همکاری آلمان با افغانستان
خبرنامه مطبوعاتی
حدود  ۲۰۰۰۰باشنده والیت تخار از دیوار محافظتی جدید در برابر سیالب و کانال آبیاری بهرهمند می شوند
تالقان ،تخار ۲۷ ،جوزا  -۱۳۹۹دیروز ،مقامات والیتی به همراه مدیر آژانس باسین دریای تالقان ) (TRBAدر شهر تالقان والیت تخار ،دیوار محافظتی
در برابر سیالب را افتتاح کردند .به دلیل مقررات ایمنی کووید ،۱۹-حدود  ۱۵شرکت کننده در مراسم افتتاحیه شرکت کردند .این دیوار به طول ۱.۵
کیلومتر از دو قریه و همچنین زیرساخت ها در کنار دریای تالقان و  ۲،۰۰۰جریب ( ۴۰۰هکتار) زمین در برابر سیل محافظت میکند و تقریباً ۲۰،۰۰۰
باشنده از آن بهره مند می شوند .صندوق توسعه زیرساختهای منطقهای همکاریهای آلمان با افغانستان ) (RIDFاین پروژه را با هزینهی کل در حدود
 ۱۲۲میلیون افغانی تمویل کرد.
والی تخار آقای عبدالحق شفق افزود " ،پروژه تحکیم سمت راست دریایی تالقان در منطقه حاجی رشید یکی از پروژه های مهم بوده که ساحات منطقه
حاجی رشید و زرگری را حفاظت نموده و به بیشتر از  ۲۴۰۰۰نفر زمینه کار فراهم کرد .خواهش ما از اداره مربوطه و اهالی اینست که در قسمت حفظ
و مراقبت پروژه نیز توجه جدی نمایند".
در سالهای اخیر ،سیالبهای شدید به خانههای دو قریه پرجمعیت حاجی رشید و زرگری خسارات وارد کرده است .سیل به زیرساختها در مناطق
اطراف و پُل ساخته شده توسط اداره احیا و انکشاف دهات آسیب رسانده است و همچنین به ذخیرهگاه آب نوراهلل  ،که آب  ۴۰۰هکتار از اراضی مزارع
و یک نیروگاه برق آبی کوچک را تأمین میکند ،آسیب زده است .کمیته انکشافی والیت تخار ،بر اساس اولویتهای انکشافی والیت ،ساختن دیوار
محافظ جدید در برابر سیالب و احیای یک کانال آبیاری را در اولویت قرار داده است .کار ساخت و ساز در ماه قوس  ۱۳۹۷آغاز و  ۱۶ماه را در بر
گرفت.
دیوار محافظ جدید از دو قریه ،سیستم های آبیاری محلی ومزارع محافظت خواهد کرد و به افزایش تولیدات زراعتی و تحریک رشد اقتصادی کمک
خواهد کرد .در عین حال ،شرایط زندگی بهبود پیدا میکند .باشنده گان در حال ساخت خانه ها و باغ ها در کنار دریا هستند ،چون دیگر از خسارات
سیل و فرسایش زمین نمیترسند .این ساخت و سازها برای حدود یک سال ،برای بیش از  ۸۰کارگر محلی با معاش روزانه ،شغل موقت ایجاد کرده است.
انجنیر قیام الدین سلطانی سرپرست حوزه دریایی تالقان افزود "با تطبیق این پروژه چاه های آشامیدنی سیستم آبرسانی شهر تالقان ،پُل دوصد متری
وساحات منطقه حاجی رشید و زرگری حفاظت گردیده و سربند کانال حاجی نوراهلل که بیشتر از  ۲۰۰۰جریب زمین را آبیاری می نماید ،اعمار گردیده
است .همچنان ،با تحکیم پروژه  ۷۵جریب زمین جدید در عقب دیوار نیز احیا گردیده است.
در طول دوره تطبیق برنامه RIDF ،برنامه آموزشی مرتبط با وظیفه ،جلسات مربیگری و ورکشاپ ها را برای مهندسان و مدیرانی که برای  TRBAکار
میکنند ،برگزار کرده است .این فعالیت ها با هدف ارتقای ظرفیت  TRBAدر شناسایی ،مدیریت ،اجرا و حفظ پروژههای مشابه به طور مستقل در آینده
انجام شده است TRBA .مسئول اجرا و حفظ این پروژه زیرساختی است.

بانک توسعه ای  KfWبرنامه صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای ( )RIDFرا به نیابت از وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه دولت فدرال
آلمان ( )BMZعملی می کند .صندوق توسعه زیرساخت های منطقه ای در نظر دارد با فراهم کردن زیرساخت های اساسی و توانمندسازی اداره و گروه
های شهروندی برای برنامه ریزی ،اجرا و عملی کردن پروژه های زیربنایی ،شرایط زندگی در شمال افغانستان را بهبود بخشد .اقدامات زیرساختی شامل
احداث جاده ها ،کانال های آبیاری ،دیوارهای محافظت در برابر سیل ،ساختن مکاتب و همچنین توسعه شبکه برق می باشد .از سال  1389این برنامه
بیش از  ۲۷۰کیلومتر راه و  ۹۸کیلومتر کانال آبیاری و  ۱۵دیوار حافظتی در برابر سیالب را حمایت مالی ،اعمار نموده و بازسازی کرده است .عالوه بر
این ،این برنامه  ۲۹ساختمان مکتب ساخته و  ۵۷۵۰خانوار را به شبکه برق وصل کرده است .تاکنون  ۵۵۰۰کارمند دولتی در دوره های آموزشی RIDF

شرکت کرده اند که هدف آنها آموزش کارمندان والیتی دولتی است .این امر مؤسسات افغانستان را قادر می سازد پروژه های همانند را در آینده به طور
مستقل اجرا کنند.

این خبرنامه مطبوعاتی از طرف بخش روابط عامه همکاری آلمان با افغانستان منتشر شده است.
برای معلومات بیشتر به شماره  ۰۷۹۷۸۱۶۰۵۰و ایمیل  pr-unit-afghanistan@giz.deبه تماس شوید.

