
 های وزارت احیا و انکشاف دهاتافغانستان و تالش در آب تمشکال 

 ای جدی است.های زیرزمینی در افغانستان مسئلهمشکل کبود آب و پایین رفتن سطح آب

 مشکل آب آشامیدنی .１

 ۲۰۰۴های زیر زمینی افغانستان از سال های جیولوژیک ایاالت متحده امریکا، سطح آببر اساس یکی از سروی

ها با اختالف های مداوم سطح این آبتر رفته بود و پس از آن در اثر خشکسالیمتر پایین ۱.۴میالدی،  ۲۰۱۲ الی

 ها خشک شد و این در حالیر افت داشته است. به همین دلیل آب تعداد زیادی از چاهمت ۲۰مناطق، تا حدود 

 دارد.هزار افغانی هزینه بر می ۱۰۰تا  ۵۰ای نبوده و ها هم کار سادهی چاهاست که حفر دوباره

 ۲۰۲۵آشامیدنی مشکلی جهانی است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، تا سال  معضل کمبود و نبود آب

 ملیارد تن خواهد رسید. ۱.۸به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند به در سطح جهان میالدی تعداد کسانی که 

ی آب آشامیدنی برای خورشیدی به این طرف مشغول تهیه ۱۳۸۲سال وزارت احیا و انشکاف دهات افغانستان از 

ی آب آشامیدنی حفر شده است حلقه چاه به منظور تهیه ۶۹۶باشندگان این کشور است. تنها در یک سال گذشته 

 ۵۱۱( حدود ۱۳۹۸و این سلسله همچنان به سرعت جریان دارد. وزارت احیا و انکشاف دهات در سال جاری )

های آبرسانی را به بهره های دستی و ساخت شبکهها و بمبهها، نصب پایپب آشامیدنی، شامل حفر چاهی آپروژه

 برداری سپرده است.

درصد بود  ۴۲ی مسئوالن این وزارت، چهار سال قبل میزان دسترسی مردم کشور به آب آشامیدنی صحی به گفته

 درصد افزایش یافته است. ۵۴و اکنون این رقم به 

میالدی فعالیت خواهد داشت، متعهد است  ۲۰۲۶برنامه میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات که تا سال 

رود در این مدت هایی را طرح و تطبیق کند. انتظار میی آب آشامیدنی صحی ستراتیژی و پالنکه در بخش تهیه

ی جهانی هم حکومت افغانستان برای جامعهمند شوند. از سویی ها از نعمت آب پاک آشامیدنی بهرههمه افغان

ی اتباع این کشور را به آب آشامیدنی فراهم میالدی سهولت دسترسی همه ۲۰۳۰تعهد سپرده است که تا سال 

 کند.

شان کرده و از طرف دیگر استفاده از آب ها و محل زندگینبود آب پاک تعدادی از مردم را مجبور به ترک خانه

کودک در اثر نوشیدن آب ناپاک در  ۱۳۳راض گونان شده است. بر اساس گزارشی، روزانه ناپاک باعث شیوع ام

 دهند.های شان را از دست میافغانستان جان



هایی را هم به هدف پروژهکند که وزارت احیا و انکشاف دهات نه تنها برای روستانشینان آب آشامیدنی تهیه می

 کشور تطبیق کرده است. اط مختلفقدسترسی کوچیان به آب پاک در ن

ی آبرسانی های آب آشامیدنی، کیفیت آب و موادی که در تطبق پروژهاین وزارت متعهد است که ضمن تهیه

 باال ببرد. شوند رااستفاده می

 های آبیاریمشکالت سیستم -۲

نه سربند، نه کاریز ماند و باقی های آبیاری سنتی را ویران کرد، نه بند های چهل ساله سیستمواضح است که جنگ

 هایدرصد از ذخایر آبی افغانستان نیز در اثر خشکسالی ۴۰های موجود، حدود . طبق گزارشو نه هم ذخایر آب

 ، خشکیده اند.اخیر

ی آبیاری را بازسازی کرده های ویران شدهوزارت احیا و انکشاف دهات با تمام توان تالش دارد تا سیستم

 بخش انجام دهد. و کارهای جدیدی نیز در این

ها شامل، به بهره برداری سپرده است. این پروژه آبیاری رای پروژه ۲۴۳( حدود ۱۳۹۸این وزارت در سال جاری )

 شود.ها و ذخایر آب میکاری کاریزها و ساخت سربندها، جویها، پاککشیدن کانال

ی آب آشامیدنی تهیهی پروژه ۷۵۴خورشیدی  ۱۳۹۸در کل وزارت احیا و انکشاف دهات در پنج ماه نخست سال 

و به بهره برداری سپرده است که کم از کم کرده میلیون دالر امریکایی را تطبیق  ۲۰آبیاری به ارزش بیش از و 

 ها مستفید شده اند.تن از آن ۹۹۳۹۰۹

 


