بنام خداوند قادر و توانا!
محترم........................
محترم........................
حاضرین گرامی ،مهمانان عزیز و ژورنالیستان محترم رسانه ها!
وقت همۀ تان بخیر!
خرسندم که درکنفرانس امروزی که برای سکتور زراعت خیلی ها ارزشمند است ،با شما
عزیزان حضور دارم.
آب نه تنها برای زراعت بلکه برای تمام زنده جانها منبع و اساس حیات و یکی از نعمات
خداوند الیزال است که برای تمام مخلوقات ارزانی فرموده است.
آب نخستین واژه در قاموس حیات است ،صرفه جویی در بخش زراعت تنها راه نجات از
بحران آب است و چرخ زندگی بدون آب از حرکت می ایستد .
حضار گرامی!
همانگونه که میدانید اقتصاد کشور متکی به زراعت است و زراعت بدون آب ناممکن است،
بنأً عامل و فکتور عمده و اساسی برای زراعت ،آب است که باید به آن توجه جدی شود.
نقش انجمن های آبیاری در جلو گیری ازمنازعات و همچنان حل منازعات باالی آب و
تقسیمات آب ،اتفاق و اتحاد مردم ،حفظ میراث های فرهنگی و عنعنوی مردم در سیستم
آبیاری یعنی میراب ،جلوگیری از سؤ استفاده ها از آب و همکاری با میراب و رسمیت
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انجمن های آبیاری در ریاست های زراعت والیات و وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری،
حایز اهمیت میباشد.
عزیزان گرامی!
میخواهم روی اهداف انجمن های آبیاری طور کوتاه اشاره کنم.
تقویت و مدیریت سیستم موجودۀ آب ،استفادۀ بهتر و عادالنه از آب در زمین ،توزیع
منصفانۀ آب بادر نظرداشت حقابه و نوبت ،ایجاد همآهنگی بین دهاقین و وزارت زراعت و
پروؤه های همکار  ،جلوگیری از ضایعات آب و محافظت از پروؤه های آبیاری یکی از
اهداف مهم انجمن های آبیاری میباشد که با تحقق این اهداف میتوانیم از دهاقین کشور
عزیز حمایت نموده و سطح حاصالت شانرا باال ببریم.
طوریکه سهمگیری در تصامیم مربوط به پالنگذاری در بخش آب ،حفظ و مراقبت شبکه
های آبیاری در ساحه مدیریت ،رسیدگی به مسایل اجتماعی و ترویج شیوه های پیشرفته
زراعتی ،فواید و تأثیر گذاری مهم انجمن های آبیاری است ،از سوی دیگر استفادۀ غیر
قانونی آب و نظارت از توزیع عادالنه آب به دهاقین مطابق حقابه ها ،پاک کاری مجراهای
آب و رفع موانع ایجاد شده ناشی از خیزش سیالبها در مسیر جریان آب به منظور جلوگیری
از تخریب سیستم آبیاری و زمین های زراعتی همچنان حفظ و مراقبت دوامدار و بهره
برداری مؤثر از شبکه های آبیاری تحت پوشش انجمن ها از وظایف مهم انجمن های آبیاری
را تشکیل میدهد.
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در حال حاضر اضافه از  400انجمن آبیاری در  23والیت کشور موجود است ،که
 47000خانواده از ین انجمن ها نمایندگی نموده و تعداد  327500تن از جمله
مستفیدین این انجمن ها میباشند.
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری برای بلند بردن سطح آگاهی و ارتقای طرفیت دهاقین
زحمتکش کشور در زون های مرکز ،شمال ،شرق ،شمالشرق و غرب( والیات کابل-
پروان-پنجشیر-کاپیسا-لوگر-وردگ-ننگرهار-لغمان-کنر-بغالن-بامیان-تخار-بلخ-
سمنگان-سرپل-جوزجان-فاریاب-هرات-غور-و بادغیس) تعداد  13200تن دهقان را
تحت پوشش برنامه های آموزش قرار داده است.
در کنار این همه موارد وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در پالن دارد تا در سه سال آینده
فعالیت های ذیلرا در بخش آبیاری که یگانه عامل عمده و اساسی برای زراعت است عملی
نماید:
تشکیل  300انجمن آبیاری
ثبت  300انجمن آبیاری
افتتاح حساب بانکی برای  300انجمن آبیاری
و تدویر برنامه های مختلف آموزشی برای  5انجمن آبیاری

3

حاضرین گرانقدر!
ما تالش داریم تا راهکار های خوب و مناسبی را برای حمایت هرچه بهتر و بیشتر دهاقین
عزیز و برچیدن مشکالت فرا راه شان رویدست بگیریم و درتحقق بخشیدن این اوامر
طوریکه الزم است گام های مفید و ارزنده برداریم.
در اخیر از حضور شما اشتراک کنندگان عزیز که درین کنفرانس حضور دارید میخواهم،
تا مسوؤلیت های تانرا در قبال وظایف تان شناسایی نموده در تحقق آن طوریکه نیاز است
در استقامت دهی کارها سعی و تالش بیدریغ نمایید.
از توجه تان تشکر!
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