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 مقدمه

.سفري به افغانستان نمودم تا ضرورت هاي شهرجالل آباد را ارزيابي نمايم 2005درماه جون   
 

اين سفر به تقاضاي ستيف برون ريس آميته همبستگي ميان شهرهاي سندياگو و جالل آباد صورت گرفت 
.وي از تجارب و معلومات من در امور شهر سازي و همچنان سفر قبلي من به جالل آباد اطالع داشت  

 
قامات شهر جالل آباد براي دريافت آمك در زمينه هاي شهري جالل آباد بوسيله جميس ريچي استيف از م

.يكي ديگر از اعضاي آميته همبستگي آگاهي يافته بود  
 

 سندياگو و امپريال آونتي 5340درطول سه سال گذشته ستيف برون از طريق روتري بين المللي ناحيه 
.ر خواهانه را در جالل آباد براه انداخته استآلفورنيا جنوبي يك سلسله پروژه هاي بش  

روتري همچنان .  شاگرد مصروف درس ميباشند1450روتري ها مكتب را اعمار آردند آه فعآل در آن 
وسايل يك مرآز بهبود زنان و وسايل يك البراتوار آمپيوتر، دآشنري ها و ديگر وسايل ممد درسي، 

 از طريق انترنت در پوهنتون ننگرهار و ايجاد روابط همبستگي افتتاح يك البراتوار ماهواره اي آمپيوتر
بين شهرهاي جالل آباد و سنديگو معاونت و در زمينه تبادله استادان پوهنتون ننگرهارآه طي آن درسال 

 شش استاد پوهنتون ننگرهار به سندياگو آمدند به بمطالعات و مشاهدات عملمي گروپي در سندياگو 2005
.ت آردبپردازند مساعد  

بنياد . جيمس ريچي يك دوست قديمي شهريان واليت ننگرهار و بنيان گذار بنياد بين المللي اميد ميباشد
اميد از پنج سال به اينطرف در افغانستان فعال است آه مكتبي را در آابل اعمار و شاگردان هم آنون در 

ار و غيرميوه دار را در جالل آباد آه اين بنياد پروژه تربيه درختان ميوه د. آن مصروف فراگرفتن هستند
از طريق آن درخت هاي ميوه دار اصالح شده وديگر اشجار محيطي در آن پرورش ميابد براه انداخته 

همچنان اين بنياد در زمينه هاي آبياري با پروژه انكشاف آبياري وادي ننگرهار مصروف همكاري . است
.ميباشد  

 
 صورت گرفت و مدت ديدار را قصداً 2005يخ دهم تا هژدهم ماه جون ديدار من از شهر جالل آباد از تار

 آه از طريق روتري صورت 2004آوتاه ساختم زيراه اين سفر به تعقيب مسافرت قبلي آه در ماه مي 
.گرفته بود انجام يافت  

 
طالعات يقين دارم م. اين راپوراز مشكالتي آه براي من براساس تجربه ام نمايان بود تهيه گرديده است

.بعدي بوسيله متخصصين با وسايل تخنيكي بيشتري  مسايل بيشتري  را احتوا و روشن خواهد ساخت  
 

من اين راپور را به اميد آنكه سبب تشويق عده اي آه به جالل آباد و مردم آن عالقمند اند تهيه آردم و 
.ل آباد گردداميدوارم آغاز زمينه براي يك پالن گذاري آامل و همه جانبه در شهر جال  
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 معلومات پس منظر:
 

.  نفر آه در واليت ننگرهار در شرق آفغانستان واقع شده است400000جالل آباد شهري است با نفوس 
 فت از سطح 1800اين شهر در دامنه جنوبي درياي آابل در ناحيه وسيع و پرثمري واقع شده آه حدود 

.بحر ارتفاع دارد  
 

زمين بوسيله سيستم هاي آبياري عنعنوي ساده با طرح هاي محلي طي قرون متمادي هزاران هكتار 
 اتحاد شوروي سابق با طرح و ساختمان يك بند عصري و آانال هاي آبياري 1960در سال . آبياري ميشد

. هكتار زمين بسرعت آبياري گردد اقدام آرد25000آه باعث گرديد   
 

امكانات مساعد براي پرورش ترآاري باب، ميوه و هر چند آب و هوا در تابستان بسيار گرم است باآنهم 
.غله باب جالل آباد را از جمله مناطقي ساخته بود آه قسمت زيات مازاد احتياج خود را صادر مينمود  
دره . واليت ننگرهار همچنان در طول تاريخ نقطه اتصال افغانستان بخارج از طريق دره خيبر بوده است

امروز صدها . د عبور آاروان هاي تجارتي و قشون مهاجمين بوده استتاريخي خيبر در طول تاريخ شاه
ترك از اين دره روزمره عبورومرور ميكنند و بطور عموم مواد را از پاآستان به افغانستان و باالعكس 

.حمل مينمايند  
 

اين دره آه از جالل آباد در حدود سه ساعت فاصله دارد قسمت اعظم آن از دشت هاي مزروع و غير 
.مزروع و بعضآ زمين هاي تحت آبياري ميگذرد  

 
. طرح سيستم آبياري بوسيله اتحادشوروي بصورت عموم چگونگي سيستم آبياري را در منطقه تغيير داد

با افزايش آانال ها، آبرو ها و ذخيره هاي آب آه باعث ازدياد مناطق مسكوني بيشتر و انگيزه توسعه 
 تهيه 1960 همچنان يك پالن شهري را براي جالل آباد درسال شوروي ها. جالل آبا بصورت آل گرديد

ديدند آه در آن سي هزار ناحيه مسكوني و راه ها و ضرورت هاي شهري با در نظر داشت حفظ جاده ها 
.و راه هاي تاريخي موجود بيش بيني گرديده بود  

 
ني هاي داخلي سبب مهاجرت سالهاي تسخير افغانستان بوسيله شوروي ها و به تعقيب آن جنگ ها و نا ام

بسياري ازاين مهاجرين بطور موقتي در آمپ هاي .  ميليون نفراز خانه هاي شان گرديد5 تا 4اجباري 
.در شرق جالل آباد و در دامنه راه دره خيبر و حتي بيشتر از آن در پاآستان جاگزين شده بودند  

باره به اطراف آشور مراجعت نكردند بلكه امروز بسياري از آن آمپ ها خال هستند ولي باشندگان آن دو
هرچند امروز زمينه آار . ترجيع دادند به جاهايي بروند آه امكانات زندگي بهتر براي شان ميسر است

. بيشتر گردد400000براي شان آمتر مهيا است بهرحال اين عمل سبب شد آه نفوس شهر جالل آباد از   
مني هاي قبلي مشكل به نظر ميرسد، مامورين شهر داري عقيده در حاليكه بيش بيني رشد نفوس  بعلت نا ا

.دارند نفوس شهر در پانزده بيست سال آينده به يك مليون و پنجصدهزار خواهد رسيد  
چنان تخمين زده ميشود آه هنوز در حدود يك يا يك و نيم مليون افغان در پاآستان وجود دارند آه اين 

اعث ايجاد مشكالت گرديده است، فشار هاي تهيه و براه انداختن براي مامورين شهر داري هم اآنون ب
 خود يك آار 400000خدمات اساسي شهري ، ساختمان هاي عمده اساسي و زيربنايي و نموي اقتصادي 

عمده است، راه هاي عنعنوي اداره و گردانيدن شهر ديگر آار آيي ندارد، گردانندگان شهر دانش و 
دود توانايي شان بيشتر بروند و حتي اگر گردانندگان شهر بتوانند راه ها ي تخصص آنرا ندارند آه از ح

معقول و عملي را براي رفع مشكالت شهري و ازدياد روز افزون نفوس تدارك ببيند باز هم مشكالت 
.بسياري وجود دارد آه صد راه عملي شدن آن راه ها خواهد گرديد  

پروگرام ها، آمي معاشات حكومت، عدم دانش و و اين مشالت شامل آمبود بودجه براي تعميل 
تحصيالت الزم آارگران، عدم موجوديت پول براي راه اندازي پروژه ها و مهمتر از همه شرايط فلج 
آننده تصميم گيري و عدم تمرآز قدرت آه همه باعث ميگردد عملي شدن پالن هاي ضروري بيش از 

.ا برخورار ميشوند فاصله بيشتر از اين پالن ها بگيرندبيش به تعويق بيفتد و آنها يكه از اين پالن ه  
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شهر هاي آوچكتر امريكايي از تجارب خود و ديگران آموختند آه بيك تصميم گيري جدي ضرورت است 
و براي انكشاف آينده بيك پالنگذاري حقيقي نياز دارند، آنها دانستندآه بايد نكات نظر متفاوت و تجارب 

ردم شان برسند، ميدانند آه بايد تالش زياد بخرچ دهند آه مردم را با خود همراه و متنوع را بپذيرند تا بم
هر قدر آه پالن عملي و و پالن گذاري . همنواه بسازند تا به اشتراك هم و با همكاري هم به مقصد برسند

مشكل و عميق باشد بهمان اندازه بزرگان محل آماده دفاع از پروژه ها گرديده و در صورت بروز آدام 
.مانع آماده دفاع از پروژه خواهد بود  

مسوليت ايجاد چنين پالن و چنين تصميم گيري بدوش مامورين و مسولين انتخاب شده و همچنان تجار 
همچنان اهميت و موثريت اين پالن و آباداني و ترقي يك . وسرمايه داران و گروپ هاي همشريان ميباشد

. حلي آن شهر ميباشدشهرمرهون ونتيجه آارو عمل رهبران م  
مسوليت و قدرت هاي محلي بدست يكعده وزراي . جريان فعلي شهر جالل آباد برعكس اين شيوه است

بعوض اينكه اين وزارتخانه ها پالن ها و صالحيت هاي شانرا بهم بياميزند و . دولت مرآزي قرار دارد
امور .  مختلف پالن گذاري ميباشندمساعي شانرا متمرآز سازند هروزارتخانه به تنهايي مسول بخش هاي

آبراساني ، راه سازي ، برق ، اقتصاد و انكشاف اقتصادي ، سيستم بدرفت ، حتي هدايت و اندازه انكشاف 
همچنان مسولين وزارتخانه . شهري و حدود شهرك ها هيچكدام تحت نظر شهرو مسولين شاروالي نيستند

ا مامورين شهر داري داشته و يا نداشته باشند نميتوانند هاي مختلف آه شايد روابطه دوستانه با هم و ي
خدمات شانرا هم آهنگ و تنظيم آنند و لهذا اداره اي وجود ندارد آه اين فعاليت ها و مسوليت ها را تنظيم 

باين ترتيب عدم موجوديت صالحيت بيك مرجعه واحد عدم موجوديت يك منبع . هدايت و رهبري آند
 اداره ارتباط دهنده پراگرام ها سبب فلج شدن و عدم توفيق پروژه ها و باالخره مسول و باالخره عدم يك

.عدم انكشاف منطقه ميگردد  
اداره هاي آمك بين المللي ، اداره هاي غير دولتي هم آمكي درزميه انجام داده نتوانستند، هرچند مالقات 

ته است مهذا اين پروژه ها هاي بسياري براي تنظيم و همنوايي پروژه هاي آمك دهنده صورت گرف
بمنظور و اهدافي آه خود در نظر دارند و فكر ميكنند مهمتر است مصروف اند، وقتي از اين دفاتر 

بوسيله آارآنان شاروالي تقاضاي آمك در زمينه اي ميشود آنها باين تقاضا جواب فوري و مثبت نميدهند 
.دارندزيرا آنها به طرح هاي آه خود فكر ميكنند بيشتر توجه   

هيچگونه پالن جامع آه براي ضرورت هاي شهر در درازمدت باشد وجود ندارد و هيچ آسي ضرورت 
.هاي اولي و اوليت هاي زيربنايي را براي شهر در نظر نگرفته است و پيش بيني نكرده است  

 از و. عدم توجه به پالن گذاري بدون شك سبب ضياع منابع مالي، آارگر بيشترو وقت بيشتر ميگردد
طرف ديگر تعلل در اين زمينه سبب ازدحام بيشتر جاده ها و شهر ميگردد و مشكالت شهر بيش از بيش 

همچنان مصارفي آه براي بهبود وضع موجود صورت ميگيرد بدون آنكه زيربناي اين پروژه ها .  ميشود
 صورت گرفته است، را مطالعه آنيم و نياز هاي اساسي آنها را بسنجيم در واقع مصرفي است آه بيهوده

در حاليكه بعوض آن ميتوان اين مصارف را باالي پروژه هاي جديد آه تمام امكانات اقتصادي و تخنيكي 
.آن بدرستي سنجيده شده باشد بمصرف برسانيم  

خطر موجوديت پروبلم هاي صححي در شهر يك واقيعت است، جوي هاي سرباز آه حامل آبهاي آثيف و 
دن امراض مدهش همچون مالريا و ديگر امراض ساري مانند آولرا يا محرقه بدرفت است خطر پديد آم

را بيشتر ميسازد، هواي نا مساعد و خاك آلود، دود آتش هاي افروخته يك درمنازل و دود ماشين ها سبب 
ايجاد مشكالت اعضاي تنفسي ميگردد، امكانات مجروح شدن و حتي مرگ براي پياده رو ها هم روبه 

 در صورتي آه پرابلم هاي ترافيكي بيشتر از پيش گردد با آنهم با وجود پروبلم هاي جدي افزوني است 
هنوزدير نشده است آه براي بهبود آن پالني بسازيم  و . شهر جالل آباد، من درباره آينده آن خوشبين هستم

. اهداف خود را مشخص آنيم واميدي براي آينده داشته باشيم  
آب آافي براي آبياري و براي نوشيدن و تهيه . اي چندي برخوردار استشهر جالل آباد از خوبي ه

مقدار زياد زمين زراعتي قابل زرع ، و آماده آبياري آه آماده براي زرع . انرژي برقي در آن وجود دارد
زمين هاي زياد مال دولت براي انكشاف شهر . انواع حبوبات ، سبزي جات و ميوه ها ميباشد وجود دارد

رد، اين شهر در سر راه تجارتي از طريق دره خيبر واقع است آه ميتواند از آن نفع ببرد، وجود دا
تعهدات بسياري براي آباداني دوباره آشور توسط منابع بين المللي صورت گرفته و از همه مهمتر مردم 

.آن آرام و آماده پذيرش آينده ميباشند  
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 مطالعه مسايل شهري
 

 1. جريان ترافيك
 

 طرح گرديده 1960 عمده موجوده جالل آباد در نقشه پالن شهري ايكه بوسيله شوروي ها در راه هاي
بود تا اندازه اي حفظ و دستكاري شده بود درا آن هنگام نفوس شهر برابر يك دهم نفوس امروزي بود و 

و قابليت   هر چند جاده هاي فعلي وسيع . تعداد عراده جات نيز بصورت قابل اعتناي آمتر از امروز بود
تردد عراده جات را دارد مگر ظرفيت اين راه ها بوسيله آندوآپر ها و خسارات و جر ها آه عراده جات 

را مجبور ميسازد بدور آن بروند و همچنان بوسيله عدم مراعات قوانين ترافيكي توسط پياده رو ها، 
اين . ه ها بمراتب آمتر ميگرددبايسكل رانها و آراچي ها، مرآب ها و گادي ها ظرفيت اقتصادي اين را

ازدهام عراده جات و انواع ديگر وسايل انتقالي باعث بطيع شدن ترافيك گرديده و گاهي باعث بروز 
.خطرات ميگردد  

 
يكتعداد پوليس ترافيك . فروشنده گان و دست فروشان اطراف جاده همچنان سبب آم عرضي سرك شده اند

درايور ها و . هاي تنظيم ترافيك اند و يا فاقد صالحيت اعمال قوانينوجود دارد ولي اينها يا فاقد مهارت 
پياده روان آنچه را خود ميخواهند انجام ميدهند مگر آنكه بوسيله ترافيك و يا ازدهام خارق العاده محدود 

ازدهام بيش از حد مانع تصادفات جدي ترافيكي ميگردد اين چنين جريان ترافيك سالمتي پياده رو . شوند
در حال حاضر تمام انواع جنبنده ها با هم خلط شده اند بيشتر تحرك .  ا آامآل از نظر انداخته شده استه

در اطراف شهر بوسيله پا يا بايسيكل صورت ميگرد تا بوسيله وسايل موتور دار، فراهم ساختن راه هاي 
ده رو ها و راه هاي مصؤن و راحت براي انواع وسايل انتقالي داراي اهميت بسيار است، احداث پيا

ارتباطي ارزان تر از ساختمان جاده ها ميباشد و سبب تخصصي جاده ها صرف براي وسايل موتور دار 
. ميگردد  

 لينه بدرستي استفاده بعمل بيايد تا از سه و 4ساختمان پل ها و پلچك ها باعث آن ميگردد آه از يك جاده 
ها به ترافيك يك سمت و يا محدود ساختن دور خوردن ها چهار لين بيك سمت و يا بسمت مقابل تعين جاده 

تخصيص جريان ترافيك، و فراگيري آسان سازي جريان . در چهار راه ها هم ميتواند مفيد واقع گردد
ترافيك ازآشورهاي دوروبيش هم مفيد است و حصول آن بمراتب از ساختمان جاده هاي نو ارزان تر 

.ميباشد  
. آموزش بهتر ترافيكي بگيرند و به آنها صالحيت انجام درست قوانين داده شودپوليس هاي ترافيك هم بايد  

همچنان شهر با مشكل روزافزون ورود الري هاي باربردار بزرگ مواجه است آه از پاآستان از طريق 
بد دره خيبر به جالل آباد مي آيند و در صورتي آه اين راه ترانزيتي به افغانستان مرآزي و آابل بهبود بيا  

 
چهار يا پنج راه فرعي در زمينه پيشنهاد شده . تراآم ترافيك در شهر جالل آباد بيشتر از بيش ميگردد

است ولي مقامات شهر جالل آباد پيش بيني صحح در زمينه اعمار يا وقت ساختمان اين راه ها نميتوانند 
پالني آه استفاده اراضي را .  نمايدهمچنان آنها فاقد تقشه هاي اند آه موقعيت اين راه ها را تعين. بكنند

.براي ساختمان اين راه ها در درازمدت نشان بدهد وجود ندارد  
احداث جاده هاي نو باعث نمو و رشد شهر ها ميگردد اين غير مسوالنه خواهد بود آه پالن هرگونه راه 

 آن ساخته ميشوند در فرعي را بسازيم بدون آنكه پالن استفاده از اراضي ايكه اين راه هاي فرعي بروي
.نظر نگيريم  

از استفاده از ميدان طياره در مذاآرات انكشاف اقتصادي ياد آوري بعمل آمد ولي مهم است بدانيم آه 
ميدان طياره هم جزيي از جريان ترافيك است، ازدياد پروژه ها و ازدياد تعداد بيشتر مسافرين در ميدان 

.شودطياره باعث ازدهام راه هاي شهري نيز مي  
رسيدن راحت تر و آسان تر از ميدان طياره به شهر و از شهر به ميدان طياره بايد در هر گونه پالن 

.جريان ترافيك شامل باشد  
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 پيشنهاد براي بهبود جريان ترافيك
 

:حاال  
فراهم ساختن يك انجنير با تجارب وسيع در امور جريان ترافيك، تا شهر را در زمينه هاي        . 1

 راه ها و چهار راه ها، محدود ساختن راه ها و همچنان قوانين و مقرارت ترافيكي و تعميل اين فزيكي
.مقررات ياري دهد  

 
.تهيه زمينه هاي تعليمي براي پوليسان ترافيك تا آنها وظايف شانرا بدرستي انجام داده بتوانند. 2  

 
 بزودي

تهيه نقشه راه ها موجود در واليت. 3  
 

تحليل آنها در زمينه جريان ترافيك فعلي و پيش بيني ها براي آيندهتهيه ارقام و . 4  
 

تنظيم يك پالن عمومي جريان ترافيك و پالن استفاده از اراضي براي تعميل اين پالن، اين پالن بايد . 5
شامل راه هاي جديد با استندرد هاي نوين آه براساس تخمين هاي اصولي پالن عمومي و همچنان با 

.ي انجنيري براي ساختمان آن باشداستندرد ها  
 

تطبيق، آنترول و تعميل مقرارت ترافيكي و مقررات پارآنگ ها. 6  
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بدررفت. 2  
 

در سيستم هاي خصوصي بدررفت ها در حال . در جالل آباد هيچگونه وسايل تصفيه بدررفت وجود ندارد
د بوسيله زمين جذب ويا در غير آن حاضر يا به تانك ها و يا به چاه هاي بدررفت رهنمايي ميشود آه باي

قسمتي از اراضي آه امكان جذب شدن درآن وجود دارد، استفاده . بايد براي تصفيه به بيرون پمپ گردد
در بسياري از بخش هاي جالل آباد آب . از آب چاه هاي آب نوشيدني حفر شده را نا مطبوع ميسازد
رآن ميسر نيست آب هميشه بروي آبرو ها باقي بدررفت و آب آبروها در زمين هاي آه امكان رسوب د

درنتيجه پرشدن چاه هاي . شايد فقط تعداد محدودي از ترك ها تخليه بدررفت وجود داشته باشد. ميماند
بدررفت سرريزه بدررفت ها به سرك ها سرازير و بعد با جو هاي آبياري يكجا و يا در آبرو هاي غير 

ن به نهرشاهي از چندين ناحيه مسكوني و بخش هاي تجارتي زراعتي جريان ميابد آه قبل از رسيد
ميگذرد و قبل از آنكه به نهر شاهي آه در گوشه شمالي شهر واقع است يكجا شود از چندين ناحيه 

مسكوني و همچنان بخش هاي تجارتي عبور ميكنند، و از انجام به شرق جالل آباد در آانال ميريزد آه از 
.ميشودآن براي آبياري استفاده   

زيرا آب . تماس با آبهاي فاسد مخلوط با بدررفت براي مردم آسان و از آن در شهر و دهات استفاده ميشود
در جويبار هاي آبياري روان و همچنان مردم نميدانند آه اين آب با بدررفت يكجا شده است لهذا از آن در 

و زود است آه مريضي هاي وخيم و . باشدمگر اينكه آثافات در آب نمايان . موارد مختلف استفاده ميكنند
.هم گيربعلت استفاده از اين آبهاي ناپاك درتمام منطقه فرا گير شود  

 
:توصيه ها درزمينه بدررفت  

 
:حاال  

قطع جريان آب هاي سريزه به آبهاي وسيع زراعتي، در مواضيعكه هنوز به آب زراعتي ضرورت . 1
.ممكن آبرا ذريعه نل دواني بمواضع الزم برسانيمبايد جوي ها را بپوشانيم و در صورت . است  

 
.بايد تمام جوي ها و آبرو ها را بشمول نهر شاهي پاك آاري نمايم. 2  
 

تهيه ترك هاي تصفيه بدررفت ها تا تانك ها بدررفت را تخليه آند. 3  
 

.امكانات ترميم و تربيه ميكانيك هاي تانك هاي تصفيه بدررفت ها مهيا گردد. 4  
 

يل تصفيه بدررفته ها بايد آماده گرددوسا. 5  
 

 عاجل
بايد مواضع تصفيه بدررفت هاي آه ظرفيت قابل اعتناي رشد آينده را داشته باشد در نظر گرفته شود .   6

و بايد طوري در نظر گرفته شود آه امكانات بدرفت هاي آه بوسيله نل هاي  تصفيه گاه ها ميايند در آن 
.موجود باشد  

 
فيه گاه هاي ارزان و آم مصرف را آه در آن وسايل جذب مواد بكار رفته باشد در نظر راه ها تص. 7

.بگيريم  
 

 در درازمدت
طرح و اعمار يك سيستم مكمل تصفيه بدرفت ها. 8  
 

بايد تربيه پرسونل و مكانيك هاي سيستم و همچنان امكانات ترميم آنرا در نظر بگيريم. 9  
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 3. آب و آبياري
 

 بوسيله روسها 1960دي ننگرهار امور آبياري وآانال هاي آبياري  را آه در سال رياست انكشاف وا
.احداث گرديده تنظيم ميكند  

آانال ها ، تونل ها سيفونهاي دوجانبه آه دربندي آه بردرياي آابل در غرب شهر اعمار شده است شهر 
اراضي آبياري شد و . جالل آباد از دوطرف جنوب و غرب باين سيستم مكمل آبياري محاط ميباشد

بخش از دهات قبآل بمرازع تبديل گرديده بود تمام اين سيستم آبياري . باغهاي ميوه تا حوالي شهر ميرسد
 31000اين سيستم آه اصآل براي . سالها مورد غفلت قرار گرفته بود ولي اخيرآ دوباره پاآاري شده است

 11000 هكتار آن ملكيت دولت واز جمله 25000هكتار ديزاين شده بود قسمت اعظم آن يعني در حدود 
در پالن اصلي همچنان .  هكتار آن در تصرف پروژه است14000هكتار آن ملكيت انفرادي ميباشد و 

 هكتار اضافي نيز در نظر گرفته شده بود آه در صورتيكه مصارف احداث آانالها آار سازي شود 6000
ر الزم آب وجود دارد با آنكه آانال ها و آبرو ها سمنت و اراضي تحت آبياري قرار بگيرد در اينجا مقدا

.نيستند  
 

با وجود آنكه مقداري از آب بعلت نبودن سمنت آانالها و آبرو ها و همچنان آب سيالب ها ضايع ميگردد، 
آانال ها و آبرو ها اخيرآ پاك آاري گرديده اند و تقريبآ به ظرفيت آامل مورد استفاده قرار دارد با آنهم 

ين هاي وسيع قابل زراعت وجود دارد آه مورد بهره برداري قرار نگرفته است و يا اگر هم قرار زم
بهر حال چنانچه وادي ننگرهار حاصل خيز بود يكبار ديگر حاصل . گرفته توليدات شان دلخواه نيست

.خيز ميگردد  
 

 گرفتن حبوباتي زمين هاي بسيار وسيع با خاك غني و همچنان آب و هواي خوب براي زرع و حاصل
زرع آوآنار به منظور توليد ترياك و هيروهين در حدود . چون بادام و پسته و ترآاري باب وجود دارد

 تقليل يافته ولي منابع ديگر عايد ضروري است تا جاي عوايد بلندي را آه 2005 فيصد در سال 90-80
.از زرع آوآنار بدست ميامد بگيرد  

اقتصاد شهر جالل آباد با عوايد زراعتي آن نقش مهم را بازي ميكند و با ازدياد آب آبياري براي بهبود 
.استفاده درست و نصب دستگاه هاي الزم از اين آب ميتوان بحيث آب آشاميدني نيز استفاده آرد  

 
 پيشنهادات

 
:ضرورت هاي فعلي  

 
ضع اين جريان بايد قطع بايد جريان آب آبياري را در شهر تعقيب نمايم تا تشخيص آنيم آه در آدام موا. 1

 و يا بصورت فوق العاده تنقيص يابد
 

.آانالها جوي ها و ابروها را پاك آاري آينم. 2  
 

بايد تفريق بين آبهاي آبياري و آب قابل استفاده در شهر بوجود بيايد و استفاده از هر دو در جايش . 3
.صورت بگيرد  

 
 در آينده قريب

 
ن دراز مدت براي استفاده از زمين ها باشد بايد در اين پالن حدود چنانچه شهر در صدد طرح يك پال. 4

زمين هايي زراعتي با در نظرداشت عوايد آنها تخمين و پيش بيني شود و امكانات عملي آبياري آنها 
 مطالعه گردد

بايد حاصالت بيشتر را از زمين هاي آه در تصرف پروژه  وادي ننگرهار قرار دارد چشم داشت . 5
.باشيم تا با عوايد بهتر امكانات حاصل خيزي بهتر مهيا گرددداشته   
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 آب - آب نوشيدني
 

. در سيستم اولي داراي دوآاريز است. شهر جالل آباد آب نوشيدني خود را از دو منبع حاصل ميكند
وه آاريز ها تونل ها ابروي هستند آه در زمانه هاي قديم حفر گرديده و آبهاي ذخيره شده در دامنه هاي آ
ها و چشمه ها را به مناطق ديگر انتقال ميدهند، هر چند جريان آب در سالهاي اخير بنابر خشك سالي 

.هاي مداوم در اين سيستم تقليل يافته است  
 

سيستم دومي استفاده از چاه هاي آب است بحيث منابع آب، آانال عمومي پروژه انكشاف وادي ننگرهار 
روي ها طرح شده است آبها را به مناطق بلندتر رهنمايي ميكند، آه در جنوب، شهر جايكه بوسيله شو

بخاطريكه اين آانال پخته آاري نشده و آب در مجراي آانال رسوب و جذب ميشود و لهذا قسمت هاي 
اصوآل اين بخش براي زراعت در نظر گرفته شده بود . شمالي آانال داراي آب زيرزميني بيشتر ميباشد

 متر 110 تا 63قسمتي از شهر ميباشند براي تهيه آب آشاميدني    چاه هاي بعمق ولي اين زمينها اآنون 
از اين . حفر و در آنها پمپ هاي آب تصفيه گرديده تا آب را از چاه ها به ابرو ها در آانال ها جريان دهد

.چاه ها اآنون بقسم آمك آاريز ها استفاده بعمل ميايد تا آب نوشيدني براي شهرفراهم شودد  
ا وقتي آانال هاي آبياري آبرا بزمين هاي اطراف خود ارزاني آند و اين آبها به چاه هاي حفر شده برسد ت

اين چاه ها ميتواند بمقدار آافي آب بمردم برساند، ولي آبهاي چاه ها در خطر ترسب بدررفت ها قرار 
رفيت هزار متر مربع بصورت آل آبهاي آاريز ها و چاه ها در دو تانك بزرگ آه هرآدام به ظ. دارد

 متر مربع در روز است، ولي نل ها توزيع آننده 4500ضرورت به آب در حال حاضر . رهنمايي ميشود
سايز خورد تر دارند از آنرو آب صرف براي دو ساعت در روز بصورت متناوب در شهر توزيع 

 باشد تنها آب چاه ها وقتي تقاضا به آب آمتر. ميگردد تانك هاي ذخيره در طول شب پر از آب ميگردد
. ميتواند تكافوي توزيع آب را به تانك هاي انفرادي در منازل آه معموآل در بام هاي شان قرار دارد ميكند

هنوز سيستم نل هاي بزرگ آب براي اطفاييه در شهر وجود ندارد و نل هاي باريك فعلي با فشار آم 
.دوجود نل هاي بزرگ اطفاييه را در شهر غير عملي ميساز  

عمل تصفيه آب با آلورين در حالت فعلي بصورت دستي صورت ميگيرد، آارگران ساعت پنج صبح 
انداختن خريطه هاي آلورين را در تانك هاي ذخيره انجام ميدهند، سيستم مخلوط آننده وجود نداردو 

.همچنان اندازه معين نمودن مقدار انداخته شده و مخلوط شده بدرستي تخمين شده نميتواند  
 

 آيلومتر نل را براي توزيع آب آمك نموده بود يك موسسه دنمارآي هم تا 28 جاپان 1978 در سال  
آنون آمك هاي در زمينه نل دواني بطول چهار آيلومتر و هفت آيلومتر انجام داده است، بانك جهاني هم 

. آيلومتر نل آه اآنون تهيه شده است مساعدت نموده است27  
 

 چاه 4 چاه آب قرار دارد آه از جمله 13يستم ابرساني جداگانه ميباشد آه بر بنياد حوزه ششم داراي يك س
سه ذخيره آب تازه اعمار شده است آه ظرفيت توزيع و جريان . آن مورد استفاده بوده و آبرا توزيع ميكند

. آيلومتر آه اينك تحت ساختمان ميباشد دارا ميباشد19آب را در   
 

 توصيه ها، آب ، آب آساميدني 
 

:ضرورت هاي فعلي  
 

شناخت فرق بين آبهاي نوشيدني و آبهاي آبياري و جدا سازي راه هاي استفاده از آنها را بايد بمردم تفهيم 
.آنيم آه از آبهاي پاك نوشيدني استفاده آنند  

 
اعمار بيشتر تانك هاي ذخيره آب. 2  
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 برق و انرژي برقي
 

 ميگاوات 40-45الل آباد در اساس طرح شده بود آه بندبرق نغلو آب درياي آابل در شمال غرب ج
.  ميگاوات رسيد9-10يعني به . در اثر صدمه به سيستم ظرفيت توليد آن آم گرديد. انرژي برقي توليد آند

معلوم نيست شهر به چه اندازه نيروي برق ضرورت دارد ولي حقيقت اينست آه اندازه توليد فعلي بطور 
.آلي ناآافي ميباشد  

. برق فعآل بصورت نوبتي و غير متوازن صورت ميگيرد وگاهي بصورت مداوم منقطع ميگرددتوزيع  
 
 

 توصيه ها: برق و انرژي برقي
 

:فعلي  
بايد راه ها ترميم سيستم را ارزيابي آنيم تا بند برق نغلو به ظرفيت آامل خود مورد استفاده قرار . 1

.بگيرد  
 

:عاجل  
هاي ديزلي، استفاده از انرژي آفتاب و تربين هاي بادي ظرفيت توليد بايد با بكار انداختن جنراتور . 2

.انرژي برقي را باال ببريم  
 

:دردراز مدت  
.بايد راه هاي جديد استفاده از انرژي برقي را در درياي آنر و ديگر دريا ها مطالعه آنيم. 3  

 
 نقشه ها و پالن هاي شهري

 
 ساله را آه بوسيله يك توپوگرافر روسي 25انستم نقشه اي در طول هفت روز قبل از سفر به افغانستان تو

همچنان يكتعداد چارتهاي رهنمايي نشر شده در امريكا و بعضي از نقشه ها را . تهيه شده بود بدست آورم
از دفتر اطالعاتي و سريس نقشه برداري افغان، آه آنرا از انترنت آاپي نمودم بدست آمد، و بدين ترتيب 

 منابع آافي در زمينه نقشه ها در دسترس داشتم تا از آن براي طرح يك پالن شهري فكر نميكردم آه
ولي هر باريكه هنگام مذاآره با مامورين شهري نقشه ها را باز ميكردم آنها با تعجب . استفاده ميكردم

ز نقشه عميق نگاه ميكردند زيرا در دفاتر شان هيچگونه نقشه قابل استفاده وجود نداشت و من هر آدام ا
.هايي را آه با خود داشتم بمامورين مؤظف اهدا آردم  

نقشه توپوگرافي روسي دقيق و درست بود ولي آامآل قديمي و آهنه، و چارتهاي هدايتي امريكا در يك 
.سكيل بزرگ تهيه شده بود آه مشكل بود از آنها در پالن شهري استفاده شود  

عبه در جالل آباد دارد ولي نقشه هاي آنها هنوز قابل دفتر اطالعاتي و سرويس نقشه آشي افغان يك ش
همچنان از درستي و صحت الزم . استفاده براي پالن گذاري نميباشد زيرا فاقد تفصيالت الزم ميباشد

برخوردار نيستند يعني تمام نواحي و بخش هاي شهر را احتوا نميكنند آه اين البته واضحآ مفيديت آارآيي 
سفانه اعضاي دفتر اطالعات و سرويس هاي نقشه آشي با وزارت انكشاف دهات متا. آنرا آاهش ميدهد
.ارتباطي ندارند  

همچنان آه وجود معلومات درباره . استفاده از نقشه ها براي پالن گذاري داراي اهميت بسزايي است
رايط هر چند شهر داري خود را در ش. مسايل ترميم و مراقبت وسايل محافظوي مهم و با ارزش ميباشد

عدم نقشه براي انجام آارها تطابق داده است معهذا اين عمل بصورت آامل مؤثريت آار هاي شانرا 
.صدمه ميزند  

تمام ترميم و نگهداري وسايل و تعين اوقات آن از طريق حافظه و يادداشت آارآنان صورت ميگيرد، 
ي ها در بخش هاي جديد آه بوسيله سرك ها نامگذري نشده ان و منازل داراي نمبر نيستند، نقشه تقسيم بند

شهر داري توزيع شده موجود ميباشد ولي اين نقشه ها فاقد معلومات الزم درباره زمينكه برآن صورت 
.گرفته ميباشد و همچنان ارتباط شان با هر منطقه ديگر شهر نا معلوم است  

 11



 
 توصيه ها در باره نقشه آشي

 
يم مخصوصآ از منابع حكومت امريكابايد براي منابع نقشه آشي شهري سعي آن. 1  
 

يك گروپ پالنگذاري را بايد بوجود بياوريم آه شامل مامورين شهرداري، دفتر اطالعات و خدمات . 2
نقشه آشي افغاني و ديگر دفتاتريكه براي بيشبرد امورشان به نقشه ها ضرورت دارند باشد تا معلومات 

.الزم و صحت نقشه هاي فعلي را مطالعه آنند  
 

بايد اين دفتر را مسؤل . بايد دفتر اطالعات و خدمات نقشه آشي را بحيث مرآز نقشه آشي بشناسيم. 3
.تهيه نقشه هاي مورد ضرورت بسازيم  

 
.بايد جاده ها نامگذاري شوند و منازل نمبر داشته باشند. 4  
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 تنظيفات و اشغال

 
ف عمده و وقت ضايع آن براي شان مامورين شهر داري تنظيفات و پاك آردن آشغال را يكي از وظاي

.وانمود آردند  
اشغال شامل مواد مختلف از آاغذ باطله گرفته تا اشياي پالستيكي، پاآت هاي پالستيكي، اضافات 

بايد جايگاه زبح حيوانا ت تعين و در مواضع خاصي . سبزيجات، پوش و پر حيوانات آشته شده ميباشد
.ف شهر صورت ميگيردولي در عمل اينكا در مواضع مختل. باشد  

 
. چنان مينمايد آه مردم در جا هاي مختلف راجع به جمع آوري و دور ساختن آشغال توجه چنداني ندارند  

در بسياري از بخش هاي شهر آشغال جمع آوري و در گوشه جاده ها قرار داده ميشود و يا آنرا در جوي 
ي ها و آبرو هاي زمين هاي زراعتي و در بسياري از موارد جو. ها، جرها و چقري ها مي اندازند
در زمين هاي حاصل خيز آه اينك جزيي از دهات گرديده است جريان . بدرفت ها همه مخلوط ميباشند

ولي در آن بخش هايكه هيچگاه آبياري نشده اند جريان بطي تر است درصورتيكه مقدار . سريعتر است
 فاضالت را تا مسافتي به پيش براند تا آنكه سدي در مايعات در آبرو ها بيشتر باشد اين باعث ميگردد آه

بيشتر آبروها آه ذريعه فاضالت واشغال برگرديده است بايد . مقابل آن قرار گيرد و در آنجا انبار گردند
انبار هاي فاضالت و آبهاي گنديده بايد به وسيله اي در همواري . در طول هفته يكي يا دوبار تخليه گردند

درصورتيكه . تا در آنجا خشك و بعد بوسيله دم ترك ها به جا هاي ديگر انتقال داده شوندها هدايت شوند 
ترك ها از آار باز ماند باشند و يا بارهاي شان بسيار ثقيل باشد فاضالت بازهم در آنار جاده ها باقي 

.ميماند  
 

را نداشتند و چنان مينمود آارآنان شهر داري چندين انبار فاضالت را بمن نشان دادند آه قدرت انتقال آن
در قسمت هاي ديگر شهر آارگران تنظيفات به ندرت ميتوانند . آه در همانجا براي هميشه باقي بماند

و بدين گونه انبار فاضالت و . آثافات و فاضالت را پاك آنند و يا اصآل قادر نيستند اينكار را انجام بدهند
 حشرات و زنده جانها ميباشد وقتي فاضالت دردم ترك ها آثافتات در جاده ها باقي ميماند آه مملو از

پارك آثافات در يك ساحل درياي آابل . انداخته شوند آنرا به پارآي آه قرار است احداث شود ميريزند
قراردارد آه هم اآنون مملو شده است، شاروالي انرژي انساني الزم را در دسترس ندارد آه با مقدار 

روزافزون است مقابله آند همچنان شاروالي فاقد پروگرام الزم است آه به اينكار آثافات روزمره آه اينك 
در وقفه هاي الزم بپردازد و از همه مهمتر اينكه سيستمي آه مورد عمل قرار ميگيرد آارگر واقع 

.نميشود و وضع روبه خرابي است  
 

ديگر به قلت تخصيص و از يكطرف اين سيستم با آمبود قواي بشري و وسايل روبرواست و از طرف 
هر چند شاروالي در حال حاضر با جديت . منابع پولي و مواضع تخليه آثافات و فاضالت مواجه ميباشد

.الزم مصروف است مهذا در شرايط فعلي قابليت اجراي درست اينكار را ندارند  
ل رفع گردد، مردم از طرف ديگر شهريان جالل آباد بايد بيشتر درك مسؤليت آنند و آمك نمايند اين مشك

قصدآ آثافات را در آبرو ها ميندازند فكر ميكنند به پاآي و تنظيف شهر ميپردازند درحاليكه قصد و 
لهذا بايد سيستم بوجود بيايد . منظور شان نيك است ولي حاصل و نتيجه آار شان منفي و نادرست ميباشد

.آه واقعآ در پاك سازي شهر مفيد واقع گردد  
 

  مردمي را آه عالقمند پاك آاري آثافات هستند سيستم را به آنها نشان بدهد آه در زمينه هرگاه شاروالي
مفيد واقع گردد اين يك عمل مثبت بوده و نتيجه نهايي آن هم به نفع پاآسازي شهر است و هم مردم از 

.آاري آه آرده اند نتيجه درست تري حاصل ميكنند  
 

عين نكند در انصورت مشكل آثافات براي هميشه باقي خواهد ماند اگر شاروالي مواضع تخليه آثافات را م  
. و روز تا روز بدتر از پيش خواهد شد  
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 توصيه ها: تنظيفات و فاضالت

 
:درحال حاضر  

بايد يك انجنير تنظيفات استخدام شود تا موضوعات تنظيفات و فاضالت را بدرستي پالن و مورد عمل . 1
.قرار بدهد  

 
.خليه فاضالت تعين گرددبايد مواضع ت. 2  
 

.بايد وسايل انتقال فاضالت تهيه گردد. 3  
 

.بايد امكانات رهنمايي افراد به اين عمليات و همچنان حفظ و مراقبت وسايل درنظر گرفته شود. 4  
 

بايد امكانات تفهيم مردم عامه براي پاك نگهداشتن شهر و انداختن آثافات در مواضع مربوط  به آن در . 5
.فته شودنظر گر  

 
.بايد براي آنانيكه آثافات و فاضالت را بجا هاي معين آن نمي اندازند جزا هاي قانوني تعين گردد. 6  
 

.بايد از تخليه آثافات در چقري ها و آبرو ها جلوگيري گردد. 7  
 

:عاجل  
.دتحت رهنمايي انجنير تنظيفات بايد مواضع خشك تر و مساعد تر براي تخليه آثافات تعين گرد. 8  
 

 در دراز مدت
 

 بايد يك ساحه تخليه آثافات اعمار گردد
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 استفاده از زمين
 

 نفر را 30000 بكمك شوروي ها تهيه شده بود نفوس را حدود 1960آخرين نقشه آامل شهر جالل آباد آه در سال 
رس ندارند از آن سال تاآنون آارآنان شاروالي هيچگونه نقشه و پالن مستند شهري دردست . پيش بيني ميكرد

 نفر تخمين زده ميشود و احتمال ازدياد نفوس به يك مليون و پنجصد هزار نفر 400000نفوس فعلي شهر جالل آباد 
. سال ديگر موجود است20 يا 15تا   

همچنان آمبود زمين براي . اقتصادي ميگردد مارآيت ها و تشبثات ازدياد غير قابل بيش بيني نفوس سبب آمبود
مهاجريني آه دوباره بوطن شان برگشته اند در زمين هاي خالي آمپ هاي را بناآرده . ده ميشودنواحي مسكوني دي

اند آه اين زمين ها يا ملكيت دولت و يا اشخاص انفرادي است و براي مهاجرين امكانات آم ديگري موجود است 
 يافته بود اينك مورد استفاده ساحه هاي آه در پالن قديمي براي استفاده خاصي تخصيص. آه بدانجا اقامت گزينند

سرك ها و جاده هاي وسيع بوسيله فروشندگان سربازار آه فراتر از حدود . زمينه هاي ديگر بدون آنترول شده اند
قانوني شان موضع گرفته اند تنگتر گرديده است در صورتيكه نوعي از آنترول مواضع و شهري وجود ميداشت و 

آمبود زمينه هاي آار، و هواي تجارت مهاجرين . رديد وضع بدين منوال نميبوداين آنترول يا موثريت تطبيق ميگ
 است ولي تيله آردن يك آراچي گرانآمبود جا براي براه انداختن يك دآان . نووارد را بفروشندگي واداشته است

 ميافزايد و با تآسف آه وجود آراچي ها دستي حرآت شان به مشكالت ازدهام راه و بازار. راه ممكن ديگر است
.مشكلي افزون برمشكالت ديگر است  

 
 لآه شام) نجم الجهاد(درحدود دوازده سال پيش  ناحيه ششم بنمام . شهر از ساليان دراز داراي پنج ناحيه بوده است

ايشي بوده در نظرگرفته هتهسيالت عامه، راه ها عبوري سيالب، پارآها، مارآيت هاي تجارتي، و بخش هاي ر
 هزار درنظر گرفته شده بود آه ساحه هر نمبر 25-30 نفوس در حدود ي نمبر رهايشي برا5200ه به اين ناحي. شد
تمام زمين ها .  دالر امريكايي بفروش ميرسيد10 متر در نظر گرفته شده بود و اصآل هر نمبر در حدود 30-20

در حدود . ريكايي بفروش ميرسد دالر ام4000بوسيله شاروالي بفروش رسيد و نمره هاي خالي اينك امروز بقيمت 
 ديوار هاي گلي و  سنتي وخانه ها به اسلوب.  اين حوزه اعمار گرديده و بقيه فعآل مورد استفاده قرار ندارد3/1

مبر هاي اعمار شده در نفاصله زياد و مصارف خريداري . بسياري از فاميل ها دويا سه نمبر را اشغال آرده اند
.ن ناحيه شده استاينجا باعث سستي انكشاف اي  

 
در ناحيه ششم مسله آنترول استفاده از زمين مورد عمل قرار گرفته است، جاده ها و سرك ها بصورت منظم 

 آب انتقالاحداث و دآانها مواضع تجارتي در نزديك شاروالي بنا شبكه برق در نظر گرفته شده و ذخيره هاي قابل 
.و نل ها اتصالي به نمره تمديد گرديده است  

تانك هاي .  چاه حفر گرديده آه از جمله سه چاه آن فعآل مورد استفاده بوده و آب را به باشندگان توزيع ميكند13
بدررفت تصفيه گرديده ولي موتر هاي تخليه بدررفت وجود ندارد آه بدررفت ناحيه ششم را تخليه آند و در بعضي 

.دجا ها سرريزه بدررفت ها بصورت خارج از آنترول ديده ميشو  
ناحيه ششم در زمين هاي ابياري شده و زراعتي قبلي قرار نگرفته و با آنكه زمين هاي اطراف   خشك است علوفه 
و سبزه هاي روييده تازه معلوم ميشود و از آبهاي فراوان و بدررفتي آه ديگر قسمت هاي شهر از آن متاثر ميشود 

.در اينجا وجود ندارد  
 اساسي است ول اينهم امكان هاينهادداراي ن بخش پالن شده در شهر ميباشد آه نظر من اينست ه ناحيه ششم بهتري

دارد آه بخش هاي ديگر شهر هم درصورتيكه در معرض رشد سريع و ازدياد بي حد نفوس در سالهاي اخير قرار 
.نميگرفتند همين طور مينمودند  

اي بازگشت مهاجرين از قسمت شرقي شهر و سه سال قبل معاون شاروالي عبدالحكيم پالن سه حوزه جديد را آه بر
تازه وارد بدون در ر دهات در نظر گرفت، مهاجرين مواز پاآستان از مصرف شخصي و با همكاري وزارت ا

.اطراق ميكنند آنرا خال مي زمينكهپالن پراگرام و برنامه اي در هرنظر گرفتن   
طوريكه در عكس ديده (براي آنها تخصيص داد  از اين نواحي جديد را  دودتايشاروالي در ماه جون ماه جون

نمره ها براي فروش اماده اند و در آمد از ناحيه فروش اين نمره ها به بودجه شاروالي ميرود مردماني ) ميشود
 سالخوردگان، غربا، معلولين از تخفيف خاصي برخوردار ميشوند و يا بصورت آلي نمره ها به آنها رايگان نچو

 زمين اند قيمت زمين هاي شان باال ميرود و از مدرك آرايه منازل زندگي بهتر و  مالكي آنانيكهبرا. توزيع ميگردد
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د، خانواده ها بايد منازل را خودشان و بمصرف خود اعمار آنند و بدين ترتيب با داشتن وپول بيشتر عايد شان ميش
.يك سرپناه قانوني راحت تر زندگي ميكنند  

 
اه ها مزدهم فعلي استفاده ميكنند راه هاي فوق العاده مزدهمي آه به مرآز شهر جالل تمامي اين نواحي جديد از ر

 فعآل ،آباد ميرسند و مردم براي خريداري از مارآيت ها و رفتن بماموريت هاي شان از آنها استفاده ميكنند
رفت ها ابرو ها آب و برق و راه ها به اين طقي و آم مصرف طويل المدت براي تمديد بدرنهيچگونه پالني م

نواحي جديد وجود ندارد، شاروالي مشكالتي براي خودش خلق ميكند قبل از آنكه راه هاي حل اين مشكالت را 
متاسفانه عاجل . فشار روز افزون اسكان مهاجرين اين راه هاي حل را بر حكومت تحميل آرده است. جستجو آند

موجوديت يك پالن طويل المدت براي استفاده از اراضي جهت توسعه شهر شاروالي بودن مشكل مهاجرين وعدم 
.را مجبور ميسازد آه يكتعداد بيشتر اين نواحي را ايجاد آند  

بخش هاي جديدي آه به شهر افزود گرديده بايد بطور مكمل پالن گذاري شوند و شامل پالن عمومي انكشاف 
 نواحي پرداخته شود درغير آن تهيه و فراهم ساختن سرويس هاي الزم براي شهري باشند قبل از آنكه به اعمار اين

و سالها را در بر خواهد گرفت آه اين . اين مناطق مشكلتراز آمپ هاي مهاجرين در قسمت هاي شرقي خواهد بود
 و در .بخش هاي شهر داراي بنياد هاي اساسي شهر از قبيل بدررفت، آب نوشيدني، راه ها و انرژي برق گردند

درعين .  از آن خواهد بود آه پالنگذاري شده باشند تهيه گردد مصارف آن بمراتب بيشتريصورتيكه اين خدمات
زمان مشكالت اين نواحي بر دوش شاروالي جالل آباد خواهد بود و باشندگان آن خواستار حل اين مشكالت از 

.شاروالي جالل آباد خواهند بود  
كومت مرآزي و مقامات آمك دهنده بايد ابتكار سيستم پالن گذاري را بدست ط حبوشاروالي و وزارت هاي مر

بگيرند آه امكانات تجارتي، واردات و صادرات، امكانات امنيتي وغيره ضرورت هاي شهري اين مناطق با 
.پروگرام توسعه شهر داري همنوا گردد  

 
 توصيه ها

 
:فعآل  

.ن پالن استفاده از زمين ها را مساعد بسازد استخدام شودبايد يك انسجام دهنده آه ابتكار براه انداخت. 1  
 

بايد آارمندان شاروالي، مامورين نمايندگي هاي وزارتهاي دولت مرآزي، موظفين امنيتي، موظفين دفاتر آمك . 2
دهنده و هم انانيكه در راه بوجود آوردن پالن طويل المدت استفاده از زمين هاي نقش دارند مشخص و شناسايي 

.دندگر  
 

بايد يك گروپ  پالنگذاري را تاسيس آنيم تا ارتباطات الزم را براي اجراي پروگرام هاي فعلي استفاده از زمين . 3
و اين گروپ . ها قايم و امنيت و محدويت هاي الزم را برقرار بسازد و اجرات و حفظ  و مراقبت را وارسي آند

.ت با همي در رفع مشكالت و معضالت بپردازندبايد بصور منظم جلسه و مشكالت را ارزيابي و بصور  
 

 بزودي 
بايد يك متخصص استفاده از زمين ها و مشاورين تخنيكي را استخدام آنيم تا با گروپ در طرح پروگرام طويل . 4

.المدت استفاده از زمين ها همكاري آنند  
 

 بيندازيم تا آنها تجربه هاي شهر هاي بايد سمينار هاي تربيوي براي پالن گذاران زمين هاي قابل توزيع براه. 5
.ديگر را آه با جالل آباد قابل مقايسه باشند مورد ارزيابي قرار دهند  

 
.بايد رشد و انكشاف آينده و پروژه هاي آينده منطقه را مورد ارزيابي قرار دهيم. 6  
 

يك پالن استفاده طويل المدت از بايد اهداف را مشخص آنيم و .  منابع بپردازيمهبايد به جمع آوري مواد از هم. 7
.زمين ها را براي شهر جالل آباد در نظر بگيريم  
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بايد زمين هاي را آه در نظر داريم مورد استفاده قرار دهيم ارزيابي درست آنيم و پالن طويل المدت استفاده از 
.زمين را مطالعه نمايم  

 
 طويل المدت

لمدت استفاده از زمين ها را انجام دهيم و در صورت الزم آنها را بايد ارزيابي هاي وقت بوقت از پالن طويل ا. 9
. برابر به شرايط روز سازيم  
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 صحت عمه و سالمتي و امنيت
 

 مهم ايدر جالل آباد پرابلم ه. بسياري از مسايل صحت عامه است آه بوسيله پالن گذاري شهري متاثر ميگردد
مساعد، خطرات جسماني و عدم موجوديت يك سيستم مجادلوي بشمول امكانات انتشار و انتقال امراض هواي نا 
.ات عمده ميباشدشكالتوسط آارآنان صحي و سالمتي همه از جمله م  

خطر انتقال امراض ساري در تمام شهر جدي است زيرا عامه مردم در تماس مستقيم با فاضالت و بدررفت ها 
 در جالل آباد،  اقامتمتشار آن سريع خواهد بود در طولهستند بدين ترتيب وقتي مرضي داخل شهر گردد انتقال و ان

 درسه يا نفر 2800  شدنمرض آولرا در آابل در مدت آوتاهي همه گير شد بطوريكه سبب مرگ ده نفر و مبتآل
.چهار روز محدود گرديد  

 نماي بعلت سيستم آبياري قديمي تاالب ها زياد در شهر موجود است آه موجوديت اين تاالب ها سبب نشو و
برعالوه سيستم آب آشاميدني از طريق تانك هاي ذخيره ايكه محيط . حشرات مضره و انتقال امرا ض ميگردد

يك شهر بايد . مساعد براي پرورش پشه ها ميباشد صورت ميگيرد، مالريا يك مرض هميشگي در شهر ميباشد
آبرو هاي باز امكانات نامساعدت و طوري ديزاين شود آه  احتمال موجوديت خطرات جسماني در آن آمتر باشد 

لين دواني . اعمار منازل همه از چيز هايي اند آه مردم شهر را باخطر مواجه ميسازند.  مقرراتعدم موجوديت
با يك توزيع .  ولت ميباشند مخصوصآ بصورت خطرناآي صورت گرفته است220برق در شهر آه لين ها حامل 

عدم موجوديت تامين . بروز شاك هاي برقي و آتش سوزي موجود استمتناوب و عدم مقررات لين دواني، خطر 
.امنيتي پياده روان هر چند از آن قبآل تذآر داده شده يكي از مشكالت جريان ترافيك ميباشد  

 
شهر داراي هواي صاف و مطبوع نيست گرد و خاك ناشي از جاده هاي پخته آاري نشده و دود ناشي از جنراتور 

، موتر ها و الري ها و همچنان ريكشا هاي آه از پاآستان به تعداد زيادي وارد گرديده است هاي مراقبت ناشده
.همه سبب خرابي هوا ميگردند آه بايد باين مشكالت توجه بعمل بيايد تا امراض تنفسي تقليل بيابد  
. گران صحي ميباشدصحت عامه و امنيت عامه همچنان محتاج استخدام تعداد بيشتر پوليس، موظفين اطفاييه و آار

گذاري جاده ها اماز طرف ديگر جاده هاي مزدهم، در حاالت غير منتظره عدم موجوديت نقشه هاي شهري، عدم ن
ر صحت ثو عدم موجوديت نمبر منازل و عدم موجوديت وسايل و پرسونل همه و همه تالش ها را براي خدمات مو

 به حفاظت عامه در بحث هاي ديگر نيز ياد آوري شده بسياري از مسايل مربوط. و امنيت عامه محدود ميسازد
.ميتوان از آنها در جايش استفاده برد  

 
 توصيه ها، صحت عامه، وامنيت و حفاظت همگاني

 
:فعآل  

 در پالن گذاري توزيع زمين اشتراك  عامه رابايد دوآتوران، پوليس ها و ديگر نمايندگان صحت عامه و امنيت. 1
.دهيم  

 
ن امنيت عامه را موظف بسازيم آه مسايل و مشكالت شهري را در نظر گرفته نظريات و بايد مشاوري. 2

.پيشنهادات خود را در زمينه ابراز آنند  
 

:بزودي  
بايد وسايل اطفاييه و امكانات تربيه آارآنان آنرا فراهم آنيم. 3  
 

.بايد منابع مالي براي ترميم و حفظ مراقبت وسايل اطفاييه را مهيا آنيم. 4  
 

و همچنان . بايد مقراراتي را ايجاد آنيم آه ذخيره و استفاده از مواد مضره و خطرناك را آنترول و محدود آند. 5
.پارآنگ ها و لين هاي برق برسي و راه هاي رسيدن وسايل عاجل را سريع و آسان بسازد  

 
.ويل المدت باشد تهيه نمايمبايد رهنمايي هاي براي حفاظت عامه و صحت عامه آه شامل توزيع زمين ها درط. 6  
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. را وضع آنيم آه صحت عامه و امنيت عمومي را در شهر تقويه نمايديبايد مقررات. 7  
 

:در درازمدت  
.بايد همراه با رشد آلي شهر تعداد بيشتر استيشن هاي پوليس و اطفاييه را ايجاد و بكار بيندازيم. 8  

 19



 چگونگي تصميم گيري
 

ل معاون شاروالي و ديگر آارآنان شاروالي بايد آساني باشند آه مسول و موظف توقع برده ميشود آه شاروا
يكتعداد وزارتخانه ها ي دولت مرآزي در واقع موظف پالنگذاري . پالنگذاري شهر ها باشند متاسفانه چنين نيست

شالت عمده آه اين باعث م. و تعميل اين پالنها ميباشندآه از طرف شعبات مربوط شان در شهر صورت ميگيرد
درزمينه تنظيم و هم آهنگي آار ها ميشود و در واقع اين باعث ميگردد آه ابتكار عمل شاروالي و مامورين 

شاروالي براي پالن گذاري شهر و بهبود آن از دست شان برود و قدرت عمل را بدست يكعده مامورين حكومت 
برعالوه حل و جريان پرابلم هاي . ه باشند ميگذاردمرآزي آه معلوم نيست عالقه الزم براي بهبود امور محلي داشت

بوسيله مامورين شاروالي صورت ميگرد ناراحتي نداشتن تخصص براي اجراي آار هاي عاجل شترعاجل شهر بي
عدم شناسايي راه هاي حل و همچنان عدم توجه اداره هاي آمك دهنده آه بخواست هاي . روز تا روز هويداست

انسان را معتقد ميسازد آه موسسات امدادي واقعآ عالقه اي براي بهبود شهر ندارند و ي بگونه اموظفين شاروالي 
شاروالي در واقعات عاجل نميتوانددست زير عالشه . خواهند مشكالت عمده را آه با آن مواجه است حل بكندمي ن

گونه آوشش هم بعمل نيامده هيچ. بنشيند و منتظر بماندو يا راه ها متناوب ديگري را براي حل مشكالت جستجو آند
همه وزارتخانه ها آه مامورين آن . آه مامورين شاروالي را براي يافتن راه هاي عملي رهنمايي و تشويق نمايند

توسط دولت مرآزي مقرر شده اند شعباتي در جالل آباد دارند و مسؤل بخش هاي مانند پالنگذاري، انكشاف شهري 
ولي يگانه پالني آه اخيرآ . يد عامه و همچنان طرح پالنهاي طويل المدت ميباشدراه و توزيع آب، پالنگذاري و فوا

تطبيق شد به ابتكار شاروالي با در نظر داشت ازدياد مهاجرين و عدم موجوديت جدي مواضع نشيمن و منازل 
هيچ يك از آنها رعايشي بود در حاليكه تمام وزارت خانه هاي ياد شده شايد روابط نيكي با شاروالي داشته باشند 

نمايندگي هاي .  بايد برطرف گرددنقيضهو اين . حاضر نشدند در پالن گذاري عمومي همكاري و هم آهنگي نمايند
آمك دهنده و سازمان هاي غير دولتي هم با پيشنهاد هاي آه خود شان يا سازمان هاي وابسته شان فكر ميكند مهم 

ن پروژه ها حايز اهميت باشند ولي سيستم قبولي آنها   سيستم يا قبول امكان دارد اي. است باين مشكالت مي افزايند
يا هيچ براي افغانها آه فاقد دانش الزم در زمينه هستند بدرد بخور نيست يعني اين پيشنهادات به سيستم مرحله به 

 پروژه هاي آنها اين پروژه ها شامل. مرحله آه ميتواند آنها را شامل اهداف يك پالن طويل المدت بسازد نيستند
.نيستند و همچنان اين پروژه ها در نا هم آهنگي الزم صورت ميگرد  

يك مثال خوب در زمينه ميتواند مسله فاضالت در جالل آباد باشد باين معني آه شاروالي مالحظه ميكند آه روز تا 
بيشتر و دم ترك هاي  تقاضاي تخصيص  از موسسات آمك دهندهروز جاده ها از فاضالت و اشغال ها پر ميشوند

بزوگتر و پرسونل بيشتر را آردند اين تقاضا رد گرديد زيرا جالل آباد به استندرد امريكا داراي مواضع خاص 
تخليه فاضالت نيست بالخره مامورين شاروالي فهميدند به پيشنهاد شان آه براي برطرف ساختن مشكالت درجه 

.آثافات و فاضالت روز تا روز بيشتر ميگرديداول شان صورت گرفته بود اعتنايي صورت نگرفت   
مثال ديگر احداث جاده هاي فرعي شهر است ترافيك زياد از پاآستان بداخل افغانستان راه هاي مزدهم فعلي واليت 

چهار يا پنج راه فرعي در . يك راه حل آن خواهد بود آه راه هاي فرعي جديد احداث آنيم. را مزدهمتر ساخته است
شده است، ولي در داخل دفاتر شاروالي هيچگونه نقشه آه نشان بدهد اين راه ها در آجا احداث گردد نظر گرفته 

آيا دفاتر آمك دهنده ايكه در زمينه . وجود ندارد و همچنان هيچ وقتي براي احداث چنين راه هاي پيشبيني نشده است
 آيا ميدانند آه شهر در آينده بكدام طريقي و .مصروف اند وضع ترافيك وآينده آنرا نظر اندازي و تحليل آرده اند

سمتي روان خواهند شد؟ و يا راه هاي ديگري را آه بيش بييني رشد آينده ترافيك و چگونگي جريان آنرا آه به 
و يا اينكه راه هاي اند سرعت ترافيك و نوع جريان آن در آينده شهر اثر خواهند داشت نظراندازي و تخمين آرده 

درصورت اعمار اين راه هاي فرعي و ااعمار و باالخره    براي . زدياد و ازدهام فعلي ترافيك استفرعي نتيجه ا
آينده شهر و انكشاف آن پالني را در نظرگرفته اند؟ حتي در شهر هاي بسيار متراآم در اروپا و امريكا شوراي 

ار ها و ورآشاپ هاي پالنگذاري شهري و مامورين بلدي بصورت منظم تعليم داده ميشوند و در تمرينات، سمين
 شهر هاي شان درك و اساسات بنيادي و پروژه هاي مهم درسهم ميگيرند تا مشكالت و معضالت تازه شهري را 

.را از نظر ميگذرانند تا در زمينه بتوانند تصاميم بهتر اتخاذ آنند  
آوردن مقررات و قوانين آه ميتوان با بهبود پالنگذاري، تقدم و تاخر پروژه ها و تجديد نظر بر مقررات و بوجود 
 بار مطالعه و رد آنرا آموخت و آنرا باايموجوديت آنها شهر را نظم و نسق بهتر داد از جمله مهارت هايي است آه ب

اخذ نظر و پيشنهادات مردم نيز براي بدست آوردن پشتباني و ازدياد اعتماد مردم درزمينه پالن شهري . برسي آرد
.تاز ضرورت ها اس  
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بسياري از افغانها چنان مي پندارند آه مردم افغانستان اعتماد خودي خود را از دست داده اند و اينكه ديگر مردم 
شاروال و معاون او يبايد در چنان موقفي . اثري بر تغييرات نميتوانند داشته باشند، اينگونه تليقات بايد تغيير بيابد

بان و فاقد قدرت در زمينه پيشبرد جامعه شان بدانند بايد پالن استفاده از شوند آه خود شانرا بدون پشتينقرار داده 
نمايندگي هاي آمك دهنده بايد آنها را آمك آنند، و مردم بايد بدرستي . زمين را طرح و خدمات شهري را ايجاد آنيم

.بياموزند آه چگونه پالن آينده شانرا طرح و در معرض اجرا بگذارند  
 

  چگونگي تصميم گيريتوصيه ها در زمينه
 

:حاال  
بايد مامورين شهرداري، شعبات وزارت هاي مروبطه، مامورين امنيت عامه، صحت عامه را مشخص و . 1

.شناسسايي آنيم و بهمه شان پالن هاي انكشافي آينده را وانمود بسازيم  
 

.بايد گروپ هاي آاري را از اشخاص موظف بسازيم. 2  
 

مصروف آار در زمينه و تفاهم باهمي باشد اين گروپ ها در وفقه هاي منظم با هم بايد سعي بيشتر گروپ هاي . 3
.مالقات نمايند تا مشگالت و معضالت را آشف و بصورت باهمي به رفع آنها بپردازند  

 
وظيفه دومي گروپ آاري بايد اين باشد آه بصورت باهمي شرايطي را ايجاد آنند آه براي رفع مشكالت بطور . 4

دام آنند تا مشكالت عمومي را مشخص و بطور همگاني برفع آن بپردازند و بمردم بياموزند آه با اشتراك باهمي اق
همديگر ميتوانند مشكالت صحي، و  مشكالت فعلي استفاده از اراضي، و چگونگي برقراري امنيت وتنظيفات شهر 

.را رفع آنند  
 

 بزودي
گروپ پالنگذاري بايد موانع را . در امور پالن گذاري همراه شوديك شخص با تجربه و آشنا به امور دولتي بايد . 5

در زمينه تفاهم همگاني مشخص آند و امكانات بهتري براي اجراي امور توسط حكومت آماده و راه هاي حل 
.مشكالت فعلي سنجيده شود  

 
 اين از طريق ايجاد بايد به مامورين شهر صالحيت آنرا بدهيم آه پالن انكشافي درازمدت شهر را طرح آنند و

يا با استفاده از امكانات فعلي با وجود يك . قوانين آه به آنها چنين صالحيتي را تفويص آند صورت گرفته ميتواند
گروپ پالنگذاري مقتدر، فعال، و همكار آارآنان شاروالي ميتوانند صالحيت هاي رهبري شان را مورد اجرا 

.ين حال صالحيت هاي خود را محافظ آنندقرار داده و شعبات حكومت مرآزي هم در ع  
 

ايجاد تفاهم مامورين شاروالي و مامورين شعبات دولت مرآزي در صورت موجوديت تفاهم بهتر سبب ايجاد . 7
.تهسيالت براي شهر جالل آباد و واليت ننگرهار خواهد شد  
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 پالن انكشاف اقتصادي
 

رست و همه جانبه اآنون براي آينده آن صورت بگيرد جالل آباد و واليت ننگرهار در صورتيكه پالنگذاري د
من معتقدم آه نقش اساسي شاروالي اينست آه مردم را بسوي انكشاف اقتصادي آه . داراي اقتصاد قوي خواهد بود
انكشاف اقتصادي در اثر سرمايه گذاري هاي خصوصي وقتي مثمر ميشود آه . بمفاد خود آنهاست تشويق آند

مردم شهر نيز وقتي آيفيت زندگي . ط و تهسيالت ابتدايي شهري اقدامات جدي بعمل بياوردحكومت در ايجاد خطو
شان بهتر باشد يعني توزيع آب آشاميدني شان صحي  و راه هاي شان پاك و نظيف و پخته آاري و فاقد ازدهام، 

شود و عايدات شان شهر شان بدون آثافات ، امكانات صحت شان خوب و تعليمات در شهر شان بدرستي انجام مي
.بعلت انكشاف اقتصادي بهتر شده است حاضر بهمكاري در امور شهري ميشوند  

. ايجاد وسايل زيربنايي در شهر شامل امنيت قوي و قابل اعتماد، صحت، مواصالت، بدررفت و آبرو ها ميباشد
 مسايل همديگر را معاونت ميكنند تمام اين. انكشاف اقتصادي همچنان نيازمند يك قوه آار تربيه ديده و ماهر ميباشد

.و بايد همگام بوجود آورده شوند  
. اخيرآ شاروالي و واليت ننگرهار زميني را برا پارك صنعتي جالل آباد در قسمت شرقي شهر تخصيص داده اند

 اگر اين آار ليدر واقع براي بهبود وضع اقتصادي شهر تخصيص زمين براي پارك صنعتي يك ضرورت است و
ت عدم موجوديت امكانات زيربنايي و يا عدم هر گونه پالني آه چنين امكانات را بوجود بياورد باشد در در صور

آنصورت چگونه يك آمپني اقدام به سرمايه گذاري يا آوردن وسايل توليدي در جايي خواهد آرد آه بدون برق، 
يعني در . جام گردد اقدام خواهد آردسرك، عدم سيستم آبرساني، و عدم موجوديت پالن آه چه وقت اين خدمات ان

.چنين شرايطي سرمايه گذاري بسيار مشكل خواهد بود  
 

آنها با مصارفي آه . ق داراي اقتصاد سالم راه هاي را تدارك ديده اند آه عوايد شان را تظمين نمايدطشهر ها و  منا
در .  آينده خود را تضمين آرده انددر زمينه هاي زير بنايي و اساسي شهر خود بعمل آورده اند در واقع عوايد

 امكانات ندهاييكه سرمايه گذاري سنجيده درست در بميان آوردن امكانات زيربنايي درست و معقول انجام داده اشهر
.رفع آساد اقتصادي در آن شهر ها بسرعت بيشتر ميسر ميگردد  

ه است آه پاآستان و افغانستان را از جالل آباد و انكشاف وادي ننگرهار در سر راه ترانزيتي مهمي قرار گرفت
 به اين شهر امكانات اقتصادي خاصي ميدهد آه  جادهموقعيت شهر در سر راه اين. طريق دره خيبر بهم مي پيوندد

امروز فقط از آن بصورت قسمي استفاده بعمل ميايد در قدم اول بايد مرآز تجارتي باشد قيمت ها بايد در جالل آباد 
براي مواد غذايي آه از جالل آباد صادر و يا به آن وارد ميشود هم قيمت هاي ترانسپورتيشن . بمراتب پاين باشد

قيمت هاي ارزان سبب تشويق تجارت بيشتر ميگردد آه هم براي خريداران و هم براي فروشندگان . بايد پاين باشد
اد ترافيك ميشوند و اين سبب فايده دارد اجناس آه از طريق اين شهر بديگر مواضع ارسال ميگردد باعث ازدي

.اهميت بيشتر خدمات معاونتي ميگردد  
شاروالي بايد تالش بعمل بياورد آه خدماتي را انجام بدهد و تدابيري را اتخاذ آند آه اين رفت و آمد ها و عمله 

.ترانزيت بهتر اسانتر و راحت تر صورت بگيرد  
رانزيتي و ترافيكي ادامه بدهد اين از يك طرف سبب درصورتيكه شهر به بي اعتنايي خود به مسايل تجارتي ت

اين ترانزيت آم و ناچيز خواهد رهگذرترافيك شهري ميگردد و از طرف ديگر عايدات وارده از راذدهام بيشتر د
بود آه اين خود بر اقتصاد شهر و شهريان صدمه ميرساند ولهذا براي شاروالي الزم است آه با درك موقعيت 

 منافع ممكنه از اين ناحيه امكانات بهتر سريعتر و راحت تر را در زمينه ترانزيت بعمل بياورد و خاص جالل آباد و
. ازدياد اين رفت و آمد نفع ببرد ازخود  

بايد مساعي . وادي انكشاف ننگرهار امكانات بمراتب بيشتر توليدات زراعتي و عوايد بيشتر از اين توليدات را دارد
يستم هاي آبياري را بهبود بخشيده و تجارت الزم در زمينه زرع و استفاده از موادي آه الزم بخرچ داده شود آه س

 بايد تنوير آرد و دهمچنان مردمي را آه به زراعت مصروف ان. حاصالت بهتر و بيشتر بدهند صورت بگيرد
يك ميدان ميدان طياره جالل آباد در حال حاضر بحيث . دانش شانرا در موارد حاصالت زراعتي بلند برد

 بيشتر از طريق زميني و دره خيبر و راه هاين جالل آباد  تردداستحكامي نظامي استعمال ميگردد اين سبب
اعمار گردد و ميدان طياره فعلي  امني بايد ميدان طياره نظامي جديد در گوشه دورتر از شهر و در جاي. ميگردد

ردم از آن استفاده بكنند، ميدان طياره ميتواند يك منبع پاآاري شده و بخدمات ملكي آن برگردانده شود تا عامه م
امكانات بهتر را براي صدور و ورود اشيا و اجناس در منطقه فراهم  و.خوب انكشاف اقتصادي براي شهر باشد

.آند  
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به اساس توفيقاتي آه امريكاي جنوبي و آشور هاي ديگر دستياب داشته اند چنان مينمايد آه امكانات صدور 
ت و ميوه باب و گل از طريق هوا به اروپا آسيايي شرقي و يا اياالت متحده امريكا آينده خوب و اقبال سبزيجا

.بهتري داشته است و بايد اين زمينه ها را جستجو و ارزيابي آرد  
 

 توصيه ها در زمينه انكشاف اقتصادي و پالنگذاري
 

:حاال  
. بخشيدن وضع بنياد هاي زيربنايي عملي آنيم اين راپور را در جهت بهبودمندرجبايد توصيه هاي . 1  
 

:بزودي  
بايد تمام عوايد و مصارف شهر را نشر آنيم تا مردم و عالقمندان سرمايه گذاري در انكشاف اقتصادي بدانند . 2

شهر و واليت چگونه امور مالي شانرا پيش ميبرند، بايد يك شفافيت آلي در همه امور و فعاليت هاي حكومتي 
.شدموجود با  

 
.بايد گروپ هاي آاري هم بين خود به گفتگو و تبادل افكار پرداخته و مسايل انكشاف اقتصادي را مطرح آنند. 3  
 

بايد ضرورت مهارتهاي آاري و تربيه و رهنمايي مشخص زمينه رهنمايي و تربيه پرسونل از همين حاال آماده . 4
.گردد  

 
:در دراز مدت  

. اعمار و از پالن شهر در دراز مدت پشتباني آنيمبايد تمام زيربنا ها الزم را. 5  
 

. بايد ادامه بدهيم رامساعي در زمينه تربيه و رهنمايي يك قوه آار ماهر. 6  
 

. به پالن دراز مدت شهري و اهداف آن عالقمند اند بپردازيم آنانيكهبايد به جذب. 7  
 

ي را پاك آاري آرده و آنرا براي استفاده مسافرين و بايد ميدان جديد طياره نظامي را اعمار و ميدان طياره فعل. 8
. اشياه    اماده آنيم  
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ا:خاتمه و بعد چه  
 

. وقتي از من خواسته شد آه به جالل آباد رفته و پالن شهري آنرا ارزيابي آنم، ميدانستم آه اينكار مشكل خواهد بود
است و داراي پالن هايد متعدد و اسناد آافي ان تجارب من با شهر هاي آه قواعد و مقرارت در آن ها بيش از حد 

بوده است شهري هايي آه راه ها و جاده هاي زياد دارند و منابع سرشار تا اگر با مشكلي مواجه شوند به حل آن 
در حاليكه جالل آباد فاقد اسناد و پالن گذاري، فاقد قواعد و مقررات شهري است و داراي يك سيستم نو .  بپردازم

 سال گذشته وقتي خواسته مشكالت خود 25-20جالل آباد در طول . اري و پروسه تصميم گيري ميباشدحكومت د
اين شهر با ورد روز افزون هزاران تن از مهاجرين . را حل آند هيچگونه دست رسي به آمك خارجي نداشته است

.ستند تصور آنممن ميتوانم حدود ناراحتي اناني را آه مسول بهبود منطقه ه. مشبوح گرديده است  
بيكراني و سنگيني مشكالت فعلي و ضرورت حل عاجل اين مشكالت براي من ناممكن ساخت تا به هدفي آه من 

.براي آن به جالل آباد آمده بودم توفيق بيابم و به ارزيابي پالن طويل المدت شهري خودم را متمرآز بسازم  
.ي اوليت دارند ارايه آنمميخواهم نخست لست موادي را آه براي مامورين شهر دار  

آنها تقاضا دارند آه براي حفر آبرو هاي جديد و وسايلي آه مواد فاضله را از اين آبرو ها به ترك تخليه آند 
معاونت شوند همچنان موتر هاي تخليه آثافات و تنظيفات براي شان تهيه شود، آنها به چندين دم ترك، و وسايل 

يك بلدوزر و وسيله مخلوط ) رود گريدر( ترك، يك وسيله هموار سازي راه موتري جمع آوري آثافات و پنج دم
نمودن اسفالت ضرورت دارند، آنها همچنان ضرورت به آمك در زمينه معاش آارگران ورزيده و نگهداري آنها 

. دارند  
ارند آه اياالت من از ناخوشي يك افغان دانستم آه او طرفدار اين آمك ها نيست، مردم افغانستان اخبار اطالع د

 بليون دالري را براي اعمار مجدد افغانستان وعده داده است ولي آنها اثرات اين آمك ها را بچشم 12متحده آمك 
سر ديده نميتوانند آنها بدون شك فكر ميكنند آه پولهاي داده شده از بي بندوباري و بي قانوني حكومت سرقت رفته 

 و آشور هاي خارجي بديده شك مينگرند، آنها چگونگي آمك دفاتر آمكي است آنها همچنان به ادارات آمك دهنده
را بگير يا بگذاري تلقي ميكنند نه به اساس خواهش و تقاضاي خودشان آنها چنان تصور ميكنند آه قادر نيستند به 

ل يك جامعه مفت تحليل و فهم اوليت هاي شان بپردازند و يا امور شهري شان را تنظيم آنند آنها فكر ميكنند آه بشك
من خود چندين بار شنيده ام آه گفته شد اداره هاي آمك آننده فاسد . خوار بدل شده اند و از اين بابت ناراضي هستند

و منحرف اند زيرا مقدار آمي از آمك ها واقعآ به مردم ميرسد، من ميدانم آه اين استدالل روي ديگري هم دارد تا 
ا خبر ميدادم، فكر ميكنم به آنها اجازه داده شود تا از انكشافات و جريان بودجه حال تنها از نظريات و ادراك آنه

.اطالع حاصل آنند  
آوشش هاي بسياري بعمل آمده است از . اين عاقالنه نخواهد بود آه ادعا آنيم هيچ آاري صورت نگرفته است

 چين شاهراه آابل جالل آباد دولت. طريق شوراي انكشاف ايالتي تالشهاي هم آهنگ بسياري صروت گرفته است
پاآستاني ها مصروف ساختن راهي از طريق دره خيبر هستند، پروژه هاي آب از طرف جاپاني ها، . را ميسازد

.دنمارآي ها و ملل متحد آار سازي ميشود، آانال هاي آبياري پاك آاري شده است  
اي آي ام ). ي در جالل آباد وجود نداردهوتل(شاروالي مصروف ساختن بعضي از جاده ها و مهمان خانه ميباشد 

) شعبات غير دولتي(اس روي ساختن نقشه ها و اتحاديه اروپايي روي پالن گذاري راه ها و موسسات مختلف 
.روي پالن شهري و دهاتي مصروف آار اند  

اين راپور برعكس . اين راپور بمنظور ارزيابي و تحليل تمامي مسايل آه شهر در بيش رو دارد تهيه نشده است
براي متوجه ساختن مردم به اينكه بايد دست بدست هم بدهند و بصورت باهمي با تفاهم بهمديگر براي بوجود 

.آوردن يك پالن درازمدت شهر و دهات اقدام نمايند، تهيه گرديده است  
تفاهم و من ميخواهم خاطر نشان آنم آه عدم موجوديت راه هاي حل براي مشكالت شهري، بعلت عدم موجوديت 

بعلت عدم موجوديت پالن هاي مورد ضرورت و بعلت عدم موجوديت اهداف تعين شده و همچنان عدم تعين اوليت 
.ها براي احداث پروژه ها صورت گرفته است  

در عدم وجود يك پروگرام معين براي اوليت ها همه چيز بيك بارگي ضروري مينمايد و همه چيز بيكبارگي قابل 
ردمان مختلف راجع به تعين اوليت ها افكار مختلف دارند باين اساس من پيشنهاد هايي براي اينكه م. تعميل مينمايد

.چه آار هايي را بايد اول انجام بدهيم تا پروسه براه بيفتد دارم  
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:پيشنهاد ها آه چه بايد بكنيم  
 

بايد در جهت انكشاف تفاهم آوشش آنيم. 1  
ن را آه تخصص در زمينه داشته و ما را در زمينه شناسايي و تشخيص  بايد يك تسهيل آننده پروگرام هاي زمي

.اعضا براي زراعت ياري رساند و همچنان با گروپ پالنگذاري شهر مفاهمه نمايد استخدام آنيم  
 

.بايد زمينه را براي تهيه متخصصين تخنيكي براي گروپ پالن گذاري آماده آنيم. 2  
 

.ايجاد و تفاهم و راه هاي حل مشكالت بسازيمبايد گروپ پالن گذاري را مامور . 3  
 

بايد زمينه فراگيري بيشتر را براي گروپ پالن گذاري مساعد بسازيم و آنها را اماده بسازيم آه با تخصيص . 4
.هاي دست داشته به حل مشكالت بپردازند  

 
ته و در زمينه استفاده از بايد گروپ پالن گذاري پيشنهاداتي براي تهيه لست اوليت ها در پروژه ها پرداخ. 5

.اراضي در درازمدت بمفاهمه بپردازند  
 

:انكشاف يك پالن درازمدت آه شامل اين ها باشد. 2  
 

استفاده از اراضي و طرح يك پالن آه شامل مكاتب، مساجد، حوزه هاي تجارتي، حوزه هاي رهايشي، پارك . 1
.ها، آبرو سيالب ها وغيره باشد  

 
ان انداختن پالنها عناصر و عوامل بدور. 2  
 

.صحت عامه، حفاظت عامه، مسايل نگهباني و امنيت. 3  
 

.پالنهاي زيربنايي، مسايل برق، آبرساني، بدررفت و آبرو ها. 4  
 

مقررات تقويه آننده وپشت وانه اي. 5  
 

يميك پروژه نمونه اي شهري را بايد در يك ناحيه جديد بوجود بياور. 3  
 براي انكشاف شهري در مواضح ديگر استفاده آنيم تا بدين ترتيب فشار هاي فعلي را  و از اين پروژه بحيث نمونه

.از جالل آباد قديم دور بسازيم نه اينكه آنها را بيشتر آنيم  
دراين پالن بايد سوالهاي بسياري مورد ارزيابي . شهر بيك پالن استفاده از اراضي دردرازمدت ضرورت دارد

ي مرحله ديگر توسعه شهري از روي پالن نمونه اي آه تهيه گرديده است تحت تا وقت. قرار گرفته حل گردد
ساختمان قرار بگيرد پالن زيربنايي و تمام مراحل ديگر توسعه وي آن اماده اجرا باشد و پرسونل تريننگ الزم را 

 نداشته باشد و با يك در زمينه داشته باشند با يك آغاز جديد در يك ناحيه تازه شهر آه از شهر فعلي فاصله بسياري
ديزاين مطلوب شهر موجوده از خطر انكشاف بي حد محفوظ ماند از سيستم هاي غير قابل اداره جلوگيري بعمل 

ميايد بوسيله نمونه هاي توسعه وي زيربنا هاي اساسي و پروژه هاي نمونه وي ميتوان ازازدياد نفوس بطريقي 
. جلوگيري آنيم  

يعني با زيربنا هاي اساسي و سيستم حفظ و .  بيني هاي الزم صورت گرفته باشدبايد براي انكشاف آينده بيش
.مراقبت درست مشكالت اسانتر ميگردد  

در . در اين صورت مردم تمايل بيشتر براي جستجوي ناحيه هاي جديد براي انكشاف پارك صنعتي نشان ميدهند
 و همچنان عدم موجوديت اساسات صورت عدم موجوديت پالن درست براي حوزه هاي رهايشي و تجارتي

زيربنايي آار ما مشكل خواهد بود آنچه مورد ضرورت است يك تمايل به همكاري و تفاهم درزمينه پالن گذاري 
.است آه پالن گذاران و آارآنان تخنيكي تخصص شانرا براي فراهم آوري زمينه هاي نو بكار ببرند  
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ز يك پالن درازمدت اراضي چيزي نيست آه بايد بوسيله دولت ديگر اين مهم است بخاطر داشته باشيم آه استفاده ا
برما تحميل گردد و يا موسسات آمك دهنده ما را وادار به داشتن چنين پالني بكنند و اگر بخواهيم اين پالن موفقانه 

 اراضي بايد باشد تنها تهيه نقشه هاي راه ها و حوزه ها آافي نخواهد بود بلكه يك پالن موفق درازمدت استفاده
بوسيله و همكاري گروپ هاي مختلف مردم طرح گردد، و بايد اين پالن انعكاس دهنده خواست هاي مردم براي 

بهترين آمك آه براي شاروالي ميتوان انجام بدهم آنست آه اندوخته هاي شانرا در زمينه هاي . آينده شهرشان باشد
.ونگي پالن گذاري را بدرستي بفهمندسيستم هاي شهري توسعه داده و آمك شان آنيم تا چگ  

يك پالن درازمدت اراضي همچنان تنها بوجود آوردن زيربنا هاي شهري نيست بلكه بايد يك احساس ملكيت با آن 
بلكه پالن . داشته باشيم يك احساس احترام و افتخار به شهر و عالقمندي به احترام به قوانين و مقررات شهري

د ساختن مردم آمك ميكند تا آنها اهداف عمومي را براي شهر شان تشخيص و آنها را درازمدت شهري بايد در متح
. نيرو بدهد تا اين اهداف را برآورده بسازند  
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  معلومات راجع به بودجه-ضميمه 
 

تالش بعمل آوردم تا معلومات راجع به عوايد و مصارف شهر را بدست بياورم ولي موفق نشدم تا يك بودجه نشر 
دريافت نمايم معلوماتي آه اينك تقديم ميگردد آامل نيست ولي بشما يك ايده ميدهد آه وضع مالي شهر در شده را 

يك دالر امريكايي برابر پنچاه افغاني است فروش و توزيع زمين منبع مالي عمده  قسمت اعظم . چه حال است
ي مردمان نادار بطور مجاني توزيع عوايدي است آه براي امسال در نظر گرفته شده است يك قسمت زمين ها برا

بدين لحاظ عوايد آلي معلوم نيست هرگاه اندازه عوايد مصارف را تكافو نكند از لست پروژه هاي درنظر . ميگردد
.گرفته آاسته ميشود  

يك بانك محلي عوايد شاروالي را بحساب شاروالي نگهداشته است و شاروال چك هاي معاش هاي مامورين و 
.قرار دادي ها و ديگر موارد ماهانه را به بانك مي فرستد و در بدل آن آش حاصل ميكندپرداخت براي   

 
 بودجه سال 2005 شاروالي جالل آباد يك تخمين قسمي و نا مكمل

 
 عوايد

 
  110000000تعرفه ها يك قيمت معين آه از طرف حكومت تعين شده است                                     

 
 عوايد عمومي

 
   2000000تكس دآانداران، اليسنس جرايم نقدي  بخاطر اضافه ستاني هاي                                  

 قصابان و نانوا ها، تكس هاي آرايه موسسات غيردولتي آه برابر
 با يك ماه در سال ميشود

  80000-70000تكس انتقال مالكيت زمين هاي شاروالي برابر با 
  افغاني 20000ش زمين ها هر نمره حدود  افغاني، عوايد فرو
 تخمين شده است

 
  19200000 افغاني  مجموع                                                                  35000 نمره 5500
  58000000 افغاني مجموع                                                                   29000 نمره 2000

  767000000  افغاني مجموع                                                                 30000 نمره 13500
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
  767000000مجموع عوايد به افغاني                                                                                  
  15034مجموع عوايد به دالر امريكايي                                                                         

 
 

افغاني                                                                                                 مصارف      
 

  11000000انكشاف ناحيه هاي جديد                                                                                  
  8000000                                                             ماشين آالت حفظ و مراقبت و تيل         

  15000000حفظ و مراقبت شهر                                                                                       
  380000000                              راه ها، پل ها و مهمان خانه                                               

  85000000ماشين آالت جديد                                                                                           
  140000000پخته آاري راه هاي جديد و پارك ها                                                                   
  50000000خريداري زمين براي فروش آينده                                                                       

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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  689000000مجموع مصارف                                                  به افغاني                               
يون ميل1378                                                                       به دالر امريكايي                        

 
:اخطاريه  

 
با ارقام آه داده شد نميتوان اعتماد آرد من آنرا از روي معلومات غير رسمي آه حاصل آردم در اينجا آوردم 

دي بسياري تذآر رو موا. بعضي از ارقام شايد بسيار آمتر از واقعيت باشند و بعضي از آنها شايد بسيار بلند
.نرفته است  

 
رين شاروالي همه مامورين دولت هستند، همچنان مامورين شعبات دولتي شاروال معاون شاروال و ديگر مامو

والي، شاروال، معاون شاروال همه .  دالر در ماه دارند50ديگر در داخل واليت معاش هاي حكومتي در حدود 
.بوسيله حكومت مرآزي مقرر شده اند  

در پهلوي آن درآمد هاي ديگري آه تكافوي پنجاه دالر در ماه رقم آافي در شهر جالل آباد نيست و مامورين بايد 
زندگي شانرا بكند داشته باشند و اين عوايد ميتواند بوسيله اعضاي ديگر خانواده ويا اينكه مامورين دولت چند 

ساعت از وقت شانرا در آار هاي ديگري آه عوايد ضمني براي شان بياورد بگذرانند، تنها آن مامورين آه واقعآ 
.ر هاي شان ساخته ان و انانيكه از نظر مالي قادر اند  به آارشان با معاش فعلي ادامه ميدهندخود شانرا وقف آا  

 دالر در ماه حاصل ميكند در حاليكه اگر او در 50يك انجنير شهر سازي در صورتيكه در موسسات دولتي آار آند 
 دولتي با رقابتي آه براي بدست موسسات غير.  دالر در ماه حاصل ميكند1500سازمانهاي غير دولتي  آار آند 

. آوردن آارگران ماهر بين شان دارند آار استخدام آارگري ماهر را توسط دولت مرآزي بسيار مشكل ساخته اند
.افزايش معاش هاي آارگران دولت و افزايش مهارت هاي شان يك ضرورت اساسي براي حكومت ميباشد  

 
 

:تلست اشخاصي آه با آنها مشوره بعمل آمده اس  
 

  جان آغا ارساليي شاروال جالل آباد-
  انجنير عبدالحكيم معاون شاروالي جالل آباد-
  انجنير عبداهللا آمر ساختماني جالل آباد -
  نويد احمد آمر ارتباط شهر جالل آباد-
  غالم حضرت شعبه تصفيه فاضالت-
  سيد رحمان امر دفتر آب و برق جالل آباد-

AMI  جالل آباد  از دفتر  سيد غالب -  
IF Hope  فونديشن جالل آباد    جيمس ريچي از دفتر -
IF Hope  فونديشن جالل آباد   جيم دوبريلو از دفتر -

  فلوران ولي ريليف انترنشنل آابل-
  جان ماريس ريليف انترنشنل الس انجلس-

.Ph.D از سندياگو ستيت يونورستي   داآتر راجر آافس -
نورستي ايرك فراست از سندياگو ستيت يو-  
  رابرت لودويگ از گوب بودونگ ديزآالزباد آالفورنيا-
  سندياگو آالفورنيا5340 ستيف برون روتري انترنشنل بخش -
  بريالي ارساليي از عبدالحق فونديشن جالل آباد-
  محمد اسحق از عبدالحق فونديشن جالل آباد-
  عبدلخاق ناحيه ششم جالل آباد-
جالل آباد محمد علم انجنير ناحيه ششم -  
  داآتر نصير خان پوهنتون ننگرهار جالل آباد-
  داآتر خليل احمد بهسودوال پوهنتون ننگرهار جالل آباد-
  سوزان اندرسن معاون انكشاف بين المللي جالل آباد ننگرهار-
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  گرستوفر سيلي معاون انكشاف بين المللي جالل آباد-
  مايكل پارآر اداره امداد امريكا در آابل-
ايك هوف برگر از اداره زراعت امريكا م-  
  ميجر لندا گرانفيلد قوماندان تيم اعمار دوباره شهر جالل آباد از آرمي اياالت متحده-
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 شرح مختصر زندگي، تجارب و تعليمات
 

Charles G. Du Vivier 
P.O. box 230638 

Encinitas CA 92023-0638 
U.S.A 

 
Email: DuVivierSD @aol.com 

Voice: (858) 756-5646 
Fax: (858) 756-2051 

_____________________________________________________ 
 

 پرزيدنت، دو ويويار آمپني آي آن سي
1982انسينيتاس آالفورنيا سال   

انكشاف منازل رهايشي اليسنس در اعمار عمومي منازل و مسول پيشبرد پروژه ها، تهيه و ديزان پروژه 
ام آار و توليدات اشتغال مداوم با اثرات محيطي پروژه ها راپور امكانات تكنيكي اراضي ها، تهيه پروگر

 و مشكالت بيولوزيكي و تسهيل و از بين بردن موانع از    پروژه ها
 منزل رهايشي، داراي تجارب وسيع در 550تهيه يكتعداد زياد نقشه هاي مناطق فرعي نشمين در حدود 

خش ساحل نشمين آالفرنياامور شاروالي ها و امور ب  
 

  1974-1982گرداننده و مالك و ستلنگ وند فارمز روز تاوان وسكانسن سالهاي 
 ايكر زمين زراعتي و چراگاه را به بزرگترين پرورشگاه گوسفند تبديل و آماده 345از هيچ آغاز و 

 استفاده وسكانسن ساخته است 
 

 شاروال، معاون شاروال، عضو شوراي شهري
  1992-2000نيتاس آالفورنيا شهر انسي

 
 نفر نفوس است آار 65000بحيث اعضو انتخابي شورا و شاروال اين شهر پر تحرك و ساحلي آه داراي 

 بحيث شاروال انتخاب و توجه زياد    در مسايل سياسي و احصاييه 1966 و 1992نموده و در سال 
نه ايجاد تفاهم بين اعضاي شورا مامورين عمارات، احترام به نقاط نظر افراد مختلف و همچنان در زمي

.شاروالي و عامه مردم نموده است  
 

1975- 2000تجارب ديگر مربوط به مسايل حكومت   
  

 بحيث عضو شورا يا ريس بكار پرداخته است
 دفتر اسكان شهر انسنيتاس 

 دفتر تنظيفات آارديف
 احياي مجدد ضياع آب و برق سن ايلهو

 اداره ضايعات آب انسينو
داره تنظيفات سندياگوا  

 اداره منطقوي تنظيفات
 اداره ترانزيت بخش شمال آونتي

 عضو بورد انجمن پالن گذاري دولتي سندياگو
 عضو آميته پاليسي محيط زيست

 عضو آميته مطالعاتي و مشورتي نارد آوست ترانزيت
 عضو بورد مشورتي ساختمان منازل در سندياگو
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تاسعضو آميشن پالن گذاري شهر انسيني  
 عضو بورد مشورتي انجمن در پالن گذاري اراضي در شهر اولين هاين

)انتخابي(تخمين آننده تكس ها در شهر وسكانسون   
 

 فعاليت هاي منطقوي
 

 عضو هيات مديره بورد انجمن آباداني سندياگو
 عضو هيات مديره انجمن اباداني نارد آونتي سندياگو

ي سازي اتحاديه ساختمانيعضو هيات مديره در قانون گذاري و پاليس  
 عضو هيات مديره و خزانه دار اطاق تجارت شهر انسينيتاس 

 عضو هيات بورد دوستان آتابخانه در انسينيتاس
 عضو آميته شهر هاي خواهر در انسينيتاس

 تنظيم آننده پروگرام تبادله نرس ها
  شاگرد جاپاني براساس تبادله شاگردان7مهماندار 

 
  آميته هافعاليت هاي فعلي در

 
 عضو دايمي روتري آلپ هاي انسينيتاس و له گوستا 

  2003-2004ريس آلپ سالهاي 
  5340امر منطقوي پل هبريشن بخش 

 اعانه دهنده عمده در بنياد روتري
E.L.C  عضو آميته بين المللي 

 
  جهت واآسنيشن ضد محرقه 2004 و هند در سال 1999سفر هاي به ايري تيريا در 

  2003 هاي ارابه دار به مالداوي توزيع چوآي
  2004اهداي وسايل به مرآزانكشاف زنان افغان هنگام افتتاح اين مرآز در سال 

  2004-2005تنظيم آننده قرضه براي ميكروآريدت ننگرهار افغانستان 
  1995اهداي دو مايكروبانك به هاندوراس 

 عضو آميته پالن تعين موضع براي موزيم هيرتيج سندياگو
 

1973ليساس در زمينه مطالعات محيط زيست   
 انتيوج آالج، يلوشپر اوهايو،

مطالعات در زمينه هاي مختلف ميجر در بخش استفاده از اراضي منطقوي و اثرات بيالوژيكي و سياسي 
 آن در يك پروژه تعليمي آواپراتيف بحيث پالنگدار يك پارك در شهر آليفلند اوهايو

 
 تعليمات ديگر

 
مالكيت جايداد ها و اداره بزنز در يونورستي وسكانسن له آراوسساختمان ،   

 مالكيت جايداد و اداره ساختمان در يونورستي آالفورنيا سندياگو
 اداره ساختمان در يونورستي دولتي سندياگو

 تريننگ در زمينه رهنمايي اتحاديه خانه سازان
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