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 29 لمان،ا                                                                                       عبدالحنان روستايی داکتر
  ٢٠٠٨ الیجو

  
  

   آنحل ایھه رامشکالت آب کابل و  
  

 ) دومبخش(
  

  منابع آب کابل ـ ٢
ھای مختلف مورد مطالعه ن کشورمندامنابع آب حوزۀ فرو افتادۀ کابل بعد از جنگ عمومی دوم توسط دانش

 جيالوجست ھای کشور ھای  تحقيقات دامنۀ١٩٧٩ افغانستان در سال ربعد از تجاوز روسھا ب. قرار گرفت
 ترسباتی کابل دوباره  بيرون رفتن روسھا مسئله آب حوزۀ بعد از. محدود شده و آھسته آھسته قطع گرديدغربی

ت، الکن در اثر جنگھای تنظيم ھای اسالمی بار ديگر از ھم مورد توجه و پژوھش خارجی ھا قرار گرف
 که نفوس کابل به مخصوصأباره از سر گرفته شد، طالبان اين تحقيقات آرام آرام دو بعد از سقوط .گسست

  . فتمی رشدت ازدياد يافت و ضرورت به آب پيوسته بيشتر شده 
ست که اين خود به اوضاع اآن   بارندگی مقدارهمربوط ب  نظر به ساختار ھای مورفولوجیھر منطقهمنابع آب 

که  در بلنديھا طورمثاله ب،  منوط می باشد و غيره، رطوبت، تبخير، جريانات جویساحهطبيعی مانند ارتفاع 
عالوه بر اين نقش نباتات در رابطه با . باشد میبيشتر   مقدار بارندگیاست، درجۀ حرارت  و فشار ھوا کمتر

در .  رابطۀ طبيعی وجود دارد خاک، نباتات و مقدار جريان آب بين، زيرامھم استبارندگی و مصرف آب 
برند، اين رابطۀ طبيعی صدمه ديده، در عايد و مصرف درختان را از بين مينباتات به طور مثال که  جاھايی

ب گرديده زمين ھا تخريدر اثر قطع درختان ضاف بر اين ُم. آب نقصان وارد شده و کمبود آب رونما می گردد
 کهدر حالي، دنانتقال می ياب گرديده و سست  آب توسط،ند باريکدانه که برای زراعت مناسب ا ھایو خاک

مقدار زياد ر آمده، يتغينيز  در چگونگی جريان آب اثر قطع درختانر ب. نباتات خاک را مستحکم نگاه می کنند
 تقويه نشده و زير زمينیآبھای در نتيجه . کند نفوذ نمی  زمينداخلآب در سطح زمين به جريان افتيده و به 

در مواقع بارندگی آب به سرعت به جريان  مناطق عاری از نباتاتدر ، گذشته از اين.  پايين می افتدسطح آنھا
جنگلزار ھا و مناطق سبز می توانند آب را ذخيره کنند و آنرا به آن عکس . گردد فتيده باعث آبخيزی ھا میا

 یيجويھا. بدھند زير زمينی ذخاير  و، دريا ھا روزمينی مانند جويھابه منابع آبھایھستگی مرور زمان و به آ
   .تغذيه می کنندبيشتر  آبھای زير زمينی را  منابعداشته باشند، در مسير خودمی آب  که مدت طوالنی

  . می گردندوی زمينی و زيرزمينی می شود به صورت مختصر ذکر در ذيل منابع آب کابل که شامل منابع ر
  

   :زمينی رویآبھای منابع  ـ ١.٢
 که به دريا ھای  دورادور اين حوزه استھایبارندگی در کوھستان حوزۀ کابل مربوط زمينی  روی ھای آبمنابع

که چشمه ساران  ھرقدر ساحۀ آبگير دريا بزرگ باشد و به ھر اندازه ای. درون اين حوزه سرازير می شوند
د، به ھمان اندازه آب دريا بيشتر بوده و مدت جريان طوالنی ن قرار داشته باشھاھستان کوبلندی ھای در  ھادريا



د نريمی گ منشأ  پغمان و لوگر،کابل دريا ھای ريزاز حوزه ھای آب کابل زمينی روی آبھای  منابع.تر می شود
  :منابع آبھای روی زمينی يا دريا ھای حوزۀ فرو افتادۀ کابل قرار زير اند  ).1نقشۀ (
   

 اين دريا از درۀ اونی واليت ميدان سرچشمه گرفته از سمت جنوب غرب کابل از تنگی :دريای کابل  ـ 1.1.2
گذشه در منطقۀ تنگی سيدان و گلباغ داخل ساحۀ آبگير حوزۀ پغمان ـ داراالمان شده به سمت شمال " للندر"

 خير آباد  چھار آسياب و دريا به منطقۀ تنگی سيدان يک مقدار آب اين بااليیدر منطقۀ. شرق جريان می يابد
آبی که . که در عالقه داری چھار آسياب قرار دارد، ھدايت می گردد که در زمستانھا به دريای لوگر می رسد

 کيلو متر مربع وسعت ١۶۴۶آبريزه ای که از يک  در منطقۀ تنگی سيدان به داخل دريا اندازه گيری می شود
آب دريای " گذرگاه"، در منطقۀ کرد آنکه از ساحات گلباغ، و چھاردھی عبور اين آب بعد از. دارد، می آيد

پغمان به آن ريخته و سپس داخل شھر کابل شده بعد از گذر از مناطق پل باغ عمومی، شش درک، ھودخيل به 
قلعه  آنگاه آب دريای کابل از نواحی تنگی يکجا شده دريای کابل ادر اينجا دريای لوگر ب. پل چرخی می رسد

 متر در مناطق ٣٠٠شتر از يبدفعتأ با تفاوت  کيلومتر ۶ کمتر از ز بلنديھای تنگی غارو در يک فاصلۀگذشته ا
جمع می شود، از مناطق آبريز دريا ھای پغمان، کابل و " تنگی غارو"آبيکه در منطقۀ .  فرو می افتدپايينتر

 . )١نقشه  (توا می کند؛ می آيد کيلو متر مربع را اح١٢٨٨٨لوگر که به صورت جمعی يک ساحۀ 
 

 ].٢[ دريا ھای کابل، پغمان و لوگر ريز حوزه ھای آب :1نقشۀ 
  

در .  متر مکعب آب داشته می تواند١٧۵ تا ٢١ در قسمت تنگی غارو در يک ثانيه بين کابلاز اينرو دريای 
به دريای کابل می ريزد، حجم سالھائی که بارندگی کافی صورت بگيرد، در پايين، در منطقه ای که آب کنر 

در بھاران آب دريای کابل زياد گرديده آبھای . باال می رود] ٣[ متر مکعب در ثانيه ٨٩٠آب دريای کابل تا 
با شروع تابستان بخشی از آبھای زير زمينی دوباره به بستر دريا راه کشيده به . زير زمينی را تقويت می کند

اين چشمه ساران به تدريج در طول تابستان خشک ). رساله مراجعه شودبه بخش سوم اين (جريان می افتند 
  .می گردند

از دريای کابل ده ھا جوی خرد و بزرگ کشيده شده و مناطق وسيع حوزۀ کابل را آبياری می کنند مانند جوی 
ره که و غي" ھردوجوی"چھل دختران، خير آباد، چھار آسياب، بھسود، خينگوت، باال جوی، پايين جوی "ھای 

 ديگر در حوزۀ چھار دھی و شھر کابل نيز از دھھا جوی. بع می گيرندمن" تنگی سيدان"و " للندر"از منطقه 
  .دريای کابل آب می گيرند

  



  از دامنه ھای پغمان از جانب غربگردد یم ھم ياد "چمچه مست" به نام  کهاين دريا  :دريای پغمان ـ ٢.١.٢
  در منطقۀ مناطق جلگه، کوتگی، قلعۀ ميا رسول، سه بنگی و قلعۀ واحد از بعد از گذرداخل درۀ کابل شده

 و است کيلو متر مربع ٣٨٧اين دريا از پل سوخته باال  ساحۀ آبريز وسعت .گذرگاه به دريای کابل ميريزد
 مناطقی .ه استطور اوسط حدود يک متر مکعب در يک ثانيه بوده  ب١٩۶۴ و ١٩۶٣مقدار آب آن در سالھای 

  .احی غرب کابل توسط اين دريا آبياری می گردداز نو
  

 شيوکی داخل حوزۀ کابل اک وھمناطق س از غرب جنوباز سمت اين دريا آب  : دريای لوگر ـ ٣.١.٢
 ريزحوزۀ آب .ريزد  ساحۀ پلچرخی به دريای کابل میدرمی ا بگرکمری و از نواحی جريان، بعد از هديگرد

 کيلو متر مربع ٩٧٧٢حدود   قرار دارد،در حوالی شيوکیکه  "وشتهسنگ ن"منطقۀ دريای لوگر باالتر از 
گر چه دريای لوگر به صورت مستقيم از داخل شھر نمی گذرد، ولی نقش آن در آبياری . وسعت دارد

 از اين دريا از زمانه ھای قديم ،عالوهبه . شرق کابل بسيار ارزنده است  وھای جنوبو باغستان ھا کشتزار
 شھر کشيده شده اند که مورد استفاده  کول حشمت خان و مناطق شرقی شيوکی، کمری، به طرفیجويھاي

  .قرار داشتند
  

 پايمنار، ده يحيی،"که شامل ساحات اين حوزه   : خواجه رواش و جنوبمنطقۀ شمالحوزۀ آبگير   ـ١.٢.۴
 به ،رديگ  میرا در بر صافی شاخه ھايی از دامنه ھای جنوبی کوه  می شوند و"تره خيل، زن آباد و يکه توت

 و نواح شھر چون جوی ھای  ھمچنين جوی ھای کم آب گرد.طور عموم منطقۀ کم آب محسوب می شود
  .رد مداقه قرار نمی گيرند مو نسبت نداشتن آب رد کابل و لته بندمناطق خ
  : ـ منابع آبھای زير زمينی ٢.٢

ع و پراگنده وجود داشته و بسيار زياد مورد صورت وسي که بذخاير پر ارزشی می باشندآبھای زير زمينی 
اين مادۀ حياتی در مناطق خشک زمين، من جمله افغانستان از اھميت بسزايی . گرفته می تواننداستفاده قرار 

بنا بر . زيرا آبھای زير زمينی در ھمچو مناطق يگانه منبع مطمئن آب نوشيدنی را می سازند. بر خوردار است
 در آينده بيشتر باال  متناسب به افزايش نفوس و پيشرفت صنعت و ترقی اجتماعی زمينیاين اھميت آبھای زير

معقول و دوامدار از اين منابع علمی، می رود، به خصوص که امکانات حل معضالت کمبود آب با استفادۀ 
قيقات و کار و  که تحه باعث آن گرديد، کارآگاه، غمخوار و فاقد کدر علمی اما فقدان يک دولت ملی.وجود دارد

ھای مختلف افتيده و ھر کدام به " او. جی. ان"بار در امور آبھای مملکت به دست کشور ھا، انستيتوت ھا و 
پروژه ند که بسياری از بدھی انجام ي در اين مورد فعاليت ھا و جھت منفعت خويش خود سرانه،راسته خود
ھا بدون مطالعات قبلی چاه ھای عميق " او.  جی.ان"به گونۀ مثال . ه است به ضرر مملکت تمام شدھای شان

  بلکهند که در بسياری جا ھا نه تنھا چاه ھاه احفر کرده به منابع آبھای زير زمينی چنان دستبرد بی رحمانه زد
ما چاه ھای عميق : " نوشت OFRAIN به نام" او. جی. ان"چنانکه يک . ساختند کاريز ھا را نيز خشک حتی

 چه مقدار آب زير محاسبه کرده باشيم که زير زمينی را استخراج می کرديم، بدون آنکه حفر کرده و آب ھای
 عمق اين فاجعه ناآگاه، ھمآھنگی بين مؤسسات داخلی و خارجی و بی توجھی دولت عدم." زمينی وجود دارد
نی کم عمق آبھای روی زمينی و آبھای زيرزميعده ای از از جانب ديگر ثابت شده است که . را بيشتر ساخت

در . به اثر جريان فضله آبھا و کثافات و بی توجھی دولت با مواد مضره آلوده شده و قابل نوشيدن نيستند
 متر ٧ تا ۶ صورت گرفته که سطح ذخاير آب بين سوءبعضی مناطق ديگر از آبھای زير زمينی چنان استفادۀ 

  ].١[پايين افتاده است 
 تحقيق کرده اند، در حوزۀ کابل ١٩۶٠ و ١٩۵٠که در دھۀ ] ٧۴ ، ص۴ [المانین متخصصاقرار اظھارات  

 کيلو متر می ۴٠ کيلو متر و از شرق به غرب به ٢٠ که عرض آن از شمال به جنوب به ه ایدر يک ساح
.  اندجريان در شرق شمال به طرف غرب جنوبرسد، منابع عظيم آبھای زير زمينی وجود دارد که از سمت 

 گرديده و تردارند، مانع جريان آبھای زيزمينی در پھنای وسيع قرار "تنگی غارو"مدخل ی که در حومۀ ئتپه ھا
اين بندش . ندمحدود بماباعث آن شده اند که جريان اين آبھا فقط در امتداد مسير دريای کابل در زير زمين 

رديده اند، باعث جريان آب زير زمينی که در بعض مناطق ديگر حومۀ کابل نيز به مقياس کوچکتری مشاھده گ
  ].٧۴، ص ۴[باال رفتن سطح آب زير زمينی می شوند 

  : می شوند هطريق تغذيآبھای زير زمينی کابل از دو 
، در پايان  بوده که متناسب به اوضاع اقليمی به داخل حوزهيکی از طريق نفوذ مستقيم آب برف و باران .١

 در ساحۀ داراالمان سطح آبھای زير زمينی  از بھر مثال. زمستانھا و اوايل بھار صورت می گيرد،خزان
 متر باال تر از ماھھای خزانست، زيرا در فصل بھار در اثر بارندگی و آبياری زمين ھای ٣در بھار 

 . شوند زراعتی که باعث نفوذ آب در طبقات پايين می گردد، آبھای زير زمينی تقويه می



ی اليه ھا آن ، در طبقات پايين نفوذ کردهآنھا بستر توسط دريا ھای حوزۀ فرو افتادۀ کابل که آب از طريق .٢
  .  را مملو از آب نموده ذخيرۀ بزرگی را می سازد آبقابل نگھداشت

 شباھت دارد که از احجار مسامه ه ایکابل به کاسشد، حوزۀ فرو افتادۀ اشاره چنانکه در بخش اول اين رساله 
از اينرو از . اختار کاسه مانند برای آب غير قابل نفوذ اندھای اين سلف پر شده باشد، در حاليکه ديواردار مخت

 مقدار آب ن وي منابع آبھای زير زمينی تعيوسعت، ضخامت و نوعيت طبقات آبگير، به آسانی ممکن است که
طور اوسط ساالنه به ه  مقدار بارندگی در کابل ب،ذکر گرديدبخش اول اين رساله  در چنانکه .آن محاسبه گردد

 باقی.  در صد آن به صورت مستقيم به آبھای زير زمينی ملحق می شوند٣٠متر می رسد که حدود  ملی ٣٣٠
ی ھا و ساحات آبياری تغذيه می در بستر دريا ھا و جوآب از طريق نفوذ  آبھای زير زمينی در صد ٧٠حدود 
 فتاده کابل با مناطق حوزۀ فرو ا دورادوراز اينرو ترکيب کيمياوی آبھای زير زمينی دامنۀ کوه ھای. دنشو

 در زمينی رویآبھای زيرزمينی کابل با ساحات آبگير آبھای طبقات آبگير . مرکزی اين حوزه متفاوت است
 و غرب به طرف شرق  از سمت غرب و جنوب آبھای زيرزمينی و به صورت عموممطابقت قرار داشته

  : ] 1[از آبھای زير زمينی عبارتند ساحات . می باشند در حرکت شرق شمال
 
  :دريای کابلطبقات آبگير ساحۀ  ـ ١.٢.٢ 
بخش  . از نواحی گلباغ شروع شده، از چھاردھی گذشته و به پل آرتل ختم می شوداين ساحهبخش غربی  

شرقی اين ساحه شامل مناطق شھر کھنه و نو کابل بوده تا نواحی شير پور و اطراف ميدان ھوايی کابل و 
 متر ٣٠ تا ١٠ضخامت آنھا  کيلو متر عرض داشته و ٢کيلو متر طول و  ١١ اين طبقات .رسد پلچرخی می

 ٨٠ تا ۴٠ آنھا بين  مجموعی ضخامتھم وصل بوده و با کهاستاين ساحه دارای سه طبقۀ آبگير . می باشد
 سطح آبھای زير زمينی . استگرديده  در اين آواخر طبقۀ آبگير چھارم ھم در مرکز شھر تثبيت.می باشد متر
اين نوسان در مجاورت . نوسان می کنددر سال  متر و بيشتر از آن ۵ متر قرار داشته و تا ١٢ تا ٢ن  بيشھر

 تا ٢ به عمق ١٩۶۵ سطح آب زير زمينی به داخل شھر در سال . آب از بستر دريا زياد استذدريا به دليل نفو
ه ب. يھا خيلی ھا پايين افتاده استسال  و خشک آب، استفاده زيادس متر قرار داشت و اکنون بخاطر ازدياد نفو۵

 متر قرار داشت که در سال ٣ تا ٢بين  ١٩۶۵طور مثال سطح آب زير زمينی در شھر نو کابل در سال 
 . متر فروکاست کرده۶ به عمق ٢٠٠۴

 کم آبيھاايام در  . داشت ذخيره مليون متر مکعب آب١۶حدود  ٢٠٠۵ در سال  آبگير ساحۀ دريای کابلطبقات 
 استخراج اين  الکن. مليون متر مکعب آب در جريان يک سال استخراج کرد١٢ تا از اين طبقات می توان
 سطح آب زير زمينی را پايين انداخته و باعث نقصان در زراعت مناطقی می گردد که توسط پمپ ،مقدار آب

ھره برداری از اين ميزان ببايد برای جلوگيری از اين مشکل . از آبھای زير زمينی کم عمق استفاده می کنند
  .محدود گردد ليتر در ثانيه ۶٠٠ تا ۵٠٠ حد اعظم بين طبقات

 
  :  پغمان ساحۀ دريایطبقات آبگير   ـ٢.٢.٢

 خوشحالخان  تا نواحیدريای پغمان به امتداد  از دامنه ھای پغمان شروع شده زير زمينی ترسباتییاين اليه ھا
 کيلو متر، ١٠طول اين طبقات . المان ادامه می يابنداطراف دارو االدين ء سه، عالۀ چھار، کارتۀ کارتمينه،

به که آب آن   دارای دو طبقۀ آبدار انداين اليه ھا . متر می رسد٧٠ضخامت شان تا   کيلو متر و۴عرض آنھا 
طبقات در سال  مجموع ذخاير آب اين .غربی دريای کابل در حرکت است جنوب دريای پغمان و بخش موازات
 مليون متر مکعب ٨١ آب بخش غربی اين ساحه ذخيرۀ . مليون متر مکعب محاسبه شده است٩٠  حدود٢٠٠۴

 کيلو متر و حد اوسط تخلخل ۴ کيلومتر، عرض آن ۶طول طبقۀ آبدار  سنجش شده است که در اين سنجش
مان سطح آب زير زمينی اين ساحه در مرکز ساحۀ آبگير پغعمق  . گرفته شده استدر نظر در صد ٧,۵مؤثر 

 چنانچه عمق.  کم و به طرف دامنه ھای پغمان زياد می گردد، سهنواحی کارتۀطور مثال در ه ـ داراالمان، ب
متر  ١,۶ در فصل بھار حدود . متر می رسيد١٩ به ١٩۶٢ در سال "چھل تن"سطح آب زير زمينی در منطقۀ 

ايامی که بھار و در در . می کندمکعب آب در يک ثانيه از بستر دريای پغمان به اين طبقات آبگير نفوذ 
د و به نبارندگی بيشتر صورت بگيرد، يک مقدار از آبھای زير زمينی اين حوزه به بند قرغه جريان می ياب

 يک مقدار آب زيرزمينی  يعنی در تابستانھا در مواقع کم آبی. نقصان وارد می گرددزير زمينیذخاير آبھای 
به جريان افتيده و به نواحی  بااليی دريای کابل به بستر دريای کابل طبقات آبگير پغمان و طبقات قسمت ھای

 با وجود آنکه .دنخصوص در چاه ھا متعادل نگه می داره پايينی شھر کابل رسيده و سطح آب زير زمينی را ب
 در با آن ھمآبگير پغمان اند، طبقات   زير زمينیبل و لوگر وسيعتر از ساحۀ کا آبگير زيرزمينی طبقاتساحات

. استافزونتر  و مقدار آب آن  صورت می گيرد بيشتر توسط باران آبھای زير زمينیحوزۀ اخيرالذکر تغذيۀ
زيرا طبقات لوس در اين نواحی توسط دريای پغمان تخريب شده و تا جايی از بين رفته و طبقات آبگير برھنه 

 .ند نفوذ می کادر آنھبه صورت مستقيم  آب باران  در نتيجه کهشده اند



 
    : دريای لوگرطبقات آبگير ساحۀ ـ ٣.٢.٢

 و شيوکی شروع شده، از شاه شھيد و سياه سنگ گذشته تا کمری، بگرامی سھاکاز مناطق اين طبقات آبگير 
اين .  می باشد که آب آن به موازات دريای لوگر در حرکت استگير طبقۀ آبسه و دارای دنرس و پلچرخی می

  متر٧٠ تا ٣٠ آن بين گير طبقات آب مجموعیعرض داشته و ضخامتيلو متر  ک٣،  کيلو متر طول١٠ساحه 
 .بود سنجش شده ]١ [ مليون متر مکعب٨٠ حدود ٢٠٠۴می باشد و ذخيرۀ آب آن در سال 

  
   :استفاده از منابع آبھای زير زمينی ـ ٣.٢

 در باال ين می گردد کهممنبع زير زمينی تأاز سه   و آبياریآب نوشيدنی و تا حدودی آب به منظور زراعت
 بيشتر  باشند، مورد استفادۀھا آب نداشته در مواقعی که دريا منابع آبھای زير زمينی اين. تذکری از آنھا برفت

  چشمه ھا،از طريقدر حوزۀ فرو افتادۀ کابل از گذشته ھای دور از منابع آبھای زير زمينی  .قرار می گيرند
زيرا ھمان . ديمنابع صدمه نمی رساين استفاده می شد و به ت معقول به صورچاه ھا، ارھد ھا و کاريز ھا 

چون اين منابع در مواقع  . توليد می شد، نو ساالنه در اثر بارندگی مورد استفاده قرار می گرفت کهمقدار آبی
 اخير خشکی دريا ھا تغذيه نمی شوند لذا با استفادۀ بيشتر، سطح آب زير زمينی پايين می افتد، تا اينکه در

. ، سطح آبھای زير زمينی دو باره باال می رود و جوی ھاخزان و شروع زمستان با جاری شدن آب دريا ھا
 سطح آب زير زمينی در ھر  کند، در اين صورت نوسانات ساالنۀاگر اين وضعيت يک حالت تعادل را اختيار

بل ديده نمی شود، بلکه بر عکس ولی اين وضعيت در آبھای زير زمينی کا. سال با ھم شباھت خواھند داشت
سطح آب زير زمينی پيوسته فرو کاست می نمايد، زيرا از منابع آبھای زير زمينی بيشتر آب استخراج می 

  .صورت می گيردآنھا گردد و کمتر تغذيۀ مجدد 
و  جی مؤسسات داخلی و خار و، افراد ھا" او. جی.ان"حفر چاه ھای عميق به وسيلۀ چنانکه قبأل ذکر گرديد، 

مناطق  یاستخراج بيش از اندازۀ آب از منابع زير زمينی، باعث پايين افتيدن سطح آبھای زير زمينی در بعض
 واتر ،خاطر رفع کمبود آبه  ھا ب" او. جی.ان" از کسان به کمک عده ای. متر گرديده است٧ تا ۶ بين کابل

چون قوانين صيانت . ينی آبياری می کنندپمپ ھا را فعال کرده و زمين ھای شخصی خود را با آبھای زير زم
 زده می  بيشتراز منابع آب وجود ندارد، بنا بر آن پيوسته چاه ھای جديدی حفر می گردد و بر منابع آب دستبرد

توسط واتر پمپ ھای قوی و چاه ھای عميق مقادير زياد آب  اين مصيبت زمانی وسعت می يابد که دامنۀ. شود
 وارد گرديده و سطح آب زير زمينی به ات عظيم بر منابع آب خساردر نتيجه. ددمی گردر وقت کم استخراج 
 بازدھی داشته و شب و روز چاالن ه  ليتر آب در يک ثاني۵ از اين واتر پمپ ھا تا یبعض. شدت پايين می افتد

نھا به منابع  اين شيوه نه تاب. ند متر مکعب آب استخراج می ک۴٣٢ ھر واتر پمپ  ساعت٢۴ يعنی تنھا در ،اند
آبھای زير زمينی دستبرد زده می شود، بلکه به شيوۀ آبياری عنعنه يی نيز صدمه رسانيده شده، منابع آب را 

  :مشکل را می توان چنين حل کرد اين . گردد خساره مند  کرده و موجب منازعات اجتماعی می
 .ب تنظيم گردد از طريق قوانين آ وحفر خودسرانۀ چاه ھا بايد ممنوع قرار داده شده •
 .صاحبان چاه ھا در استفادۀ منابع آب با ھمديگر در رقابت افتيده اند که بايد جلو آنھا گرفته شود •
 .دعلوم گردد و زير کنترول گرفته شوتعداد چاه ھای شخصی به صورت دقيق م •
 . شدھابايد مانع آن کهبرند  کار میه  آب نوشيدنی را در امور زراعتی بکسان یبعض •
ر با استفاده از آبھای زير زمينی موتر ھای خود را شست و شو می کنند که بايد از آن جلوگيری عدۀ ديگ •

 .شود
توان سنجش  چون مقدار آبيکه در طبقات آبدار در زير زمين وجود دارد و منابع تغذی آنھا معلوم است، می

طابق آن حد اعظم استفاده از  ذخيره شده می تواند که مکرد که به صورت اعظمی چه مقدار آب در اين طبقات
 مثال امکان آن موجود به گونۀ.  تا باشد در داد و گرفت آب زير زمينی تعادل از بين نرود،اين منابع تعيين شود

 ليتر آب در يک ثانيه گرفته شود، بدون آنکه تعادل سطح آب زير ۵٠٠است که از منابع آبھای کابل و پغمان تا 
اين واقعيت .  کمتر از ضرورت آب مردم کابل است به مراتبی اين مقدار آبول. زمينی به خطر مواجه شود

 احتياج شديد وجود دارد که  به منظور زراعت و آبيارینشان می دھد که نه تنھا به آب نوشيدنی بلکه به آب
  .بايد رفع گردد

  
  :  رخ داده کابل زمينی و زيرزمينی روی  در مورد آبھایی کهئھاخطا  ـ ٣

 صورت گرفته و ھنوز ھم  فراوانیھای در گذشته و حال خطا  و زيرزمينی کابلزمينی رویبھای در مورد آ
  . اشاره می گردد"اندک نمود بسيار" خطا ھا به عنوان از ايننمونه  سهدر زير به . می گيرد

  
   :تبديل آن به منطقۀ مسکونی   و"کول حشمت خان"دن ن ـ خشکا١.٣



باال "ورت تقريبی سه کيلو متر طول و تا دو کيلو متر عرض دارد، در جوار  کم عمق که به صاين آب ايستادۀ
اين کول در قبال ساختن   می رود کهاحتمال. بدمی ياادامه " ی حصاربين"کابل قرار داشته تا نواحی " حصار

کول حشمت ".  باشدوجود آمدهه  سال قبل ب١۵٠٠ديوار ھای کوه شير دروازه در عصر کابلشاھان حدود 
 نيزار ھا، جبه زار ھا و دلدلزار  آب روشن،، دارایرا می ساخت طبيعی  و نادر که يک محيط سالم"نخا
  ).٢  و١تصاوير ( که در آنجا نباتات نادره روئيده و حيوانات مخصوص زندگی داشتند  بودیھاي
  

  
 خشک کردن آناز کول حشمت خان بعد   :٢تصوير   .]۵ [ن در سالھای قبل از جنگ ضد روسیکول حشمت خا  :١تصوير 

  .]۵ [در سالھای بعد از جنگ
  

از ياداشت ھای بابر ) يک( اثر گرانبھای خود به نام باالحصاردر نويس شھير کشور احمد علی کھزاد  تاريخ
تنگی ده يعقوب عبور می کند به اين کول آب می رودخانه لوگر که از  ":در مورد اين کول چنين تذکر می دھد

بابر به غرض تفريح و . ھم وافر می بود سالھا که آبخيزی زياد می شد، آب کول مذکور یدر بعض. رساند
آب ده يعقوب گذر در چنانچه : "  می نويسد خودبابر. شکار در کول مذکور گاه گاھی کشتی رانی می کرد

 ساخته بودم آورده در روبروی بگرامی در آب ده يعقوب انداختم و مردم به يافت می شد، من کشتی که در کول
 از آب گذشته در از اين جھت از کوتل سجاوند گذشته و يکرويه آمده از بگرامی به کشتی. کشتی می گذشتند

پای خالصه کول کالن مذکور در : "عالمه کھزاد از قول بابر ادامه می دھد که . "ماه ذيحجه به کابل آمديم
 ص ،يک (ديوار ھای قلعۀ باال حصار آب زياد داشت و به حيث يک درياچه مردم از ديدن آن کيف می کردند

 پرورش پرندگان شناخته شده و  به صورت رسمی به حيث منطقۀ١٩٣٠ل  در سا"کول حشمت خان" .)۵٢
 و احوال و نصارش که حالبا اعوان و ا افغانستان  مخلوعپادشاهمحمد ظاھر  چنانکه تفرجگاه عام و خاص بود

کول حشمت ". ند در آنجا قدم رنجه می کردخوشگذرانی جالب نبود، برای شکار و  ملت برای آنھااحتياجات
در آنجا زمستان را سپری می  ديگر زادگاه و محل تجمع پرندگان کوچی بوده و عده ای از پرندگان "خان
کول حشمت " مرغابی به ٣٠٠ تا ٢٠٠زانه  رو٢٠٠٢  در بھار سال]5[ ملل متحد  مؤسسهقرار راپور. کردند
 ھزار مرغابی زندگی می ٣٣ "کول حشمت خان" در ١٩۶١ و ١٩۶٠در سالھای .  مواصلت می کرد"خان
 فتح بھادرفيل  نه تنھا در دوره ھای گذشته فيل ھای حکومت مثل "کول حشمت خان"از نيزار ھای . ]5[کرد 
 استفاده به عمل  خانه ھا مثال در سيمگله طورب) ُلخ(ُته می شد و از گل آن  می شدند، بلکه بوريا نيز بافتغذيه

 جويی به طرف شرق شھر کشيده شده بود که برای آبياری مورد استفاده قرار "کول حشمت خان"از  .می آمد
اثر  را تقليل داده سر انجام در "کول حشمت خان" مقدار آب "کیه کمری و شيو"ھدايت آب به جويھای . داشت
 در ]۵[ ملل متحد  مؤسسهقرار راپور.  اين کول خشک گرديد و عدم توجه اوليای امورساليھای متواتر خشک
تا مانع ورد مواشی  حفر گرديد "کول حشمت خان" خندقی به طول ھشت کيلومتر در دورادور ٢٠٠٢سال 

ديد که باقی آب کول توسط  باعث آن گر و بی خردانهاين اقدام ساده لوحانه. )٢تصوير  (بداخل کول گردد
کول ".  کول به صفر برسدمحيطیی و حيات به بيرون جريان پيدا کرده و اھميت ،ر کار کردُخندق که بمثابۀ زاب

کول حشمت "با وجود آنکه .  دولت قرار می گرفت و مراقبت بايد از ده ھا سال قبل تحت صيانت"حشمت خان
آن ھيچ نوع اقدامی  نگھداریدر مورد  حال افغانستان ھای گذشته و رژيمولت است ولی  ملکيت د"خان
 مسکونی خود سرانه آباد  در ساحۀ کول مناطق بعد از سقوط طالباناين تنھا نبود، در سالھای اخير. ندنکرد
  در نواحی جنوب شرقی کول پيش رفته و زمين ھای زراعتی و باغستانھا رایاين مناطق مسکونی حت .گرديد
 چندين سال قبل قوماندانان جنگ اين زمين ھا را ]۵[ ملل متحد  مؤسسهقرار راپور. ت تسخير کرده اسنيز

.  را به بازار چوپ فروشی تبديل کرده اندقسمت ھااز  یض و بع مردم به فروش رسانيدهتصاحب کرده و باالی
 "ول حشمت خانک"زمين ھای  افغانستان در نظر دارد که  بد بختانه که دولت خواب آلود]۵[قرار اين راپور 



. نشانده را نشان می دھد دولت دستمسؤلين اين ر دھد و اين حد اعالی بی خردی ي تغيمسکونیرا به محل 
ملل متحد پيشنھادی را جھت صيانت از مؤسسۀ  بخش سازمان غذايی ١٩٧٨ در سال ]۵[ مذکور تحقيقاتقرار 

  چه و از جمھوريت داوود خان چه کسی افغانستان کرد که متأسفانه آن وقت تقديم دولت"کول حشمت خان"
  .ندبه آن وقعی نگذاشتھای بعدی دولت 

 اقليم کابل تأثير مثبت  آبھای زير زمينی و نه تنھا بر زيبايی کابل افزوده بود، بلکه باالی"کول حشمت خان"
 حرارت  يک مقدار زياد ديگر،ۀ مانند ھر آب ايستاد"کول حشمت خان" مثال در جريان روز ۀگونه ب. داشت

 بدين صورت از شدت گرمی روز و سردی شب. ھوا را جذب کرده و در اثنای شب آنرا دوباره آزاد می کرد
گذشته از اين سطح .  می کاست و امکانات زندگی را برای نبات، انسان و حيوان مساعد می ساختتا حدودی

خيلی ھا و نبات  انسان  سالمت و مقدار رطوبت ھوا را باال می برد که برای صحت خانوسيع آب کول حشمت
خشک ساختن کول حشمت خان نه تنھا آن محيط زيبای زيست را نابود کرد، بلکه باعث آن گرديد . مفيد است

آن محيط زيبای زيست اينک .  رونما گرددزياد ترکه تبخير در سطح زمين بيشتر صورت گيرد و خشکی 
 به خود کريهمنظر ی ديگر از صورت زيبای کابل برای تعميرات ھشت رخ و نه گرد جا خالی کرده و بخش

کول " نيزار ھای ٢٠٠٢افغانستان در سال کردار بد دست نشانده و دولت ]۵[ ياد شدهقرار راپور   .گرفته است
 دالر امريکايی به فروش رسانيده و با اين خيانت تاريخی صد ھا ھزار آشيانه ١۴٠٠٠ را در بدل "حشمت خان

 که در "کول حشمت خان"به اين ترتيب .  ه استزيبای زيست شان بی رحمانه از بين بردپرندگان را با محيط 
 کابل تأثير بسيار مثبت آب و منابع ت و پرندگان مختلف زندگی داشتند و تفرجگاھی بود که باالی اقليمتاآن نبا

 باغ "ول حشمت خانک" در حوالی .داشت، از بين رفته و منطقۀ آن برای خانه سازی در نظر گرفته شده است
 اله ذکربخش اول اين رس و در واقع بود کول شرق شمالھای مقبولی قرار داشتند مانند باغ لطيف که در 

   .خيری از آن برفت
 آبھای زير زمينی  زيست، و زيبايی شھر کابل و تقويۀ محيطنگھداشتاحيای مجدد اين کول از رھگذر 

ور کول حشمت خان نھال شانی صورت بگيرد و پياده رو ھا  از اينرو الزم است که در دوراد.ضرور است
  . ی برای باشندگان کابل به ميان آيد که پيوسته مورد مراقبت باشدتمديد گردد و پارکھا آباد شود و يک تفرجگاھ

   
   : ھاپايين انداختن سطح آب زير زمينی در اثر ريگ کشی ـ ٢.٣

 سال به اين ۶٠ مرتکب شده که از  وزارت فوايد عامهر را رياست ميخانيکی قوای کاخطا ھايکی از اين 
ريگ می از داخل بستر دريای کابل   کابل در چھاردھیطرف در منطقۀ بين قلعۀ غيبی و پل محمد حسن خان

 کيلو متر عرض نيم کيلومتر طول و يک و نيمساحه که به صورت تقريبی  وزارت فوايد عامه از اين. کشد
 ۴٠   تا٣٠ استخراج نموده و بستر دريا را  و جغله ريگ مقادير زياد،درن تخنيکیسايل بزرگ و م با ودارد 

  .)٢ نقشه(ست متر عميق گردانيده ا
   

شۀ  ه ایمن : ٢نق هطق انيکی رياست  ک  از آن ريگ ميخ
اغ  دايرۀ سرخ.نمودهب  تخري کرده و ساحه رااستخراج  ب

ستون صر چھل ستطيلق االی  و م ان ب سن خ د ح ل محم  پ
 Google 2008.   نقشه از. را نشان می دھدی کابلدريا

Earth 

و  کيلومتر ٣ به طول تقريبی  ساحه ای : ٣نقشۀ 
 ريگ آن  که در منطقۀ چھلستون کيلو متر٠,۶ عرض
 2008.  نقشه از. گرديدهتخريب  آن  شده و ساحۀکشيده

Google Earth  



  
 خوب نفوذ آبرا دارند و ساحات وسيع را احتوا میطبقات زمين در اين منطقه از احجار مسامه دار که قابليت 

 آبھای زير زمينی اين طبقات از دو طرف نتيجۀ اين ريگ کشی ھای نا بخردانهدر . کنند، ساخته شده است
 تر پايين افتيده م١٠دو طرفۀ دريا بيشتر از داخل دريا سرازير گرديده و سطح آب زير زمينی در ه دريا ب
چھاردھی در گذرگاه پل محمد حسن خان و وشنتر می گردد که مسير دريا بين منطقۀ اين مسأله زمانی ر .است

پل محمد حسن خان در جريان سال مدتھای طوالنی دريا خشک می   مثال در منطقۀاز بھر. مالحظه گردد
زير و اين ھمان آبھای . باشدداشته می  ھميشه يک مقدار آب  مذکوریماند، در حاليکه در منطقۀ گذرگاه دريا

ترين نقطۀ بستر دريا که ھمانا ساحۀ ريگ کشی رياست  زمينی است که از ھردو جانب دريا به عميق
، ١ [المانیقرار مطالعات متخصصين روسی و . دگرديده جانب شھر به جريان می افتميخانيکی باشد، جمع 

نيه يک متر مکعب  در ايام خشکی در ھر ثا، من جمله در ھمين منطقه،غرب کابل  جنوبدر ساحۀ] ٢٢ص 
  .آب زير زمينی به دريای کابل جريان می يابد

بھتر است در اين رابطه وزارت نقايص عامه  ( وزارت فوايد عامه رياست ميخانيکیخطایدر نتيجۀ اين 
 سالۀ منطقه خشک گرديده و ١٠٠ ساله و ٨٠درختان  و حتی  سطح آب زير زمينی پايين افتيده،)خوانده شود

 درختان پشه خانه سرک چھلستون تا شھر کابل و درختان سرک چھلستون تا داراالمان چنانکه .داز بين رفته ان
آن عده .  خشکيدند گرديده بودند؛ امان هللا خان غرساعليحضرتو داراالمان تا دھمزنگ که در عصر فرخندۀ 

 جان به سالمت برده بودند، با از درختان سرک داراالمان که در نواحی دور تر قرار داشتند و از اين مصيبت
خفا کرده، بر روسھا حمله می تبر دولت خلق و پرچم به بھانۀ آنکه گويا مجاھدين در پشت درختان ستر و ا

  . قطع گرديدندکنند؛
 سال به اين طرف اشخاص انفرادی به فروش ريگ بستر دريا در منطقۀ چھلستون آغاز ۵٠ھمچنان بيش از 
 و )٢نقشه  (ر و بيشتر از يک کيلو متر عريض ساختهو متر چق٣٠ تا ٢٠ دريا را  جا ھا بستریکرده در بعض

  . متر پايين انداخته اند١٠از  تا بيشتر سطح آب زير زمينی اطراف منطقه را
جلو تخريب مزيد بستر دريای کابل و خرابی بيشتر اين ساحه ھر چه زودتر بايد گرفته شده به تصحيح مجدد 

أمين منابع آب که در بخش سوم اين رساله ذکر می گردند، ضرور است که اين چقوری ھا و با ت. آن اقدام گردد
کندواله ھای بستر دريا با آب ھای روزمينی مملو گردند تا از يک طرف جلو دستبرد به اين منابع و تخريب 

 بر اين از اين عالوه. ساحه ھای زراعتی گرفته شود و از جانب ديگر منابع آبھای زير زمينی تقويه گردند
 تفرجگاھايی برای باشندگان کابل به وجود بيايد تا بر فضای کابل تر شده ميروند حولناک که روز بروزساحات

اين طرح به مطالعات در ساحه نيازمند است تا امکانات عينی را بررسی کرده حد اعظم . تأثير مثبت وارد کند
 به وسعت اين فاجعۀ محيطی و  خصوص صورت نگيرداگر اقدامی در اين. استفاده از آنرا مقدور سازد

نا گفته نماند که .  افزوده خواھد شد و نابودی زمينھای زراعتیفروکاست مزيد سطح آبھای زير زمينی
 لته  از نواحی که برای اعمار مجدد و توسعۀ شھر کابل به آن ضرورت است،امکانات استخراج ريگ و جغله

الکن آنچه موجود . موجود است ،، بدون متضرر ساختن آبھای زير زمينی به صورت معقول شرق کابلبند در
  کوته فکريھا، و جلو خطاياداشتهظر مطمح ن را نيست، يک دولت و حکومت ملی و دلسوز است که منافع ملی

  . را بگيردسرانجام خيانت و
  
  

   :ابل ک و آلودگی ھای آبھایشھر  و وزارت توسعۀ شھری در ويرانینقش شاروالی ـ ٣.٣
رولومسؤدر سابق  ار، توسعه، کنت ل و صيانت از شھرليت اعم دۀ کاب ه عھ رياست  وزارت شھر سازی و  ب
اروالی ب آھنگیش اری و ھم ه در ھمک ا يکود ک سبی ب د ن ی بردن يش م ايف را پ ن وظ ت . ديگر اي ن در دول الک

م دموجود ا ھ د افغانستان اين دو نھاد دولتی در امر خرابی و ويرانی شھر کابل ب ده ان ن رقابت . ر رقابت افتي اي
رده کثيف تر ساخته ودر ويرانگری نه تنھا شھر کابل را ديل ک نم تب ه جھ ا ، ب ه مليونھ ده ک  بلکه باعث آن گردي

رددیزيرزمين و زمينی روی آبھای  سترۀمتر مکعب ذخاير وده گ ی  آل ه دان ه زبال ل ب ای کاب را شھر و دري ، زي
هبزرگی تبديل شده که منابع آبرا  ه طرف شرق شھر ب ا جايی  داخل و ب رآگين ت رده و زھ رون ک تفاده بي از اس

   .ساخته است
شد خطا ھای بسيار داشت وکهشھر کابل ماستر پالن عالوه بر اين  د، ن  وزارت . بايد تعديل و يا اصالح می ش

سايل آب دون در نظر داشت م يونتوسعۀ شھری ب ه طرح شھر و شھرک  و کاناليزاس ه  دست ب ه و زدو کارت
ا.  سپرد کابلآنگاه اين طرح ھا را به دست دزدان و شرکای خويش به شاروالی د از آنھ ه باي  در ساحات سبز ک

د وزارت توسعۀ شھری صيانت می شدھمچو طرح ھا ه تايي ده و  ب دی ش ره بن اروالی نم ق ش لاز طري ه   کاب ب
ه ٢٠٠٨يل  اپر۶ تلويزيون آريانا مؤرخ "حقيقت"به قرار گفته برنامۀ . فروش رسيد رات  در صد ٩۵ ک ن نم اي

ع شده است دان توزي رای زورمن ول ب دل پ ۀ ،توسط شاروالی در ب ين ھای کارت ل زم ر خان" مث ر اکب  و "وزي
ره!"بخوانيد شير چور، ورشير پ"منطقۀ  ساد. و غي سبت ف اروالی اداری ن ان در ش ل، بی پاي  در شش سال  کاب



ر اکثريت کس. اند اخير پنج شاروال آمده و رفته تثنای داکت ه اس د، ب انيکه در شش سال اخير شاروال کابل شده ان
ای فضل  د آق د، مانن ه خيانت و خيانتکاری مشھور ان وده ب واد ب نورزاد، افراد غير مسلکی و بی دانش و کم س

ه اساس  راد ب ن اف ه اي ره ک ور جگدلک و غي د ان اق، محم يم ھای کريم ايم ه تنظ ی ب ای دولت سيمات چوکی ھ تق
ا وزارت توسعۀ .  به کرسی شاروالی تکيه زدند نماسالمويرانگر ا د ب ه در زد و بن د ک دقيق ھمين اشخاص بودن
رات را "حقيقت"ساختمان بلند منزل ھا در مناطق سبز کابل اجازه داده و به قول برنامۀ شھری به  ن نم ۀ اي  ھم

گان و مستمندان  مھاجرين، بيو نوع سر پناھی برایدر بدل رشوه به صاحبان زر و زور توزيع کرده اند و ھيچ
  .نساختند

ۀ  محمد انور جالب توجه است که آقای ا"حقيقت"جگدلک در ھمين بر نام ه آبھ ا را ک زل ھ د من ن بلن ر  اي ی زي
ازمينی را توسط چاه ھای بدر شانه ایرفت خود به شدت آلوده کرده اند و من د، ن رده ان ين ب  از طق سبز را از ب

ست ۀ .پيشرفت سکتور خصوصی دان ول برنام ه ق ه  ب ا ک زل ھ د من ن بلن ا ٨۵ "حقيقت" اکثريت اي  در صد آنھ
ردم  رای م ده و ب ار گردي الن اعم ل افتضاح بوده، خالف ماستر پ ه وجود کاب يم ترافيکی ب ورده آمشکالت عظ

د عضوکه مھمان خارجی و يا کدام  خصوص وقتیه  ب.است  بلند پايۀ دولت دست نشانده به ھوتلی در ھمچو بلن
د لی تشريفمنز ۀ . می برد، پوليس شھری ھمه راه ھا را مسدود می کن ول برنام ه ق ن رابطه "حقيقت"ب  در اي

يد ايی نرس ه ج ردم ب واھی م اد و داد خ ده و فري ل گردي ف و مي ر حي ا دال تهمليونھ ت .  اس ری دول را رھب زي
ل مب ساد در شاروالی کاب ن ف ا اي ته ب ر قصد نداش د و دست زور افغانستان ھيچگاھی در شش سال اخي ازره کن

 " :حقيقت"به قول برنامۀ .  ، زيرا رھبری دولت خودش غرق در فساد استنمايد کوتاه يانمندان را از سر کابل
د " دد نمک   ھرچه بگندد نمکش می زنن ه بگن ه روزی ک ن رابطه".وای ب ن نمک از  در اي ه اي زود ک د اف  باي

رژی و آب ٢٠٠٨جوالی  ٢٧به تاريخ سر انجام ( .ھمان آغازش گنديده بود ر توطۀ وزرای تجارت و ان  در اث
دان  "حقيقت"آقای نصير احمد فياض که گرداننده بر نامه حکومت افغانستان  ه زن ويی ب است، به جرم حقيقت گ

ن . افگنده شد ر اي نگارنده اين حرکت دولت ضد مردمی افغانستان را جدأ محکوم کرده، آرزومندم ھر چه زودت
افظ  .وانا و محبوب ھمه از بند رھا گرديده حقايق بيشتری را بازگو نمايندژورنالست جوان، ت ول ح گفت :  به ق

  ).آن دوست کزو گشت سر دار بلند      جرمش اين بود که اسرار ھويدا می کرد
ۀ  ه"حقيقت"آقای مسعود، استاد پوھنتون کابل در ھمين برنام ا : "  گفت ک شور ھ ا در ديگر ک اروالی ھ يک ش

دفق اند که از ھمچو نھاار با ارزش و مھم و مونھاد بسي ر آورده ان ل ( د ھا افراد مھمی سر ب  "کا شيرژک"مث
ود و "سن پيترز برگ" که شاروال "يلسين" جمھور فرانسه گرديد و يا پاريس بود و رئيسکه شاروال  يس ب  رئ

ی برانت" و يا  شد جمھور ايرانرئيسو  که شاروال تھران بود "احمدی نژاد"جمھور روسيه شد و يا  ه "ويل  ک
دهشاروال برلين بود و صدر اعظم آلمان شد ام . ) ــ شرح از نگارن رين و ناک د ت ل يکی از فاس ا شاروالی کاب ام

  ." ترين نھاد ھای دولت است
لشاروالی کابل و وزارت توسعۀ شھری  اطق سبز کاب ر رامن ين ب اختمان و ده از ب ا س ا ب د ت ازه دادن ازل اج  من

ردھشت رخ و ن ھره گ ای ش ه  نم رکري ردد و  ت ودیترافيک شھر درھم در گ ه وج د  و برھمی عظيمی ب  .آي
ای زي اطق صيانت از آبھ ه حيث من د ب ه باي اطقی ک سيار من فانه ب ی اعالن می شدند، در آن جارمتأس ا  زمين ھ

دتعميرات خود سرانه آباد شده و اين ايیدر جا.  بديل را از بين برده ان ي ھ وز امکان چن ه ھن دامی موجود ک ن اق
دارد رار ن ور ق ای ام ه اولي ورد توج ت، م د و .اس يون ندارن ا کاناليزاس زل ھ د من اختمانھا و بلن ن س ضله  اي ف

ی سرايت )Cesspit(سيسپت ھايشان به چاه ھای آبھا ر زمين ای زي ه آبھ ستقيم ب  ھدايت می گردد که بصورت م
ه بع.می کنند ا ھر يکی دو ھفت اه ھ ا  معمول اينست که ھمچو چ زل ھ د من ن بلن ی صاحبان اي د ول ه گردن د تخلي
 در نتيجه . را به خارج از چاه ھدايت می کنند تا مجبور نباشند ھر چند گاھی اين چاه ھا را تخليه کنندفضله آبھا

ندفضله آبھااين  ی می رس ر زمين ای زي ن .  به آبھ ی غرض اي اظر ب ل ن اروالی کاب وزارت توسعۀ شھری و ش
  .ال آن می رود که شريک اين جرايم باشندخيانت ھا بوده، احتم

رد، بيست سال فرصت بکه در باال ذکر گرديد اگر چنان ه نمی گي رد، ک ون صورت گي ار ه اقدامی ھمين اکن ک
د کابل آبھای زير زمينیاست تا آلودگی ھای موجود ن ترتيب.  پاک گردن ه اي ل و ب ه شاروالی کاب انتی را ک  خي

ا در خصوص ای وزارت توسعۀ شھری تنھ ودگی آبھ ی روی آل ه زمين د، سر ب ده ان ی مرتکب ش ر زمين  و زي
  .بدھند جواب  به آنمليونھا دالر می زند که روزی در محکمه مردم بايد

سؤ رح م ن ش ه اي ت زار وب لھر شليت حال ای آنکاب ابع آبھ ودگی من ستقيم ب و آل ورت م ه ص دوش ادارۀ ه  ب
رزه مستعمراتی افغانستان و ب ای ک ه دوش آق ه از يک شھر ، وزرایخصوص ب تۀ او می باشد ک  و دار و دس

اخته،سبز و شاداب د کرباليی س زل در آن ان د من د بلن ا چن ای . ب انی آق ای کرزی زم ه آق ادآوری است ک ل ي  قاب
اۀ شھری بود که وزير توسعون رايوسف پشت واد است،  والی قندھار و آقای گل آغ م س ه آدم ک  شير زوی را ک

ا ۀ شھریتوسعبعد از چندی آقای يوسف پشتون دوباره وزير . کردندوزير توسعۀ شھری مقرر  ای گل آغ  و آق
ردم . شير زوی دوباره والی قندھار گرديد ا سرنوشت م ه ب ای کرزی چگون ه آق د ک شان می دھ ن وضعيت ن اي

د و از  یبازی می کن ان ادارات دولت الیھای  دک اختهبق سؤليت ھای  س ته، م ردم وقعی نگذاش ه احتياجات م ، ب
  .بی دانش می سپارد علمی را بی خردانه به دست انسانھای



  
  :  آنھاھای عالج هو را ی کابلآبھا  ھایآلودگی ـ ۴
  

  : رويزمينی یآبھا یـ آلودگی ھا ۴.١
 آبھای کابل در اثر بی توجھی اوليای امور خسارات عظيمی را متحمل شده اند، زيرا از يک طرف زمين منابع

چمنزار ھای کابل که حيثيت فلتر آب و ھوا را داشتند از بين رفته اند، از جانب  ھای زراعتی، باغستانھا و
بخش  ( داشتاللززمانی آب دريای کابل که  . شدندانده خشک"کول حشمت خان"ديگر آبھای ايستاده مانند 

  و گاھی در مستی بود، سالھاست که از خروش مانده و به جوی کوچکی تبديل شده که آب)١٢تصوير اول، 
افتند و به آبھای زير  ھای گنديده شھر که آگنده از انواع مواد زھری و مکروبی است در آن به جريان می

  .)۴ و ٣تصاوير  (زمينی سرايت می کنند
  

  .]٢ [ھادريای کابل در تابستان   :۴تصوير    . ]٢[ دريای کابل بعد از آبخيزی  :٣تصوير 
  

قدار  م می زند که در نتيجه عرادهبه يک مليون سر  زياد گرديده وبل در کا ھاهعرادعالوه بر اين تعداد 
 رب،سقبيل  دارای ترکيباتی از  مضر که به ھوا صعود می کنندگازھایاين .  مضر افزايش يافته استگازھای
 باران دو باره به صورت محلول به  برف وبا ريزش  کهدن و غيره می باش، نايتريتکدميوم، قلعی، جست

ھيچ مرجعی بفکر رھنمايی ترافيک  .سرايت می کنند و زير زمينی زمينی رویکرده به آبھای ول زمين نز
نفس کشيدن از در نتيجه . نشده و سرک ھای فرعی آباد نکردند تا از ھجوم موتر ھا در شھر جلوگيری گردد
ضاف ُم . خواھند شدش مبتالُيک ھوای سالم ميسر نيست و تا چند سال ديگر باشندگان کابل به امراض بيشتر ش

َبر اين کثافات شھر من جمله روغنيات عراده جات و تجمع زباله ھا در آبرو ھای شھر مصيبت ديگريست که 
  .منابع آبھای روی زمينی را تھديد می کنند

در کابل روزانه صد ھا متر مکعب زباله و کثافات توليد می شود که ھنوز به صورت درست از بين برده 
 نيز به داخل دريا فضله آبھا حتی .شوند داخل دريای کابل انبار میه ر ھر گوشه و کنار شھر و بنشده، بلکه د
  کولی١٠٠ تا ١٨ ملی ليتر آب بين ١٠٠قرار تحقيقاتی که در آب دريای کابل صورت گرفته در ھر . می رسند

 تعداد بکتريا کولی ،سازمان صحی جھان مربوط مؤسسۀ ملل متحد  سفارشبنا بر . بکتريا وجود داردفورم
 در ).CFU1/100 ml 0( ملی ليتر آب بايد صفر باشد ١٠٠ در ،سازد  را می بکتريايیفورم که يک واحد

  ].١[تثبيت شده است  ملی ليتر آب ١٠٠در  E.coli بکتريای ۵٠٠آبھای زيرزمينی کابل تا بيشتر از 
 از ھمه بيشتر ، می ريزدآن دريا به داخل ی دو طرفۀفضله آبھابھا و اخاطر آنکه ھمه گنده  ب،دريای پغمان
از اينرو تراکم نايتريت و سلفيت و مواد مضرۀ .  می ماند تا به يک دريافضله آبھاَتر به آبرو زياد آلوده شده و 

  .ديگر در اين آب بيشتر است
 فراوان که به آباز يک جانب کابل پايتخت کشور است حوزۀ آبگير کابل اھميت زياد اقتصادی دارد، زيرا 

 روی برای صيانت از آبھای  لذا.باشد  میيگر اين شھر محراق خطوط مواصالتیو از جانب دنياز دارد 
مقدار مواد کيمياوی مضر، زباله ھا دور ساخته شوند و  زير زمينی الزم است ھر چه زودتر زمينی و

به حيث  زمينی رویحات آبھای سابايد ، عالوه بر اين.  اين آبھا کاھش يابندامالح و ولوژيکآلودگيھای بي
 از ساحاتی که منشأ اسخراج آب اند  الزم است کهگذشته از اين.  از اين آبھا درجه بندی شوندمناطق مراقبت

                                                 
• 1 CFU : colony forming unit 



، متمايز گردند تا با اين اقدام آبرسانی کابل به قسم دوامدار صورت می شودآنھا ذخيره مواضعی که آب در 
امراضی که به اثر  مراقبت آن و معالجات زاف تصفيۀ آب، حفظ وبدينگونه مصارف گ]. ١[د رفته بتوانگ

جھت اصالح اوضاع موجود و رفع . کاھش می يابنددراز مدت  در نوشيدن آبھای آلوده به وجود می آيند
 حوزۀ فرو دروجيولوجيک ھاي وبخش ھای علمی قبل از ھمه دانستن اوضاع عمومی،مشکالت آب در آينده

 و زمينی روی از منابع آبھای  با درک و تحليل اين اوضاع امکانات استفادۀ دوامدار.افتادۀ کابل ضرور است
برای استفادۀ دوامدار از اين . از آنھا جست و جو شده می تواندزير زمينی ميسر گرديده و طرق صيانت 

 و نوشيدن به منظور زراعت  آبتکافوی.  مطالعه و تثبيت گرددرويزمينی الزم است تا چگونگی آبھای ذخاير
  : از طرق ذيل ممکن است زمينی رویصيانت از منابع آبھای و 
  
 .زمينی و زيرزمينی  قوانين صيانت از آبھای رویتصويبطرح و  •
 .حل مشکل زباله ھا و کثافات •
 .ايجاد کاناليزاسيون •
 .پاکسازی و پاک نگھداری دريا ھای کابل، پغمان و لوگر •
 آب کابل، جھت ذخيرۀ آب، توليد رفع کمبودر تنگی سيدان برای گونۀ مثال ده ب،  بند ھای آبگرداناعمار •

 توسعۀ  وايجاد سر سبزی  و تخريب خاک و رفع وابستگی از باران،انرژی و جلوگيری از آبخيزی
 . و باغداریزراعت

 ه، شيودھیچھار" و چمن ھای بينی نيزار و محيط سبز ، چمن ھای وزير آباد"کول حشمت خان"احيای  •
 .)به بخش سوم اين رساله رجوع شود ( و غيره"کی، بگرامی

 .منظور زراعت و تقويه آبھای زير زمينی و احيای کاريز ھاايجاد و احيای شبکه ھای آبياری به  •
اعمار بند ھای کوچک مانند آبشار باالی دريای کابل تا سطح آب رو زمينی باال تر از آبھای زير زمينی  •

به بخش سوم  ( و تقويت نمايندتغذيهرا   آنھادهگردي  جلوگيریی آب ھای زير زمينگردد و از نمکی شدن
 .)اين رساله رجوع شود

 .زمينی روی آب ھای ذخيرویسروی و ارتقای  •
 .مطالعات جھت اعمار بند و انھار و سيستم ھای جديد آبياری •
 . بعد از تصفيه در امور زراعتیفضله آبھااستفادۀ مجدد از  •
از دھات زيرا کمبود زمين ھای زراعتی تحت آب باعث فرار مردم  ،آب آوردن زمين ھای جديد زير •

 .شھر ھا می گرددبه اطراف کابل 
به بخش سوم اين رساله (  و آب ھلمندشمال منطقۀ انجمناستفاده از ساير منابع آب به طور مثال از آب  •

 .)رجوع شود
 از بين  يا سالھای قبل در اثر جنگ زيرا ارقام.یم و اقليروزمينیارقام و اعداد در مورد آبھای جمع آوری  •

 . و يا از دير زمان اندرفته اند
 .نابود شده اند ۀ آنھا به گونۀ که ھمتأسيس استيشن ھای اندازه گيری •
 .ینقشه برداری ھايدروجيولوجيک •
 .ادارۀ امور آب و مديريت آبرسانی •
 .گماشتن آنھا در امور فنی و مسلکیتربيت افراد  •
مقام وزارت انرژی و آب و به وجود آوردن کدر علمی که به مسايل انرژی و تعيين يک فرد مسلکی در  •

 .  آب آگاه باشد
 . آب و مصارف عادالنهاشتراک مردم در تصميم گيری مسايل •
 . آب در بخش اقتصادزمينۀ اشتغال برای مردمايجاد  •
  

  : آلودگی ھای آبھای زيرزمينی ـ ۴.٢
اين آبھا يا در عمق کم در نزديکی سطح زمين  .را می سازند یآبھای زير زمينی منابع اصلی آبھای نوشيدن

قرار دارند و  آلوده باشند و يا اينکه در اعماق بيشتر ث با نفوذ آبھای ملوتوانند قرار دارند که از اين جھت می
 آلودگی  از در اثر نفوذ از طبقات زمين فلتر شدهکه در اعماق بيشتر قرار دارند،  آبھايی.دنناممی و ستره پاک 

از اين رھگذر آبھای زير .  ترکيب کيمايی قابل انديشه نمی باشنددر امان مانده،  مکروبی نشده و از نظر
  .دسازنمی را زمينی منابع مطمئن تأمين آب نوشيدنی 

.  از آبھای زير زمينی کم عمق به منظور نوشيدن استفاده می شد در کابلاز گذشته ھای دور به اين طرف
 آبھای کم عمق خطری نداشته و  که به آبھای زيرزمينی نفوذ کند، لذا آلوده نبود مانند حالستچون محيط زي

 ھا به لودگیآلی از اينکه محيط زيست ديريست که با مواد مضره آلوده شده است اين و. ندقابل نوشيدن بود



 کثافاتانبار خودسرانۀ بر اين عالوه  . کم عمق سرايت کرده و بسياری از آنھا را از استفاده انداخته استآبھای
 ھا در شھر باالی کيفيت آب تأثير گذاشته و آنرا با مواد مضره از قبيل نايتريت، سلفيت، فلزات ثقيل بالهزو 

عالوه بر اين از بی توجھی اوليای امور، منابع آبھای زير  ).۵تصوير (نمکھا و مکروبھا آلوده کرده است 
 آبگير ر زمينی در حوزۀاز آبھای زيبخشی ت مراقبنسبت عدم  مثال طوره ب. زمينی خسارات عظيمی ديده اند

شيمای (نمکی و ملوث شده اند زياد بسيار چرخی تا تنگی غارو لو پدر حوالی بگرامی و کابل دريای لوگر 
١ .(  
  

به که مواد مضر زباله ھا و آبھای کثيف   :۵تصوير 
 . ]٢[آبھای زير زمينی نفوذ می کنند 

آلودگی آبھای زير زمينی از غرب به طرف    :١ی شيما
 ه ارقام ارتفاع منطق.شرق کابل زياد و زيادتر شده می رود

  .]٢[ دنرا از سطح بحر نشان می دھ
  

 به آبھای زير کنند می نشو و نما فضله آبھا درکه ی ئميکروبھا سرايت، مخصوصأ  آبھاۀ آلودگی در نتيج
آب چاه ھای از اينرو . ندسبب شده ا  راگونه گونه امراض بروز روز افزون  وشده، کيفيت آب خرابتر زمينی

آب دريای کابل با آبھای زير زمينی در رابطۀ  چون .کم عمق و سرباز با انواع ميکروب ھا آلوده شده اند
 وجود م ھ و کاناليزسيونبوده در شھر کابل بسيار محدود فضله آبھاسيستم انتقال  و از جانب ديگر مستقيم است

به  َ، از بستر دريا و آبرو ھای علنیرفت ھا از نل ھای سوراخ شده و از بدرفضله آبھاگندابھا و لذا  ،ندارد
اورگانيزم به آبھای زير و در نتيجه ميکر.)١شيمای (د نآلوده می سازرا آبھای زير زمينی عمق سرايت کرده 
 ، پاراتيفوس، کولرا و ديزنتریمحرقه مختلف مانند  امراض اکثر اھالی را بهر اثر نوشيدنب زمينی نفوذ کرده

  ]. ١[ند ا می گرد مبتاليا اسھال
 . اين آبھاست بيولوژيکی زير زمينی جلوگيری از آلودگیکی از ارکان اساسی صيانت از آبھااين يبنا بر

بر خالف  ، که مھمترين بکتريايی.ند نشأت می کحيوانیانسانی و ی فضله آبھا از بکتريايی پروسه نشو و نمای
 تکثر می  به سرعت)بطور مثال انسان(ميزبان   يعنی در وجوددر جھاز ھضمی پستاندارانديگر بکتريا ھا، 

ھم ياد E. Coli که بنام مختصر  است Escherichia Coliبکتريای   و باعث امراض اسھالی می گردد،کند
 روز ۵٠ تا ۴٠زيستش محدود است، لذا  چون زمان زندگی اين بکتريا، در خارج از محيط طبيعی .می گردد

در طبقاتی که قابليت . ، از بين برودمی گردددر زير زمين کافيست که اين بکتريا که باعث آلودگی صحی آب 
  .نفوذ بيشتر آب را دارند، اين مدت طوالنی تر می شود

که شھر کابل چاه ھايی صد  در ۵۵ ،]١[  انجام داده اند٢٠٠۵ تا ٢٠٠٣قرار تحقيقاتی  که آلمانھا در سالھای 
منجمله با بکتريای کولی فورم ھا   با مکروبھا و بکتريابل مالحظه ایا بطور ق انجام يافتهاتروی آنھا تحقيق
 به طور اين تحقيقات. دن کاناليزاسيون دارفقدان منابع اين آلودگی ھا نا محدود بوده و ريشه در .آلوده می باشند
 سال را در ھمين ۵ زير سن  کودک١٠٠٠ در ٢۶۴ نوزاد و ١٠٠٠ در ١۴۶مرگ و مير اوسط عامل 

  .آلودگيھا محتمل می داند
NO3(در اين جا به عنوان مثال صرف از آلودگيھای آبھا با نايتريت 

SO4(و سلفيت ) -
. يادآوری می گردد) -2

از (  شده اندررسیب در حوزۀ کابل ی کهئ در صد از آبھا۴٢  در تراکم نايتريتد کهننشان می دھ] ١[تحقيقات 
 ملی گرام ۵٠سازمانھای صحی بين المللی مقدار .  باال تر از تراکم مجاز قرار دارند) چاه١٨۶مجموع 

 در يک ليتر  ملی گرام نايتريت٢۵ه در سويس  در حاليکنايتريت را در يک ليتر آب نوشيدنی مجاز دانسته اند
 ملی گرام در يک ليتر و بيشتر از آن ٢٠٠ ايتريت تاالکن در آبھای زير زمينی کابل مقدار ن. آب مجاز است

آبھای زير زمينی  به   تن نايتريت ۵٢۴٠٠ساالنه حدود ] ١[قرار تحقيقات مذکور  ].١[تثبيت گرديده است 
NO2( انسان به نيتريت نايتريت در اثر عمليۀ ريدکشن به داخل معده و رودۀ. کابل انتقال ميکند

و سر انجام ) -
 مخصوصأ ،مبدل می شود و نيتروزامين باعث امراض سرطانی می گردد) Nitrosamine(ن به نيتروزامي

  .در وجود کودکان



تراکم ]. ١ [يابد می نتقال تن سلفيت به آبھای زير زمينی کابل ا٣٨٠٠ر اثر آلودگيھا ساالنه حدود بھمچنين 
 از  در صد٣٢اکم اين نمک در اليکه تر ملی گرام در يک ليتر آب نوشيدنی مجاز است، در ح٢۵٠سلفيت تا 

 ملی گرام ١٠٠٠ تا   تراکم آنشته و باالتر از اين مرز قرار دا که در حوزۀ کابل تحقيق شده زير زمينیآبھای
 سنجش شده ٢٠٠۵در سال که مقدار نايتريت و سلفيت اي محاسبه در .]١[ در يک ليتر و بيشتر از آن می رسد

از اينرو . مليون نفر رسيده ۴,٧ تعداد نفوس در حدود ٢٠٠٨در سال . مليون نفر بود ٣,۵نفوس کابل بود، 
در نتيجه چاه ھای .  است سرايت می کند بيشتر گرديده کابلمقدار اين مواد مضر که به آبھای زير زمينی

 شيوع .شده استامراض روز افزون بروز  و موجب ی در شھر کابل با مواد مضره و مکروبی آلوده شدهزياد
 آن  که تا آلوده زير زمينی شھر شرق کابل زياد تر است، زيرا آبھای ھائی ازدر قسمتاجوری ھا ن اين نوع
چون جريان آب زير زمينی در آنجا خيلی . )١شيمای ( دن، در مسير خود بيشتر آلوده می گردرسد میمناطق 
جريان آب زير زمينی . ی مانندمايستاده  جا به جاأ قريب ت، در آن ساحه آبھای زير زمينی آلوده ن اي، لذابطيست

 مقدار زياد آب در قسمت مرکزی شھر استخراج می گردد و آبی  کهند استُکــدر شرق کابل به خاطر آن 
 فضله آبھانفوذ آب خندق ھا و مرداب ھا و  يافت، راچنانکه تذک.  باقی نمی ماندو انتقال آلودگی ھابرای جريان 

قرار اطالعات يونيسف مؤسسۀ ملل متحد . يده و سبب امراض می شوندھا باعث آلودگی آبھای زير زمينی گرد
  .  می باشد در کابلآلودگی آب با بکتريا ھا عامل عمدۀ مرگ و مير اطفال

اگر انتقال .  آبھای زير زمينی را نيز به صورت منفی تغيير می دھند طبيعیسرايت آلودگی ھا ترکيب کيمياوی
 سال ٢٠ تا ١٠ در آبھای زير زمينی کاھش ھم بيابد، باز ھم فضله آبھاوسط ھا ت آلودگی ھای آگنده از بکتريا

وقت را در بر خواھد گرفت تا مقدار نايتريتی که ھمين اکنون در آبھای زيرزمينی کابل وجود دارد و تراکم آن 
 خانه ھا یآبھافضله بنا بر آن نابودی ]. ١[بين المللی می باشد، زير خط نورمال برسد به مراتب فرامرز لوايح 

 که نه دولت ھای ميراثی و نه ھم دولت و اعمار کاناليزاسيون غير متمرکز شھر از ضروريات عمده می باشد
  . بزرگ شھری شده اندۀھای بعد از آن به فکر حل چنين معضل

 لوس ی که طبقات محافظتی دارند، در جاھايچون طبقات آبگير حوزۀ کابل قابليت خوب نفوذ وھدايت آب را
بنا بر آن بايد در . ، آلودگی ھای روی زمين به آسانی به آبھای زير زمينی می رسنددر روی زمين از بين رفته

رفت ھا توجه شود که اين قشر َ ساختن آبريز ھا و آبرو ھا و بدرخصوص دره جميع فعاليت ھای ساختمانی ب
. کلی ساخته نشونده و ھا بَ آبريز ھا و آبريکه اين قشر وجود ندارد بايديو در جاھا. محافظتی لوس از بين نرود

َرفت ھا، زباله دانھا و آبرو ھای ، بدرفضله آبھاھا بايد در جاھايی حفر شوند که از ساحۀ ه عالوه بر اين چا
 در نظر گرفته نشده، به ی مسايلچنيندر ساختمانھا، منازل خود سرانه و بلند منزل ھا که . کثيف دور باشند

الی کابل و  عظيم، در قدم اول شاروبی پروايھا و خطايایدر اين . ينی را آلوده کرده اندشدت آبھای زير زم
سال گذشته بعد  ھفت افغانستان نه تنھا خودش در طول دولت دست نشاندۀ .ل اندو شھری مسؤتوسعهوزارت 

يط زيست و منابع ح از موقايهاز سقوط طالبان کاری در زمينه نکرد، بلکه برای مردم ھم فھمانده نتوانست که 
  .امراض جلوگيری می کنداز بروز  و آب پاک نوشيدنی آب چقدر مھم است

ای متوالی، ساليھ ر اثر خشکبدر حوزۀ فرو افتادۀ کابل سطح آبھای زير زمينی چنانکه در باال ذکر گرديد، 
از يک طرف  .ين افتاده است پائ خيلی نا سالم اين منابع،ادارۀ بيش از حد از منابع آب و ازدياد نفوس و استفادۀ

 در نتيجه توسط واتر پمپ ھای قوی آبھای زير که ضرورت آب زياد گرديده ايع و صنه ھا فابريکخاطره ب
مطالعاتی در مورد جا به جا کردن سالم کثافات از جانب ديگر  .زمينی از طبقات پايينتر استخراج می گردد

 در صد ٣٠بيشتر از  عالوه بر اين. ن نگرديده استيي تعنمودنمحلی برای انبار  ھنوز صورت نگرفته و
 .که بر مشکل آب ھنوز می افزايدساختار ھای امور شھری اند مناطق مسکونی کابل بدون پالن بوده و فاقد 

 بر اين مشکالت گيرند،تحت صيانت قرار بايد  محيط ھای زيست که  دراسکان غير قانونی  عمران وھمچنان
خاطر خرابی نل ھا و يا استفادۀ غير قانونی به ه  در صد آب نوشيدنی يا ب۶٠حدود   اينگذشته از. افزوده است

 که در آنجا تا چندی قبل آب نوشيدنی رايگان به دسترس گذاشته  ھاطور مثال در مکروريانه رود، ب ھدر می
  .می شد

صفيه کردن ندارند، در مقايسه  ضرورت به تشده اند که آلوده ناز اينکه تأمين آب نوشيدنی از آبھای زير زمينی
 مقدار آبھای زير زمينی اما به خاطری که.  نوشيدن تصفيه شوند، اقتصادی تر اندقبل ازبا آبھای جاری که بايد 

 صورت گيرد که دوباره توسط بارندگی و يا جويھا توليد  بايد به ھمان اندازه ایآنمحدود است، لذا استفاده از 
  :طرق ذيل قابل حل اند  مشکالت مذکور از .می شود

  
 . طرح و تطبيق قوانين صيانت از آبھای زيرزمينی •
 .کنترول آب و جلوگيری از ضياع آن •
  .سروی و ارتقای پوتنسيال آب ھای زيرزمينی •
 . طبقات پاينیويژه ازه  باستفاده از منابع ديگر آبھای زير زمينی •



 از طريق اعمار بند ھای آبگردان و زمينی رویر ايام فراوانی آب ھای دزمينی  آبھای زير تغذيه و تقويۀ •
  .)به بخش سوم اين رساله رجوع شود( نفوذ آب

ليت وات مختلف گذاشته شده در نتيجه مسؤ به عھدۀ ادارادارهکنون اين  ، زيرا تا آبسالم و متمرکز ادارۀ •
غيره به وزارت ھای  آب، برمه کاری، تدارک آب نوشيدنی و ھا از قبيل ارزيابی منابع آب، موقعيت منابع

  . و کار را مشکلتر ساخته است که بايد به اين وضع خاتمه داده شودمختلف متعلق گرديده
 . بايد به صورت تقريبی تعيين گردد ھنوز معلوم نيست کهمقدار آب طرف ضرورت صنايع •
 بايد صورت مقدار جريان آب و غيرهبارندگی، شناسی چون اقليم،  اندازه گيری اعداد و ارقام مربوط آب •

 .بگيرد
استيشن ھای اندازه گيری قبلی ھمه از بين  خصوص کهه ، بسطح آبھای زير زمينی ۀوقفبدون اندازه گيری  •

 .رفته اند
 .قوانين امور آبھای زير زمينی گسترش و تعميق •
 .منابع آبمدبرانه و دوامدار مديريت  •
 . ملکيت ھمگانيست، زيرا آبآبتصاحب شخصی و فردی منع  •
 . ملییی و يا کوپراتيف ھا توسط ادارات عامۀ دولتبرسانیخدمات آ •
 

بنا برآن . دنبرای استفادۀ دوامدار از اين منابع الزم است تا چگونگی آبھای زير زمينی مطالعه و تثبيت گرد
تفحص و اکتشاف ذخاير آب ھای زير زمينی، ارزيابی کمی و کيفی اين ذخاير و نحوۀ استفاده و صيانت از 

خصوص که از دير زمانی به اين طرف با پيشرفت تخنيک از ه ف جدی يک دولت ملی است، بآنھا وظاي
منظور توليد انرژی نيز استفاده به عمل آمده می تواند و افغانستان به اين انرژی ه حرارت آبھای زير زمينی ب

  .ضرورت مبرم دارد
   . می گيرند مورد مداقه قرار کابل کمبود آبحلدر بخش سوم اين رساله راه ھای 

 اسد يعنی ٢٨که در " افغانستان آزاد"نا گفته نماند که بخش ھای اول، دوم و سوم اين رساله در سايت انترنيتی 
  .  روز حصول استقالل افغانستان، به کار شروع می کند، نيز قابل دريافت اند
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