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به نام خداوند بی نیاز

حاضرین گرامی ،مهمانان عزیز ،وکالی محترم ولسی جرگه و ژورنالیستان عزیز
رسانه ها

السالم علیکم و رحمت ا ..و برکاته!

آب به مثابه مهم ترین عنصر حیات بشر ازاهمیت فراوان برخوردار است  .این نعمت
خداوندی در کشور عزیز ما به پیمانه فراوان قابل دست رس است  .اما چگونگی استفاده از
آن نیاز به شیوه ها و راهکار های دارد که در جهان معمول است و بشر برای استفاده از
آب انرا شناسایی کرده است
افغانستان با داشتن پنج جریان بزرگ آب و هزاران جریان کوچک وموثر آبی از
کشورهای با امتیاز دنیا است که دارای مقدار زیاد آب شیرین و آب زراعتی است .
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با توجه به همین موضوع ما تالش های خود را برای بهبود وضعیت زراعت کشور با
استفاده ا زمنابع موثر آبی سرعت بخشیدیم  .در جریان سال گذشته  451شبکه آبیاری در
 32والیت کشور را احداث نمودیم وکار احداث  14پروژه دیگر به طور اوسط تا %07
تکمیل گردیده است.
با تکمیل کار این پروژه ها زمینه آبیاری برای  11777هکتار زمین زراعتی مساعد
گردیده و  412000تن از آن مستفید گردیده اند.
همچنان ما در سال گذشته قادر شدیم برای اولین بار کار باز سازی شبکه های
آبیاری را به والیت های پکتیکا ،زابل  ،ارزگان  ،دایکندی ،غور و سرپل وسعت
بدهیم .
حاضرین گرامی !

به ادامه فعالیت ها و عصری سازی شبکه های آبیاری درکشور اینک ما امروز
شاهد عقد قرار داد  40شبکه آبیاری در والیت های کابل ،پروان و لوگر می باشیم .
این شبکه ها با هزینه مجموعی نزدیک به  441میلیون افغانی از بودجه انکشافی
وزارت زراعت تمویل میگردد و قرار است تا پایان سال جاری خورشیدی کار آن به
اکمال برسد .
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از جمله شبکه های یاد شده  4شبکه آن در ولسوالی های قره باغ و ده سبز والیت
کابل ایجاد میگردد.
 0شبکه در والیت پروان در ولسوالی بگرام و چاریکار مرکز والیت پروان احداث
خواهد شد
و  1شبکه دیگر برای والیت لوگر در نظر گرفته شده است .
از مجموع تطبیق شبکه های آبیاری یاد شده بیش از  45777جریب زمین زراعتی
آبیاری میگردد .کار باز سازی و عصری سازی شبکه های یاد شده زمینه وفرصت
مساعدی را برای ایجاد شغل به مردم محل نیز فراهم خواهد ساخت که دراین راستا
بیش از  42437روز کاری فراهم میگردد و د رمجموع بیش از  2777خانواده از
خدمات این شبکه ها مستفید می گردند.
ایجاد شبکه های آبیاری بخش مهم کار ما د ر استفاده موثر از آب در افغانستان است
 .با تطبیق شبکه های یاد شده تا  %17از ضایعات آب جلوگیری میگردد و درکنار
آن حدود  %37در افزایش محصوالت زراعتی و تا  %45در گسترش ساحات سبز
در ساحاتی که از جریان ابی این شبکه ها مستفید می شوند افزایش خواهد آمد .
شبکه های آبیاری یاد شده با مدیریت و رهبری برنامه زراعت ومالداری به
اشتراک مردم  CLAPکه یکی از برنامه های فعال وزارت زراعت است  -توسط
سکتور خصوصی و شرکت های داخلی احداث میگردد.
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حاضرین گرامی!
باز سازی و عصری سازی شبکه های آبیاری در افغانستان مهم ترین بخش برای
استفاده موثر از آب است به همین دلیل ما برنامه های متعددی را در جریان دوسال
گذشته و سال پیش رو در پالن داریم و برای تطبیق آن اقدام نموده ایم .
پروسه تدارکاتی بیشتر ازین پروه ها در حال سپری شدن است ویکی پس از
دیگری برای تطبیق آماده می شوند چنانچه شما در روز های بسیار نزدیک شاهد
عقد  4قرارداد دیگر برای تطبیق پروژه های مشابه در والیت های کابل ولوگر
خواهید بود .
میخواهم بار دیگر به شرکت های خصوصی ساختمانی که مسوولیت اعمار و
بازسازی شبکه های آبیاری را به عهده دارند خاطر نشان نمایم که با بهترین شیوه و
با استفاده از موثر ترین مواد در احداث این شبکه ها کار کنند  .پروسه نظارت
وکنترول از کارکرد های این شرکت ها از سوی مردم محل و انجنیران ما جریان
خواهد داشت وهرگاه تخلف و یا کوتاه نگری در بخشی از کار ها صورت بگیرد با
برخورد جدی ما رو به رو خواهند شد .

به آرزوی عمران و شگوفایی کشور عزیز ما .

