دﯾﻮار ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻼب ۲۴۰۰۰ ،ﺑﺎﺷﻨﺪه ﺑﻠﺦ را ﺑﻬﺮه¬ﻣﻨﺪ ﻣ¬ﺳﺎزد
ﺟﻨﺮال ﻗﻨﺴﻮل آﻟﻤﺎن آﻗﺎی ﮐﺎرﺳﺘﻦ ﮔﺎﯾﺮ  ،ﮔﻔﺖ» :آب ﻣﻨﺒﻊ زﻧﺪﮔ و ﺛﺮوت اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺧﻮب ،آب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد .ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ دﯾﻮار ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻞ ،زﻧﺪﮔ ۲۴۰۰۰ ﻧﻔﺮ در ﭘﻨﺞ ﻗﺮﯾﮥ وﻟﺴﻮاﻟ ﺷﻮﻟﺮه را ﺳﻬﻞ ﻣﮐﻨﺪ .ﻣﻦ
اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻮار از ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺎ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ و وﻟﺴﻮاﻟ ﺷﻮﻟﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی
ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺣﻮﻣﺘﺪاری ﺧﻮب ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ ﻫﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳ ﻗﺮار دارد«.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻗﺮﯾﻪﻫﺎی ﺳﺮه ﻣﻨ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢزی ﺑﺎﻻ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢزی ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﺎﻗ ﭘﻠﻮان و ﺑﻮرﮔ واﻗﻊ در درهای در وﻟﺴﻮاﻟ ﺷﻮﻟﺮه ،در
ﻣﻌﺮض ﺳﯿﻼبﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرات زﯾﺎدی را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .دﯾﻮار ﺳﻪ ﻣﺘﺮی ﻣﺤﺎﻓﻆ ،از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﺎغﻫﺎ ،ﻣﺘﺐﻫﺎ ،دﮐﺎنﻫﺎ،
ﺳﺮکﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺤ و زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻞﻫﺎی آﺗ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ،وﺿﻌﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ‐ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ارﺗﻘﺎ ﻣدﻫﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔ اﻓﺮاد ﻣﺤﻞ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺑﺨﺸﺪ.
اﻧﺠﯿﻨﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﯿﻨ ،رﺋﯿﺲ اﺣﯿﺎ و اﻧﺸﺎف دﻫﺎت ﺑﻠﺦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﺟﺎری ﺷﺪن ﺳﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﮐﻨﺎر
رودﺧﺎﻧﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،دﯾﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﺳﯿﻞ ﺑﻌﺪ از ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺮوژه در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
اﯾﻦ دﯾﻮار از  ۱۵۰۰ﺟﺮﯾﺐ زﻣﯿﻦ زراﻋ ۳۰۰) ﻫﺘﺎر( و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی و ﺷﻐﻞﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد
ﻣﺤﻠ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ،از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ از ﺣﻤﻞ ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
 ۲۲ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺤﻖ رﻫﺬر ،واﻟ ﺑﻠﺦ ﮔﻔﺖ» :آﻟﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ از ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه
ﻣﻬﻤ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن ‐ آﻟﻤﺎن ) ،(RIDFﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزش در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ،ﻫﺪاﯾﺖ و ﻣﺸﻮرت را
ﺑﺮای ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮاﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ رﯾﺎﺳﺖ اﺣﯿﺎ و اﻧﺸﺎف دﻫﺎت ﮐﺎر ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ رﯾﺎﺳﺖ
اﺣﯿﺎ و اﻧﺸﺎف دﻫﺎت در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،اﺟﺮا و ﺣﻔﻆ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ در آﯾﻨﺪه ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ) (RIDFﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧ ﺗﻮﺳﻌﻪای  KFWاز ﺟﺎﻧﺐ وزارت ﻓﺪرال ﻫﻤﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻟﻤﺎن )(BMZ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺷﻮد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﺷﻤﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻧﻬﺎدﻫﺎی
وﻻﯾﺘ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای اﺳﺖ .در  ۷ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ۱۶۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟﺎده ۵۰ ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎﻧﺎل آﺑﯿﺎری
و  ۱۱ﺳﺪ ﺣﻔﺎﻇﺘ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻞ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ زﻣﯿﻦ در وﻻﯾﺎت ﺑﻠﺦ ،ﮐﻨﺪز ،ﺑﻐﻼن ،ﺗﺨﺎر و ﺑﺪﺧﺸﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﻐﻮل اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﺎزﺳﺎزی دو ﻣﺘﺐ در ﺳﻤﻨﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰۰اﻧﺠﯿﻨﺮ و
ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺖ ،ﺣﺪود  ۹۰۰دوره آﻣﻮزﺷ ﺗﺨﺼﺼ ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ،راﻫﻨﻤﺎﯾ و ﺳﻤﯿﻨﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺮای ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘ در آﯾﻨﺪه داﯾﺮ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

Teaser text:
وﻻﯾﺖ ﺑﻠﺦ ﻗﺮاردادی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ) (DRRDﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ،ﺑﻠﺦ 12 ،ﻗﻮس – ۱۳۸۹روز ﺷﻨﺒﻪ ،ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن – آﻟﻤﺎن و رﯾﺎﺳﺖ اﺣﯿﺎ و اﻧﺸﺎف دﻫﺎت
ﺳﺎﺧﺖ دﯾﻮار ﻣﺤﺎﻓﻈﺘ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱.۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در اﻣﺘﺪاد رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻠﺦ در وﻟﺴﻮاﻟ ﺷﻮﻟﺮه ،اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی از ﻣﻘﺎﻣﺎت
وﻻﯾﺘ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ واﻟ در ﻣﺰارﺷﺮﯾﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از  ۲۴۰۰۰ﻧﻔﺮ ﺳﺎﮐﻦ در ﭘﻨﺞ ﻗﺮﯾﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از دﯾﻮار
ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐ در ﺣﺪود  ۱۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (RIDFﻣﺤﺎﻓﻈﺘ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻞ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺑﻨﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ¬ای ﻫﻤﺎری اﻓﻐﺎن ‐ آﻟﻤﺎن
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