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 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 همکاران گرامی 

 خبرنگاران عزیز

 السالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته  

خوشحالم که امروز، زمینه برابر شده است تا چند گام دیگر برای تسهیل 

ی آبیاری شبکه ۲۳۵های رشد زراعت برداریم.  ما در سال گذشته، زمینه

چنان در ین آبیاری شد.  همرا ساختیم و از این طریق، هزاران جریب زم

ی کالن، هر یک کانال سنجی سه پروژهتر، مطالعات امکانگام بزرگ

قلعه و کانال زمین داور را آغاز تپه، کانال اندخوی و بند موسیخوش

شود. اگر خدا بخواهد، کردیم که تا چند ماه آینده این مطالعات تکمیل می

های ی ساخت این کانالیجهشاءاهلل در درازمدت، قرار است در نتان

میلیون جریب زمین جدید، تحت آبیاری زراعتی قرار  ۳.۶بزرگ، معادل 

 خواهد گرفت که بدون شک، ما را به طرف خودکفایی خواهد برد.

 ۳۴۴تر از گذشته، یعنی در سال روان، اما ما قرار است به مراتب بیش

آگاه هستید،  بختانه، امروز طوری کهی آبیاری بسازیم که خوششبکه

ی آبیاری است که گامی برای رشد شبکه ۳۱ی عقد قرارداد برنامه

 ها و استفاده از آب است. دهی زمینهای آبیاری و بهبود حاصلظرفیت

و  CLAP»ی وزارت زراعت یعنی ها، از طریق دو برنامهاین شبکه

SNaPP-2 »المللی کمک برای انکشاف تطبیق و از سوی صندوق بین

 شود.تمویل می« IFAD»یا  زراعت

 یهابخش درسازند، ها را میهای وزارت زراعت که این شبکهبرنامه

 و یخانگ ی، مرغداریانکشاف مالدار ،یاریبآ یهاشبکه یبازساز

کابل، پروان، لوگر،  اتیدر وال فعاًل یبذر یتخم ها دیو تولی توسعه

 دارند. تیبغالن فعال ننگرهار، بلخ ، هرات و
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-SNaPPو  CLAP»های  هم بگویم که امسال تنها از طریق برنامهخوامی

 ۶۷۱هزار و  ۱۲۵میلیون و  ۴۷۱ی آبیاری را به ارزش شبکه ۳۱، «2

 کنیم. شان را امضا میسازیم که امروز قراردادهایافغانی می

کنند و هکتار زمین را آبیاری می ۴۵۴هزار و  ۱۱های آبیاری این شبکه

ی دهقان و باغدار بهره خانواده ۶۸۵ها، هشت هزار و کهاز آبیاری این شب

 برند. می

چنانی که باعث مدیریت بهتر و کاهش های آبیاری، همساخت این شبکه

تر و گردد که حاصالت زراعتی بیششود، باعث میضایعات آب می

 تر تولید کنیم و در نهایت صادرات بهتری داشته باشیم.کیفیتخوش

ها، بهبود مصونیت غذایی و کاهش فقر هدف کلی ما از تطبیق این پروژه

 شوند. جاها ساخته میها در آنهایی است که این شبکهدر والیت

کابل، پروان، لوگر، ننگرهار، بلخ، های های آبیاری در والیتاین شبکه

 شوند.تا اخیر سال جاری خورشیدی، ساخته می بغالن هرات و

دو ، کابل تیوال و  خاکجبار یسروب یهایولسوالدر  یاریآبی شبکهدو 

 یاریشبکه آبیک ، پروان تیوالو بگرام  ینواریش  یهایولسوال شبکه در

دره  یهایولسوالآن در ی شبکهشش لوگر،  تیوالی محمدآغه یولسوالدر 

شبکه آن در  8 ،گرهارنن تیوال ړکامه، بهسود و کوزکن وه،ښینور، 

شبکه  10، بلخ تیوالچهاربولک وبلخ  ،ینهرشاه ،یدادده یها یولسوال

شبکه آن دو  ،هرات تیوال لیزنده جان، کروخ و انج یهایولسوالآن در 

 .گرددمیبغالن اعمار  تیوالده صالح و اندرآب  یها یولسوالدر 

 یریآب جلوگ عاتیضااز  صدیف 20 یال 15پروژه ها از  نیا قیتطب با

های تحت پوشش، زمین یحاصالت زراعت صدیف 20 یال 15و شود می

 ۸۷۱هزار و  ۲۳۳ یاریآب یهاشبکه نیا یچنان بازساز. همیابدیم شیافزا

 نجار و، مانند گلکار یگر فنکار یبرا روز ۵۶۲هزار و  ۲۳۵افغانی، 

 .کندیم ایمه یروزمزد فرصت شغل ای یفن ریغ رانکارگ رهیغ
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تولید پایدار است و به همین ی اصلی به این واقف هستیم که آب، سرمایه

های سو، ما ترویج و روی کار آوردن روشخاطر، از سال گذشته به این

ی آبیاری را روی دست داریم تا بتوانیم آب را بدون ضایعات و در تازه

ی نمایشی آبیاری قطعه ۵۰با ساختن  بنًا موقع معّین در اختیار داشته باشیم.

روش آبیاری خواهیم روی ترویج میای در مناطق مختلف کشور، قطره

 ای کار کنیم.قطره

ی انرژی آفتابی، یکی دیگر از رویکردهای چنان آبیاری به واسطههم

ها، برای مدیریت بهتر ی وزارت زراعت است تا بتوانیم از این روشتازه

آب و انرژی، افزایش تولید و صادرات و در نهایت رشد اقتصاد ملی و 

 استفاده کنیم. رسیدن به خودکفایی

 به امید سربلندی و خودکفایی افغانستان عزیز

 تشکر


