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کار شامری از پروژههای آبیاری آغاز و شامری به بهرهبرداری سپرده شد

کار چندیــن پــروژه مهــم ســاخت شــبکههای
آبیــاری ،تنظیــم آبریزههــا و همچنیــن
بهرهبــرداری از چنــد شــبکه و کانــال
آبیــاری ،آبرســانی شــهری ،متدیــد لیــن
برقرســانی بــا برگــزاری مراســمی در ارگ
بــا حضــور محمدارشفغنــی رییسجمهــور،
امراللــه صالــح معــاون اول ریاســتجمهوری،

فضلمحمــود فضلــی رییــس عمومــی اداره امــور
ریاســتجمهوری ،فضلهــادی مســلمیار رییــس
مجلــس ســنا ،داکــر انوارالحــق احــدی وزیــر
زراعــت ،آبیــاری و مالــداری و تعــدادی از اعضــای
کابینــه رســاً آغــاز شــد.
ب و بــرق»،
ایــن مراســم کــه بــه مناســب «هفتــه آ 
برگــزار شــده بــود ،ابتــدا داکــر انوارالحــق احــدی

تنظیم آبریزهها بسرت طبیعی برای حفظ و مدیریت آب
 ۱۳۳شبکه آبیاری به بهرهبرداری رسید
د اوبو مدیریت او د اوبولګولو شبکو د رغنیزو چارو پیل
برنامههای مدیریت آب در وزارت زراعت

وزیــر زراعــت ،آبیــاری و مالــداری ،برنامههــای ایــن
وزارت را در زمینــه ســاخت  ۱۲۷شــبکه آبیــاری،
تنظیــم ۱۵۱هــزار هکتــار آبریــزه و همینطــور
آمــاده بهــرهداری شــدن  ۱۳۳شــبکه دیگــر آبیــاری
در مناطــق مختلــف کشــور معلومــات ارایــه کــرد.
آقــای احــدی افــزود کــه بــا ســاخت ایــن شــبکهها
بیــش از پنجاهوشــشهزار هکتــار زمیــن تحــت
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پوشــش آبیــاری قــرار میگیــرد.
وزیــر زراعــت ،آبیــاری و مالــداری گفــت کــه بــرای
ســاخت  ۱۳۳شــبکه آبیــاری ۴۲۶ ،میلیــون و
۵۲۵هــزار و  ۵۸۹افغانــی هزینــه شــده اســت.
او تاکیــد کــرد کــه انتظــار مــیرود ســاخت ایــن
شــبکهها بیســت تــا ســی درصــد بــه افزایــش
ادامــه ص .3
حاصــات زراعتــی...
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د بزګر خربې

تنظیم آبریزهها بسرت طبیعی برای حفظ و مدیریت آب

د اوبو دمدیریت په لور یو بل ګام
اوبــه د ژوندانــه لــه اســايس اړتیــاوو څخــه ګڼــل کېــږي.
افغانســتان د روانــو اوبــو پراخــې رسچینــې او زېرمــې
لــري ،چــې پــه هېــواد کــې دننــه پــه بېالبېلــو برخــو کې
د ګټــې اخیســتنې لپــاره بایــد پــه ښــه ډول مدیریــت
يش.
افغانســتان د آمــو ،هریــرود مرغــاب ،د هلمنــد ،د
شــال او د کابــل ،د اوبــو پنځــه مهمــې حــوزې لــري
چــې هــره یــوه یــې ځانګــړې تخنیکــي ،اقتصــادي او
ســیايس اړخونــه لــري.
نــن ســبا د اوبــو اهمیــت او ارزښــت تــه پــه کتــو د
بــري پرمختــګ خــورا ســر عنــر اوبــه ګڼــل کېــږي،
انســانان پــه خپــل بــري تاریــخ کــې تــل د اوبــو د
پیــدا کولــو پــه لټــه کــې وو او هڅــه یــې کــړې ،چــې
د اوبــو زېرمــې پــه واک کــې ولــري او پــه هغــو ځایونــو
او ســیمو کــې ژونــد وکــړي چــې ترڅنــګ یــې چینــې،
رودونــه ،ســیندونه او ســمندرونه وي چــې پــه پایلــه کــې
یــې لــوی لــوی متدنونــه ،لکــه پــه لرغــوين مــر کــې د
نیــل رود متــدن ،د دجلــې او فــرات د ســیندونو پــر غــاړه
د بیــن النهریــن متــدن او داســې نــور پنځــويل دي.
د اوبــو مدیریــت نــه یــوازې زمــوږ د نــن لپــاره مهمــه
مســأله ده ،بلکــې د افغانســتان د ســبا وده هــم تــر
ډېــره حــده د اوبــو لــه ســامل مدیریــت رسه اړه لــري.
د نفوســو لــه زیاتېــدو رسه د اوبــو غوښــتنه هــم
زیاتېــږي ،نــو د اوبــو ســطحه ورځ تــر بلــې پــه ښــکته
کېــدو ده چــې څــو کالــه وروســته بــه مــوږ د اوبــو پــه
برخــه کــې لــه جــدي ســتونزو رسه مخامــخ شــو .پــه
افغانســتان کــې  ۹۸٪فیصــده اوبــه د کرنــې پــه خاطــر
اســتعاملیږي.
د هېــواد د اوبــو مدیریــت او ښــې ګټــې اخیســتنې
د هلــو ځلــو پــه دوام ،د کرنــې وزارت هــم د یوشــمېر
پــروژو پــه الره اچولــو رسه خپلــه ونــډه تــر رسه کــړې ده.
د حکومــت د ســل ورځــې او ســل زېــري د طرحــې پــه
اډانــه کــې روانــه اوونــۍ د اوبــو او برېښــنا اوونــۍ ده،
چــې تــر ډېــره د اوبــو مدیریــت او بزګرانــو تــه د کرنیــزو
اوبــو برابرولــو پــه پــار پــه کــې د اوبولګولــو یوشــمېر
شــبکې ګټــې اخیســتنې تــه وســپارل شــول او د
یوشــمېر نــورو شــبکو رغنیــزې چــارې پیــل شــوې.
د کرنــې وزارت لــه خــوا پــه  ۱۱والیتونــو کــې د
اوبولګولــو  ۱۳۳شــبکې ګټــې اخیســتنې تــه وســپارل
شــول او ترڅنــګ یــې د هېــواد پــه  ۱۴والیتونــو کــې بیــا
د اوبولګولــو د  ۱۲۷شــبکو رغنیــزې چــارې پیــل شــوې.
د اوبولګولــو د یــادو شــبکو پــه جوړېــدو رسه ،د کرنیــزو
اوبــو مدیریــت ښــه کېــږي او دغــه راز د کارموندنــې او د
کرنیــزو حاصالتــو کچــه لوړېــږي.
د اوبــو مدیریــت او د کرنیــزو حاصالتــو زیاتوالــی
غښــتيل او مســتقیمه اړیکــې لــري.
د کرنیــزو حاصالتــو تلپاتــې زیاتوالــی ،د ډېــرو
ځمکــو خړوبــول ،د بــې وزلــۍ کچــه ټیټــول ،د خــوړو
خوندیتــوب ،د اوبــو د ضایعاتــو مخنیــوي ،د وچکالــۍ
منفــي اغېــزې کمــول او د کرنیــزو محصوالتــو د صادراتو
زیاتوالــی ددغــو پــروژو د جوړولــو موخــې دي.
ددغــو پــروژو پــي کېــدل او تــرې ګټــه اخیســتل د
بزګرانــو د عوایــدو زیاتــوايل ،کارموندنــه او د کرنیــزو
ســیمو د زیاتــوايل المــل هــم کېــږي.
د کرنیــزو حاصالتــو ۲۰تــر ۳۰ســلنه زیاتوالــی او
۲۰تــر ۳۰ســلنه د اوبــو د ضایعاتو مخنیــوي د اوبولګولو
د دغــو شــبکو د پــي کېــدو نــور عمــده اغېــزې دي.
پــه هېــواد کــې د کال لســګونه زره هکټــاره ځمکــې
خړوبــول ،د کرنیــز تولیــد او د کار د زیاتــوايل المــل
کېــږي ،چــې پــه پایلــه کــې د صادراتــو د زیاتــوايل او د
هېــواد د اقتصــادي ودې المــل کېــږي.

تاثیــرات منفــی تغییــرات
اقلیــم ســبب شــده تــا مقــدار
بارندگیهــای ســاالنه در
کشــور کاهــش یابــد .برعــاوه،
ســطح آبهــای زیرزمینــی نیــز
حشمتالله حبیبی  
تــا حــدودی متاثیــر شــده و
گزارشگر
پاییــن رفتــه اســت.
یکــی از عوامــل پاییــن رفــن ســطح آبهــای زیرزمینــی نبــود
یــک میکانیــزم کارا جهــت کنــرول آبهــای ناشــی از بارندگیهــا
میباشــد .وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری بــه منظــور تنظیــم
آبریزههــا کــه باعــث حفاظــت از چراگاههــا ،خــاک و ایجــاد
اســتواری در برابــر تخریبهــای ناشــی از ســیالب ،تقویــت سیســتم
چرخشــی آب و احیــای جنــگالت و کاهــش خشکســالی میشــود،
همــه ســاله آبریزههــا را تنظیــم منــوده ،تنهــا امســال کار تنظیــم
۱۵۱هزارهکتــار آبریــزه را در  ۲۵والیــت آغــاز کــرده اســت .در
ســالهای گذشــته نیــز جهــت مدیریــت آب هــزاران هکتــار زمیــن
و تپهزارهــا را بــا آبریزههــا تنظیــم منــوده کــه موجــب افزایــش
حاصــات ،بهبــود محیــط زیســت و مدیریــت آبهــای زیــر زمینــی
گردیــده اســت.

آبریزه چیست؟

مســاحتی از زمیــن کــه در زمــان بارندگــی ،جریــان آبهای ســطحی
را از نواحــی مرتفــع بــه ســمت پاییــن و در مســیر شــیب زمیــن تخلیه
منایــد ،آبریــزه اســت .تنظیــم آبریــزه ،اقدامــات اجرایــی موثــر
بهمنظــور حفاظــت آب و خــاک و پوشــش نباتــی ،تنظیــم آبریــزه
گفتــه میشــود کــه در فرســایش ،رســوب ،ســیالب و تقویــت منابــع
آبهــای زیرزمینــی مــورد نظــر میباشــد ،یــک حوضــه آبریــزه از
آب ،خــاک ،بــاران ،جنــگل ،علفچــر کــوه و تپــه و رودخانــه شــکل
میگیــرد .آبریــزه توســط ارتفاعاتــی کــه بــه آن خــط مــرز حوضــه یــا
خــط تقســیم آب محصــور میگــردد ،هــر حوضــه دارای یــک محــل
خروجــی یــا نقطــه مترکــز اســت کــه متــام آبهــا از ســطح حوضــه،
از ایــن نقطــه تخلیــه میگــردد ،پایینتریــن نقطــهای اســت کــه
آبهــای حاصــل از بارندگیهــا از ســطح حوضــه بــه ایــن نقطــه
هدایــت میگــردد .در داخــل حوضــه آبریــزه یــک دره مرکــزی و یــا
یــک رودخانــه اصلــی وجــود دارد کــه متــام آبهــای آبریزههــای
ســطح حوضــه بــه ایــن دره تخلیــه میشــود .هرحوضــه آبریــزه از
چندیــن زیــر حوضهــا بــه واحدهــای کوچــک تقســیم میشــود و
کوچکتریــن جــزی یــک حوضــه آبریزههــا کــه عملیــات تنظیــم
آبریــزه روی آن اجــرا میشــود ،قطعــه گفتــه میشــود .حوضــه
آبریزههــا شــامل دو قســمت میباشــد ،حوضــه آبریــزه فوقانــی
و تحتانــی ،حوضــه آبریــزه ناحیــه فوقانــی شــامل مناطــق کــوه
و تپههــا بــوده و حوضــه ناحیــه تحتانــی شــامل مناطــق همــوار
کــه رودخانههــا در آن جریــان دارد .تنظیــم آبریزههــا در ابتــدا،
از ناحیــه فوقانــی اجــرا میشــود تــا حوضــه آبریــزه تحتانــی ،از
خطــرات ســیل ،پــر شــدن ســدها و از رســوبات مصــوون مبانــد.
تنظیــم آبریزههــای فوقانــی بــر تحتانــی اولویــت دارد زیــرا حوضــه
تحتانــی تحــت تاثیــر حوضــه فوقانــی میباشــد.

آبریزه از کجا آغاز شد؟

آبریزههــا در اوایــل قــرن بیســتم در کشــورهای امریــکای شــالی
مــورد توجــه قــرار گرفــت .در آن زمــان تاکیــد بیشــر بــر تنظیــم
آبریزههــای فوقانــی بــا اهــداف کنــرول ســیالب ،کیفیــت آب و
تولیــد آب بــود .پــس از آن بــه ســمت کشــورهای در حــال توســعه
گســرش یافــت و عــاوه بــر اهــداف فــوق کنــرول ســیالب ،رســوب
و فرســایش مــورد توجــه قــرار گرفــت ،مدیریــت جامــع تنظیــم
آبریزههــا بــه آن اضافــه شــد .در حــال حــارض بــا توجــه بــه
توســعه شــهرها ،افزایــش جمعیــت ،کمبــود آب آشــامیدنی ناشــی

از خشکســالیها ،کمبــود منابــع غذایــی و زراعتــی ،تنظیــم حوضــه
آبریزههــای تحتانــی نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه یعنــی موضــوع
سدســازی بــرای تولیــد بــرق و سیســتم آبیــاری نویــن ،حفاظــت از جــاده
در برابــر تخریــب ســیالب اســت.

اهمیت آبریزه در کشور ما

تنظیــم آبریزههــا بــرای کشــور مــا دارای اهمیــت زیــادی دارد زیــرا
افغانســتان کشــور زراعتــی بــوده و اقتصــاد آن وابســته بــه محصــوالت
کشــاورزی و مالــداری اســت و هشــتاد فیصــد درآمــد روزانــه مــردم مــا
وابســته بــه منابــع طبیعــی اســت .تنظیــم آبریزههــا در برابــر حــوادث
طبیعــی موثــر واقــع میشــود .تنظیــم آبریزههــا موجــب افزایــش
تولیــد زراعتــی ،علفچــر ،جنــگالت و مالــداری شــده کــه در نتیجــه
وضعیــت معیشــتی و اقتصــادی مــردم مــا را بهبــود بخشــیده و موضــوع
مهاجــرت و مشــکالت اجتامعــی را نیــز کاهــش میدهــد.

تاثیرات تنظیم آبریزه

خالصــه تاثیــرات اجــرای تنظیــم آبریزههــا را در فراهــم شــدن زمینــه
اشــتغال ،کاهــش جــرم و مشــکالت اجتامعــی ناشــی از بیــکاری و
مهاجــرت بــه کشــورهای همســایه ،افزایــش ســطح تولیــد در بخــش
زراعــت ،جنــگالت ،باغهــا ،مالــداری ،حفــظ آب و خــاک و پوشــش
نباتــی منابــع طبیعــی ،کاهــش ســیالبهای مخــرب ،تقویــت آبهــای
زیــر زمینــی و افزایــش آب چشــمهها ،کاریزهــا و رودخانههــا ،تامیــن
آب زراعــت و آب آشــامیدنی ،کاهــش اثــرات خشکســالی ،ایجــاد
رشایــط بــرای زندگــی حیــات وحــش و پرنــدهگان ،بهبــود رشایــط
اقلیمــی کشــور و منطقــه میتــوان خالصــه کــرد.

اهداف تنظیم آبریزهها

اجــرای تنظیــم آبریزههــا ،منابــع طبیعــی را حفاظــت کــرده و از طرفــی
وضعیــت معیشــتی ســاکنین حوضــه را بهبود میبخشــد .برعــاوه ،حفظ
و بهرهبــرداری مناســب منابــع آب و خــاک بــه عنــوان دو بســر طبیعــی و
اصلــی بــرای زندگــی انســانها و توســعهای پایــدار ،جلوگیــری از تلفــات
آب در مناطــق مــورد نیــاز و برنامهریــزی بــرای تامیــن آب در ناحی ـهی
تحتانــی حوضــه آبریــزه ،تعدیــل خســارت ناشــی از ســیالبها،
کنــرول هــرز آبهــا و تغذیـهی مخــازن آبهــای زیــر زمینــی و کمــک به
افزایــش آبدهــی کاریزهــا ،چاههــا ،چشــمهها و رودخانههــا ،کاهــش
تاثیرپذیــری آبخیزهــا نســبت بــه خشکســالی ،جلوگیــری از حمــل
رســوبات بــه مخــازن ســدها و شــبکههای آبیــاری ،مدیریــت و توســعه
منابــع نباتــی ســطح زمیــن شــامل چــراگاه هــا ،علفچرهــا ،تاالبهــا،
بیشــهزارها و جنــگالت ،بهبــود رشایــط زیســت محیطــی و بهبــود
وضعیــت اقتصــادی ســاکنین آبریزههــا ،ایجــاد رشایــط مناســب بــرای
زندگــی حیــات وحــش و پرنــدهگان ،اشــتغالزایی بــرای افــراد ســاکنین
حوضــهای آبریــزه در بخشهــای اجرایــی ،حفاظتــی و در بخــش
تولیــد محصــوالت درختــان جنگلــی و زراعتــی ،بهبــود رشایــط اقلیمــی
منطقــه از اهــداف دیگــر تنظیــم آبریزههــا میباشــد.

مراحل ساخت آبریزهها

جهــت اجــرای برنامــه تنظیــم آبریزههــا ،تهیــه نقشــه اصلــی،
جمـعآوری اطالعــات ،بررســی چالشهــا و موانــع ،دیزایــن یــا طراحــی،
عملیــات اجرایــی رضوری بــوده و اســاس آن را بیــان میکنــد .افزایــش
آبهــای زیرزمینــی بــا تنظیــم و ســاخت آبریزههــای آب ناشــی
از ســیالب ،بــاران و بــرف در زمیــن جــذب شــده و ذخیــره میشــود
ایــن امــر ســبب افزایــش آبهــای زیــر زمینــی شــده و از پاییــن رفــن
ســطح آبهــای زیــر زمینــی جلوگیــری میکنــد .افغانســتان از شــار
آســیبپذیرترین کشــورها در برابــر تغییــرات اقلیمــی اســت و از ایــن
ناحیــه مشــکالتی چــون خشکســالی و رسازیــر شــدن ســیالبها را
تحمــل کــرده اســت ،در تنظیــم آبریزههــا بیشــرین آبریزههــای
زراعتــی ،جنگلــی و آبریزههــای کوهــی میباشــند ،پروگــرام آبریزههــا
در ســاحات تطبیــق میگــردد کــه فایدهشــان بیشــر بــه مســتفدین
برســد.

۳

هفتهنامه دهقان شماره یکصدوچهلم شنبه ۱۱ثور ۱۴۰۰

 ۱۳۳شبکه آبیاری به بهرهبرداری رسید
محمدتمیم صدیقی

گزارشگر

وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری ،در هفتــه آب
و بــرق ۱۳۳ ،شــبکه آبیــاری را بــه بهرهبــرداری
ســپرد.
بــه مناســبت بهرهبــرداری ایــن شــبکهها
و هفتــه آب و بــرق ،مراســمی در ارگ
ریاس ـتجمهوری بــا حضــور محم ـدارشف غنــی
رییسجمهــور ،امراللــه صالــح معــاون نخســت
ریاس ـتجمهوری ،داکــر فضلمحمــود فضلــی،
داکــر انوارالحــق احــدی وزیــر زراعــت ،آبیــاری
و مالــداری ،خانمحمــد تــکل رییــس اداره ملــی
تنظیــم امــور آب ،حمیداللــه ییالنــی رییــس
عمومــی رشکــت دولتــی آبرســانی و فاضــاب
شــهری و شــاری از اعضــای کابینــه و برخــی از
روســای وزارت زراعــت برگــزار شــده بــود.
در ایــن مراســم ،رییسجمهــور از طریــق
متــاس ویدیویــی ،دســتور بهرهبــرداری ایــن
شــبکهها را صــادر کــرد .وزارت زراعــت ،آبیــاری
و مالــداری ۱۳۳ ،شــبکه آبیــاری را در ۱۱
والیــت کشــور ســاخته اســت .ایــن شــبکهها
در والیتهــای ننگرهــار ،بلــخ ،هــرات ،بغــان،
لوگــر ،کابــل ،بادغیــس ،پــروان ،تخــار و کنــدز
ســاخته شــده اســت .ایــن شــبکههای آبیــاری
56هــزارو 843هکتــار زمیــن زراعتــی را تحــت

پوشــش آبیــاری قــرار داده اســت .هزینــه مجموعــی
 ۱۳۳شــبکه آبیــاری  ۴۲۶میلیــون و ۵۲۵هــزار و
 ۵۸۹افغانــی میرســد کــه از بودجــه حکومــت
افغانســتان ،بانــک انکشــاف آســیای و ایفــاد
پرداخــت گردیــده اســت .در ضمــن ۴۵هــزار
 ۲۹۱فامیــل بــا بهرهبــرداری  ۱۳۳شــبکه آبیــاری
بــه گونــه مســتقیم از آن مســتفید میگردنــد.
مدیریــت آب و افزایــش حاصــات زراعتــی پیونــد
مســتحکم و مســتقیم دارد و آبیــاری 56هــزارو
843هکتــار زمیــن زراعتــی در ۱۴۰۰کــه تکمیــل
شــده اســت ،فصــل تــازهای را بــه روی زراعــت
کشــور میگشــاید.
تطبیــق و بهرهبــرداری ایــن پروژههــا باعــث بلنــد
بــردن ســطح درآمــد دهقانــان ،ایجــاد شــغل
و افزایــش ســاحات زراعتــی میشــود .هــم
چنیــن افزایــش ۲۰تــا  ۳۰درصــدی حاصــات میکنــد و ۲۸هــزارو ۷۵۷فامیــل از آن مســتفید
و کاهــش ۲۰تــا  ۳۰درصــدی ضایعــات آب از میشــوند.
تاثیــرات عمــدهی دیگــر تطبیــق و بهرهبــرداری  در والیــت کابــل  ۵شــبکه آبیــاری بــه بهرهبــرداری
از ایــن شــبکههای آبیــاری اســت .هــدف از رســید و  ۱۰۰۱هکتــار زمیــن را تحــت پوشــش
تطبیــق و بهرهبــرداری ایــن شــبکههای آبیــاری آبیــاری قــرار داده و ۳هــزار و  ۸۶۲خانــواده از آن
در ۱۰والیــت کشــور ،افزایــش پایــدار حاصــات مســتفید میشــوند.
زراعتــی ،کاهــش فقــر ،بهبــود مصونیــت غذیــی ،در والیــت پــروان چهــار شــبکه آبیــاری ۵۸۱هکتــار
جلوگیــری از ضایعــات آب ،کاهــش تاثیــرات منفــی زمیــن را آبیــاری میکنــد و ۴هــزار و  ۸۴۰خانــواده
خشکســالی ،افزایــش صــادرات محصــوالت از آن بهــره میگیرنــد.
در والیــت هــرات هفــت شــبکه آبیــاری دوهــزار و
زراعتــی میباشــد.
در والیــت تخــار هفــت شــبکه آبیــاری ۶۳۹ ،هکتــار زمیــن را تحــت پوشــش آبیــاری قــرار
۱۰۰۵هکتــار زمیــن را تحــت پوشــش آبیــاری قــرار میدهــد و از آن  ۱۰۸۰خانــواده بهــره میگیرنــد.
داده و از آن ۶۶۵فامیــل مســتفید میشــوند .در در والیــت ننگرهــار  ۵شــبکه آبیــاری ۶۰۹هکتــار
والیــت کنــدز  ۱۰۳شــبکه آبیــاری بــه بهرهبــرداری زمیــن را آبیــاری کــرده و یکهــزار و هشــتصد
رســید و ۲۷هــزار و  ۵۲۲هکتــار زمیــن را آبیــاری خانــواده را مســتفید میســازد.

در والیــت بلــخ دو شــبکه آبیــاری  ۷۵۷هکتــار
زمیــن را آبیــاری کــرده و  ۶۶۰خانــواده را مســتفید
میســازد.
در والیــت لوگــر دو شــبکه آبیــاری  ۴۹۵هکتــار
زمیــن را آبیــاری میکنــد و از آن هفتصــد
خانــواده مســتفید میشــوند.
بهرهبــرداری دو شــبکه آبیــاری در بغــان۲۷۲ ،
هکتــار زمیــن را تحــت پوشــش آبیــاری قــرار داده و
یکهــزار و  ۵۹۷خانــواده بهــره میگیرنــد.
در والیــت بادغیــس یــک شــبکه آبیــاری ۲۱۰210
هکتــار زمیــن را آبیــاری میکنــد و  ۱۳۲۰خانــواده
مســتفید میشــوند.
بــا بهرهبــرداری  ۱۳۳شــبکه آبیــاری در ایــن
والیــات ،انتظــار مــیرود میــزان ضایعــات آب تــا
ســی درصــد کاهــش و میــزان حاصــات نیــز بــه
مقیــاس افزایــش یابــد.

کار شامری از پروژههای آبیاری آغاز و شامری به بهرهبرداری سپرده شد
انوارالحــق احــدی همچنیــن گفــت کــه وزارت
زراعــت در ســال جــاری کار ســاخت ۱۲۷
شــبکه آبیــاری را در چهــارده والیــت ،شــامل
بلــخ ،ننگرهــار ،کــر ،لغــان ،کاپیســا ،هــرات،
پکتیــا ،تخــار ،ســمنگان ،بغــان ،لوگــر ،پــروان،
کابــل و کنــدز آغــاز میکنــد.
آقــای احــدی گفــت« :مجمــوع زمینــی کــه
تحــت آبیــاری در نتیجــه تطبیــق ایــن پروژههــا
میآیــد۵۳ ،هــزار و ۹۱۴هکتــار زمیــن
میباشــد و ۶۹هــزار و  ۹۱فامیــل از ایــن
مســتفید میشــوند .بودجــه مجموعــی ایــن
پروژههــا ســیزدهصد و هشتادوســه میلیــون
میباشــد و بازهــم مــا توقــع داریم کــه در نتیجه
تطبیــق ایــن پروژههــا حاصــات مــا در حــدود
 ۲۵تــا  ۳۰درصــد زیــاد شــود ».وزیــر زراعــت
همچنیــن افــزود« :ایــن پروژههــا اهمیــت زیــاد
دارد و یکنــوع همبســتگی را میــان قریههــا
بــه میــان مــیآورد و رابطــه حکومــت را بــا
مــردم زیادتــر میســازد ».داکــر انوارالحــق
احــدی ابــراز داشــت کــه وزارت زراعــت در
بخــش تنظیــم آبریزههــا نیــز برنامههــای

مفیــد دارد .بــه
گفتــهی او ،تنظیــم
آبریزههــا باعــث
تقویــت آبهــای
زیرزمینــی گردیــده،
ســیالبها
از
جلوگیــری کــرده
و برمحیطزیســت
تاثیــرات مثبــت
میگــذارد .آقــای
احــدی میگویــد کــه بــا ظرفیــت ۱۳۷هــزار
مرتمکعــب آب در مناطــق مختلــف کشــور چکــدم،
بــه طــول  ۸.۲کیلومــر ترانــس و  ۲۶۹حــوض
جذبــی بــرای آبهــای بــرف و بــاران ســاخته
میشــود .وزیــر زراعــت گفــت کــه بــا اجــرای
ایــن برنامههــا ۵۷۵هــزار مرتمکعــب آب ذخیــره
میشــود .همچنیــن امراللــه صالــح معــاون اول
ریاسـتجمهوری ،بــا ابــراز خرســندی از راهانــدازی
پروژههــای جدیــد آبیــاری ،آبرســانی و برقرســانی
در مناطــق مختلــف کشــور ،گفــت کــه پایــداری
نظــام بســتگی بــه عرضــه خدمــات دارد .آقــای

صالــح گفــت« :مــا بــه یــک نظــام تکســوژهیی
تبدیــل نشــدهایم و نظــام بــاالی متــام موضوعــات
توجــه مســاویانه دارد .مــن بقــا ،عــزت ،پایــداری،
ت از نظــام را در جامعــه مطلــق
مقبولیــت و حامی ـ 
در محــور عرضــهی خدمــات میبینــم».
در همینحــال ،محمدارشفغنــی رییسجمهــور،
در ایــن مراســم نســبت بــه تــداوم رشــد اقتصــادی
کشــور اطمینــان داد و گفــت« :پروژههــای امــروز
در چنــد بخــش اســت کــه هرکــدام اینهــا
تاثیــرات فوقالعــاده دارد .اول وزارت محــرم
زراعــت و آبیــاری را کــه آرزوی دیرینــه مــردم تخــار

و کنــدز بــرآورده شــد و دو کانــال مهــم مــا امــروز
بــه اکــال رســید تربیکــی میگویــم .تاثیــر ایــن
دو کانــال بــه مراتــب زیادتــر از کانالهــای نقــاط
دیگــر خواهــد بود».رییسجمهــور گفــت کــه
والیتهــای بدخشــان ،بغــان ،تخــار و کنــدز از
مناطــق اصلــی تولیدکننــده گنــدم للمــی انــد
و کاهــش بارندگیهــا در ایــن والیــات ،دچــار
مشــکل کمبــود آب خواهــد کــرد .رییسجمهــور
میگویــد کــه افتتــاح کانالهــای آبیــاری ارچــی
کنــدز و شــهروان تخــار میتوانــد جلــوی کمبــود
آب را در ســمت شــال کشــور بگیــرد.

۴

هفتهنامه دهقان شماره یکصدوچهلم شنبه ۱۱ثور ۱۴۰۰

د اوبو مدیریت او د اوبولګولو شبکو د رغنیزو چارو پیل

نورالله پتمن  
خربیال

افغانســتان یــو کرنیــز اقتصــادي هېــواد
دی ،او شــاوخوا ۸۰ســلنه وګــړي یــې پــه
کرنــه او مالــدارۍ بوخــت او د خپــل ژونــد
شــپې او ورځــې پــه دې ســکتورنو کــې
تېــره وي ،چــې ډېــری وګــړي یــې خپلــې
اړتیــاوې د کرنیــزو او مالــداري محصــوالت
لــه الرې پــوره کــوي چــې د یــادو ســکتورنو
د پیاوړتیــا پــه موخــه بایــد د اوبــو رسچینــې
پــه ســمه او موثــره توګــه اداره يش تــر څــو
وکــوالی شــو خپــل کرنیــزو ســکتورونه ال
پیــاوړي کــړو.
د اوبــو ســکتور د هېــواد یــو لــه بنســټیزو
زیربنایي(بېــخ بنســټو) ســکټورونو څخــه
دی ،چــې کولــی يش پــه کرنــه کــې یــو
لــه لومړنیــو اولیتونــو پــه توګــه وکاروو
چــې کرنــې رسه د نــورو تړلــو ســکټورونو د
فعالیتونــو د ودې المــل کېــدای يش.
پــه افغانســتان کــې د اوبــو د کمــوايل
او همــدا راز د اوبــو د کچــې د ټیټــوايل
ســتونزه ډېــره جــدي ده .دولــت دې
ســتونزې تــه جــدي پاملرنــه کــړې او پــه
دې برخــه کــې یــې پــراخ پروګرامونــه پــه
الره اچــويل دي ،چــې لــه هغــې ډلــې یــې
د اوبــو لګولــو شــبکې دي چــې خــورا پــه
کرنــه او مالــدراي کــې اغېزناکــې او ګټــورې
متامــې شــوي دي دلتــه یــوازې د هغــو
شــبکو یادونــه کــوو چــې پــه ۱۴۰۰م ملریــز
کال کــې د کرنــې اوبــو لګولــو او مالــدراۍ

وزارت او همــکارو پــروژو لــه خــوا د کرنــې د
پراختیــا لپــاره جوړیــږي.
ولســمرش غنــي ۱۴۰۰ ،کال «ثبــات و تحــرک»
نومولــی دی او ټــاکل شــوې ،چــې ددې کال
پــه لومړیــو  ۱۷اوونيــو کــې ،هېوادوالــو تــه ســل
زېــرې ورکړي.ســږکال د نومــول شــویو اونیــو په
تــرڅ کــې دا اوونــۍ د اوبــو او برېښــنا اوونــۍ
نومــول شــوی ده ،چــې پــدې اوونــۍ کــې بــه
ګڼــې د اوبولګولــو د شــبکو چــارې رســاً د
یــو لــړ مراســمو پــه تــرڅ کــې د هېــواد پــه یــو
شــمېر والیتونــو کــې پیــل يش.
د هېــواد د اوبــو مدیریــت او ال ښــې ګټــې
اخیســتنې د هلــو ځلــو پــه دوام ،د کرنــې
وزارت هــم د یوشــمېر پــروژو پــه الره اچولــو رسه
د اوبولګولــو شــبکې د ټــاکل شــوي پــان لــه
مخــې پــه بیالبیلــو والیتونــو کــې جــوړې او د
نــورو هغــو چــارې پیلــوي.
د کرنــې اوبــو لګولــو او مالــدراۍ وزارت لــه خــوا
د هېــواد پــه  ۱۴والیتونــو کــې د اوبولګولــو د
 ۱۲۷شــبکو چــارې د یــو لــړ ځانګــړو مراســمو
پــه تــرڅ کــې رسـاً پیــل شــوې.
ددغــو اوبــو لګولــو شــبکو د چــارې پــه پيــل
غونــډه کــې د ويډيــو کنفرانــس لــه الرې
ولســمرش محمدارشفغنــي ،د کرنــې،
اوبولګولــو او مالــدارۍ وزيــر ډاکټــر انوارالحــق
احــدي ،دکرنــې وزارت رييســان ،د مرشانــو
جرګــې او چــارو ادارې غــړو ،د اوبــو د تنظیــم
مــي ادارې رییــس خــان محمــد تــکل ،د اوبــو
رســولو دولتــي رشکــت رییــس ،دبرښــنا رشکــت
رییــس ،د کابــل واليــت ســيمه ييز مســوولني د
کرنــې وزارت مرســتیاالنو او د کليــو دپراختيايي
شــوراګانو چارواکــو او يوشــمېر بزګرانــو چــې
پــه ســیمه کــې یــې پــه حضــوري بڼــه ګــډون

درلــود پــه منونــوي ډول د پــراون والیــت پــه
بګــرام ولســوالۍ کــې پرانېســته وکــړه.
دا چــې د کرنــې ســکتور پراختیــا د کرنیــزو
محصوالتــو د ال پیاوړتیــا او ډېــر تولیــد
لپــاره د اوبــو مدیریــت او ســمې کارونــې
اړتیــاه ده او ورځ تــر بلــې یــې پــر وړانــدې
ارزښــتمن ګامونــه اخېســتل کیــږي نــو د
دې ارزښــتمنو ګامونــو پــه لــړ کــې یــو هــم
د اوبــو لګولــو شــبکې جــوړول دي.
د کرنــې ،اوبولګولــو او مالــدارۍ وزارت
اړونــد د « »EATSپــروژې د رییــس فهیــم
رحیــم پــه وینــا راون کال د اوبولګولــو یــو
شــمېر شــبکې پــه یــو شــمېر والیتونــو کــې
جوړیــږي ،چــې ګــڼ شــمېر هېــوادول بــه
تــرې پــه نېغــه توګــه برخمــن او پــه زیاتــه
انــدازه ځمکــه بــه تــرې خړوبــه يش.
ښــاغلی رحیــم زیاتــوي ،چــې د یــادو
شــبکو پــه جوړېــدو رسه بــه د ضیعاتــو مخــه
ونیــول يش ،د تولیداتــو کچــه بــه زیاتــه ،د
کروندګــرو اقتصــاد بــه پیــاوړي او پــه ټولــه
کــې بــه د ســیمې د امنیــت تــر څنــګ د
بودیجــې پــه ســمه او شــفافه توګــه چــې
موثریــت او مثمریــت بــه لــه ځــان رسه
ولــري پــي يش.
دغــه شــبکې د هېــواد پــه  ۱۴والیتونــو
ننگرهــار ،کونــړ ،لغــان ،بلــخ ،کاپیســا،
هــرات ،پکتیــا ،تخــار ،ســمنگان ،بغــان،
لوگــر ،پــروان ،کابــل او کنــدز کــې جوړېږي
چــې ددغــو شــبکو پــه جوړېــدو رسه ،د
یــادو شــبکو تــر پوښــښ النــدې ځمکــو
کــې  ۲۰تــر  ۳۰ســلنه د اوبــو د ضایعاتــو
مخــه نیــول کېــږي او پــه همــدې کچــه د
کرونــدو حاصــات هــم زیاتېــږي .د دغــو

جوړېدونکــو شــبکو لــه ډلــې  ۱۶پــه بلخ ۱۱
پــه هــرات ،یــوه پــه کاپیســا ۱۲ ،پــه کونــړ،
 ۱۰پــه لغــان ،پــه ننګرهــار کــې ۶شــبکې،
پکتیــا کــې  ۲شــبکې ،یــوه پــه ســمنګان،
 ۱۰پــه تخــار والیــت کــې ،کابــل کــې  ۵د
اوبــو لګولــو شــبکې ،پــروان کــې  ۸شــبکې،
لوګــر کــې  ۱۵شــبکې ،بغــان کــې د اوبــو
 ۴شــبکې او پــه کنــدز والیــت کــې د اوبــو
لګولــو  ۲۶شــبکې جوړېــږي ،چــې رغنیــزې
چــارې یــې پیــل شــوي دي او د اوبــو لګولــو
یــادې شــبکې د  ۵۳زره او  ۷۰۷هکټــاره
ځمکــې د خړوبــو ولــو وړتیــا لــري ،چــې لــه
دغــو شــبکو څخــه بــه  ۶۹۰۹۱کورنیــو پــه
مســتقیام توګــه ګټــه پورتــه کــوي.
د اوبــو لګولــو یــادې شــبکې د ډېــرو
ځمکــو خړوبــول ،د کرنــې پــه برخــه کــې د
کارموندنــې ،د کرنیــزو تولیداتــو زیاتوالــی،
د وارداتــو ټیټوالــی او د کرنیــزو محصوالتــو د
صادراتــو د زیاتــوايل المــل کېــږي.
د اوبولګولــو د دغــو شــبکو د جوړولــو
لګښــت ،یومیلیــارډ او  ۳۸۲میلیونــه او
 ۸۵۵زره او  ۹۸۳افغانــۍ ده ،چــې لګښــت
یــې د نړیوالــوال بانــک « ،»WBاســیایي
پراختیایــي بانــک « »ADBاو « »IFADلــه
خــوا ورکــول کېــږي.
د اوبولګولــو د یــادو شــبکو پــه جوړېــدو رسه،
د کرنیــزو اوبــو مدیریــت ښــه کېــږي او دغــه
راز د کارموندنــې او د کرنیــزو حاصالتــو کچه
لوړېــږي .د افغانســتان د دولــت لــه برنامــو
څخــه یــو هــم د اوبــو مدیریــت دی ،چــې
تــر دې دمــه پــه دې برخــه کــې د دولــت
لــه خــوا ارزښــتناک ګامونــه اخیســتل شــوي
دي.
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شجاع الحق نوری
گزارشگر

افتتاح شبکهآبیاری منطقه سابیخیل ولسوالی بگرام

گیاهان طبی؛ نفس تازه برای اقتصاد کشور

نعیم رضایی
گزارشگر

حشــمتاللهغفوری معیــن آبیــاری و منابــع طبیعــی،
شیرشــاهامیری معیــن زراعــت و مالــداری ،فضلالدیــن
عیــار والــی ،عبدالشــکور قدوســی رییــس شــورای والیتــی،
عبدالــروف ارزگانــی فرمانــده پولیــس والیــت پــروان و شــاری
از مســوولین وزارت زراعــت و اداره محلــی پــروان شــبک ه آبیــاری
منطقــه «ســابیخیل» ولســوالی بگــرام ایــن والیــت را افتتــاح و
بــه بهرهبــرداری ســپردند.
ایــن پــروژه در هفتــه آب و بــرق افتتــاح و از شــار صــد مــژده
حکومــت میباشــد و هــزاران خانــواده از آن مســتفیده
شــدهاند .بــه شــمول ایــن شــبکه آبیــاری ،هفــت شــبکه دیگــر
نیــز در پــروان بــه بهــره بــرداری ســپرده شــد.
حشــمتاللهغفوری معیــن آبیــاری و منابــع طبیعــی در مراســم
افتتــاح شــبکه آبیــاری ســابیخیل گفــت« :از میــان ۱۳۳شــبکه
آبیــاری کــه کارشــان تکمیــل شــده بــه پــروان آمدیــم تــا ایــن
نویــد خــوش را بــه شــا اعــان کنیــم ،چــون آب در هــر کشــور
بســیار اهمیــت دارد و از اولویــت هــای ملــی وزارت نیــز اســت،
جاللتــآب رییــس صاحــب جمهــور نیــز هــم توجــه خاصــی
بــه آب دارد ».او بــا اشــاره بــه ایــن کــه افغانســتان دارای آب
فــراوان میباشــد امــا اســتفاده کمــی از آن صــورت میگیــرد
افزود«:منابــع رسشــار آب داریــم ،در گذشــته درســت مدیریــت
نشــده ،در فصلهــای مختلــف آفتهــای طبیعــی مــردم را
متــرر میســازد ،چــون از آب درســت اســتفاده نشــد ،مثــل
تغییــر اقلیــم ،رسازیــر شــدن بــرف کوچهــا ،ســیالبها و
خشــک مالــی جــان مــال مــردم را بــه خطــر انداختــه و تهدیــد
میکنیــد ،چــون کــه از آب بصــورت موثــر اســتفاده نشــد،
یــک مقــدار کــم بصــورت عنعنــوی اســتفاده میشــود ،از
متــام آب افغانســتان کــه اســتفاده میشــود ۹۵ ،فیصــد آن
در زراعــت اســتفاده میشــود ،از مجمــوع  ۱۰۰فیصــد آبــی
کشــور تنهــا ۲۰درصــد آن اســتفاده میگیــرد ،باوجــودی کــه
آب داریــم تغییــرات اقلیــم مــا را تهدیــد میکنــد ،ســیالبها،
برفکوچهــا و بارندگیهــای بیوقــت اثــرات منفــی روی
تغییــر اقلیــم دارد ،در ســالهای بعــد از ایــن بدتــر هــم
میشــود».
آقــای غفــوری افــزود« :در ســالهای گذشــته اســتفاده موثــر
از آب نشــده ،فرهنــگ نادرســت نیــز در قســمت توزیــع و
اســتفاده آب موجــود اســت از همی ـنرو مــردم از آب اســتفاده
موثــر منیکننــد ،بایــد ایــن مشــکالت از بیــن بــرود ،مدیریــت
آب ضعیــف داریــم ،آب از چنــد منظــر اهمیــت خــود را دارد،
حاصــات زیــاد میشــود ،فقــر کاهــش پیــدا میکنــد ،ســطح
اقتصــاد دهقانــان وباغــداران بلنــد مـیرود ،از خــاک اســتفاده
موثــر میشــود ،اهمیــت آب از چنــد بعــد بایــد ســنجش شــود.
وظیفــه داریــم کــه بــا دهقانــان کار کنیــم کــه بگوییــم هرنبــات
چــه مقــدار آب نیــاز دارد ،تــا بــه زراعــت مثــل کشــورهای
پیشرفتــه برســیم .امیدواریــم کــه بــه او مرحلــه برســیم ،از
همیــن خاطــر یــک ریاســت جدیــد را جــور کردیــم تــا در ۳۴
والیــت بــا دهقانــان کار کنیــم .تــاش مــا همیــن اســت کــه
سیســتم آبیــاری ســنتی را از بیــن بربیــم ،حاصــات را افزایــش
بدهیــم ،یکــی دیگــر از بخشهــا همــوار کاری زمیــن اســت.

در ایــن قســمت همکارهــم کار کردیــم ،دســتگاه همــوار کاری
زمیــن بــه مــردم توزیــع کردیــم».
شیرشــاه امیــری معیــن زراعــت و مالــداری نیــز صحبــت
کــرده گفــت« :تولیــدات ســکتور زراعــت وابســته بــه آب
اســت ،آب یکــی از فکتورهــای مهــم در تولیــد میباشــد
و نقــش اساســی دارد ،از همیــن خاطــر توجــه کــرده و ایــن
شــبکهها را امــروز افتتــاح میکنیــم .در ایــن روزهــا شــاهد
دســتآوردهایی بودیــم ،وزارت زراعــت در کنــار توجــه بــه
آب در قســمت احــداث باغهــا ،امســال در نظــر داریــم
 ۱۴هــزار مرتیــک تــن تخــم اصالحشــده گنــدم و ۱۶هــزار
مرتیــک تــن کــود کیمیــاوی را بــه دهقانــان توزیــع کنیــم.
امســال هــم بــرای بــار اول  ۳۰۰تــن تخــم شــالی توزیــع
کردیــم .در بخــش جلوگیــری از امــراض مالــداری بــا تطبیــق
واکســین و ادویههــا پالنهــای مشــخص داریــم تــا مهــار
کنیــم ،دههــا ذخیرهخانــه کچالــو و پیــاز را جــور کردیــم ،ایــن
پروژههــا باعــث کاهــش ضایعــات آب و منفعــت بیشــر بــرای
شــا میشــود .دههــزار رسد خانــه پیــاز و کچالــو ســاختیم،
اکرثیــت آن بــه بهرهبــرداری ســپرده شــده اســت».
فضلالدینعیــار والــی پــروان نیــز از کارکردهــای وزارت
زراعــت اظهــار ســپاس و قــدر دانــی کــرده گفــت« :از
کارکردهــای وزارت زراعــت قدردانــی میکنیــم .ایــن پــروژه را
از صمیــم قلــب بــه مــردم بگــرام تربیــک میگویــم .تقاضــای
مــا همیــن اســت تــا پروژههــای بیشــر زراعتــی راهانــدازی
شــود ،چــون پــروان آب فــراوان دارد و والیــت زراعتــی اســت،
توجــه بیشــر شــود و پروژههــای بیشــر راهانــدازی شــود .آرزو
داریــم دو مارکیــت زراعتــی هــم در پــروان بــرای مــا ســاخته
شــود».
حاجــی عبدالقهــار یــک تــن از دهقانــان پــروان نیــز بــه
منایندهگــی از مــردم ولســوالی بگــرام صحبــت کــرده گفــت:
«از ایــن شــبکه مــردم قریههــای ســابیخیل و خانبابــا
مســتفید میشــوند ،پــروژه حیاتــی و موثــر بــرای مــردم
مــا میباشــد ،آبــی کــه در قســمتهای پاییــن منطقــه در
 ۱۲ســاعت میرســید حــاال در یــک ســاعت میرســد .در
ســالهای گذشــته ســال ســه مرتبــه ایــن جــوی را پــاک
کاری میکردیــم ،حــاال منظــم آب مــیرود و نیــاز بــه پــاک
کاری نــدارد ،از پــاک کاری جــوی هــم بیغــم شــدیم».
حاجــی محمدایــاز غیاثــی نیــز از باشــندههای قریــه
ســابیخیل از ساختوســاز ایــن پــروژه تشــکری کــرد .او
گفــت« :ســابق چندیــن ســاعت انتظــار میکشــیدیم تــا آب
بــه مــزارع میرســید ،حــاال در  ۲۵دقیقــه آب  ۷کیلومــر بــه
زمینــم میرســد ،امیــد اســت کــه در آینــده توجــه بیشــر
شــود ،حــدود  ۲۰جریــب زمیــن از آن آبیــاری میشــو ،حــال
دهقــان حتــی بــه بیــل نیــاز نــدارد تــا آب پیــش کنــد ،بصــورت
منظــم کانــال پختــه شــده و هــر نفــر میتوانــد بصــورت راحــت
آب را پیــش کــرده و زمینهــای را آبیــاری کنــد».
ایــن شــبکه از میــان  ۱۳۳شــبکه آبیــاری اســت کــه بــاالی
آنهــا  ۴۲۶میلیــون و ۵۲۵هــزار و  ۵۸۹افغانــی هزینــه شــده
اســت و در ده والیــت تطبیــق شــده اســت.

۵

بــر بنیــاد آمارهــای ریاســت احصاییــه و معلومــات وزارت زراعــت ،آبیــاری و
مالــداری ،افغانســتان در ســال  ۱۳۹۹خورشــیدی در مجمــوع بــه ارزش
 ۱۴۵میلیــون  ۳۰۲هــزار و ۱۷۹دالــر امریکایــی گیاهــان طبــی صــادر کــرده
اســت .هنــگ بــه ارزش ۹۹میلیــون و ۹۶۳هــزار دالــر در صــدر فهرســت
صــادرات گیاهــان طبــی قــرار دارد .براســاس همیــن آمارهــا ،صــادرات کل
کشــور در ســال ۱۳۹۹بــه ارزش  ۷۳۳میلیــون و  ۶۴۷هــزار و ۳۴۳میلیــون
افغانــی بــوده اســت کــه بخــش بزرگــی از آن را صــادرات گیاهــان طبــی
تشــکیل میدهــد.
محمــد رفیــع قاضــیزاده رییــس منابــع طبیعــی وزارت زراعــت ،آبیــاری و
مالــداری در ایــن بــاره میگویــد« :بیشــر از بیســت نــوع گیاهــان طبــی
در کشــور ،بهگونــهی وحشــی میرویــد کــه مهمتریــن آن شــیرینبویه،
هنــگ و زیــره اســت و افغانســتان اقلیــم ســازگار بــا ایــن گیاهــان دارد.
گیاهــان طبــی در حــدود تقریبـاً یــک چهــارم کل صــادرات کشــور را تشــکیل
میدهــد».
وی میگویــد از ســال  ۱۳۹۸بــه ایــن طــرف ریاســت منابــع طبیعــی وزارت
زراعــت ،بیشــر از هفتهــزار هکتــار ســاحه گیاهــان طبــی را شناســایی و
از طریــق کشــت قلمــه و تخمپاشــی ،احیــاء مجــدد کــرده اســت و در حــدود
هفتهــزار هکتــار را شناســایی و قرنطیــن کــرده اســت .او میگویــد:
«امســال پــان داریــم کــه بــه مقــدار چهارهــزار و هش ـتصد الــی پنجهــزار
هکتــار را احیــا مجــدد کنیــم کــه در مجمــوع از ۹۸تــا آخــر امســال ،بــه
مقــدار بیشــر ۱۲هــزار و ۵۰۰هکتــار را احیــاء میکنیــم».
وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری نــه تنهــا در بخــش احیــای ســاحات
مربــوط بــه گیاهــان طبــی فعالیــت کــرده اســت ،در ســال گذشــته بــرای
کشــت گیاهــان طبــی در حــدود بیشــر هفتهــزار و  ۵۰۰بســت ه کاری را
بــرای عالقهمنــدان کشــت ایــن گیاهــان توزیــع کــرده اســت .همچنــان در
حــدود هفتهــزار و پنجصــد بســته کاری را بــرای جم ـعآوری محصــول بــا
کیفیــت گیاهــان طبــی نیــز توزیــع منــوده اســت.
ریاســت منابــع طبیعــی وزرات زراعــت ،بــه منظــور افزایــش عالقهمنــدی
دهقانــان بــه ایــن محصــول ســال گذشــته  ۷۲انجمــن گیاهــان طبــی ایجــاد
کــرده اســت.
رفیــع قاض ـیزاده میافزایــد« :ایــن انجمنهــا نــه تنهــا در بخــش احیــاء بــا
مــا کار میکننــد ،مــا در صــدد هســتیم تــا ایــن انجمنهــا در اتحادیههــای
کالنــری در ســطح ولســوالی و والیــت تبدیــل شــوند و در بخــش تولیــد،
پروســس و همچنــان در بخــش ارزش افزایــی در ســکتورهای خصوصــی
همــکار خــوب باشــد و بتواننــد محصــول بــا کیفیــت را بــا قیمــت مناســب
بــه فــروش برســانند و نقــش دهقــان هــم برازندتــر شــود تــا از محصــوالت
طبیشــان درآمــد خوبــی را کســب کننــد .امســال هــم برنامــه داریــم تــا ۲۵
انجمــن دیگــر را نیــز تشــکیل بدهیــم در مجمــوع تــا ســال آخــر  ۱۴۰۰بیــش
از  ۹۷انجمــن در بخــش نباتــات طبــی کار میکننــد».
وی میگویــد اگــر دهقــان یــک هکتــار زمیــن را هنــگ بــکارد ،میتوانــد
از عوایــد ناخالــص اعظمــی آن تــا  ۳۶هــزار دالــر بلنــد بــرود و دهقــان
میتوانــد عایــد خوبــی بهدســت آورد.
وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری امســال بــا پــروژه ،احیــای نباتــات طبــی
بخــش تنظیــم آبریزههــا را نیــز اضافــه کــرده و قــرار اســت در ســال جــاری
بیشــر از هشــتهزار و  ۴۰۰مرتمکعــب چکــدم ۷۱ ،ذخیــره بهخاطــر
حوضهــای جذبــی آب ســاخته میشــود ،در کنــار آن فرصتهــای شــغلی
نیــز بلنــد میبــرد و در حــدود ســههزار نفــر از آن مســتفید میگردنــد.

۶
مهرداد احمدی
کارمند دفتر مطبوعات وزارت زراعت
منبع :روزنامه ۸صبح

هفتهنامه دهقان شماره یکصدوچهلم شنبه ۱۱ثور ۱۴۰۰

برنامههای مدیریت آب در وزارت زراعت

مدیریــت منابــع آبــی ،در صــدر برنامههــای
دولــت ا ِفغانســتان قــرار گرفتــه و زارت
زراعــت بــه عنــوان یکــی از نهادهــای مهــم
ســکتوری ،اجــرای برنامههــای گســردهای را
در ایــن زمینــه بــرای ســال جــاری خورشــیدی
رویدســت گرفتــه اســت.
ســاخت شــبکههای جدیــد آبیــاری و تنظیــم
آبریزههــا ،دو برنامــهی مهمــی در راســتای
جلوگیــری از ضایــع شــدن آب زراعتــی،
افزایــش محصــوالت ،پاس ـخدهی بــه تقاضــای
شــهروندان و کاســن از پیامدهــای منفــی
تغییــرات اقلیمــی در کشــور انــد و کار ایــن
برنامههــا در هفتــه «آب و بــرق» ،رســاً بــه
دســتور رییسجمهــور در مناطــق مختلــف
کشــور آغــاز شــد .دولــت افغانســتان۱۴۰۰ ،
را ســال ثبــات و تحــرک نامگــذاری کــرده و
مدیریــت و تنظیــم منابــع آبــی از مهمتریــن
برنامههــا در ایــن ســال اســت.

ساخت شبکههای جدید آبیاری

ســاخت شــبکههای جدیــد آبیــاری ،از
مهمتریــن برنامههــای وزارت زراعــت ،آبیــاری
و مالــداری اســت و کار ســاخت  ۱۲۷شــبکه
آبیــاری از ســوی ایــن وزارت در همیــن روزهــای
اخیــر شــد .ارزیابیهــا نشــان میدهــد کــه بــا
ســاخت ایــن شــبکهها۵۳ ،هــزارو ۷۰۷هکتــار
زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار
میگیــرد .در عینحــال ،تحقیقــات ثابــت
کــرده کــه بــا ســاخت شــبکههای جدیــد
آبیــاری ،بیــن بیســتوپنج تــا ســی درصــد
میــزان حاصــات زراعتــی در مناطــق تحــت
پوشــش ایــن شــبکهها افزایــش مییابــد.
ســاخت ایــن شــبکهها ،از یکجانــب
بــه افزایــش محصــوالت زراعتــی ،ایجــاد
فرصتهــای جدیــد شــغلی ،تامیــن مصوونیــت
غذایــی و در کل بــه بهبــود وضعیــت اقتصــادی
و رشایــط زندگــی مــردم کمــک میکنــد ،از
ب دیگــر از ضایــع شــدن بیســت تــا ســی
جان ـ 
درصــد ضایعــات آب جلوگیــری میکنــد.
جلوگیــری از ضایــع شــدن آبهــای زراعتــی،
مهمتریــن اقدامــی بــرای مقابلــه بــا پیامدهــای
منفــی خشکســالی احتاملــی میتوانــد
باشــد.
وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری بــرای
ســاخت ایــن شــبکههای جدیــد آبیــاری ،یــک
میلیــارد و ۳۸۲میلیــون و ۸۵۵هــزار و ۹۸۳
افغانــی هزینــه درنظــر گرفتــه اســت و ایــن
هزینــه توســط بانــک جهانــی ،بانــک انکشــاف
آســیایی و « »IFADمتویــل میشــود .بــا
ســاخت ایــن شــبکههای آبیــاری ،مدیریــت
آبهــای زراعتــی بهبــود یافتــه و فرصتهــای
شــغلی و میــزان حاصــات زراعتــی بیشــر
میشــود .مدیریــت آب ،از برنامههــای مهــم
دولــت افغانســتان اســت و در ایــن راســتا،
تاکنــون گامهــای ارزشــمندی برداشــته اســت.
وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری در حالــی
کار ســاخت شــبکههای جدیــد آبیــاری را

رشوع کــرده کــه ســال گذشــته ۹۷هــزار هکتــار
زمیــن بــا اســتفاده از پروژههــای اجــرا شــده
توســط وزارت زراعــت ،تحــت کشــت قــرار گرفــت.

تنظیم آبریزه

تنظیــم آبریــزه از جملــه اقداماتــی اســت کــه

میتوانــد بــه جــران کمبــود آبهــای زیرزمینــی،

از جــاری شــدن ســیالب ،فرســایش خــاک و هــدر

رفــن آبهــای بــرف و بــاران جلوگیــری کنــد.

آبریــزه شــامل حفــر چقورکهایــی در مناطــق

ســیلخیز میشــود کــه در نتیج ـهی آن آبهــای

بــرف و بــاران جــذب زمیــن شــده و همچنیــن
از طریــق ســاخت جویچههــای کوچــک باهــم

دیگــر وصــل شــده و از پراکنــده و ضایــع شــدن
آب جلوگیــری میشــود .یکــی از پیامدهــای

شــدیدا ً منفــی و تاثیرگــذار تغییــرات اقلیمــی
خشکســالی و افزایــش ســیالبها میباشــد
و افغانســتان کــه هماکنــون بــا ایــن پیامدهــا
مواجــه اســت ،تنظیــم آبریزههــا میتوانــد از
تاثیــرات منفــی ایــن تغییــرات تاجایــی بکاهــد.

وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری ،بــرای اینکــه
بتوانــد بــا پیامدهــای منفــی و شــدیدا ً تاثیرگــذار
تغییــرات اقلیمــی مبــارزه کنــد ،در ایــن هفتــه

کار ســاخت ۱۵۱هــزار هکتــار آبریــزه را در
بیس ـتوپنج والیــت رشوع کــرد و ایــن اقــدام بــه
بهبــود وضعیــت آبهــای زیرزمینــی کــه طــی
خشکســالی اخیــر شــدیدا ً متاثیــر شــده ،کمــک

میکنــد .تنظیــم آبریزههــا برعــاوهی اینکــه

با اینحال ،وزارت زراعت
انتظار دارد که با اجرای پروژه
بزرگ تنظیم آبریزهها در
بیستوپنج والیت تا ماه قوس
امسال ،در بهبود اقتصاد ملی،
جلوگیری از تخریبات سیالب و
ایجاد فرصتهای شغلی برای
شهروندان کمکی کرده باشد.
این وزارت ،برای اجرای پروژه
تنظیم ۱۵۱هزار هکتار آبریزه،
یک میلیارد و هفتمیلیون و
۲۸۵هزار و  ۶۹۶افغانی هزینه
درنظر گرفته شده و این هزینه
توسط دولت افغانستان ،بانک
جهانی ،بانک انکشاف آسیایی،
دفرت همکاریهای آملان ،دفرت
همکاریهای سویس ،اتحادیه
اروپا ،صندوقهای وجهی تغییر
اقلیم یا  GEFو دفرت همکاریهای
ایتالیا تامین میگردد .افغانستان
از شامر آسیبپذیرترین کشورها
در برابر تغییرات اقلیمی است
و از این ناحیه مشکالتی چون
خشکسالی و رسازیر شدن
سیالبها را تحمل کرده است.

بــه افزایــشآبهــای زیرزمینــی کمــک میکنــد،
میتوانــد بــرای حفاظــت از خــاک ،کاهــش
آلودگــی هــوا ،احیــا و حفاظــت از جنــگالت

طبیعــی ،چراگاههــا ،تقویــت سیســتم چرخشــی

آب و تــداوم حیــات نباتــات کوهــی نیــز موثــر

واقــع شــود.

بهرهبرداری شبکههای جدید آبیاری

وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری ،در
عینحــال رونــد بهرهبــرداری از ۱۳۳
شــبکه آبیــاری را کــه توســط ایــن وزارت در

والیتهــای مختلــف ســاخته شــده اســت
نیــز ،در همیــن هفتــه آغــاز کــرد .ایــن
شــبکهها بــه منظــور اســتفاده بهــر از آب،
افزایــش حاصــات زراعتــی در والیتهــای
یــازده والیــت ســاخته شــده و بــا ســاخت
ایــن شــبکهها ۵۶هــزار و ۸۴۳هکتــار
زمیــن زراعتــی در ســال جــاری خورشــیدی
تحــت پوشــش آبیــاری قــرار میگیــرد.
بهرهبــرداری ایــن پروژههــا فصــل تــازهای
در عرصــه زراعــت میگشــاید.
وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری بــرای
ســاخت ایــن شــبکهها در یــازده والیــت،
 ۴۲۶میلیــون و ۵۲۵هــزار و  ۵۸۹افغانــی
هزینــه کــرده اســت .افزایــش پایــدار
حاصــات زراعتــی ،کاهــش فقــر ،بهبــود
مصونیــت غذیــی ،جلوگیــری از ضایعــات
آب ،کاهــش تاثیــرات منفــی خشکســالی،
افزایــش صــادرات محصــوالت زراعتــی از
اهــداف ســاخت ایــن شــبکههای آبیــاری
اســت .تطبیــق و بهرهبــرداری ایــن
پروژههــا باعــث بلنــد بــردن ســطح درآمــد
دهقانــان ،ایجــاد فرصتهــای شــغلی و
افزایــش ســاحات زراعتــی میشــود و در
عینحــال افزایــش  ۲۰تــا  ۳۰درصــدی
حاصــات زراعتــی و بــه همیــن مقیــاس
میــزان ضایعــات آبهــای زاعتــی کاهــش
مییابــد.
بــا اینحــال ،هرچنــد دولــت افغانســتان
در ایــن روزهــا درگیــر مســایل امنیتــی
و سیاســی اســت و ایــن درگیریهــا و
کاهــش بارندگیهــا در زمســتان گذشــته،
شــهروندان کشــور را نســبت بــه وضعیــت
اقتصــادی آینــده نگــران ســاخته اســت،
امــا اجــرای ایــن برنامههــا توســط وزارت
زراعــت ،میتوانــد نویــدی بــرای جلوگیــری
از بدتــر شــدن وضعیــت اقتصــادی کشــور
باشــد.

هفتهنامه دهقان شماره یکصدوچهلم شنبه ۱۱ثور ۱۴۰۰

اشرف تابش

۷

از سیما ،تا سیمایی ملکه زعفران

گزارشگر

نیــم قــرن قبــل ،در ســال ،۱۳۴۵در ولســوالی غوریــان هــرات،
دخــری در یــک فامــل متوســط متولــد میشــود کــه بعدهــا
بــا اهدافــی کــه دارد ،شــهرت جهانــی کســب میکنــد .شــاید
هیــچ کســی در آغــاز چنیــن بختــی را بــرای یــک دخــر افغــان
تصــور نتوانــد .پــدرش اســم ســیام را بــرای او انتخــاب میکنــد؛
ســیامیی کــه روزی میتوانــد ســیامیی غوریــان را تبــدل کنــد.
ســیام کــه بعدهــا بــه غوریانــی شــهره میشــود ،تخلصــی اســت
کــه از نــام زادگاهــش بــر گرفتــه اســت .ســیام در کودکــی دخــر
جســور و پرتحــرک بــود .ایــن کــودک جســور و پــر تحــرک،
بهدلیــل تیزهوشــی و ذکاوتــش ،درســن پنــج ســالگی وارد
مکتــب میشــود .او دوران ابتداییــه و لیســه را در مرکــز شــهر
هــرات در لیســه مهــری هــروی موفقانــه بــه پایــان میرســاند.
امــا منیتوانــد بــا آرامــش خاطــر ،ماننــد دیگــر صنفیهایــش
مکتــب را بــه امتــام برســاند و در کوچکــی عــروس یکــی از
نزدیکانشــان میشــود.
غوریانــی پــس ازاشــراک در کانکــور رسارسی ،بــا اخــذ منــرهی
بلنــد در رشــته حقــوق کابــل کامیــاب میشــود .امــا ایــن در
حالــی اســت کــه زندگــی و خانــهداری بشــدت دســت پــای
او را بســته و فرصــت تحصیلــی را از وی گرفتــه اســت .ازدواج
زودهنــگام و بــاز مانــدن از تحصیــل دو چالشــی بــود کــه در
همیــن آغــاز جوانــی بــهرساغ یــک دخــر جســور رفــت .امــا
بهقــول خــودش ،ســیام بــا انگیزهتــر از آن بــود کــه بــه چنیــن
مشــکالت تســلیم شــود .او تســلیم منیشــود .در فراغتهــای
روزانــه و غــروب ســبز غوریــان پــای درختــی مینشــیند و اهــداف
بلنــدش را در ذهنــش آرایــش میکنــد .امــا مشــکل فربهتــر
میشــود .اوضــاع افغانســتان برقآســا دســتخوش تغییــرات
میگــردد و بحــران تــا غوریــان هــرات نیــز میرســد .بــا بحرانــی
شــدن اوضــاع کُلــی افغانســتان ،ســیامغوریانی بــا فامیلــش بــه
کشــور ایــران مهاجــر میشــود .حــاال در کنــار رنــج بازمانــدن
از تحصیــل و ازدواج زودهنــگام انــدوه و درد مهاجــرت و آورگــی
نیــز بــر رنجهــای او افــزوده میشــود .ســیام در دیــار مهاجــرت،
هیــچ فرصتــی بــرای تعقیــب اهــداف بزرگــش کــه در اوایــل
جوانــی در غوریــان هــرات در ذهــن میپرورانــد ،منییابــد.
او حــاال رصف یــک مهاجــر آوره از وطــن اســت .غــم نــان و
آینــدهی نــا معلــوم کشــورش در عــامل مهاجــرت ســیام را بشــدت
آزار میدهــد .ســیام از رس ناگذیــری ،گاهــی بــه خیاطــی
میپــردازد و گاهــی هــم بــرای تدریــس در مکتــب مهاجریــن
اقــدام میکنــد .امــا او هنــوز از اهدافــش دســت نکشــیده و
اهــداف بلنــد زندگــی همچنــان در ذهنــش پابرجاســت .در
ســال  ،۲۰۰۱وقتــی غوریــان بــا طلــوع آفتــاب دموکراســی
جامــهی جدیــد برتــن میکنــد ،ســیام بــا فامیلــش دوبــاره بــه
غوریــان هــرات در رسزمیــن اجــدادیاش بــر میگــردد ،امــا
ایــن بــار وحشــتناکتر از هــر زمــان دیگــر زادگاهــش را غــرق
در کوکنــار و افــرادی بســیاری را نیــز در آنجــا معتــاد میبینــد.
محیــط آلــوده ،جامعــه ســنتی و فضــا بشــدت مــرد ســاالر اســت.
در چنیــن یــک فضایــی ســمی و نــا مناســب ،ســیام تنهــا بانویــی
اســت کــه خــاف روال جامعــه ،بــه اهــداف دیگــر و یــک زندگــی
ســعادتمند بــرای خــود و مردمــش میاندیشــد .رهایــی
غوریــان از وجــود کوکنــار و طــرح کشــت بدیــل بــه جدیتریــن
دغدغــهی او در ایــن ایــام مبــدل میشــود .دغدغــهی کــه
برسعــت جامــه عمــل میپوشــد و چهــرهی غوریــان را تغییــر

میدهــد .در همیــن روزهــا ،کســی بــرای او مــژدهی فــروش پیــام
زعفــران را میرســاند .ایــن خوشــایندترین خــر ممکــن اســت کــه
یــک بانویــی هدفمنــد ،از دوســتانش دریافــت میکنــد .ســیام
اولیــن بانویــی میشــود کــه اقــدام بــه خریــد پیــاز و کاشــت آن در
قســمت محــدود از زمینهایشــان در کنــار خانــهاش میکنــد.
پــس از کاشــت پیــاز زعفــران ،در روزهایــی کــه او بــه انتظــار گل
پیازهــای زعفرانــش مینشــیند ،خــر امیــدوار کننــدهی دیگــر
نیــز بگوشــش میرســد .ایــن بــار بــه ســیام گفتــه میشــود کــه
تیــم بازســازی والیتــی هــرات ( ) PRTبــه زنــان شــاغل کمــک
میکنــد .ســیام یکــی از محــدود زنــان شــاغل اســت کــه در آن
وقــت مســتحق بــه در یافــت ایــن کمــک شــناخته میشــود .بــا
دریافــت بســتهی کمکــی از بخــش تیــم بازســازی والیــت هــرات،
وی کاشــت و مزرعـهی زعفرانــش را گســرش میدهــد .امــا او رمــز
موفقیــت اصلـیاش را در حامیتــی میدانــد کــه وزارت زراعــت در
ســال  ۲۰۱۱از طریــق صنــدوق انکشــاف زراعتــی ،در دو مرحلــه،
بــه مبلــغ چهارصــد هــزار دالــر امریــکای از همیــن صنــدوق قرضــه
دریافــت میکنــد .او در راســتایی تعقیــب اهدافــش ،دســت بــه
یــک کار بزرگتــر و پــر ریســک دیگــر نیــز میزنــد و اولیــن بانویــی
میشــود کــه معــادل هش ـتصدوپنجاه جریــب زمیــن را از دولــت
بــرای گســرش کاشــت زعفــران و بــاغ پســته بــه مــدت پانــزده و
بیس ـتوپنج ســال اجــاره میگیــرد .او عــاوهی بــر کار در بخــش
زعفــران ۱۴۸۰ ،خانــواده را در چندیــن ولســوالی هــرات تحــت
برنامههــای کوتاهمــدت و میــان مــدت در بخشهــای مختلــف
قــرار میهــد .او بــه کمــک مــو سســه داکار ،بــرای ایــن خانمهــا

زمینــه آمــوزش گلســازی و خیاطــی را فراهــم میکنــد
و همچنــان بــه آنعــده از بانوانــی کــه زمیــن بــرای کشــت
زعفــران نداشــتند ،پشــم خــام و صنــدوق زنبــورداری توزیــع
میکنــد ،تــا آنهــا بتواننــد بســوی خــود کفایــی گامهــای
اولــی را بردارنــد .ســیام بــا انگیــزه بلنــد و ارادهی جــدی کــه
داشــت ،در انــدک زمــان محــدود ،رشکــت «نگیــن زعفــران» را
در والیــت هــرات تاســیس و بگونـهی قاعدهمنــد بــه کاشــت،
تولیــد ،پروســس ،بســتهبندی و صــادرات زعفــران اقــدام
میکنــد.
ســیام غوریانــی ،بــه منظــور تبــادل دیدگاههــا ،معرفــی
زغفــران افغانســتان در بازارهــای بیناملللــی بــه کمــک
نهادهــای مربــوط در چندیــن منایشــگاه معتــر بیناملللــی
در کشــورهای روســیه ،آذربایجــان ،ترکیــه ،ایــران ،هنــد و
ایتالیــا اشــراک میکنــد .بانــو غوریانــی ،بــا فعالیتهــای
مثمــری کــه در بخــش قاعدهمندســازی ،بازاریابــی،
توســعه و گســرش زعفــران در بازارهــای بینامللــی
انجــام میدهــد ،در ســال  ،۲۰۱۴موفــق بــه دریافــت
لقــب افتخــاری «تاجربرتــر زن» از ســوی اتاقهــای تجــارت
افغانســتان میگــردد .او کــه بــرای گســرش کشــت زعفــران
در رسارس هــرات و والیتهــای دیگــر تــاش میکــرد،
توانســت نــام و جایــگاه خــود را بــه عنــوان یــک زن تجــار
افغــان فراتــر از مرزهــای ملــی و در بازارهــای بیناملللــی
تثبیــت و رس زبانهــا بیــارود .او در یــک اقــدام جســورانه
دیگــر ،منایندگــی رشکتــش را در قلــب اروپــا در کشــور
زیبــای ســویدن ایجــاد و بدیــن ســان بــه جهانیــان مــژده داد
کــه زنــان افغــان میتواننــد رقیــب شــا و در کنــار شــا در
حــوزه تجــارت در قلــب اروپــا باشــد .خانــم غوریانــی ،پــس
از گشــایش منایندگــی ســویدن ،ماموریــت بــزرگ معرفــی
و بازاریابــی زعفــران افغانســتان را در کشــورهای اروپایــی و
بازارهــای بیناملللــی برایــش تعریــف میکنــد .او مصمــم
اســت تــا بــا یافــن بــازار مناســب بــرای محصــوالت داخلــی،
تبســم رضایــت از حاصلگیــری را بــر لبــان دهقانــان کشــور
هدیــه کنــد .ایــن اســت ســیامیی یــک ملکــه و ایــن اســت
یــک چهــرهی واقعــی از زن افغــان .او در تــاش اســت تــا
صنعــت و تجــارت زعفــران را در کشــورهای اروپایی گســرش
دهــد ،تــا بدیــن شــکل ،تاجــران اروپــا بیشــر بــا نــام و حرفــه
او و همچنــان زعفــران افغانســتان آگاهــی کســب کننــد.
ســیام بــا راهانــدازی سلســلهی تولیــد ،پروســس و تجــارت
زعفــران توانســته اســت بــرای دههــا فــرد بهصــورت مســتقیم
و غیرمســتقیم بــه شــکل دایمــی و موقتــی ،از غوریــان تــا
ســویدن شــغل ایجــاد کنــد .حــاال ســیام توانســته اســت غبار
کوکنــار را کــه روزی ســیامیی غوریــان زیبــا را پوشــانده بــود،
از زادگاهــش برچینــد و بــا کشــت موفــق بدیــل ،ســیامیی
غوریــان را از کوکنــار بــه ســیامیی زعفــران مبــدل کنــد .در
راســتایی فعالیــت بینظــر خــود در ایــن ماموریــت دشــوار،
او موفــق بــه کســب لقــب «ملکـهی زعفــران» در کشــور شــد.
ســیامیی ســیام ،حــاال یــادآور یــک مهاجــر و یــک خانــم
محصــور در چهــار دیــواری خانــه نیســت ،او حــاال یــک ملکــه
اســت .ملکــهی زعفــران و یکــی از موفقتریــن تاجــران زن
در روزگار مــا.
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د ورېښمو د چنجيو روزنه او د ورېښمو تولید

د ورېښــمو چنجــي د
هغــو حرشاتــو لــه ډلــې
څخــه دي ،چــې د تــوت
لــه پاڼــو څخــه خپــل
عبدالواسعخانزاده خــواړه الس تــه راوړي.
خربیال د ورېښــمو چنجــي د
نريــو او نفيســو تارونــو
چــې ورېښــم يــي بــويل د توليــد تــوان لــري ،چــې
لــه هغــو څخــه د لوړبيــو ټوټــو پــه جوړولــو کــې
اســتفاده کېــږي.
د ورپښمو د چنجيو د روزنې مرحلې:
لــه هګيــو څخــه د ورېښــمو د چنجــي وتــل لــس
ورځــې دوام کــوي .کلــه چــې د ورېښــمو د چنجي
د رس رنــګ تيــاره ډولــه شــو ،پــه دې معنــى ده
چــې پــه دې وخــت کــې پوســتکي اچــوي .د څلور
مرحلــو پوســتکو اچولــو څخــه وروســته د هغــوى د
بــدن پوســتکي اچــول ورو ورو ښــه ژېــړ او د بــدن
پوســتکي يــې کلکېــږي .د ورېښــمو چنجــي پــه
دې مرحلــه کــې پــه شــفريه تبديلېــږي د شــفريه
پــه مرحلــه کــې د ورېښــمو چنجــي د ورېښــمو پــه
توليــد پيــل کــوي او د شــفريه لــه مرحلــې خڅــه
وروســته پــه پتنګانــو بدلېــږي.
د ورېښــمو چینجــي وده د پیلــه د پراختیــا پــه
موخــه تــررسه کیــږي او د پیلــې د اســتفاده کولــو
موخــه د ورېښــمو چنجیــو د ســاتلو طریقــې
راپیژنــې .د ورېښــمو زېرمــه کــول څلــور بېالبېلــې
مرحلــې لــري .د هګیــو اچولــو پــه وخــت کــې د
ورېښــمو چنجــي تفریــح ،د ورېښــمو د پراختیا الرو
مرحلــه ،د پیلــې چنجــي د تــار کــي مرحلــه او
څلــورم د راټولولــو مرحلــه.

د ورېښــمو هرغــوزه د مناســبې تعذیــې ،مناســب
رطوبــت او حــرارت درجــې پــه کنټــرول رسه لــه
زرو څخــه تــر  ۱۴۰۰مــرو پــورې د ورېښــمو
تــار تولیــدوي .د څلــورم پــړاو وروســته ،د
ورېښــموچنجي لــه پاتــې خــواړو څخــه پــه کوکــون
بدلېــږي او بیــا د غــوزې اوبدلــو لپــاره مناســب
ځــای چمتــو کیــږي ،چــې دا مرحلــه د څلــورو
ورځــو لپــاره دوام کــوي.
د کرنــې وزارت ،د مالــدارۍ رییــس ډاکټــر
محمدایــوب احــدي وایــې ،پــه کاغــذ کــې د
مورســټاک پیلــې د هګیــو تولیــد ،د یوځــای کېــدو
پــه مرحلــه کــې نارېنــه او ښــځينه شــاپرکونه
څلورســاعته یوځــای کېښــودل کیــږي .او وروســته
لــه څلورســاعته تیرولــو ښــځينه شــاپرکونه د کاغــذ
پــه مــخ د  ۲۴ســاعتونو لپــاره اېښــودل کیــږي او
دمورســټاک هګــۍ تولیدیــږي او هرشــاپرک لــه
۴۰۰څخــه تــر  ۷۰۰پــورې هګــۍ اچــوي .او د
ســوداګریزو پیلــو دهګیــو د تولیــد لپــاره ښــځینه
شــاپرکونه پــه ســان امــاده ایښــودل کیــږي او
وروســته لــه ټــاکل شــوې مــودې څخــه شــاپرکونه
لیــرې اچــول کیــږي او امــاده شــوې ســانونه
مینځــل کیــږي .بیــا تولیــد شــوې هګــۍ اوچیــږي
او د پیلــې کــرم پــه ۱۲ګرامــه جعبــو کــې ځــای پــه
ځــای کیــږي.
ورېښم :
يــوه غوزه)پيلــه( لــه  300څخــه تــر  900مــرو
پــورې اوليــه ورېښــموڅخه جــوړه شــوې ده .دا
تارونــه )اليــاف( ډېــر نــري دي ،د  500ګرامــو
پــه انــدازه ورېښــمو د تيارولــو لــه پــاره لــه 2000

څخــه تــر  3000پــورې غــوزو تــه اړتيــا وي .پــه
دې مرحلــه کــې کــه د ورېښــمو جنجيــو تــه د ودې
کولــو ډېــره اجــازه ورکــړل يش دا حــره بــه د يــوه
ســوري د پيــدا کولــو پــه واســطه کيــداى يش خپل
ځــان لــه غــوزې څخــه را وبــايس او ددغــه ســوري
پــه واســطه بيــا غــوزه د اســتفادې وړ نــه ده .د دغــه
حالــت د واقــع کېــدو څخــه د مخنيــوي لــه پــاره
هغــه پــه اوبــو کــې جــوش کــوي .دغــه عمــل پــه
غــوزه کــې د حــرې د مړينــې ســبب کېــږي.
د ورېښمو چنجیو اقتصادي ارزښت:
د ورېښــمو چنجیــو روزنــه یــو ژر رســه دنــده ده،
چــې لــه  ۳۰تــر  ۳۵ورځــو یــې غــوزه تولیدېــږي.
او همدارنګــه د کمــو ځمکولرونکــو کروندګــرو د
اقتصــاد د پیاوړتیــا او پــه ځانګــړي توګــه د ښــځو د
اقتصــاد پــه وده کــې هــم ســر رول لوبــوي .بزګران
کولــی يش ،چــې پــه نــورو دنــدو رسبېــره ،خپلــې
کورنــۍ د ورېښــمو چنجیــو نســل او د ورېښــمو
صنعــت پراختیــا کــې مرصوفــه کــړي.
د ســوداګریزې پیلــې لــه یــوې دولــس ګرامــه
جبعــې څخــه لــه  ۲۸تــر  ۳۰کیلــو لنــده غــوزه او
لــه  ۱۰تــر  ۱۲کیلــو پــورې وچــه او همدارنګــه د
تــار ایســتلو پــه صــورت کــې لــه درې کیلــو وچــې
غــوزې څخــه یوکیلــو خالــص د ورېښــمو تــار
ترالســه کــوالی شــو .د ورېښــمو دغــوزې د تــار اوږد
والــی لــه  ۸۰۰تــر  ۱۴۰۰مــره پــورې رســیږي
او وروســته لــه یوځــای کېــدو څخــه هــره پروانــه
لــه  ۵۰۰تــر  ۷۰۰پــورې شــاوخوا هګــۍ اچــوي.
د پیلــې چنجــۍ هــره جعبــه هګــۍ د غــوزې تــر
تولیــد پــورې شــاوخوا  ۶۰۰کیلــو ګرامــه د توتــو

پاڼــې مرصفــوي.
پــه ازاد بــازار کــې د وریښــمومحصوالتو بیــه ،د
ورېښــمو کیفیــت تــه پــه کتــو هــره کیلــو غــوزه
یــې لــه  ۷۰۰تــر زر افغانــۍ ده ،د ورېښــمو
د یوکیلــو تــار بیــه څرنګــوايل تــه پــه کتــو لــه
 ۳۰۰۰افغانیــو پیــل بیــا تــر  ۴۰۰۰افغانیــو پورې
رســیږی .پــه بازارونــو کــې ورېښــمو څخــه تولیــد
شــوي توکــي هــم پــه خــورا ښــه بیــه پلــورل کېږي
د خالــص ورېښــمو یــو شــپږ مــره غالــۍ لــه ۸۰
زره افغانیــو پیــل بیــا تــر  ۱۲۰زره افغانیــو پــوري
بیــه لــري ،یــوه د ورېښــمو لنګوټــه نــږدې اتــه زره
افغانــې بیــه لــري او یــو ابریشــمې شــال لــه زرو
تــر دوه زره افغانیــو پــورې خرڅېــږي.
پــه دې وروســتیو کــې پــه هېــواد کــې د ورېښــمو
د تولیــد د زیاتــوايل پــه پــار هلــې ځلــې ګړنــدي
شــوي دي .د کرنــې وزارت د احصایي او معلوماتو
ریاســت د شــمېرو پــر اســاس پــه  ۱۳۹۹یــم کال
کــې پــه هېــواد کــې د ورېښــمو تولیــد ۱۰۹۹
کیلوګرامــه تــه رســېدلی دی.
د ورېښــمو تــر ټولــو ډېــر تولیــدات پــه جوزجــان
والیــت کــې شــوي دي.
ننګرهــار ،هــرات او بلــخ هغــه والیتونــه دي چــې
پــه ترتیــب رسه پکــې د ورېښــمو تولیــدات ډېــر
شــوي دي.
د یادولــو وړ ده ،چــې لــه ورېښــمو څخــه جامــې،
څادرونــه ،غالــۍ او داســې نــور توکــي جوړېــږي
او د هېــواد پــه اقتصــادي وده کــې مهــم رول
لــري.

