افغانستان رسه د آملان همکاري

د ښاري اوبو رسولو پیاوړي کول

وضعیت
د څښاک پاکې اوبه په افغانستان میشته خلکو د پاره یوه ارزښتناکه رسچینه ده .په داسې
حال کې چې په هیواد کې د پاکو اوبو د رسولو په الره کې یو څه پرمختګ شوی دی ،د
روغتیا نړیوال سازمان ( )WHOریپوټ ورکوي چې د افغانستان د ښاري اوسیدونکو
یوازې  ۳۱سلنه او د کلیوايل سیمو د خلکو شاوخوا  ۵سلنه د څښاک منظمې اوبو
رسونې ته الرسسۍ لري .ګڼ شمیر افغانان ال تراوسه د چینو ،کوچنیو رودونو د ویالو ،د
باران د اوبو د ټولولو د دودیزه سیستمونو ،کورنیو څاګانو یا برمه شویو سوریو څخه د مببو
په واسطه خپلې اوبه په الس راوړي .اوبه رسونه غیرمنظمه ده او د اوبو د السته راوړلو
لګښتونه ،د مثال په توګه د اوبو د ټانکونو څخه چې د خصوصی کسانو له خوا راوړل
کیږي ،ډیر لوړ دي .په کلیوايل سیمو کې پاکو او ارزانه اوبو ته الرسسۍ ډیر محدود دی.
ډیرې زیاتې اوبه د څاګانو او کوروالو ترمنځ د پایپونو په شبکو کې د سوریو د شتون او د
حد نه زیاتې کارونې او نورو تخنیکي ستونزو له امله ضایع کیږي .همدارنګه د نامناسبې
کارونې یا د مخنیوونکو اقدامونو د نشتوايل په پایله کې نور فشار هم ژر د اوبو په رسچینو
باندې زیاتیږې چې په یو شمیر سیمو کې د اوبو په ویشلو باندې د شخړو المل ګرځي.
افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د اقلیم د بدلون له امله تر ټولو
زیات متاثره کیږي.

لنده کتنه
پروګرام

د کابل ښاري اوبه رسونه ( ۳-۱پړاوونه)
د کابل ښار د فاضله اوبو مدیریت (پالن شوی دی)
په شاميل افغانستان کې ښاري اوبه رسونه (شاميل ښارونه )۲-۱

دستور ورکوونکی

د املان د اقتصادي همکاریو او پراختیا فدرال وزارت ()BMZ

رشیک

د افغانستان د ښارجوړولو او د کورونو د ودانولو وزارت
د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزاسیون رشکت

پلۍ کوونکی سازمان

د  KfWپراختیایي بانک

والیت

کابل ،بغالن ،بلخ ،کندز ،تخار ،بدخشان

د پروګرام موخه

په کابل او په شاميل افغانستان کې د ټاکل شویو والیتي ښارونو
د څښاک د لوړ کیفیت اوبو رسولو ته سمون ورکول او د کابل د
بیالبیلو ښاري ناحیو دپاره د محالتو رسه مناسب د فاضله اوبو د
مدیریت د تکنالوژیو را په ګوته کول.

د فاضله اوبو د مدیریت په اړه ډیرې نورې جدي ستونزې لیدل کیږي .زیاتې فاضله اوبه د
پروسس نه پرته په مستقیمه توګه سندونو ته خويش کیږي یا په خاوره کې زبیښل کیږي .د
څښاک ناولې اوبه او نا پروسس شوي فاضله اوبه د خلکو پر روغتیا باندې ډیر زیات منفي
اغیزه کوي او د راز راز رنځونو لکه کولرا او نس ناستي سبب ګرځي .کارپوهان اټکل کوي
چې د ټولو رنځونو  ۳۰سلنه د ناویلو اوبو له امله منځته راځي .په  ۲۰۰۶کال کې ،د کابل
ښار د نړیوال بانک په مايل مرستې رسه د فاضله اوبو د مدیریت د سمون دپاره لومړنۍ
پالن تدوین کړ خو تر اوسه پورې پلۍ شوی ندی.

موخه
په کابل او په شاميل افغانستان کې د ټاکل شویو والیتي ښارونو د څښاک د لوړ کیفیت
اوبو رسولو ته سمون ورکول او د کابل د بیالبیلو ښاري ناحیو دپاره د محالتو رسه مناسب
د فاضله اوبو د مدیریت د تکنالوژیو را په ګوته کول.

اقدامونه او پایلې
د  ۲۰۰۴کال راهیسې ،د  KfWپراختیایي بانک د املان د اقتصادي همکاریو او پراختیا
د فدرال وزارت ( )BMZپه استازیتوب زیاربايس چې په افغانستان کې خلکو د څښاک
پاکې اوبه ورسول يش .په کابل کې د اوبو رسولو او د فاضله اوبو د منجمنت د سمون په
موخه د ودانیزو اقدامونو تر څنګ نوموړی بانک د هیواد په شامل کې په بیالبیلو ښارونو
او ښارګوتو کې زیات شمیر پروژې هم پلۍ کوي .د کابل دپاره د فاضله اوبو د مدیریت د
یوې نوې سرتاتیژۍ د تدویونولو پالن هم جوړ شوی دی.
د کابل دپاره اوبه
د کابل په څلورو ناحیو کې د څښاک د اوبو
نوې څاګانې ودانیږي چې په ورځ کې به
 ۱۱۱٫۰۰۰مرتمکعبه اوبه ورسوي .د اوبو د
راټولوونکو او نښلوونکو دپاره د نویو پایپونو په
ودانولو ،د پمپ ستیشنونو په پراخولو او د
ښار په مرکز کې د اصيل او فرعي پایپونو د
زغولو ،او همداراز د موجوده بیخبنا د څارنې
او ساتنې او ترمیم له الرې د څښاک د اوبو
رسونې یوه عرصي شبکه د جوړیدو په حال

په کابل کې د اوبو د شبکې رسه شاوخوا د
کوروالو نوي یا رغول شوي
نښلونې

۶۷٫۱۰۰
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کې ده ۲۱ .نوې څاګانې اوس جوړې شوي دي چې اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه
رسوي .هره ورځ شاوخوا  ۵۴٫۰۰۰مرتمکعبه اوبه اوس د کابل د اوبو رسونې په شبکه
کې لیږدیدالی يش .د پروژې د پیل څخه راهیسې د اوبو رسونې د سیستم رسه د نښلول
شویو کوروالو شمیر د  ۱۰٫۰۰۰نه نږدې  ۵۴٫۰۰۰ته رسیدلی دی .تر  ۲۰۲۰کاله پورې به د
اوو ښاري ناحیو شاوخوا  ۸۷٫۰۰۰نور اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته الرسۍ ومومي.
برسیره پردې ،د پایپالینونو په سیستم کې د تخنیکي نیمګرتیاوو له امله د اوبو ضایعاتو کچه
د  ۷۰سلنې څخه  ۵۰سلنې ته راټیټه شویده او په پام کې ده چې په راتلونکي کلونو کې ۴۰
سلنې ته نوره هم راټیټه يش .موخه دا هم ده چې تأمین يش چې د اوبو رسونې په نوې
سیمه کې د اوبو په بهیر کې هیڅ ډول زیان او خنډ شتون ونلري.
د کابل د څښاک د اوبو رسونې د سیستم پراخول د فرانسې د پراختیایي د ادارې
 )Agence Française de Développement (AFDاو د امریکې د نړیوالې پراختیا
 )United States Agency for International Development (USAIDد ادارې
له خوا هم متویلیږي.

په شاميل افغانستان کې د اوبو د شبکو رسه شاوخوا
نښلونې

۱۲۵٫۰۰۰

د پورتینو ودانیزو اقدامونو د مستقیمې پایلې په حیث الندې د پام وړ اغیزې په الس
راغلې دي:
•د بلخ په ښار کې ،د اوبو د شبکې رسه د  ۷۶۴کوروالو نښلول او شپږ عامه نلونه
متویل شوي دي چې شاوخوا  ۹٫۵۰۰تنو ښاریانو ته د څښاک پاکې اوبه رسوي.
د څاګانو ودانول او د اوبو د ساتلو د ظرفیتونو او د ویشلو د شبکو پراخول هم د
شاوخوا  ۳۶٫۰۰۰تنو اوسیدونکو دپاره پاکو اوبو ته د الرسسۍ موندنې بنسټونه
منځته راوړل.
•په امام صاحب کې ۱٫۸۰۰ ،کوروال د اوبو رسونې د شبکې رسه نښنول شوي دي
او شپږ عامه نلونه متویل شوي دی چې د  ۲۰٫۰۰۰نه زیاتو ښاریانو ته د څښاک
اوبه رسوي.
•د اوبو نوي اتصالونو په پلخمري کې د  ۳۸٫۰۰۰تنو ،په تالقان کې د  ۱۳٫۰۰۰تنو او
په مزاررشیف کې د  ۴۵٫۰۰۰تنو دپاره د څښاک اوبو ته الرسسۍ برابر کړی دی.
•په فیض آباد کې د  ۳٫۵۰۰کوروالو د نښلولو او  ۴۱عامه نلونو پالن د جوړیدو په
حال کې چې په پایله کې به  ۸۵٫۰۰۰تنو ښاریانو ته اوبه ورسول يش.

د پایپالینونو د سوریو له امله د اوبو ضایعات د  ۷۰سلنې څخه ۵۰
سلنې ته راټیټ شول

د شاميل افغانستان په ښارونو کې د څښاک اوبو رسونې ته سمون ورکول
د شاميل افغانستان د بلخ والیت د بلخ ،د بدخشان والیت د فیض آباد او د کندز والیت
د امام صاحب په ښارونو کې د څاګانو نوې سیمې جوړې شوي دي او د اوبو زیرمې،
پمپ ستیشنونه او د ویشلو او رسولو شبکې ودانې شوې دي .د دغو شبکو رسه د
کوروالو د نښلولو له برکته چې په دې ورستیو کې یې صورت موندلی دی ،زیات شمیر
اوسیدونکي اوس په خپلو کورونو کې د څښاک اوبو ته الرسسۍ لري .هغه کسان چې د
اوبو د شبکې د سیمې څخه بهر ژوند کوي خپلې اوبه د عامه نلونو څخه په الس راوړي .د
بغالن والیت د پلخمري ،د تخار والیت د تالقان ،د بلخ والیت د مزاررشیف او د بدخشان
والیت د نوآباد ښارونو هم د اوبو نوي اتصالونه په الس راوړل.

د  ۲۰۰۴کال راهیسې په ټولیزه توګه ،شاوخوا  ۱۲۵٫۰۰۰د اوبو نښلونې (د کوروالو
نښلونې او عامه نلونه) رغول شوي یا نوي ودان شوي دي.
په کابل کې د حفظ الصحې سیتسم ته سمول ورکول
د  KfWپراختیایي بانک د افغان حکومت رسه په کابل کې د فاضله اوبو د منجمنت او
کانالیزاسیون د یوه ماسټرپالن په تسویدولو کې مرسته کوي .په دې کار کې د  ۲۰۰۶کال
موجوده پالن په بنسټیزه توګه بدلون مومي ،هغه ته د اوسنیو اړتیاوو رسه سمون ورکول
کیږي او ملنه یې د پلۍ کولو ،عملیاتو او څارنې او ساتنې برخو ته زغول کیږي ،او اړین
نهادي ظرفیت جوړیږي .د ماسټرپالن د طرح کولو لړۍ په  ۲۰۱۷کال کې پیل شوه .د دغه
پالن اړونده نیامیي لګښت به د افغان حکومت په غاړه واخيل .د دې لپاره چې دغه نوې
طرحه چې د ځال ځال ښاري ناحیو دپاره د فاضله اوبو د ځانګړیو او غیرمتمرکزو تکنالوژیو
پر بنسټ والړه ده ،په اغیزمنه توګه پلۍ يش د افغان حکومت او څوملیتي مرستندویو
لوریو تر منځ هراړخیزه همکاري ته اړینه لیدل کیږي.
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