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کار شامری از پروژه های آبیاری آغاز و شامری به بهره برداری سپرده شد

آب، آبروی ماست

و حفظ آبرو هدف ملی ماست

محمد ارشف غنی 
رییس جمهور، جمهوری اسالمی افغانستان

کار چندیــن پــروژه مهــم ســاخت شــبکه های 

هم چنیــن  و  آب ریزه هــا  تنظیــم  آبیــاری، 

کانــال  و  شــبکه  چنــد  از  بهره بــرداری 

لیــن  متدیــد  شــهری،  آب رســانی  آبیــاری، 

ارگ  در  مراســمی  برگــزاری  بــا  برق رســانی 

رییس جمهــور،  محمدارشف غنــی  حضــور  بــا 

امراللــه صالــح معــاون اول ریاســت جمهوری، 

ــور  ــی اداره ام ــس عموم ــی ریی ــود فضل فضل محم

ریاســت جمهوری، فضل هــادی مســلمیار رییــس 

وزیــر  احــدی  انوارالحــق  داکــر  مجلــس ســنا، 

ــداری و تعــدادی از اعضــای  زراعــت، آبیــاری و مال

کابینــه  رســاً آغــاز شــد.

ــرق«،  ــه آب  و ب ــب »هفت ــه مناس ــه ب ــم ک ــن مراس ای

برگــزار شــده بــود، ابتــدا داکــر انوارالحــق احــدی 

وزیــر زراعــت، آبیــاری و مالــداری، برنامه هــای ایــن 

وزارت را در زمینــه ســاخت ۱۲۷ شــبکه آبیــاری، 

تنظیــم ۱۵۱هــزار هکتــار آب ریــزه و همین طــور 

آمــاده بهــره داری شــدن ۱۳۳ شــبکه دیگــر آبیــاری 

ــرد.  ــه ک ــات ارای ــور معلوم ــف کش ــق مختل در مناط

آقــای احــدی افــزود کــه بــا ســاخت ایــن شــبکه  ها 

از پنجاه وشــش هزار هکتــار زمیــن تحــت  بیــش 

ــرد.  ــرار می گی ــاری ق ــش آبی پوش

وزیــر زراعــت، آبیــاری و مالــداری گفــت کــه بــرای 

و  میلیــون   ۴۲۶ آبیــاری،  شــبکه   ۱۳۳ ســاخت 

۵۲۵هــزار و ۵۸۹ افغانــی هزینــه شــده اســت. 

ــن  ــاخت ای ــی رود س ــار م ــه انتظ ــرد ک ــد ک او تاکی

افزایــش  بــه  تــا ســی درصــد  شــبکه ها بیســت 

حاصــات زراعتــی...                   ادامــه ص 3.
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6
4 د اوبو مدیریت او د اوبولګولو شبکو د رغنیزو چارو پیل 

برنامه های مدیریت آب در وزارت زراعت



د بزګر خربې 
د اوبو دمدیریت په لور یو بل ګام

اوبــه د ژوندانــه لــه اســايس اړتیــاوو څخــه ګڼــل کېــږي. 
ــې  ــې او زېرم ــې رسچین ــو پراخ ــو اوب ــتان د روان افغانس
لــري، چــې پــه هېــواد کــې دننــه پــه بېابېلــو برخــو کې 
ــت  ــه ډول مدیری ــه ښ ــد پ ــاره بای ــتنې لپ ــې اخیس د ګټ

يش. 
د  هلمنــد،  د  مرغــاب،  هریــرود  آمــو،  د  افغانســتان 
ــري  ــو پنځــه مهمــې حــوزې ل ــل، د اوب شــال او د کاب
ــادي او  ــي، اقتص ــړې تخنیک ــې ځانګ ــوه ی ــره ی ــې ه چ

ــري. ــه ل ــیايس اړخون س
نــن ســبا د اوبــو اهمیــت او ارزښــت تــه پــه کتــو د 
بــري پرمختــګ خــورا ســر عنــر اوبــه ګڼــل کېــږي، 
ــو د  ــل د اوب ــې ت ــخ ک ــري تاری ــل ب ــه خپ ــانان پ انس
ــې  ــړې، چ ــې ک ــه ی ــې وو او هڅ ــه ک ــه لټ ــو پ ــدا کول پی
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 

ــور پنځــويل دي. د بیــن النهریــن متــدن او داســې ن
ــه  ــاره مهم ــن لپ ــوږ د ن ــوازې زم ــه ی ــت ن ــو مدیری د اوب
مســأله ده، بلکــې د افغانســتان د ســبا وده هــم تــر 
ــري. ــت رسه اړه ل ــامل مدیری ــه س ــو ل ــده د اوب ــره ح ډې

هــم  غوښــتنه  اوبــو  د  رسه  زیاتېــدو  لــه  نفوســو  د 
ــکته  ــه ښ ــې پ ــر بل ــطحه ورځ ت ــو س ــو د اوب ــږي، ن زیاتې
ــه  ــو پ ــوږ د اوب ــه م ــه وروســته ب ــدو ده چــې څــو کال کې
ــه  ــو. پ ــخ ش ــتونزو رسه مخام ــدي س ــه ج ــې ل ــه ک برخ
افغانســتان کــې ٪۹۸ فیصــده اوبــه د کرنــې پــه خاطــر 

اســتعالیږي.
د هېــواد د اوبــو مدیریــت او ښــې ګټــې اخیســتنې 
ــمېر  ــم د یوش ــې وزارت ه ــه دوام، د کرن ــو پ ــو ځل د هل
پــروژو پــه الره اچولــو رسه خپلــه ونــډه تــر رسه کــړې ده.

د حکومــت د ســل ورځــې او ســل زېــري د طرحــې پــه 
ــۍ ده،  ــو او برېښــنا اوون ــۍ د اوب ــه اوون ــه کــې روان اډان
چــې تــر ډېــره د اوبــو مدیریــت او بزګرانــو تــه د کرنیــزو 
ــمېر  ــو یوش ــې د اوبولګول ــه ک ــار پ ــه پ ــو پ ــو برابرول اوب
د  او  شــول  وســپارل  تــه  اخیســتنې  ګټــې  شــبکې 

ــوې. ــل ش ــارې پی ــزې چ ــبکو رغنی ــورو ش ــمېر ن یوش
د  کــې  والیتونــو   ۱۱ پــه  خــوا  لــه  وزارت  کرنــې  د 
ــه وســپارل  ــو ۱۳۳ شــبکې ګټــې اخیســتنې ت اوبولګول
شــول او ترڅنــګ یــې د هېــواد پــه ۱۴ والیتونــو کــې بیــا 
د اوبولګولــو د ۱۲۷ شــبکو 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 حاصاتــو کچــه لوړېــږي. 
زیاتوالــی  حاصاتــو  کرنیــزو  د  او  مدیریــت  اوبــو  د 

لــري. اړیکــې  مســتقیمه  او  غښــتيل 
ډېــرو  د  زیاتوالــی،  تلپاتــې  حاصاتــو  کرنیــزو  د 
ــول، د خــوړو  ــۍ کچــه ټیټ ــې وزل ــول، د ب ځمکــو خړوب
ــۍ  ــوي، د وچکال ــو مخنی ــو د ضایعات ــوب، د اوب خوندیت
منفــي اغېــزې کمــول او د کرنیــزو محصوالتــو د صادراتو 

ــې دي. ــو موخ ــروژو د جوړول ــو پ ــی ددغ زیاتوال
ددغــو پــروژو پــيل کېــدل او تــرې ګټــه اخیســتل د 
بزګرانــو د عوایــدو زیاتــوايل، کارموندنــه او د کرنیــزو 

ســیمو د زیاتــوايل المــل هــم کېــږي.
او  زیاتوالــی  ســلنه  ۲۰تــر۳۰  حاصاتــو  کرنیــزو  د 
۲۰تــر۳۰ ســلنه د اوبــو د ضایعاتو مخنیــوي د اوبولګولو 
ــزې دي. ــده اغې ــور عم ــدو ن ــيل کې ــبکو د پ ــو ش د دغ

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 

ــږي. ــل کې ــادي ودې الم ــواد د اقتص هې
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تغییــرات  منفــی  تاثیــرات 
ــدار  ــا مق ــده ت ــبب ش ــم س اقلی
در  ســاالنه  بارندگی هــای 
ــد. برعــاوه،  کشــور کاهــش یاب
ــز  ــی نی ســطح آب هــای زیرزمین
و  شــده  متاثیــر  حــدودی  تــا 

اســت. رفتــه  پاییــن 
یکــی از عوامــل پاییــن رفــن ســطح آب هــای زیرزمینــی نبــود 
ــزم کارا جهــت کنــرول آب هــای ناشــی از بارندگی هــا  ــک میکانی ی
ــم  ــور تنظی ــه منظ ــداری ب ــاری و مال ــت، آبی ــد. وزارت زراع می باش
ایجــاد  و  خــاک  چراگاه هــا،  از  حفاظــت  باعــث  کــه  آب ریزه هــا 
اســتواری در برابــر تخریب هــای ناشــی از ســیاب، تقویــت سیســتم 
چرخشــی آب و احیــای جنــگات و کاهــش خشک ســالی می شــود، 
همــه ســاله آب ریزه هــا را تنظیــم منــوده، تنهــا امســال کار تنظیــم 
۱۵۱هزارهکتــار آب ریــزه را در ۲۵ والیــت آغــاز کــرده اســت. در 
ــار زمیــن  ــت آب هــزاران هکت ــز جهــت مدیری ســال های گذشــته نی
و تپه زارهــا را بــا آب ریزه هــا تنظیــم منــوده کــه موجــب افزایــش 
ــر زمینــی  حاصــات، بهبــود محیــط زیســت و مدیریــت آب هــای زی

ــت. ــده اس گردی

آب ریزه چیست؟ 
مســاحتی از زمیــن کــه در زمــان بارندگــی، جریــان آب های ســطحی 
را از نواحــی مرتفــع بــه ســمت پاییــن و در مســیر شــیب زمیــن تخلیه 
ــر  ــی موث ــات اجرای ــزه، اقدام ــم آب ری ــت. تنظی ــزه اس ــد، آب ری منای
ــزه  ــم آب ری ــی، تنظی ــش نبات ــاک و پوش ــت آب و خ ــور حفاظ به منظ
گفتــه می شــود کــه در فرســایش، رســوب، ســیاب و تقویــت منابــع 
ــزه از  ــه آب ری ــک حوض ــد، ی ــر می باش ــورد نظ ــی م ــای زیرزمین آب ه
ــکل  ــه ش ــه و رودخان ــوه و تپ ــر ک ــگل، علفچ ــاران، جن ــاک، ب آب، خ
می گیــرد. آب ریــزه توســط ارتفاعاتــی کــه بــه آن خــط مــرز حوضــه یــا 
خــط تقســیم آب محصــور می گــردد، هــر حوضــه دارای یــک محــل 
خروجــی یــا نقطــه مترکــز اســت کــه متــام آب هــا از ســطح حوضــه، 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــن نقط ــردد، پایین تری ــه می گ ــه تخلی ــن نقط از ای
ــه  ــن نقط ــه ای ــه ب ــطح حوض ــا از س ــل از بارندگی ه ــای حاص آب ه
هدایــت می گــردد. در داخــل حوضــه آب ریــزه یــک دره مرکــزی و یــا 
ــای  ــای آب ریزه ه ــام آب ه ــه مت ــود دارد ک ــی وج ــه اصل ــک رودخان ی
ــزه از  ــه می شــود. هرحوضــه آب ری ــن دره تخلی ــه ای ســطح حوضــه ب
ــود و  ــیم می ش ــک تقس ــای کوچ ــه واحده ــا ب ــر حوض ه ــن زی چندی
ــم  ــات تنظی ــه عملی ــا ک ــه آب ریزه ه ــک حوض ــزی ی ــن ج کوچک تری
آب ریــزه روی آن اجــرا می شــود، قطعــه گفتــه می شــود. حوضــه 
ــی  ــزه فوقان ــه آب ری ــد، حوض ــمت می باش ــامل دو قس ــا ش آب ریزه ه
ــوه  ــق ک ــامل مناط ــی ش ــه فوقان ــزه ناحی ــه آب ری ــی، حوض و تحتان
و تپه هــا بــوده و حوضــه ناحیــه تحتانــی شــامل مناطــق همــوار 
کــه رودخانه هــا در آن جریــان دارد. تنظیــم آب ریزه هــا در ابتــدا، 
ــی، از  ــزه تحتان ــه آب ری ــا حوض ــود ت ــرا می ش ــی اج ــه فوقان از ناحی
ــد.  ــوون مبان ــوبات مص ــدها و از رس ــدن س ــر ش ــیل، پ ــرات س خط
تنظیــم آب ریزه هــای فوقانــی بــر تحتانــی اولویــت دارد زیــرا حوضــه 

ــد. ــی می باش ــه فوقان ــر حوض ــت تاثی ــی تح تحتان

آب ریزه از کجا آغاز شد؟ 
آب ریزه هــا در اوایــل قــرن بیســتم در کشــورهای امریــکای شــالی 
ــم  ــر تنظی ــر ب ــد بیش ــان تاکی ــت. در آن زم ــرار گرف ــه ق ــورد توج م
ــت آب و  ــیاب، کیفی ــرول س ــداف کن ــا اه ــی ب ــای فوقان آب ریزه ه
ــه ســمت کشــورهای در حــال توســعه  ــود. پــس از آن ب ــد آب ب تولی
گســرش یافــت و عــاوه بــر اهــداف فــوق کنــرول ســیاب، رســوب 
و فرســایش مــورد توجــه قــرار گرفــت، مدیریــت جامــع تنظیــم 
بــه  بــا توجــه  بــه آن اضافــه شــد. در حــال حــارض  آب ریزه هــا 
ــی  ــامیدنی ناش ــود آب آش ــت، کمب ــش جمعی ــهرها، افزای ــعه ش توس

ــه  ــم حوض ــی، تنظی ــی و زراعت ــع غذای ــود مناب ــالی ها، کمب از خشکس
آب ریزه هــای تحتانــی نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه یعنــی موضــوع 
سدســازی بــرای تولیــد بــرق و سیســتم آبیــاری نویــن، حفاظــت از جــاده 

ــت. ــیاب اس ــب س ــر تخری در براب

اهمیت آب ریزه در کشور ما
ــرا  ــادی دارد زی ــت زی ــا دارای اهمی ــور م ــرای کش ــا ب ــم آب ریزه ه  تنظی
ــه محصــوالت  ــوده و اقتصــاد آن وابســته ب افغانســتان کشــور زراعتــی ب
ــه مــردم مــا  کشــاورزی و مالــداری اســت و هشــتاد فیصــد درآمــد روزان
وابســته بــه منابــع طبیعــی اســت. تنظیــم آب ریزه هــا در برابــر حــوادث 
طبیعــی موثــر واقــع می شــود. تنظیــم آب ریزه هــا موجــب افزایــش 
تولیــد زراعتــی، علفچــر، جنــگات و مالــداری شــده کــه در نتیجــه 
وضعیــت معیشــتی و اقتصــادی مــردم مــا را بهبــود بخشــیده و موضــوع 

ــد. ــش می ده ــز کاه ــی را نی ــکات اجتاع ــرت و مش مهاج

تاثیرات تنظیم آب ریزه
ــه  ــدن زمین ــم ش ــا را در فراه ــم آبریزه ه ــرای تنظی ــرات اج ــه تاثی خاص
اشــتغال، کاهــش جــرم و مشــکات اجتاعــی ناشــی از بیــکاری و 
ــش  ــد در بخ ــطح تولی ــش س ــایه، افزای ــورهای همس ــه کش ــرت ب مهاج
زراعــت، جنــگات، باغ هــا، مالــداری، حفــظ آب و خــاک و پوشــش 
نباتــی منابــع طبیعــی، کاهــش ســیاب های مخــرب، تقویــت آب هــای 
ــن  ــا، تامی ــا و رودخانه ه ــمه ها، کاریزه ــش آب چش ــی و افزای ــر زمین زی
آب زراعــت و آب آشــامیدنی، کاهــش اثــرات خشک ســالی، ایجــاد 
رشایــط بــرای زندگــی حیــات وحــش و پرنــده گان، بهبــود رشایــط 

ــرد. ــه ک ــوان خاص ــه می ت ــور و منطق ــی کش اقلیم

اهداف تنظیم آب ریزه ها
 اجــرای تنظیــم آب ریزه هــا، منابــع طبیعــی را حفاظــت کــرده و از طرفــی 
وضعیــت معیشــتی ســاکنین حوضــه را بهبود می بخشــد. برعــاوه، حفظ 
و بهره بــرداری مناســب منابــع آب و خــاک بــه عنــوان دو بســر طبیعــی و 
اصلــی بــرای زندگــی انســان ها و توســعه ای پایــدار، جلوگیــری از تلفــات 
ــه ی  ــن آب در ناحی ــرای تامی ــزی ب ــاز و برنامه ری ــورد نی آب در مناطــق م
ســیاب ها،  از  ناشــی  خســارت  تعدیــل  آب ریــزه،  حوضــه  تحتانــی 
کنــرول هــرز آب هــا و تغذیــه ی مخــازن آب هــای زیــر زمینــی و کمــک به 
افزایــش آب دهــی کاریزهــا، چاه هــا، چشــمه ها و رودخانه هــا، کاهــش 
ــل  ــری از حم ــالی، جلوگی ــه خشک س ــبت ب ــا نس ــری آب خیزه تاثیرپذی
ــت و توســعه  ــاری، مدیری ــه مخــازن ســدها و شــبکه های آبی رســوبات ب
ــا،  ــا، تاالب ه ــا، علفچره ــراگاه ه ــامل چ ــن ش ــطح زمی ــی س ــع نبات مناب
بیشــه زارها و جنــگات، بهبــود رشایــط زیســت محیطــی و بهبــود 
وضعیــت اقتصــادی ســاکنین آب ریزه هــا، ایجــاد رشایــط مناســب بــرای 
زندگــی حیــات وحــش و پرنــده گان، اشــتغال زایی بــرای افــراد ســاکنین 
حوضــه ای آب ریــزه در بخش هــای اجرایــی، حفاظتــی و در بخــش 
تولیــد محصــوالت درختــان جنگلــی و زراعتــی، بهبــود رشایــط اقلیمــی 

ــد.  ــا می باش ــم آبریزه ه ــر تنظی ــداف دیگ ــه از اه منطق
مراحل ساخت آب ریزه ها

اصلــی،  نقشــه  تهیــه  آب ریزه هــا،  تنظیــم  برنامــه  اجــرای  جهــت   
جمــع آوری اطاعــات، بررســی چالش هــا و موانــع، دیزایــن یــا طراحــی، 
عملیــات اجرایــی رضوری بــوده و اســاس آن را بیــان می کنــد. افزایــش 
ناشــی  آب  آب ریزه هــای  ســاخت  و  تنظیــم  بــا  زیرزمینــی  آب هــای 
ــود  ــره می ش ــده و ذخی ــذب ش ــن ج ــرف در زمی ــاران و ب ــیاب، ب از س
ایــن امــر ســبب افزایــش آب هــای زیــر زمینــی شــده و از پاییــن رفــن 
ــد. افغانســتان از شــار  ــری می کن ــر زمینــی جلوگی ســطح آب هــای زی
ــن  ــت و از ای ــی اس ــرات اقلیم ــر تغیی ــورها در براب ــیب پذیرترین کش آس
ــیاب ها را  ــدن س ــر ش ــالی و رسازی ــون خشک س ــکاتی چ ــه مش ناحی
تحمــل کــرده اســت، در تنظیــم آب ریزه هــا بیشــرین آب ریزه هــای 
زراعتــی، جنگلــی و آب ریزه هــای کوهــی می باشــند، پروگــرام آبریزه هــا 
ــتفدین  ــه مس ــر ب ــان بیش ــه فایده ش ــردد ک ــق می گ ــاحات تطبی در س

برســد.

هفته نامه دهقان    شماره یکصدوچهلم    شنبه    ۱۱ثور    ۱۴۰۰ 

حشمتاللهحبیبی 
گزارش گر



۳

۱۳۳ شبکه آبیاری به بهره برداری رسید 

وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری، در هفتــه آب 

ــرداری  ــه بهره ب ــاری را ب ــبکه آبی ــرق، ۱۳۳ ش و ب

ســپرد.

شــبکه ها  ایــن  بهره بــرداری  مناســبت  بــه 

ارگ  در  مراســمی  بــرق،  و  آب  هفتــه  و 

ــا حضــور محمــد ارشف غنــی  ریاســت جمهوری ب

ــت  ــاون نخس ــح مع ــه صال ــور، امرالل رییس جمه

ریاســت جمهوری، داکــر فضل محمــود فضلــی، 

داکــر انوارالحــق احــدی وزیــر زراعــت، آبیــاری 

و مالــداری، خان محمــد تــکل رییــس اداره ملــی 

رییــس  ییانــی  امــور آب، حمیداللــه  تنظیــم 

ــاب  ــانی و فاض ــی آب رس ــت دولت ــی رشک عموم

شــهری و شــاری از اعضــای کابینــه و برخــی از 

ــود. ــده ب ــزار ش ــت برگ ــای وزارت زراع روس

طریــق  از  رییس جمهــور  مراســم،  ایــن  در 

ایــن  بهره بــرداری  دســتور  ویدیویــی،  متــاس 

ــاری  شــبکه ها را صــادر کــرد. وزارت زراعــت، آبی

 ۱۱ در  را  آبیــاری  شــبکه   ۱۳۳ مالــداری،  و 

والیــت کشــور ســاخته اســت. ایــن شــبکه ها 

ــان،  ــرات، بغ ــخ، ه ــار، بل ــای ننگره در والیت ه

ــدز  ــار و کن ــروان، تخ ــس، پ ــل، بادغی ــر، کاب لوگ

ــاری  ــبکه های آبی ــن ش ــت. ای ــده اس ــاخته ش س

ــت  ــی را تح ــن زراعت ــار زمی ــزارو 843هکت 56ه

پوشــش آبیــاری قــرار داده اســت. هزینــه مجموعــی 

ــزار و  ــون و ۵۲۵ه ــاری ۴۲۶ میلی ــبکه آبی ۱۳۳ ش

۵۸۹ افغانــی می رســد کــه از بودجــه حکومــت 

ایفــاد  و  آســیای  انکشــاف  بانــک  افغانســتان، 

۴۵هــزار  ضمــن  در  اســت.  گردیــده  پرداخــت 

ــاری  ــبکه آبی ــرداری ۱۳۳ ش ــا بهره ب ــل ب ۲۹۱ فامی

می گردنــد.  مســتفید  آن  از  مســتقیم  گونــه  بــه 

ــد  ــی پیون ــات زراعت ــش حاص ــت آب و افزای مدیری

56هــزارو  آبیــاری  و  دارد  مســتقیم  و  مســتحکم 

ــار زمیــن زراعتــی در ۱۴۰۰کــه تکمیــل  843هکت

شــده اســت، فصــل تــازه ای را بــه روی زراعــت 

می گشــاید. کشــور 

ــد  ــث بلن ــا باع ــن پروژه ه ــرداری ای ــق و بهره ب تطبی

شــغل  ایجــاد  دهقانــان،  درآمــد  ســطح  بــردن 

هــم  می شــود.  زراعتــی  ســاحات  افزایــش  و 

افزایــش ۲۰تــا ۳۰ درصــدی حاصــات  چنیــن 

از  آب  ضایعــات  درصــدی   ۳۰ ۲۰تــا  کاهــش  و 

تاثیــرات عمــده ی دیگــر تطبیــق و بهره بــرداری 

از  هــدف  اســت.  آبیــاری  شــبکه های  ایــن  از 

تطبیــق و بهره بــرداری ایــن شــبکه های آبیــاری 

ــات  ــدار حاص ــش پای ــور، افزای ــت کش در۱۰  والی

ــی،  ــت غذی ــود مصونی ــر، بهب ــش فق ــی، کاه زراعت

جلوگیــری از ضایعــات آب، کاهــش تاثیــرات منفــی 

محصــوالت  صــادرات  افزایــش  خشک ســالی، 

می باشــد.  زراعتــی 

آبیــاری،  شــبکه  هفــت  تخــار  والیــت  در   

۱۰۰۵هکتــار زمیــن را تحــت پوشــش آبیــاری قــرار 

داده و از آن ۶۶۵فامیــل مســتفید می شــوند. در 

والیــت کنــدز ۱۰۳ شــبکه آبیــاری بــه بهره بــرداری 

ــاری  ــن را آبی ــار زمی ــزار و ۵۲۲ هکت ــید و ۲۷ه رس

می  کنــد و ۲۸هــزارو ۷۵۷فامیــل از آن مســتفید 

می شــوند.

  در والیــت کابــل ۵ شــبکه آبیــاری بــه بهره بــرداری 

رســید و ۱۰۰۱ هکتــار زمیــن را تحــت پوشــش 

ــواده از آن  ــزار و ۸۶۲ خان ــرار داده و ۳ه ــاری ق آبی

مســتفید می شــوند.

در والیــت پــروان چهــار شــبکه آبیــاری ۵۸۱هکتــار 

زمیــن را آبیــاری می  کنــد و ۴هــزار و ۸۴۰ خانــواده 

ــد. ــره  می گیرن از آن به

ــزار و  ــاری دوه ــبکه آبی ــت ش ــرات هف ــت ه در والی

ــار زمیــن را تحــت پوشــش آبیــاری قــرار  ۶۳۹ هکت

ــد. ــواده بهــره می گیرن می دهــد و از آن ۱۰۸۰ خان

ــار  ــاری ۶۰۹هکت ــبکه آبی ــار ۵ ش ــت ننگره در والی

زمیــن را آبیــاری کــرده و یک هــزار و هشــت صد 

خانــواده را مســتفید می ســازد.

در والیــت بلــخ دو شــبکه آبیــاری ۷۵۷ هکتــار 

زمیــن را آبیــاری کــرده و ۶۶۰ خانــواده را مســتفید 

می ســازد.

در والیــت لوگــر دو شــبکه آبیــاری ۴۹۵ هکتــار 

هفت صــد  آن  از  و  می کنــد  آبیــاری  را  زمیــن 

می شــوند. مســتفید  خانــواده 

بهره بــرداری دو شــبکه آبیــاری در بغــان، ۲۷۲ 

هکتــار زمیــن را تحــت پوشــش آبیــاری قــرار داده و 

یک هــزار و ۵۹۷ خانــواده بهــره  می گیرنــد.

در والیــت بادغیــس یــک شــبکه آبیــاری ۲۱۰210 

هکتــار زمیــن را آبیــاری می کنــد و ۱۳۲۰ خانــواده 

مســتفید می شــوند.

ایــن  در  آبیــاری  شــبکه   ۱۳۳ بهره بــرداری  بــا 

ــا  ــات آب ت ــزان ضایع ــی رود می ــار م ــات، انتظ والی

ــه  ــز ب ــات نی ــزان حاص ــش و می ــد کاه ــی درص س

مقیــاس افزایــش یابــد.

ــن گفــت کــه وزارت  انوارالحــق احــدی هم چنی

 ۱۲۷ ســاخت  کار  جــاری  ســال  در  زراعــت 

شــبکه آبیــاری را در چهــارده والیــت، شــامل 

بلــخ، ننگرهــار، کــر، لغــان، کاپیســا، هــرات، 

پکتیــا، تخــار، ســمنگان، بغــان، لوگــر، پــروان، 

ــد.  ــاز می کن ــدز آغ ــل و کن کاب

آقــای احــدی گفــت: »مجمــوع زمینــی کــه 

تحــت آبیــاری در نتیجــه تطبیــق ایــن پروژه هــا 

زمیــن  ۹۱۴هکتــار  و  ۵۳هــزار  می آیــد، 

ایــن  از  فامیــل   ۹۱ و  ۶۹هــزار  و  می باشــد 

مســتفید می شــوند. بودجــه مجموعــی ایــن 

میلیــون  هشتادوســه  و  ســیزده صد  پروژه هــا 

می باشــد و بازهــم مــا توقــع داریم کــه در نتیجه 

ــا در حــدود  ــن پروژه هــا حاصــات م ــق ای تطبی

ــت  ــر زراع ــود.« وزی ــاد ش ــد زی ــا ۳۰ درص ۲۵ ت

هم چنیــن افــزود: »ایــن پروژه هــا اهمیــت زیــاد 

دارد و یک نــوع همبســتگی را میــان قریه  هــا 

بــا  را  رابطــه حکومــت  و  مــی آورد  میــان  بــه 

مــردم زیادتــر می ســازد.«  داکــر انوارالحــق 

زراعــت در  وزارت  کــه  ابــراز داشــت  احــدی 

برنامه هــای  نیــز  آب ریزه هــا  تنظیــم   بخــش 

بــه  دارد.  مفیــد 

ــم  ــه ی او، تنظی گفت

باعــث  آب ریزه هــا 

آب هــای  تقویــت 

زیرزمینــی گردیــده، 

ســیاب ها  از 

کــرده  جلوگیــری 

برمحیط زیســت  و 

مثبــت  تاثیــرات 

آقــای  می گــذارد. 

۱۳۷هــزار  ظرفیــت  بــا  کــه  می گویــد  احــدی 

مرمکعــب آب در مناطــق مختلــف کشــور چکــدم، 

بــه طــول ۸.۲ کیلومــر ترانــس و ۲۶۹ حــوض 

ســاخته  بــاران  و  بــرف  آب هــای  بــرای  جذبــی 

اجــرای  بــا  کــه  گفــت  زراعــت  وزیــر  می شــود. 

ایــن برنامه هــا ۵۷۵هــزار مرمکعــب آب ذخیــره 

می شــود.  هم چنیــن امراللــه صالــح معــاون اول 

ریاســت جمهوری، بــا ابــراز خرســندی از راه انــدازی 

پروژه هــای جدیــد آبیــاری، آب رســانی و برق رســانی 

ــداری  ــه پای ــت ک ــور، گف ــف کش ــق مختل در مناط

نظــام بســتگی بــه عرضــه خدمــات دارد. آقــای 

صالــح گفــت: »مــا بــه یــک نظــام تک ســوژه یی 

ــاالی متــام موضوعــات  تبدیــل نشــده ایم و نظــام ب

ــداری،  ــزت، پای ــا، ع ــن بق ــاویانه دارد. م ــه مس توج

ــق  ــه مطل ــت  از نظــام را در جامع ــت و حای مقبولی

می بینــم.« خدمــات  عرضــه ی  محــور  در 

ــور،  ــی رییس جمه ــال، محمدارشف غن در همین ح

در ایــن مراســم نســبت بــه تــداوم رشــد اقتصــادی 

ــروز  ــای ام ــت: »پروژه   ه ــان داد و گف ــور اطمین کش

این هــا  هرکــدام  کــه  اســت  بخــش  چنــد  در 

محــرم  وزارت  اول  دارد.  فوق العــاده  تاثیــرات 

زراعــت و آبیــاری را کــه آرزوی دیرینــه مــردم تخــار 

ــروز  ــا ام ــم م ــال مه ــد و دو کان ــرآورده ش ــدز ب و کن

ــن  ــر ای ــم. تاثی ــی می گوی ــید تربیک ــال رس ــه اک ب

ــاط  ــر از کانال هــای نق ــب زیادت ــه مرات ــال ب دو کان

کــه  گفــت  بود.«رییس جمهــور  خواهــد  دیگــر 

والیت هــای بدخشــان، بغــان، تخــار و کنــدز از 

مناطــق اصلــی تولید کننــده  گنــدم للمــی انــد 

دچــار  والیــات،  ایــن  در  بارندگی هــا  کاهــش  و 

مشــکل کمبــود آب خواهــد کــرد. رییس جمهــور 

ــی  ــاری ارچ ــای آبی ــاح کانال  ه ــه افتت ــد ک می  گوی

ــود  ــوی کمب ــد جل ــار می توان ــهروان تخ ــدز و ش کن

آب را در ســمت شــال کشــور بگیــرد.

کار شامری از پروژه های آبیاری آغاز و شامری به بهره برداری سپرده شد

محمدتمیمصدیقی
گزارش گر

هفته نامه دهقان    شماره یکصدوچهلم    شنبه    ۱۱ثور    ۱۴۰۰ 



۴

افغانســتان یــو کرنیــز اقتصــادي هېــواد 

ــه  ــې پ ــړي ی ــلنه وګ ــاوخوا ۸۰س دی، او ش

ــد  ــل ژون ــدارۍ بوخــت او د خپ ــه او مال کرن

شــپې او ورځــې پــه دې ســکتورنو کــې 

ــې  ــې خپل ــړي ی ــری وګ ــې ډې ــره وي، چ تې

ــوالت  ــداري محص ــزو او مال ــاوې د کرنی اړتی

لــه الرې پــوره کــوي چــې د یــادو ســکتورنو 

د پیاوړتیــا پــه موخــه بایــد د اوبــو رسچینــې 

پــه ســمه او مو  ثــره توګــه اداره يش تــر څــو 

وکــوالی شــو خپــل کرنیــزو ســکتورونه ال 

ــړو. ــاوړي ک پی

ــټیزو  ــه بنس ــو ل ــواد ی ــکتور د هې ــو س د اوب

زیربنایي)بېــخ بنســټو( ســکټورونو څخــه 

دی، چــې کولــی يش پــه کرنــه کــې یــو 

وکاروو  توګــه  پــه  اولیتونــو  لومړنیــو  لــه 

ــو ســکټورونو د  ــورو تړل ــې رسه د ن چــې کرن

فعالیتونــو د ودې المــل کېــدای يش.

کمــوايل  د  اوبــو  د  کــې  افغانســتان  پــه 

او همــدا راز د اوبــو د کچــې د ټیټــوايل 

دې  دولــت  ده.  جــدي  ډېــره  ســتونزه 

ــه  ــړې او پ ــه ک ــدي پاملرن ــه ج ــتونزې ت س

ــه  ــه پ ــراخ پروګرامون ــې پ ــې ی ــه ک دې برخ

الره اچــويل دي، چــې لــه هغــې ډلــې یــې 

ــه  ــورا پ ــې خ ــبکې دي چ ــو ش ــو لګول د اوب

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 

د اوبو مدیریت او د اوبولګولو شبکو د رغنیزو چارو پیل 

وزارت او همــکارو پــروژو لــه خــوا د کرنــې د 

پراختیــا لپــاره جوړیــږي.

ولســمر غنــي، ۱۴۰۰ کال »ثبــات و تحــرک« 

ــې ددې کال  ــوې، چ ــاکل ش ــی دی او ټ نومول

پــه لومړیــو ۱۷ اوونيــو کــې، هېوادوالــو تــه ســل 

زېــرې ورکړي.ســږکال د نومــول شــویو اونیــو په 

ــۍ  ــو او برېښــنا اوون ــۍ د اوب ــرڅ کــې دا اوون ت

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 

پــه دوام، د کرنــې  اخیســتنې د هلــو ځلــو 

وزارت هــم د یوشــمېر پــروژو پــه الره اچولــو رسه 

ــه  ــاکل شــوي پــان ل ــو شــبکې د ټ د اوبولګول

ــو کــې جــوړې او د  ــو والیتون ــه بیابیل مخــې پ

ــوي. ــارې پیل ــو چ ــورو هغ ن

د کرنــې اوبــو لګولــو او مالــدراۍ وزارت لــه خــوا 

ــو د  ــې د اوبولګول ــو ک ــه ۱۴ والیتون ــواد پ د هې

۱۲۷ شــبکو چــارې د یــو لــړ ځانګــړو مراســمو 

پــه تــرڅ کــې رســاً پیــل شــوې. 

ــل  ــه پي ــارې پ ــبکو د چ ــو ش ــو لګول ــو اوب ددغ

الرې  لــه  کنفرانــس  ويډيــو  د  کــې  غونــډه 

کرنــې،  د  محمدارشف غنــي،  ولســمر 

اوبولګولــو او مالــدارۍ وزيــر ډاکټــر انوارالحــق 

احــدي، دکرنــې وزارت رييســان، د مرانــو 

ــو د تنظیــم  جرګــې او چــارو ادارې غــړو، د اوب

مــيل 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 

ــې  ــو چ ــمېر بزګران ــو او يوش ــوراګانو چارواک ش

پــه ســیمه کــې یــې پــه حضــوري بڼــه ګــډون 

درلــود پــه منونــوي ډول د پــراون والیــت پــه 

ــړه. ــته وک ــې پرانېس ــوالۍ ک ــرام ولس بګ

دا چــې د کرنــې ســکتور پراختیــا د کرنیــزو 

تولیــد  ډېــر  او  پیاوړتیــا  ال  د  محصوالتــو 

لپــاره د اوبــو مدیریــت او ســمې کارونــې 

ــدې  ــر وړان ــې پ ــې ی ــر بل ــاه ده او ورځ ت اړتی

ــو د  ــږي ن ــتل کی ــه اخېس ــتمن ګامون ارزښ

دې ارزښــتمنو ګامونــو پــه لــړ کــې یــو هــم 

ــوړول دي.  ــبکې ج ــو ش ــو لګول د اوب

وزارت  مالــدارۍ  او  اوبولګولــو  کرنــې،  د 

ــم  ــس فهی ــروژې د ریی ــد د »EATS« پ اړون

ــو  ــو ی ــا راون کال د اوبولګول ــه وین ــم پ رحی

شــمېر شــبکې پــه یــو شــمېر والیتونــو کــې 

ــه  ــوادول ب ــمېر هې ــڼ ش ــې ګ ــږي، چ جوړی

ــه  ــه زیات ــن او پ ــه برخم ــه توګ ــه نېغ ــرې پ ت

ــه يش. ــرې خړوب ــه ت ــه ب ــدازه ځمک ان

یــادو  د  چــې  زیاتــوي،  رحیــم  ښــاغلی 

شــبکو پــه جوړېــدو رسه بــه د ضیعاتــو مخــه 

ونیــول يش، د تولیداتــو کچــه بــه زیاتــه، د 

کروندګــرو اقتصــاد بــه پیــاوړي او پــه ټولــه 

ــګ د  ــر څن ــت ت ــیمې د امنی ــه د س ــې ب ک

ــې  ــه چ ــفافه توګ ــمه او ش ــه س ــې پ بودیج

لــه ځــان رسه  بــه  مثمریــت  او  موثریــت 

ولــري پــيل يش.

دغــه شــبکې د هېــواد پــه ۱۴ والیتونــو 

ننگرهــار، کونــړ، لغــان، بلــخ، کاپیســا، 

ــان،  ــمنگان، بغ ــار، س ــا، تخ ــرات، پکتی ه

لوگــر، پــروان، کابــل او کنــدز کــې جوړېږي 

چــې ددغــو شــبکو پــه جوړېــدو رسه، د 

یــادو شــبکو تــر پوښــښ النــدې ځمکــو 

ــو  ــو د ضایعات ــلنه د اوب ــر ۳۰ س ــې ۲۰ ت ک

ــه د  ــدې کچ ــه هم ــږي او پ ــول کې ــه نی مخ

ــو  ــږي. د دغ ــم زیاتې ــات ه ــدو حاص کرون

جوړېدونکــو شــبکو لــه ډلــې ۱۶ پــه بلخ ۱۱ 

پــه هــرات، یــوه پــه کاپیســا، ۱۲ پــه کونــړ، 

۱۰ پــه لغــان، پــه ننګرهــار کــې ۶شــبکې، 

ــمنګان،  ــه س ــوه پ ــبکې، ی ــې ۲ ش ــا ک پکتی

ــل کــې ۵ د  ــه تخــار والیــت کــې، کاب ۱۰ پ

اوبــو لګولــو شــبکې، پــروان کــې ۸ شــبکې، 

لوګــر کــې ۱۵ شــبکې، بغــان کــې د اوبــو 

ــو  ــت کــې د اوب ــدز والی ــه کن ۴ شــبکې او پ

لګولــو ۲۶ شــبکې جوړېــږي، چــې رغنیــزې 

چــارې یــې پیــل شــوي دي او د اوبــو لګولــو 

یــادې شــبکې د ۵۳ زره او ۷۰۷ هکټــاره 

ځمکــې د خړوبــو ولــو وړتیــا لــري، چــې لــه 

ــه  ــو پ ــه ۶۹۰۹۱ کورنی دغــو شــبکو څخــه ب

ــه کــوي. ــه پورت مســتقیا توګــه ګټ

ډېــرو  د  شــبکې  یــادې  لګولــو  اوبــو  د 

ځمکــو خړوبــول، د کرنــې پــه برخــه کــې د 

ــی،  ــو زیاتوال ــزو تولیدات ــې، د کرنی کارموندن

د وارداتــو ټیټوالــی او د کرنیــزو محصوالتــو د 

ــږي. ــل کې ــوايل الم ــو د زیات صادرات

جوړولــو  د  شــبکو  دغــو  د  اوبولګولــو  د 

او  میلیونــه   ۳۸۲ او  یومیلیــارډ  لګښــت، 

۸۵۵ زره او ۹۸۳ افغانــۍ ده، چــې لګښــت 

یــې د نړیوالــوال بانــک »WB«، اســیایي 

پراختیایــي بانــک »ADB« او »IFAD« لــه 

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 حاصاتــو کچه 

ــه برنامــو  لوړېــږي. د افغانســتان د دولــت ل

ــې  ــت دی، چ ــو مدیری ــم د اوب ــو ه ــه ی څخ

ــت  ــې د دول ــه ک ــه دې برخ ــه پ ــر دې دم ت

لــه خــوا ارزښــتناک ګامونــه اخیســتل شــوي 

دي.

نوراللهپتمن 
خربیال  

هفته نامه دهقان    شماره یکصدوچهلم    شنبه    ۱۱ثور    ۱۴۰۰ 
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طبیعــی،  منابــع  و  آبیــاری  معیــن  حشــمت الله غفوری 

فضل الدیــن  مالــداری،  و  زراعــت  معیــن  شیرشــاه امیری 

ــورای والیتــی،  ــس ش ــار والــی، عبدالشــکور قدوســی ریی عی

عبدالــروف ارزگانــی فرمانــده پولیــس والیــت پــروان و شــاری 

از مســوولین وزارت زراعــت و اداره محلــی پــروان شــبکه  آبیــاری 

منطقــه »ســابی خیل« ولســوالی بگــرام ایــن والیــت را افتتــاح و 

بــه بهره بــرداری ســپردند.

ــرق افتتــاح و از شــار صــد مــژده  ــروژه در هفتــه آب و ب ایــن پ

مســتفیده  آن  از  خانــواده  هــزاران  و  می باشــد  حکومــت 

شــده اند. بــه شــمول ایــن شــبکه آبیــاری، هفــت شــبکه دیگــر 

ــد. ــپرده ش ــرداری س ــره ب ــه به ــروان ب ــز در پ نی

حشــمت الله غفوری معیــن آبیــاری و منابــع طبیعــی در مراســم 

افتتــاح شــبکه آبیــاری ســابی خیل گفــت: »از میــان ۱۳۳شــبکه 

ــن  ــا ای ــم ت ــروان آمدی ــه پ ــاری کــه کارشــان تکمیــل شــده ب آبی

نویــد خــوش را بــه شــا اعــان کنیــم، چــون آب در هــر کشــور 

بســیار اهمیــت دارد و از اولویــت هــای ملــی وزارت نیــز اســت، 

ــی  ــه خاص ــم توج ــز ه ــور نی ــب جمه ــس صاح ــآب ریی جالت

ــتان دارای آب  ــه افغانس ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــه آب دارد.« او ب ب

ــرد  ــورت می گی ــی از آن ص ــتفاده کم ــا اس ــد ام ــراوان می باش ف

افزود: »منابــع رسشــار آب داریــم، در گذشــته درســت مدیریــت 

نشــده، در فصل هــای مختلــف آفت هــای طبیعــی مــردم را 

ــل  ــد، مث ــتفاده نش ــت اس ــون از آب درس ــازد، چ ــرر می س مت

و  ســیاب ها  کوچ هــا،  بــرف  شــدن  اقلیــم، رسازیــر  تغییــر 

خشــک مالــی جــان مــال مــردم را بــه خطــر انداختــه و تهدیــد 

می کنیــد، چــون کــه از آب بصــورت موثــر اســتفاده نشــد، 

از  یــک مقــدار کــم بصــورت عنعنــوی اســتفاده می شــود، 

متــام آب افغانســتان کــه اســتفاده می شــود، ۹۵ فیصــد آن 

ــی  ــد آب ــوع ۱۰۰ فیص ــود، از مجم ــتفاده می ش ــت اس در زراع

ــرد، باوجــودی کــه  ــا ۲۰درصــد آن اســتفاده می گی کشــور تنه

ــد، ســیاب ها،  ــد می کن ــا را تهدی ــم م ــرات اقلی ــم تغیی آب داری

روی  منفــی  اثــرات  بی وقــت  بارندگی هــای  و  برف کوچ هــا 

هــم  بدتــر  ایــن  از  بعــد  ســال های  در  دارد،  اقلیــم  تغییــر 

می شــود.«

ــر  ــتفاده موث ــته اس ــال های گذش ــزود: »در س ــوری اف ــای غف آق

نیــز در قســمت توزیــع و  از آب نشــده، فرهنــگ نادرســت 

اســتفاده آب موجــود اســت از همیــن رو مــردم از آب اســتفاده 

موثــر منی کننــد، بایــد ایــن مشــکات از بیــن بــرود، مدیریــت 

ــود را دارد،  ــت خ ــر اهمی ــد منظ ــم، آب از چن ــف داری آب ضعی

حاصــات زیــاد می شــود، فقــر کاهــش پیــدا می کنــد، ســطح 

اقتصــاد دهقانــان وباغــداران بلنــد مــی رود، از خــاک اســتفاده 

موثــر می شــود، 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 

پیش رفتــه برســیم. امیدواریــم کــه بــه او مرحلــه برســیم، از 

ــا در ۳۴  ــم ت ــد را جــور کردی ــک ریاســت جدی ــن خاطــر ی همی

ــه  ــت ک ــن اس ــا همی ــاش م ــم. ت ــان کار کنی ــا دهقان ــت ب والی

سیســتم آبیــاری ســنتی را از بیــن بربیــم، حاصــات را افزایــش 

ــت.  ــن اس ــوار کاری زمی ــا هم ــر از بخش ه ــی دیگ ــم، یک بدهی

در ایــن قســمت همکارهــم کار کردیــم، دســتگاه همــوار کاری 

ــه مــردم توزیــع کردیــم.« زمیــن ب

شیرشــاه امیــری معیــن زراعــت و مالــداری نیــز صحبــت 

بــه آب  کــرده گفــت: »تولیــدات ســکتور زراعــت وابســته 

اســت، آب یکــی از فکتور هــای مهــم در تولیــد می باشــد 

ــن  ــرده و ای ــه ک ــر توج ــن خاط ــی دارد، از همی ــش اساس و نق

ــاهد  ــا ش ــن روزه ــم. در ای ــاح می کنی ــروز افتت ــبکه ها را ام ش

دســت آوردهایی بودیــم، وزارت زراعــت در کنــار توجــه بــه 

داریــم  نظــر  در  امســال  باغ هــا،  احــداث  قســمت  در  آب 

ــزار  ــدم و ۱۶ه ــده گن ــم اصاح ش ــن تخ ــک ت ــزار مری ۱۴ ه

ــم.  ــع کنی ــان توزی ــه دهقان ــاوی را ب ــود کیمی ــن ک ــک ت مری

امســال هــم بــرای بــار اول ۳۰۰ تــن تخــم شــالی توزیــع 

کردیــم. در بخــش جلوگیــری از امــراض مالــداری بــا تطبیــق 

واکســین و ادویه هــا پان هــای مشــخص داریــم تــا مهــار 

کنیــم، ده هــا ذخیره خانــه کچالــو و پیــاز را جــور کردیــم، ایــن 

پروژه هــا باعــث کاهــش ضایعــات آب و منفعــت بیشــر بــرای 

ــو ســاختیم،  ــاز و کچال ــه پی شــا می شــود. ده هــزار رسد خان

ــت.« ــده اس ــپرده ش ــرداری س ــه بهره ب ــت آن ب اکرثی

وزارت  کارکردهــای  از  نیــز  پــروان  والــی  فضل الدین عیــار 

»از  گفــت:  کــرده  دانــی  قــدر  و  ســپاس  اظهــار  زراعــت 

کارکردهــای وزارت زراعــت قدردانــی می کنیــم. ایــن پــروژه را 

از صمیــم قلــب بــه مــردم بگــرام تربیــک می گویــم. تقاضــای 

ــدازی  ــی راه ان ــر زراعت ــای بیش ــا پروژه ه ــت ت ــن اس ــا همی م

شــود، چــون پــروان آب فــراوان دارد و والیــت زراعتــی اســت، 

توجــه بیشــر شــود و پروژه هــای بیشــر راه انــدازی شــود. آرزو 

داریــم دو مارکیــت زراعتــی هــم در پــروان بــرای مــا ســاخته 

شــود.«

حاجــی عبدالقهــار یــک تــن از دهقانــان پــروان نیــز بــه 

مناینده گــی از مــردم ولســوالی بگــرام صحبــت کــرده گفــت:  

خان بابــا  و  ســابی خیل  قریه هــای  مــردم  شــبکه  ایــن  »از 

مــردم  بــرای  موثــر  و  پــروژه حیاتــی  مســتفید می شــوند، 

مــا می باشــد، آبــی کــه در قســمت های پاییــن منطقــه در 

۱۲ ســاعت می رســید حــاال در یــک ســاعت می رســد. در 

ســال های گذشــته ســال ســه مرتبــه ایــن جــوی را پــاک 

ــاک  ــه پ ــاز ب ــی رود و نی ــم آب م ــاال منظ ــم، ح کاری می کردی

کاری نــدارد، از پــاک کاری جــوی هــم بی غــم شــدیم.«

قریــه  باشــنده های  از  نیــز  غیاثــی  محمدایــاز  حاجــی 

ســابی خیل از ساخت وســاز ایــن پــروژه تشــکری کــرد. او 

ــا آب  ــیدیم ت ــار می کش ــاعت انتظ ــن س ــابق چندی ــت: »س گف

ــه  ــه مــزارع می رســید، حــاال در ۲۵ دقیقــه آب ۷ کیلومــر ب ب

زمینــم می رســد، امیــد اســت کــه در آینــده توجــه بیشــر 

شــود، حــدود ۲۰ جریــب زمیــن از آن آبیــاری می شــو، حــال 

دهقــان حتــی بــه بیــل نیــاز نــدارد تــا آب پیــش کنــد، بصــورت 

منظــم کانــال پختــه شــده و هــر نفــر می توانــد بصــورت راحــت 

ــد.« ــاری کن ــای را آبی ــرده و زمین ه ــش ک آب را پی

ــاالی  ــه ب ــت ک ــاری اس ــبکه آبی ــان ۱۳۳ ش ــبکه از می ــن ش ای

آن هــا ۴۲۶ میلیــون و ۵۲۵هــزار و ۵۸۹ افغانــی هزینــه شــده 

اســت و در ده والیــت تطبیــق شــده اســت.

ــه و معلومــات وزارت زراعــت، آبیــاری و  ــاد آمارهــای ریاســت احصایی ــر بنی ب

مالــداری، افغانســتان در ســال ۱۳۹۹ خورشــیدی در مجمــوع بــه ارزش 

۱۴۵ میلیــون ۳۰۲ هــزار و ۱۷۹دالــر امریکایــی گیاهــان طبــی صــادر کــرده 

ــت  ــدر فهرس ــر در ص ــزار دال ــون و ۹۶۳ه ــه ارزش ۹۹میلی ــگ ب ــت. هن اس

صــادرات گیاهــان طبــی قــرار دارد. براســاس همیــن آمارهــا، صــادرات کل 

کشــور در ســال ۱۳۹۹بــه ارزش ۷۳۳ میلیــون و ۶۴۷ هــزار و ۳۴۳میلیــون 

ــی  ــان طب ــادرات گیاه ــی از آن را ص ــش بزرگ ــه بخ ــت ک ــوده اس ــی ب افغان

تشــکیل می دهــد.

ــاری و  ــت، آبی ــی وزارت زراع ــع طبیع ــس مناب ــی زاده ریی ــع قاض ــد رفی محم

ــی  ــان طب ــوع گیاه ــت ن ــر از بیس ــد: »بیش ــاره می گوی ــن ب ــداری در ای مال

در کشــور، به گونــه ی وحشــی می رویــد کــه مهم تریــن آن شــیرین بویه، 

ــان دارد.  ــن گیاه ــا ای ــازگار ب ــم س ــتان اقلی ــت و افغانس ــره اس ــگ و زی هن

گیاهــان طبــی در حــدود تقریبــاً یــک چهــارم کل صــادرات کشــور را تشــکیل 

می دهــد.«

وی می گویــد از ســال ۱۳۹۸ بــه ایــن طــرف ریاســت منابــع طبیعــی وزارت 

زراعــت، بیشــر از هفت هــزار هکتــار ســاحه گیاهــان طبــی را شناســایی و 

از طریــق کشــت قلمــه و تخم پاشــی، احیــاء مجــدد کــرده اســت و در حــدود 

او می گویــد:  اســت.  قرنطیــن کــرده  و  را شناســایی  هفت هــزار هکتــار 

»امســال پــان داریــم کــه بــه مقــدار چهارهــزار و هشــت صد الــی پنج هــزار 

ــه  ــال، ب ــر امس ــا آخ ــوع از ۹۸ت ــه در مجم ــم ک ــدد کنی ــا مج ــار را احی هکت

ــم.« ــاء می کنی ــار را احی ــزار و ۵۰۰هکت ــر ۱۲ه ــدار بیش مق

وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری نــه تنهــا در بخــش احیــای ســاحات 

ــرای  ــته ب ــال گذش ــت، در س ــرده اس ــت ک ــی فعالی ــان طب ــه گیاه ــوط ب مرب

ــته  کاری را  ــزار و ۵۰۰ بس ــر هفت ه ــدود بیش ــی در ح ــان طب ــت گیاه کش

بــرای عاقه منــدان کشــت ایــن گیاهــان توزیــع کــرده اســت. هم چنــان در 

ــا  ــرای جمــع آوری محصــول ب حــدود هفت هــزار و پنج صــد بســته کاری را ب

کیفیــت گیاهــان طبــی نیــز توزیــع منــوده اســت.

ــدی  ــش عاقه من ــور افزای ــه منظ ــت، ب ــی وزرات زراع ــع طبیع ــت مناب ریاس

دهقانــان بــه ایــن محصــول ســال گذشــته ۷۲ انجمــن گیاهــان طبــی ایجــاد 

کــرده اســت.

رفیــع قاضــی زاده می افزایــد: »ایــن انجمن هــا نــه تنهــا در بخــش احیــاء بــا 

مــا کار می کننــد، مــا در صــدد هســتیم تــا ایــن انجمن هــا در اتحادیه هــای 

ــد،  ــش تولی ــوند و در بخ ــل ش ــت تبدی ــوالی و والی ــطح ولس ــری در س کان

پروســس و هم چنــان در بخــش ارزش افزایــی در ســکتورهای خصوصــی 

ــا قیمــت مناســب  ــا کیفیــت را ب همــکار خــوب باشــد و بتواننــد محصــول ب

ــوالت  ــا از محص ــود ت ــر ش ــم برازندت ــان ه ــش دهق ــانند و نق ــروش برس ــه ف ب

طبی شــان درآمــد خوبــی را کســب کننــد. امســال هــم برنامــه داریــم تــا ۲۵ 

انجمــن دیگــر را نیــز تشــکیل بدهیــم در مجمــوع تــا ســال آخــر ۱۴۰۰ بیــش 

ــد.« ــی کار می کنن ــات طب ــش نبات ــن در بخ از ۹۷ انجم

ــد  ــکارد، می توان ــگ ب ــن را هن ــار زمی ــک هکت ــان ی ــر دهق ــد اگ وی می گوی

از عوایــد ناخالــص اعظمــی آن تــا ۳۶ هــزار دالــر بلنــد بــرود و دهقــان 

آورد.  می توانــد عایــد خوبــی به دســت 

وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری امســال بــا پــروژه، احیــای نباتــات طبــی 

بخــش تنظیــم آب ریزه هــا را نیــز اضافــه کــرده و قــرار اســت در ســال جــاری 

به خاطــر  و ۴۰۰ مرمکعــب چکــدم، ۷۱ ذخیــره  از هشــت هزار  بیشــر 

ــار آن فرصت هــای شــغلی  ــی آب ســاخته می شــود، در کن حوض هــای جذب

ــد. ــتفید می گردن ــر از آن مس ــه هزار نف ــدود س ــرد و در ح ــد می ب ــز بلن نی
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مدیریــت منابــع آبــی، در صــدر برنامه هــای 

زارت  و  گرفتــه  قــرار  اِفغانســتان  دولــت 

زراعــت بــه عنــوان یکــی از نهادهــای مهــم 

ــرده ای را  ــای گس ــرای برنامه ه ــکتوری، اج س

در ایــن زمینــه بــرای ســال جــاری خورشــیدی 

روی دســت گرفتــه اســت.

ــم  ــاری و تنظی ــد آبی ــبکه های جدی ــاخت ش س

آب ریزه هــا، دو برنامــه ی مهمــی در راســتای 

زراعتــی،  آب  شــدن  ضایــع  از  جلوگیــری 

ــه تقاضــای  افزایــش محصــوالت، پاســخ دهی ب

منفــی  پیامدهــای  از  کاســن  و  شــهروندان 

تغییــرات اقلیمــی در کشــور انــد و کار ایــن 

بــه  بــرق«، رســاً  و  برنامه هــا در هفتــه »آب 

مختلــف  مناطــق  در  رییس جمهــور  دســتور 

ــتان، ۱۴۰۰  ــت افغانس ــد. دول ــاز ش ــور آغ کش

را ســال ثبــات و تحــرک نام گــذاری کــرده و 

مدیریــت و تنظیــم منابــع آبــی از مهم تریــن 

برنامه هــا در ایــن ســال اســت.

ساخت شبکه های جدید آبیاری

از  آبیــاری،  جدیــد  شــبکه های  ســاخت 

ــاری  ــت، آبی ــای وزارت زراع ــن برنامه ه مهم تری

و مالــداری اســت و کار ســاخت ۱۲۷ شــبکه 

آبیــاری از ســوی ایــن وزارت در همیــن روزهــای 

اخیــر شــد. ارزیابی هــا نشــان می دهــد کــه بــا 

ســاخت ایــن شــبکه ها، ۵۳هــزارو ۷۰۷هکتــار 

زمیــن زراعتــی تحــت پوشــش آبیــاری قــرار 

ثابــت  تحقیقــات  عین حــال،  در  می گیــرد. 

جدیــد  شــبکه های  ســاخت  بــا  کــه  کــرده 

آبیــاری، بیــن بیســت وپنج تــا ســی درصــد 

میــزان حاصــات زراعتــی در مناطــق تحــت 

می یابــد. افزایــش  شــبکه ها  ایــن  پوشــش 

یک جانــب  از  شــبکه ها،  ایــن  ســاخت 

ایجــاد  زراعتــی،  محصــوالت  افزایــش  بــه 

فرصت هــای جدیــد شــغلی، تامیــن مصوونیــت 

غذایــی و در کل بــه بهبــود وضعیــت اقتصــادی 

و رشایــط زندگــی مــردم کمــک می کنــد، از 

ــا ســی  جانــب  دیگــر از ضایــع شــدن بیســت ت

می کنــد.  جلوگیــری  آب  ضایعــات  درصــد 

ــی،  ــای زراعت ــدن آب ه ــع ش ــری از ضای جلوگی

مهم تریــن اقدامــی بــرای مقابلــه بــا پیامدهــای 

می توانــد  احتالــی  خشک ســالی  منفــی 

ــد. باش

بــرای  مالــداری  و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت 

ــد آبیــاری، یــک  ســاخت ایــن شــبکه های جدی

میلیــارد و ۳۸۲میلیــون و ۸۵۵هــزار و ۹۸۳ 

افغانــی هزینــه درنظــر گرفتــه اســت و ایــن 

هزینــه توســط بانــک جهانــی، بانــک انکشــاف 

بــا  می شــود.  متویــل   »IFAD« و  آســیایی 

ســاخت ایــن شــبکه های آبیــاری، مدیریــت 

ــای  ــه و فرصت ه ــود یافت ــی بهب ــای زراعت آب ه

شــغلی و میــزان حاصــات زراعتــی بیشــر 

می شــود. مدیریــت آب، از برنامه هــای مهــم 

ایــن راســتا،  افغانســتان اســت و در  دولــت 

تاکنــون گام هــای ارزشــمندی برداشــته اســت.

وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری در حالــی 

را  آبیــاری  جدیــد  شــبکه های  ســاخت  کار 

برنامه های مدیریت آب در وزارت زراعت

ــار  رشوع کــرده کــه ســال گذشــته ۹۷هــزار هکت

اجــرا شــده  پروژه هــای  از  اســتفاده  بــا  زمیــن 

توســط وزارت زراعــت، تحــت کشــت قــرار گرفــت.

تنظیم آب ریزه

ــه  ــت ک ــی اس ــه اقدامات ــزه از جمل ــم آب ری تنظی

می توانــد بــه جــربان کمبــود آب هــای زیرزمینــی، 

از جــاری شــدن ســیاب، فرســایش خــاک و هــدر 

رفــن آب هــای بــرف و بــاران جلوگیــری کنــد. 

ــق  ــی در مناط ــر چقورک های ــامل حف ــزه ش آب ری

ســیل خیز می شــود کــه در نتیجــه ی آن آب هــای 

بــرف و بــاران جــذب زمیــن شــده و هم چنیــن 

از طریــق ســاخت جویچه هــای کوچــک باهــم 

ــدن  ــع ش ــده و ضای ــده و از پراکن ــل ش ــر وص دیگ

پیامدهــای  از  یکــی  می شــود.  جلوگیــری  آب 

شــدیداً منفــی و تاثیرگــذار تغییــرات اقلیمــی 

می باشــد  ســیاب ها  افزایــش  و  خشک ســالی 

و افغانســتان کــه هم اکنــون بــا ایــن پیامدهــا 

مواجــه اســت، تنظیــم آب ریزه هــا می توانــد از 

ــد. ــی بکاه ــرات تاجای ــن تغیی ــی ای ــرات منف تاثی

وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری، بــرای این کــه 

بتوانــد بــا پیامدهــای منفــی و شــدیداً تاثیرگــذار 

ــه  ــن هفت ــد، در ای ــارزه کن ــی مب ــرات اقلیم تغیی

در  را  آب ریــزه  هکتــار  ۱۵۱هــزار  ســاخت  کار 

ــه  ــن اقــدام ب بیســت وپنج والیــت رشوع کــرد و ای

بهبــود وضعیــت آب هــای زیرزمینــی کــه طــی 

خشک ســالی اخیــر شــدیداً متاثیــر شــده، کمــک 

می کنــد. تنظیــم آب ریزه هــا برعــاوه ی این کــه 

بــه افزایــش  آب هــای زیرزمینــی کمــک می کنــد، 

کاهــش  خــاک،  از  حفاظــت  بــرای  می توانــد 

جنــگات  از  حفاظــت  و  احیــا  هــوا،  آلودگــی 

ــت سیســتم چرخشــی  طبیعــی، چراگاه هــا، تقوی

آب و تــداوم حیــات نباتــات کوهــی نیــز موثــر 

ــود. ــع ش واق

بهره برداری شبکه های جدید آبیاری

در  مالــداری،  و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت 

 ۱۳۳ از  بهره بــرداری  رونــد  عین حــال 

شــبکه آبیــاری را کــه توســط ایــن وزارت در 

ــت  ــده اس ــاخته ش ــف س ــای مختل والیت ه

نیــز، در همیــن هفتــه آغــاز کــرد. ایــن 

شــبکه ها بــه منظــور اســتفاده بهــر از آب، 

افزایــش حاصــات زراعتــی در والیت هــای 

ــاخت  ــا س ــده و ب ــاخته ش ــت س ــازده والی ی

۸۴۳هکتــار  و  ۵۶هــزار  شــبکه ها  ایــن 

زمیــن زراعتــی در ســال جــاری خورشــیدی 

می گیــرد.  قــرار  آبیــاری  پوشــش  تحــت 

ــازه ای  ــل ت ــا فص ــن پروژه ه ــرداری ای بهره ب

می گشــاید. زراعــت  عرصــه  در 

وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری بــرای 

ــت،  ــازده والی ــبکه ها در ی ــن ش ــاخت ای س

۴۲۶ میلیــون و ۵۲۵هــزار و ۵۸۹ افغانــی 

پایــدار  افزایــش  اســت.  کــرده  هزینــه 

ــود  ــر، بهب ــش فق ــی، کاه ــات زراعت حاص

ــات  ــری از ضایع ــی، جلوگی ــت غذی مصونی

آب، کاهــش تاثیــرات منفــی خشک ســالی، 

ــی از  ــوالت زراعت ــادرات محص ــش ص افزای

ــاری  ــبکه های آبی ــن ش ــاخت ای ــداف س اه

ایــن  بهره بــرداری  و  تطبیــق  اســت. 

ــد  ــطح درآم ــردن س ــد ب ــث بلن ــا باع پروژه ه

ایجــاد فرصت هــای شــغلی و  دهقانــان، 

افزایــش ســاحات زراعتــی می شــود و در 

عین حــال افزایــش ۲۰ تــا ۳۰ درصــدی 

ــاس  ــن مقی ــه همی ــی و ب ــات زراعت حاص

ــش  ــی کاه ــای زاعت ــات آب ه ــزان ضایع می

می یابــد. 

ــتان  ــت افغانس ــد دول ــال، هرچن ــا این ح ب

ایــن روزهــا درگیــر مســایل امنیتــی  در 

و  درگیری هــا  ایــن  و  اســت  سیاســی  و 

کاهــش بارندگی هــا در زمســتان گذشــته، 

ــت  ــه وضعی ــبت ب ــور را نس ــهروندان کش ش

اقتصــادی آینــده نگــران ســاخته اســت، 

امــا اجــرای ایــن برنامه هــا توســط وزارت 

زراعــت، می توانــد نویــدی بــرای جلوگیــری 

ــر شــدن وضعیــت اقتصــادی کشــور  از بدت

ــد. باش
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با این حال، وزارت زراعت 

انتظار دارد که با اجرای پروژه 

بزرگ تنظیم آب ریزه ها در 

بیست وپنج والیت تا ماه قوس 

امسال، در بهبود اقتصاد ملی، 

جلوگیری از تخریبات سیاب و 

ایجاد فرصت های شغلی برای 

شهروندان کمکی کرده باشد. 

این وزارت، برای اجرای پروژه 

تنظیم ۱۵۱هزار هکتار آب ریزه، 

یک  میلیارد و هفت میلیون و 

۲۸۵هزار و ۶۹۶ افغانی هزینه 

درنظر گرفته شده و این هزینه 

توسط دولت افغانستان، بانک 

جهانی، بانک انکشاف آسیایی، 

دفر همکاری های آملان، دفر 

همکاری های سویس، اتحادیه 

اروپا، صندوق های وجهی تغییر 

اقلیم یا GEF و دفر همکاری های 

ایتالیا تامین می گردد. افغانستان 

از شار آسیب پذیرترین کشورها 

در برابر تغییرات اقلیمی است 

و از این ناحیه مشکاتی چون 

خشک سالی و رسازیر شدن 

سیاب ها را تحمل کرده است.
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۷

نیــم قــرن قبــل، در ســال۱۳۴۵، در ولســوالی  غوریــان هــرات، 

ــا  ــه بعده ــود ک ــد می ش ــط متول ــل متوس ــک فام ــری در ی دخ

ــد. شــاید  ــی کســب می کن ــی کــه دارد، شــهرت جهان ــا اهداف ب

هیــچ کســی در آغــاز چنیــن بختــی را بــرای یــک دخــر افغــان 

تصــور نتوانــد. پــدرش اســم ســیا را بــرای او انتخــاب می کنــد؛ 

ســیایی کــه روزی می توانــد ســیایی غوریــان را تبــدل کنــد. 

ســیا کــه بعدهــا بــه غوریانــی شــهره می شــود، تخلصــی اســت 

کــه از نــام زادگاهــش بــر گرفتــه اســت. ســیا در کودکــی دخــر 

جســور و پرتحــرک بــود. ایــن کــودک جســور و پــر تحــرک، 

وارد  پنــج ســالگی  و ذکاوتــش، درســن  تیزهوشــی  به دلیــل 

ــهر  ــز ش ــه را در مرک ــه و لیس ــود. او دوران ابتدایی ــب می ش مکت

ــاند.  ــان می رس ــه پای ــه ب ــروی موفقان ــری ه ــه مه ــرات در لیس ه

ــش  ــر صنفی های ــد دیگ ــر، مانن ــش خاط ــا آرام ــد ب ــا منی توان ام

مکتــب را بــه امتــام برســاند و در کوچکــی عــروس یکــی از 

می شــود.  نزدیکان شــان 

غوریانــی پــس ازاشــراک در کانکــور رسارسی، بــا اخــذ منــره ی 

ــن در  ــا ای ــود. ام ــاب می ش ــل کامی ــوق کاب ــته حق ــد در رش بلن

حالــی اســت کــه زندگــی و خانــه داری بشــدت دســت پــای 

او را بســته و فرصــت تحصیلــی را از وی گرفتــه اســت. ازدواج 

ــه در  ــود ک ــی ب ــل دو چالش ــدن از تحصی ــاز مان ــگام و ب زودهن

ــا  ــت. ام ــور رف ــر جس ــک دخ ــه رساغ ی ــی ب ــاز جوان ــن آغ همی

ــن  ــه چنی ــه ب ــود ک ــر از آن ب ــا انگیزه ت ــیا ب ــودش، س ــول خ به ق

ــای  ــود. در فراغت ه ــلیم منی ش ــود. او تس ــلیم ش ــکات تس مش

روزانــه و غــروب ســبز غوریــان پــای درختــی می نشــیند و اهــداف 

بلنــدش را در ذهنــش آرایــش می کنــد. امــا مشــکل فربه تــر 

می شــود. اوضــاع افغانســتان برق آســا دســت خوش تغییــرات 

می گــردد و بحــران تــا غوریــان هــرات نیــز می رســد. بــا بحرانــی 

شــدن اوضــاع کُلــی افغانســتان، ســیاغوریانی بــا فامیلــش بــه 

ــدن  ــج بازمان ــار رن ــاال در کن ــود. ح ــر می ش ــران مهاج ــور ای کش

از تحصیــل و ازدواج زودهنــگام انــدوه و درد مهاجــرت و آورگــی 

نیــز بــر رنج هــای او افــزوده می شــود. ســیا در دیــار مهاجــرت، 

هیــچ فرصتــی بــرای تعقیــب اهــداف بزرگــش کــه در اوایــل 

جوانــی در غوریــان هــرات در ذهــن می پرورانــد، منی یابــد. 

او حــاال رصف یــک مهاجــر آوره از وطــن اســت. غــم نــان و 

آینــده ی نــا معلــوم کشــورش در عــامل مهاجــرت ســیا را بشــدت 

بــه خیاطــی  گاهــی  ناگذیــری،  از رس  آزار می دهــد. ســیا 

ــن  ــب مهاجری ــس در مکت ــرای تدری ــم ب ــی ه ــردازد و گاه می پ

اقــدام می کنــد. امــا او هنــوز از اهدافــش دســت نکشــیده و 

اهــداف بلنــد زندگــی همچنــان در ذهنــش پابرجاســت. در 

ســال ۲۰۰۱، وقتــی غوریــان بــا طلــوع آفتــاب دموکراســی 

ــه  ــاره ب ــش دوب ــا فامیل ــد، ســیا ب ــن می کن ــد برت ــه ی جدی جام

غوریــان هــرات در رسزمیــن اجــدادی اش بــر می گــردد، امــا 

ــرق  ــش را غ ــر زادگاه ــان دیگ ــر زم ــتناک تر از ه ــار وحش ــن ب ای

در کوکنــار و افــرادی بســیاری را نیــز در آنجــا معتــاد می بینــد. 

محیــط آلــوده، جامعــه ســنتی و فضــا بشــدت مــرد ســاالر اســت. 

در چنیــن یــک فضایــی ســمی و نــا مناســب، ســیا تنهــا بانویــی 

اســت کــه خــاف روال جامعــه، بــه اهــداف دیگــر و یــک زندگــی 

رهایــی  می اندیشــد.  مردمــش  و  خــود  بــرای  ســعادت مند 

غوریــان از وجــود کوکنــار و طــرح کشــت بدیــل بــه جدی تریــن 

دغدغــه ی او در ایــن ایــام مبــدل می شــود. دغدغــه ی کــه 

برسعــت جامــه عمــل می پوشــد و چهــره ی غوریــان را تغییــر 

از سیما، تا سیمایی ملکه زعفران

می دهــد. در همیــن روزهــا، کســی بــرای او مــژده ی فــروش پیــام 

زعفــران را می رســاند. ایــن خوشــایندترین خــرب ممکــن اســت کــه 

ــد. ســیا  ــد، از دوســتانش دریافــت می کن ــی هدف من ــک بانوی ی

اولیــن بانویــی می شــود کــه اقــدام بــه خریــد پیــاز و کاشــت آن در 

ــد.  ــه اش می کن ــار خان ــان در کن ــدود از زمین های ش ــمت مح قس

پــس از کاشــت پیــاز زعفــران، در روزهایــی کــه او بــه انتظــار گل 

ــر  ــده ی دیگ ــدوار کنن ــرب امی ــیند، خ ــش می نش ــای زعفران پیازه

ــه می شــود کــه  ــه ســیا گفت ــار ب ــن ب ــز بگوشــش می رســد. ای نی

ــک  ــاغل کم ــان ش ــه زن ــرات )PRT ( ب ــی ه ــازی والیت ــم بازس تی

ــه در آن  ــت ک ــاغل اس ــان ش ــدود زن ــی از مح ــیا یک ــد. س می کن

ــا  ــن کمــک شــناخته می شــود. ب ــت ای ــه در یاف ــت مســتحق ب وق

دریافــت بســته ی کمکــی از بخــش تیــم بازســازی والیــت هــرات، 

وی کاشــت و مزرعــه ی زعفرانــش را گســرش می دهــد. امــا او رمــز 

موفقیــت اصلــی اش را در حایتــی می دانــد کــه وزارت زراعــت در 

ســال ۲۰۱۱ از طریــق صنــدوق انکشــاف زراعتــی، در دو مرحلــه، 

بــه مبلــغ چهارصــد هــزار دالــر امریــکای از همیــن صنــدوق قرضــه 

ــه  ــت ب ــش، دس ــب اهداف ــتایی تعقی ــد. او در راس ــت می کن دریاف

یــک کار بزرگ تــر و پــر ریســک دیگــر نیــز می زنــد و اولیــن بانویــی 

می شــود کــه معــادل هشــت صدوپنجاه جریــب زمیــن را از دولــت 

ــه مــدت پانــزده و  ــاغ پســته ب بــرای گســرش کاشــت زعفــران و ب

بیســت وپنج ســال اجــاره می گیــرد. او عــاوه ی بــر کار در بخــش 

ــت  ــرات تح ــوالی ه ــن ولس ــواده را در چندی ــران، ۱۴۸۰ خان زعف

برنامه هــای کوتاه مــدت و میــان مــدت در بخش هــای مختلــف 

قــرار می هــد. او بــه کمــک مــو سســه داکار، بــرای ایــن خانم هــا 

زمینــه آمــوزش گل ســازی و خیاطــی را فراهــم می کنــد 

ــت  ــرای کش ــن ب ــه زمی ــی ک ــده از بانوان ــه آنع ــان ب و هم چن

زعفــران نداشــتند، پشــم خــام و صنــدوق زنبــورداری توزیــع 

ــای  ــی گام ه ــود کفای ــوی خ ــد بس ــا بتوانن ــا آن ه ــد، ت می کن

اولــی را بردارنــد. ســیا بــا انگیــزه بلنــد و اراده ی جــدی کــه 

داشــت، در انــدک زمــان محــدود، رشکــت »نگیــن زعفــران« را 

در والیــت هــرات تاســیس و بگونــه ی قاعده منــد بــه کاشــت، 

تولیــد، پروســس، بســته بندی و صــادرات زعفــران اقــدام 

می کنــد. 

ســیا غوریانــی، بــه منظــور تبــادل دیدگاه هــا، معرفــی 

زغفــران افغانســتان در بازارهــای بین املللــی بــه کمــک 

نهادهــای مربــوط در چندیــن منایشــگاه معتــرب بین املللــی 

ــد و  ــران، هن ــه، ای ــان، ترکی ــیه، آذربایج ــورهای روس در کش

ــای  ــا فعالیت ه ــی، ب ــو غوریان ــد. بان ــراک می کن ــا اش ایتالی

بازاریابــی،  قاعده مندســازی،  بخــش  در  کــه  مثمــری 

بین امللــی  بازارهــای  در  زعفــران  گســرش  و  توســعه 

دریافــت  بــه  موفــق   ،۲۰۱۴ ســال  در  می دهــد،  انجــام 

ــر زن« از ســوی اتاق هــای تجــارت  لقــب افتخــاری »تاجربرت

افغانســتان می گــردد. او کــه بــرای گســرش کشــت زعفــران 

می کــرد،  تــاش  دیگــر  والیت هــای  و  هــرات  رسارس  در 

ــار  ــک زن تج ــوان ی ــه عن ــود را ب ــگاه خ ــام و جای ــت ن توانس

ــی  ــای بین امللل ــی و در بازاره ــای مل ــر از مرزه ــان فرات افغ

ــورانه  ــدام جس ــک اق ــارود. او در ی ــا بی ــت و رس زبان ه تثبی

دیگــر، منایندگــی رشکتــش را در قلــب اروپــا در کشــور 

زیبــای ســویدن ایجــاد و بدیــن ســان بــه جهانیــان مــژده داد 

کــه زنــان افغــان می تواننــد رقیــب شــا و در کنــار شــا در 

ــی، پــس  ــم غوریان ــا باشــد. خان حــوزه تجــارت در قلــب اروپ

ــی  ــزرگ معرف ــت ب ــویدن، ماموری ــی س ــایش منایندگ از گش

و بازاریابــی زعفــران افغانســتان را در کشــورهای اروپایــی و 

ــم  ــد. او مصم ــف می کن ــش تعری ــی برای ــای بین امللل بازاره

اســت تــا بــا یافــن بــازار مناســب بــرای محصــوالت داخلــی، 

تبســم رضایــت از حاصل گیــری را بــر لبــان دهقانــان کشــور 

ــه کنــد. ایــن اســت ســیایی یــک ملکــه و ایــن اســت  هدی

ــا  ــت ت ــاش اس ــان. او در ت ــی از زن افغ ــره ی واقع ــک چه ی

صنعــت و تجــارت زعفــران را در کشــورهای اروپایی گســرش 

دهــد، تــا بدیــن شــکل، تاجــران اروپــا بیشــر بــا نــام و حرفــه 

ــد.  ــب کنن ــی کس ــتان آگاه ــران افغانس ــان زعف او و هم چن

ــارت  ــس و تج ــد، پروس ــله ی تولی ــدازی سلس ــا راه ان ــیا ب س

زعفــران توانســته اســت بــرای ده هــا فــرد به صــورت مســتقیم 

ــا  ــان ت ــی، از غوری ــی و موقت ــکل دایم ــه ش ــتقیم ب و غیرمس

ســویدن شــغل ایجــاد کنــد. حــاال ســیا توانســته اســت غبار 

کوکنــار را کــه روزی ســیایی غوریــان زیبــا را پوشــانده بــود، 

ــیایی  ــل، س ــق بدی ــت موف ــا کش ــد و ب ــش برچین از زادگاه

غوریــان را از کوکنــار بــه ســیایی زعفــران مبــدل کنــد. در 

راســتایی فعالیــت بی نظــر خــود در ایــن ماموریــت دشــوار، 

او موفــق بــه کســب لقــب »ملکــه ی زعفــران« در کشــور شــد. 

ــم  ــک خان ــر و ی ــک مهاج ــادآور ی ــاال ی ــیا، ح ــیایی س س

محصــور در چهــار دیــواری خانــه نیســت، او حــاال یــک ملکــه 

ــران زن  ــن تاج ــی از موفق تری ــران و یک ــه ی زعف ــت. ملک اس

ــا. در روزگار م
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د  چنجــي  ورېښــمو  د 

ــې  ــه ډل ــو ل ــو حرات هغ

څخــه دي، چــې د تــوت 

خپــل  څخــه  پاڼــو  لــه 

راوړي.  تــه  خــواړه الس 

د  چنجــي  ورېښــمو  د 

تارونــو  نفيســو  او  نريــو 

چــې ورېښــم يــي بــويل د توليــد تــوان لــري، چــې 

ــې  ــو ک ــه جوړول ــو پ ــو ټوټ ــه د لوړبي ــو څخ ــه هغ ل

کېــږي. اســتفاده 

د ورپښمو د چنجيو د روزنې مرحلې:

ــه هګيــو څخــه د ورېښــمو د چنجــي وتــل لــس  ل

ورځــې دوام کــوي. کلــه چــې د ورېښــمو د چنجي 

ــى ده  ــه دې معن ــو، پ ــه ش ــاره ډول ــګ تي د رس رن

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 

ــه  ــي پ ــمو چنج ــږي. د ورېښ ــې کلکې ــتکي ي پوس

ــږي د شــفريه  ــه شــفريه تبديلې ــه کــې پ دې مرحل

پــه مرحلــه کــې د ورېښــمو چنجــي د ورېښــمو پــه 

ــه مرحلــې خڅــه  توليــد پيــل کــوي او د شــفريه ل

وروســته پــه پتنګانــو بدلېــږي.

د ورېښــمو چینجــي وده د پیلــه د پراختیــا پــه 

موخــه تــررسه کیــږي او د پیلــې د اســتفاده کولــو 

طریقــې  ســاتلو  د  چنجیــو  ورېښــمو  د  موخــه 

راپیژنــې. د ورېښــمو زېرمــه کــول څلــور بېابېلــې 

ــې د  ــت ک ــه وخ ــو پ ــو اچول ــري. د هګی ــې ل مرحل

ورېښــمو چنجــي تفریــح، د ورېښــمو د پراختیا الرو 

ــه او  ــي مرحل ــار ک ــي د ت ــې چنج ــه، د پیل مرحل

ــه. ــو مرحل ــورم د راټولول څل

ــب  ــې، مناس ــبې تعذی ــوزه د مناس ــمو هرغ د ورېښ

ــه  ــرول رسه  ل ــه کنټ ــې پ ــرارت درج ــت او ح رطوب

ورېښــمو  د  پــورې  مــرو   ۱۴۰۰ تــر  څخــه  زرو 

د  وروســته،  پــړاو  څلــورم  د  تولیــدوي.  تــار 

ورېښــموچنجي لــه پاتــې خــواړو څخــه پــه کوکــون 

ــب  ــاره مناس ــو لپ ــوزې اوبدل ــا د غ ــږي  او بی بدلې

ځــای چمتــو کیــږي، چــې دا مرحلــه د څلــورو 

ورځــو لپــاره دوام کــوي.

ډاکټــر  رییــس  مالــدارۍ  د  وزارت،  کرنــې  د 

د  کــې  کاغــذ  پــه  وایــې،  احــدي  محمدایــوب 

مورســټاک پیلــې د هګیــو تولیــد، د یوځــای کېــدو 

شــاپرکونه  ښــځينه  او  نارېنــه  کــې  مرحلــه  پــه 

څلورســاعته یوځــای کېښــودل کیــږي. او وروســته 

لــه څلورســاعته تیرولــو ښــځينه شــاپرکونه د کاغــذ 

ــږي او  ــودل کی ــاره اېښ ــاعتونو لپ ــخ د ۲۴ س ــه م پ

دمورســټاک هګــۍ تولیدیــږي او هرشــاپرک لــه 

۴۰۰څخــه تــر ۷۰۰ پــورې هګــۍ اچــوي. او د 

ــځینه  ــاره ښ ــد لپ ــو د تولی ــو دهګی ــوداګریزو پیل س

شــاپرکونه پــه ســان امــاده ایښــودل کیــږي او 

وروســته لــه ټــاکل شــوې مــودې څخــه شــاپرکونه 

ســانونه  شــوې  امــاده  او  کیــږي  اچــول  لیــرې 

مینځــل کیــږي. بیــا تولیــد شــوې هګــۍ اوچیــږي 

او د پیلــې کــرم پــه  ۱۲ګرامــه جعبــو کــې ځــای پــه 

ــږي.  ــای کی ځ

ورېښم :

يــوه غوزه(پيلــه) لــه 300 څخــه تــر 900 مــرو 

پــورې اوليــه ورېښــموڅخه جــوړه شــوې ده. دا 

تارونــه (اليــاف) ډېــر نــري دي، د 500 ګرامــو 

ــه 2000  ــاره ل ــه پ ــو ل ــدازه ورېښــمو د تيارول ــه ان پ

ــه  ــا وي. پ ــه اړتي ــوزو ت ــورې غ ــر 3000 پ ــه ت څخ

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 

ــاره  ــه پ ــوي ل ــه د مخني ــدو څخ ــع کې ــت د واق حال

ــه  ــو کــې جــوش کــوي. دغــه عمــل پ ــه اوب هغــه پ

ــږي. غــوزه کــې د حــرې د مړينــې ســبب کې

د ورېښمو چنجیو اقتصادي ارزښت:

ــده ده،  ــه دن ــو ژر رس ــه ی ــو روزن ــمو چنجی د ورېښ

ــږي.  ــې غــوزه تولیدې ــر ۳۵ ورځــو ی ــه ۳۰ ت چــې ل

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 

ــه کــړي.  ــا کــې مروف ــت پراختی صنع

 د ســوداګریزې پیلــې لــه یــوې دولــس ګرامــه 

ــو لنــده غــوزه او  ــر ۳۰ کیل ــه ۲۸ ت جبعــې څخــه ل

ــه د  ــه او همدارنګ ــورې وچ ــو پ ــر ۱۲ کیل ــه ۱۰ ت ل

تــار ایســتلو پــه صــورت کــې لــه درې کیلــو وچــې 

تــار  ورېښــمو  د  خالــص  یوکیلــو  څخــه  غــوزې 

ترالســه کــوالی شــو. د ورېښــمو دغــوزې د تــار اوږد 

والــی لــه ۸۰۰ تــر ۱۴۰۰ مــره پــورې رســیږي 

ــه  ــره پروان ــه ه ــدو څخ ــای کې ــه یوځ ــته ل او وروس

ــورې شــاوخوا هګــۍ اچــوي.  ــر ۷۰۰ پ ــه ۵۰۰ ت ل

ــر  ــوزې ت ــۍ د غ ــه هګ ــره جعب ــۍ ه ــې چنج د پیل

ــو  ــه د توت ــو ګرام ــاوخوا ۶۰۰ کیل ــورې  ش ــد پ تولی

ــوي. ــې مرف پاڼ

ــه، د  ــمومحصوالتو بی ــې د وریښ ــازار ک ــه ازاد ب پ

ــوزه  ــو غ ــره کیل ــو ه ــه کت ــه پ ــت ت ــمو کیفی ورېښ

ورېښــمو  د  ده،  افغانــۍ  زر  تــر  لــه ۷۰۰  یــې 

ــه  ــو ل ــه کت ــه پ ــوايل ت ــه څرنګ ــار بی ــو ت د یوکیل

۳۰۰۰ افغانیــو پیــل بیــا تــر ۴۰۰۰ افغانیــو 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 ۱۲۰ زره افغانیــو پــوري 

بیــه لــري، یــوه د ورېښــمو لنګوټــه نــږدې اتــه زره 

ــو ابریشــمې شــال لــه زرو  افغانــې بیــه لــري او ی

ــږي.  ــورې خرڅې ــو پ ــر دوه زره افغانی ت

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 ۱۳۹۹ یــم کال 

ــد ۱۰۹۹  ــمو تولی ــې د ورېښ ــواد ک ــه هې ــې پ ک

کیلوګرامــه تــه رســېدلی دی.

د ورېښــمو تــر ټولــو ډېــر تولیــدات پــه جوزجــان 

والیــت کــې شــوي دي.

ننګرهــار، هــرات او بلــخ هغــه والیتونــه دي چــې 

ــر  ــدات ډې ــمو تولی ــې د ورېښ ــب رسه پک ــه ترتی پ

ــوي دي. ش

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.

د ورېښمو د چنجيو روزنه  او د ورېښمو تولید

عبدالواسعخانزاده
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