ﻫﻤﺎری آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺑﺪون ﻫﺮاس از آﻟﻮدﮔ
ﯾ ﺻﺒﺢ آﻓﺘﺎﺑ در ﻣﺘﺐ ﻓﺮﯾﺪه ﺑﻠﺨ در ﺑﻠﺦ ،ﻣﺮﮐﺰ وﻻﯾﺖ ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ اﺳﺖ.
ﺣﺪود  4000ﺷﺎﮔﺮد ﻫﻤﻪ روزه در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﺐ ﻣ روﻧﺪ .ﺷﺎﮔﺮدان در
ﺻﺤﻦ ﻣﺘﺐ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣ رﺳﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺎق آﻣﻮﺧﺘﻦ اﺳﺘﻨﺪ .وﻟ در ﻫﺮ ﺣﺎل
اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎﻧﻮ ﻧﺎدره ،ﺳﺮﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﺐ ﮐﻪ از ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﺪ،
ﺑﺨﺎﻃﺮ دارد ﮐﻪ» :ﻫﺮ روز ﺑﯿﻦ  10ﺗﺎ  20ﻋﺮﯾﻀﻪ ﺑﯿﻤﺎری درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﺮدم .ﺷﺎﮔﺮدان
از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و اﺳﻬﺎل رﻧﺞ ﻣ ﺑﺮدﻧﺪ و واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺰد داﮐﺘﺮ ﺑﻪ
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ «.او ﻣ ﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺮم ﺳﺎل ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣ
ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آب اﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺑﻮد«.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ از ﻧﺰدﯾ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎه آب
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ  13ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﯿﺰار اﺳﺖ .وی ﻣ ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ آب ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻟﻮده و ﻣﻤﻠﻮ از ﺧﺎک ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ آب را ﻣ ﻧﻮﺷﯿﺪم ،ﭘﺪرم ﻣﺠﺒﻮر
ﻣ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮد ﭼﻮن ﻣﻦ ﺷﺪﯾﺪا ﺷﻢ درد ﻣ ﺷﺪم «.ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
اﺟﺮای ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺧﯿﻠ ﻣﺸﻞ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،آن وﺿﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰی در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن در ﺣﺪود  6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو
ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧ و ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺷﻬﺮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﻠﺦ ﮐﻤ ﮐﺮد ﺗﺎ ﯾ ﺳﯿﺴﺘﻢ
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺻﺤ را ﺑﺮای ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﯾ ﺷﺒﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧ33 
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ،ﯾ ذﺧﯿﺮه آب ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  300ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ و دو ﭼﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ
واﺗﺮﭘﻤﭗ زﯾﺮآﺑ ،ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﻧﺪ .از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ،اﻓﺰودن ﮐﻠﻮرﯾﻦ ﺑﻪ آب،
ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ ﺷﺪن آب ﻣ ﮔﺮدد .ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧ و ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺷﻬﺮی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد .اﻧﺠﻨﯿﺮ
ﺣﻤﯿﺪاﻟﻪ ﯾﻼﻧ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﯾ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﯾ اﻧﺒﺎر ﺑﺮای ﻣﻮاد ﮐﯿﻤﯿﺎوی
ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب دارﯾﻢ .آب ﺑﻪ ﺷﻞ دواﻣﺪار ﮐﻠﻮرﯾﻦ ﻣ ﺷﻮد .از دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و آزﻣﺎﯾﺸ ﻧﯿﺰ ﺧﺮﺳﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾ ﺑﺮرﺳ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب را داده
اﺳﺖ «.اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ روی دﺳﺖ اﻧﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻬﺘﺮ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺠﻨﯿﺮ ﯾﻼﻧ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از  780ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﺒﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺟﺪﯾﺪ
وﺻﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧ در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ را ﺑﻪ  2000ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ 780 .ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺷﻤﺎر اﻓﺮاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  4000ﻣ رﺳﺪ ،اﮐﻨﻮن از آب ﭘﺎک

از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ آب ﭘﺎک در دﺳﺘﺮس ﻣﺎن
اﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ ورﻗﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﻔﺮاغ ﯾﺎ
اﺳﻬﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮده ام.

ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .آﻗﺎی وﺣﯿﺪاﻟﻪ راﺷﺪ ،آﻣﺮ آﺑﺮﺳﺎﻧ در وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ﻣ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘﻮل آب را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ
ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻮد ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آب اﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﭘﺎک را ﺑﺮای وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ«.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻠﺦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ ﺻﺤ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ.
وﻟ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم در روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آب را از درﯾﺎﻫﺎ ،ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ ،ﭼﺎه ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ
ﻫﺎی ﺗﺠﻤﻊ آب ﺑﺎران ﺑﺪﺳﺖ ﻣ آورﻧﺪ .آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ آﻟﻮده ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﯾﺎد و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣ ﮔﺮدد .ﺑﺎﻧﻮ ﻧﺎدره ﺗﺎﺛﯿﺮ آب اﺷﺎﻣﯿﺪﻧ
ﭘﺎک را در ﭼﻨﺪ واژه ﺧﻼﺻﻪ ﻣ ﮐﻨﺪ» :از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ آب ﭘﺎک در دﺳﺘﺮس ﻣﺎن اﺳﺖ،
ﻫﯿﭻ ورﻗﻪ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺘﻔﺮاغ ﯾﺎ اﺳﻬﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮده ام «.اﻧﺠﻨﯿﺮ ﯾﻼﻧ ،رﯾﯿﺲ ﻋﻤﻮﻣ
ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧ و ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺷﻬﺮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣ اﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺻﺤ وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ﺑﻪ وی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪ آب ،ﻣﻮارد اﺳﻬﺎل
در ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺘﺐ ﻓﺮﯾﺪه ﺑﻠﺨ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﺪون ﻫﺮاس از ﻣﯿﺮوب ﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻄﺶ ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ.
آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ آﻟﻮده در ﺑﺴﯿﺎری از وﻻﯾﺖ ﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾ ﻣﺸﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .دوﻟﺖ
آﻟﻤﺎن از ﺳﺎل  2004ﺑﺪﯾﻨﺴﻮ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ
ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از  77000ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  2009و  2017ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺪﯾﺪ
آب وﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨ ﺣﺪود  400000ﻧﻔﺮ ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧ دﺳﺘﺮﺳ دارﻧﺪ.
دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن از ﺳﺎل  2012ﺗﺎ  2016در وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ﺑﺮای اﻋﻤﺎر ﺷﺒﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺗﻼش
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻧﺘﺸﺎر :ﺳﺮﻃﺎن 1397
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :آﺑﺮﺳﺎﻧ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎﻟ(NC I + II) 
ﻫﺪاﯾﺖ دﻫﻨﺪه :وزارت ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن )(BMZ
ادارۀ ﻫﻤﺎر :وزارت ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﺴﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،رﯾﺎﺳﺖ آﺑﺮﺳﺎﻧ و ﮐﺎﻧﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺷﻬﺮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه :ﺑﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪ ای KfW
وﻻﯾﺎت :ﺑﺪﺧﺸﺎن ,ﺑﻐﻼن ,ﺑﻠﻎ ,ﮐﻨﺪز ,ﺗﺨﺎر
ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﺻﺤ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻮﭼ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺪت ﮐﻠ۲۰۰۸ ‐ ۲۰۱۸ :

