آب بیشتر ،باعث رشد دهقانی عبدالرحمان شد
 ۷حوت ۱۳۹۶

حاجی عبدالرحمان دهقان سالخوردهای در روستای بت خاک ولسوالی بگرامی والیت کابل است .او  ۶۵سال دارد و به گفته خودش
 ۴۵سال است که به دهقانی و باغداری مشغول است.
کمبود آب و نبود سیستم منظم شبکههای آبیاری در جریان سالهای گذشته ،آسیبهای بسیاری به حاجی عبدالرحمان و صدها دهقان و
باغدار دیگر در قریهی بتخاک رسانده است.
در گذشته جریان ضعیف آب که از کوههای بلند سرچشمه میگیرد ،مزارع این روستا را کمتر آبیاری میکرد -آب به گونه غیر منظم
و با ضایعات بیش از پنجاه درصد به روستاهای پایین -جایی که دهها دهقان همچون حاجی عبدالرحمان برای آبیاری مزارع خود به
آن نیاز دارند میرسید ،اما به همت پروژه تنظیم آب در مزرعه » «OFWMPاین جریان ضعیف آب از طریق یک کانال به طول
 ۷.۴کیلومتر به سرعت زیاد و بدون ضایعات به مزارع این ساحه جریان یافت .این کانال آبیاری قادر است  ۲هزار و  ۶۷۰جریب
زمین زراعتی را در ولسوالی بگرامی تحت پوشش آبیاری قرار دهد و در مجموع یک هزار تن از آن مستفید میشوند.
حاجی عبدالرحمان یکی از مستفیدشوندهگان این کانال آبیاری است .وی میگوید در جریان سالهای گذشته  ۵تا  ۶ساعت ضرورت
بود تا آب با  ۵۰درصد ضایعات به مزارعش برسد .کمبود آب سبب شده بود که تنها به باغداری بپردازد و از آن کمترین عاید را به
دست بیاورد ،اما با تکمیل شدن بازسازی این کانال ،حاال برای رسیدن آب به مزرعه حدود  ۲ساعت وقت نیاز است و آب بدون هیچ
نوع ضایعات و به سرعت به مزارع میرسد.
او میگوید که امسال توانسته با استفاده از آب همین کانال بر عالوه باغداری ،پیاز ،بادنجان رومی ،ماش ،لوبیا ،گندم و کچالو کشت
کند و از حاصل آن پول خوبی به دست آورد.
عبدالرحمان مانند صدها دهقان دیگر خوشحال است از این که از خدمات پروژه آب در مزرعه مستفید شده است این خدمات به وی
توان بخشیده تا زندهگی بهتر داشته باشد .او از تغییرات خوب در زندهگیاش حکایت کرد و این که آب چگونه توانست زندهگی او را
تغییر بدهد.

عبدالرحمان یکی از هزاران نمونه از اثرگذاری مثبت فعالیت پروژه آب در مزرعه بر زندهگی دهقانان و باغداران افغانستان است.
این پروژه از هشت سال به اینسو در پنج زون مشمول بر  ۲۳والیت فعالیت دارد.
ایجاد انجمنهای آبیاری ،بازسازی شبکههای آبیاری ،اجرا و تطبیق قطعات نمایشی زراعتی ،راهاندازی برنامههای آموزشی
کوتاهمدت ،ورکشاپها ،سمینارها برای ارتقای ظرفیت در بخش آبیاری ،مدیریت همآهنگی و نظارت از تطبیق پروژه از اهداف این
پروژه است.

تنها در  ۲۰۱۶خورشیدی پروژهی تنظیم آب در مزرعه قادر شده پنج شبکهی آبیاری را به طور کامل در والیت کابل بازسازی کند.
از این پروژهها بیش از چهار هزار و  ۷۰۰تن مستفید میشوند و بیش از شَش هزار و  ۶۶۰جریب زمین زراعتی آبیاری میشود.
پیش رو ،کامالً تکمیل
کار هشت پروژه دیگر که در سال جاری آغاز شده بود ،حدود  ۴۰درصد پیشرفت کرده که در جریان سال ِ
میشود و بهرهبرداری از آنها آغاز خواهد شد.

