
افغانستان ـ تاجکستان ـ پاکستان

 د سرحدي اوبو ورکشاپ

ماډیول  نولسمله لېرې واټن څخه د زده کړې 

په اهدا شویو پېسو د اوبو د مطالعې لپاره پر مختللې ټکنالوژۍ ته د السرسي په منظور 

 مشارکت

 لې چې د اوبو زیاتې مسا   ،داده ې معنیېسې نه لري. ددافغانستان او تاجکستان هغه ټکنالوژي او پ

 مطالعه کوالی. نه شي

  ې خپلې د اوبو ، چله درکه نسبتاً په ښه موقف کې دیپاکستان د ښوونې او روزنې او مالي منابعو

رسی نه لري.اسانۍ پرمختللې تکنالوژۍ ته الس، خو زیاته هڅونه نشته یا په مسا لې مطالعه کړي

 یځه آسیا کې د اوبو مسا لی وڅېړو،نوب لویدچې مرکزي او ج ،د تکنالوژیکي معنی داده 

کا د مقر یې په اوماها نبراسکارمندانو ته تکنالوژي د مطالعاتو په بین المللي مرکز کې چی 

 او زموږ د خوړو د پاره د اوبودی   (University of Nebraska Omaha UNO)نتونپوه

( څخه International Daugherty Water for Food Institute DWFIنړیوال انسټیټیوټ  )

 الس ته راتالی شي.

 د اوبو د مطالعې لپاره غوره تکتیکونه دي کسروی تکتی او دځمکی د سنګیموټ سنر.

 لپاره مالي منابع له یو شمیر کار ودې او ابت و د مطالعې د، چې د اوبو د پدیدهمالي منابع معنی داد

لتونو او اروپا کې دي، السته راتالی حده ایاه متامریکا پ سازمانونو څخه چی د ګرانټ ورکوونکو

 .شي

 راسکا د پوهنتون او خوړو لپاره د اوبو د ڼړیوال مشارکت ښایي په او ماها کی دنب

(Daughertyبین المللي ) کومتي  کارمندانو ترمنځ . پوهنتون او حانسټیټیوټ ترمنځ رامنځته شي

زړه پورې وي .  اړخونو لپاره پر چې د ټولو ،وڅیړي مشارکت چې غواړي د اوبو هغه مسالې

 سوسکله چې بېالبېلو تمویلوونکو مو دغه ډول نړېوال مشارکت د بریالیتوب ضمانت نه کوي. خو 

 .القوه بریالیتوب وړاندیز کويد لومړي قدم با ته پروپوزل وړاندې شي، هغوی

 ۴۵۰۰ـ  ۲۰۰۰ه بیا ل ، په تیرهڅارنه پوښښچې د واورې د  ،د راتلونکي کار ښه امکانات دادي 

ولو کې له عام روش څخه کار او تیار نځته شي او د ډاټا په راټولولوراممترو په لوړوالي کې 

 .واخلي

  به شي، چې زیاتې او ويتان د هغه اساسي یخچالونو پلټنه نجکستان او پاکستا -د افغانستان

شوې ده  د دویم . په همدې ډول د پرمختللي ریموټ سنسنګ پواسطه پلټنه پالن ورڅخه راځي

منابعو په باره کی  ژر د اوبو د ، ډیرلپاره به په راتلونکي کې تر هغه ځایه چې امکان لري ځل

  تعجب امیزه زیري ولرو.



 د واورې او یخچالونو د اوبو کېدو په باره کې ، داندازې واورې د چي د ،ته  اړه لري پوهنتونو 

 .زیات کړي وران په توګه پرې رود دوجي درولهای واد کی دتدریس په توانایي په هې

  د  ،او ځمکې الندې اوبو ککړتیاانو رو د مخ د ، د ځمکېمطالعي ته اړتیا لري بل اړخ چېد اوبو

ېزمنتوب، په ، د اوبو لګولو اغبدلولو اقتصادي لګښت الندې مالګیني اوبه په خوږو اوبو د ځمکې

دل یې خورا نورو ستونزو، کوربه کې سېدادو کچه راټیټول او د ضایع کې د اوبو د اوبو لګولو کې

 غوره بېلګې دي .

 

 

 (کړیو کليک دلته) پوښتنی لیودما نولسم کړې زده د څخه واټن ليرې له

 

https://www.unomaha.edu/international-studies-and-programs/center-for-afghanistan-studies/_files/docs/dlm19-pashto-questions.pdf

