده و از جانب دهد و خونهای زيادی ريختانده شده است، از يک جانب خطرات بزرگی را به محيط زيست وارد مي

 پايان ناپذير بوده و بر محيط زيست و اقليم تجديدپذيردر حاليکه منابع انرژی . ديگر اين منابع باآلخره به پايان می رسند
 می کنند که چون اين منابع هميشه در نوسان بوده و در ء ادعاتجديدپذيرمخالفين بکار گيری انرژی . تأثيرات منفی ندارد
 بدين باورند تجديدپذيرموافقين استفاده از انرژی . ، بنا برآن در توزيع برق گسست رونما می گرددهمه جا وجود ندارد

چنانکه در ايام فراوانی انرژی . که از طريق ذخيرۀ انرژی در ايام امکانات مساعد می توان بر اين مشکل غلبه کرد
در ايام کمبود برق منفذ را باز کرده و هوا .  کنندزمين پمپ میها و مسامات  هوا را زير فشار زيا در خالء تجديدپذير

ره شده دوباره در اختيار قرار در اثر اين جهش توربين به حرکت افتيده و انرژی ذخي. دو باره به بيرون می جهد
الزم  به هيچ وجه قابل ترديد نيستند که نگارنده بحث مزيد آنرا تجديدپذيرداليل برای استفاده از نيروی انرژی . گيردمي

 دور افتاده نصب يک دستگاه مثأل برای قريه های.  و جو گرددبرای افغانستان بهترين امکانات آن بايد جست. نمی بيند
در حاليکه در مناطق صنعتی . مولد انرژی توسط باد آسانتر و اقتصادی تر از تمديد پر مصرف لين های برق رسانيست

استفاده از انرژی شعاع آفتاب در همه حاالت اقتصای و . صرفه تر استو پر جمعيت برق رسانی از منابع بند برق با 
 به تجديدپذيردر مجموع استفاده از انرژی . معقول است، مشروط بر آنکه دستگاه های آن در داخل کشور توليد شوند

ا، صورت غير متمرکز صورت می گيرد که از يک جانب اقتصاديست و از جانب دگر وابستگی فی ما بين شهر ه
  . را منتفی می کندواليات و حتی خارج کشور

.  را داردتجديدپذيرچنانکه توضيحات مختصر باال نشان ميدهد، افغانستان امکانات عظيم توليد انواع مختلف انرژی 
 يک دولت ملی و انتقال سرمايه گذاری، تکنالوژی و دانش بداخل فقدان استقالل سياسی، نآنچه کمبود است، نبود

  . استافغانستان
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