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هغه هيوادونه چي د اوبو د جریان په وروستۍ یا کوزنۍ برخه کي پراته دي ،په پراخه پيمانه
سيالبي ميدانونه اوشتمني دلتاګاني لري .دا هغه ځای دی چي په زرونو کلونو مخکي په کي تمدن
پيل شوی دی او په اوږده موده کي په کي پرمختيا رامنځته شوي ده .
هغه هيوادونه چي د اوبو د جریان په وروستۍ برخه کي پراته دي ،زیاته وده یي کړي ده  ،په
انجنيرۍ کي زیات مهارت لري اوهغه هيوادونه چي د اوبو د جریان په پاسنۍ برخه کي پراته دۍ
ډیره کمه وده یي کړي ده.
هغه هيوادونه چي د اوبو د جریان په پاسنۍ یا برنۍ برخه کي موقعيت لري ،په غرونو کي د اوبو
سرچينه ګڼل کيږی .هلته پرمختګ ډیر شاته پاتي دی.
د اوبو جریان له سرچينی څخه هغه هيوادونو ته چي د سيند د جریان په وروستۍ برخه کي پراته
دي د اوبو جریان ورته حياتي او ارزښتناکه وسيله ګڼل کيږي.
وروستۍ برخی ته د اوبو د جریان د مالی پاداش لپاره پوتانسيال شته ( payment for
 ،) ecosystem Servicesچي د اوسنۍ اصطالح له مخي د ایکوسيستم د خدماتو د لګښت
ورکول دي.
دا مساله باید په قوي ډول بيان شي چي هغه هيواد چي د سيند د جریان په وروستۍ برخه کي
پروت دی ،د ښی تازه اوبو د انتقال لپاره د ایکو سيستم د خدماتو تر سرخط الندی لږغوندی د فيس
په نوم لګښت ورکړي.
د بازار داسي ميکانيزم ته اړه ده ،چي دا ډول لګښت په منظم ډول ورکړل شي.
هغه هيوادونه چي د سيند د جریان په وروستۍ برخه کي موقعيت لري له انجنيری مهارت باید
ورکړي ،چي اوبه ورته ورسيږی .
هغه هيوادونه چي د سيند د جریان په وروستۍ برخه کي موقعيت لري له هغو هيوادونو سره چي
سيند هماغه ځایه سرچينه له نيولی ده مرسته وکړی ،چي د سيند د پاسني جریان اوبه اندازه کړی ،
په ګډه بندونه جوړ کړي ،د اوبو لګولو جوړښتونه جوړ او د سيند په دواړو خواو کي د سيند د اوبو
د تخریب د مخنيوي په منظور دیوالونه جوړکړي.
د سيند د سرچيني هيوادونه باید زده کړي ،چي له هغو پرمختللی هيوادونو څخه مرسته وغواړي
چي د سيند د جریان په وروستۍ برخه کي پراته دي.
هغه هيوادونه چي د سيند د سرچيني د هيوادونو په نامه یادیږي اوهمدارنګه هغه هيوادونه چي د
سيند د جریان په وروستۍ برخه کي پراته دي اړتيا لري ،چي د نړۍ د اوبو د شریکولو سازمانونه
جوړ کړي او د اوبو د سرچيني د اړونده اړخونو د منظموغونډو کوربه شي.













د اوبو د جریان د پاسنۍ او ښکتنۍ برخي هيوادونه اړتيا لري د اوبو په هکله د ښووني او روزني
ميکانيزم جوړ کړي ،چي خپل ولسونه د اوبو په اړه ښه تجربه او پوهه حاصله کړي .دا به له
هيواد سره مرسته وکړي چي باثباته راتلونکی ولري.
په بهرنۍ انجنيرانو کي د اوبو د کار د انجنيري ډیزاین لپاره پوتاسيتال شته ،چي په افغانستان کي
یي جوړ ک،ی او اوبه تنظيم او د اوبو د جریان ضمانت وکړي.
شرایط باید برابر شي؛ چي د پرمختللي تکنالوژۍ او ریموت سنسنګ داتا برابره شي او د وخت له
مخي د هغه هایدرولوجيکي ډاټا او مالومات تفسير شي او هغي ته السرسی وشي او چي وکوالی
شي ،په دي برخه کي د اوبو داتا یو له بل سره شریک کوي.
په افغانستان کي د بند او اوبو لګولو پروژي د نویو پرمختګونو د ودي له مخي د ټولو منابعو له د
هليزونو سره وصل کړي .په دي صورت کي د استخراجی صنایعو پالن سم کارکوي.
له ليري واټن څخه د زده کړی ماډیولونه (  ، ) D L M Sد اوبو د ټولوڅانګړتيا وو په هکله
جوړ شوی دی .دغه ماډیولونه د نبراسکا پوهنتون چي په اوماها (  ) U N Oکي دی  ،جوړشوی
دی او د نبراسکا پوهنتون چي په اوماها کي د سرحدونو د اوبو په ویب سایټ UNO trans
 boundaryد ګټي اخستني لپاره چمتو دی.
د اوبو په هکله د پوهنتون د تعليمي د نورو پروګرامونو نوی لنک به هغه وخت جوړشي ،چي له
لري واټن څخه د زده کړي ماډیولونه ،چي دنبراسکا د پوهنتون د اوماها په ویب سایټ کي د
سرحدونو د اوبو په هلکه دی ،د سرحدونو د اوبو د کانفرانس له موادو سره یوځای شي ،نو دواړه
به کاری ظرفيتونه لوړکړي.
د روانو او د ځمکي الندي اوبو د پروګرامونو د جوړولو لپاره په ګډه سره د پوهنتونونو د اعتبار
ورکولو پروګرامونو لپاره به مرستي برابري شي .په دي لړ کي به د اوبو په باره کي نوي روزل
شوي استادان دوه برابره شي او دغه روزل شوي استادان به له حکومت سره د اوبو په باره کي
مشاورینو په توګه کارکوي.
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