
 

 

 

 دکتریارمحمد کارشناس محیط زیست

 

 بند قرغه یگانه مکان تفریحی کابل
 

 ساحه  بند قرغه  هوای پاک و آب گوارا و هم  در جای  که این  بند  قرارد  از زبیایی هایی طبیعی بهر مند است.    

جاذب های گردشگری  بندقرغه زیبا یی های بی نظیر طبیعت اش  و مکان  تپه های زیبا آن و گرد  اطراف حوض آن  



وسیاحتی و موقیعت  تورستی آن  برای این منطقه  قرغه جهت  استراحت برای مردم  گردشگر فراهم ساخته است  که 

هوای خنک مطبوع  کوتل برف گیر  در زندگی مردم  قرغه ولسوالی  پغمان نقش  موثر و حایز اهمیت دارد. از  اثر

 ، همرای امکانات  ناجیز از قبیل  غرفه ها سرسبز و خرم اش  پیشهای  قرغه با تپه  بند اونی پغمان  تفرگاه 

قایق های شناوری  تفریحی  چرخ فلک  آن  فضای دلنشینی را برای استراحت گران شهروندان  ،  رستورانت های

فریگاه  قرغه نظر به کابل  فراهم  آورده است و مردم  کابل به رفتن به میله به تفریحی  زبیا  زیاد عالقمند هستند. اما ت

نفوس کابل کنجایش از دحام زیاد اهالی  پرجمیعت کابل را   ندارد  وهم آنقدر جای مناسب برای همه شرایط  مساعد به 

یک تفریگاه خوب از طرف مسوولین تفریگاه  از بهر  عدم مدیریت  گردشگری  هنوز آماده نشده است و انواع  

پارک و سایر اماکن ود است  آنرا نمی توانیم به یک تفریحگاه  خوب  قلمداد کرد.  وسایل بازی  که در  تفریحگاه  موج

    تفریحی  برای سرگرمی های سالم مردم  نه انقدر مدرن در سطح منطقه  ولی  نسبتاً  خوب ساخت شده است.

 استرحت گران در کنار مسولین  شاروال  با همکاری  راهنمایی   فعالن  شاخه  اکو توریسم   مکان هایی را  برای 

بند  باید  طراحریزی کرد و هم نظر به پر  نفوسی  شهر  کابل  به کار عمرانی  در و سعت سرسبزی  پارک  بند  ساحل 

قرغه  و انکشاف  فضای سبز آن  توجه جدی  پرداخته وهم و سایل بازی و تفریحی که  از کمبودات این تفریگاه به 

در فاصله  مستاُجر در جستجوی و خرید آن  اقدام  جدی  نمایند. تفریحگاه بند قرغه شمارومی رود باید مسوو لین  

پنچ  کیلومتری  شمال غرب در حومه کابل واقع شده است و موقیعت  این تفریگا ه  در این دره پهناور زبیاه  قر غه  

رت تفریحی که  شخص از محیط در میان دو سلسله کوه کم ارتفاع  خاکی  موازی باهم از اهمیت  خاص معنی  مساف

کار یا زندگی خود برای چند ساعت خارج شود وهمین  نزدیکی آن به شهر کابل است و گرد واطراف بند قرغه با 

ساحه وسیع آن از  نگاه طرح یک  پارک ملی  تفریحی اکوتوریسم  نظیر خود را در دنیا ندارد. اغلب توریست ها بیش 

با طبیعت  مقصد خود عالقمند هستند. ثرومتمندان و طبقه  اشراف همیشه به مناطق که از هر چیز با آب و هوا فرهنگ 

داری آب هوای خوب مظره دل کش دار سفر می کنند به یک منظورخاص: برای دیدن باغ های ملی وساختمان های 

ور های جهان  معروف قشنگ و اثار هنری دیگر. آموختن زبان های جدید و چشیدن غذای های متفاوت. بسیاری کش

.قسمت عمده اقتصاد ملی آنها  به شدت به توریسم وابسته است  

 

 

پشنهاد من به صفت یک کار شناس محیط زیست  جهان دیده  برای مسوولین وزارت زراعت و  شاروالی کابل و ادره 

حفاظت محیط زیست و بخش اکوتوریسم  افغانستان  در جهت بهبود وانکشاف فضای سبز دره پغمان و بخصوص به  

رف  بند قرغه و هم  عقب  بند قرغه  شروع افزایش  زبیایی های  منظره ی  ساحات تپه های  پیش روی  گرد و اط



چهاره  قمبر الی  بند قرغه  ضروت به ایجاد یک  چشم انداز زیبا  با کاشت در ختان  بادام ، ارغوان و انگور، سیب ، 

گیالس و درختان سوزن برگان و بته های زینتی  باید پرداخت و  به وسیله یک سیتم مدرن آبیاری از آب  بند قرغه  با 

پیهم  این کوه تپه های  خاکی را  آب داد  حوض های  ذخیری آب  خت  دو کانال آ برسانی  آبریز و آبشار های زیبا سا

درختان  سوزن برگ اجزای مهمی از مناظره  طبیعی وعناصر ضروری در ساخت منظره  و محل را سربسز ساخت . 

ضای سبز در شهرهای  بزرگ  پرجمعیت الزا می فضای سبز شهر ها  به شمار می رونند. امروز ایجاد و توسعه ف

مترمربع  فضای سبز   03تا  03است  که  طبق سنجش های  داشمندان  محیط  زیست  هرفرد  درمحیط  زندگی  خود  

 نیاز دارد.    

 

  دره سرسبز و  زیبایی عقب بند است                                         

تپه های خاکی قرغه  را  با غرس درخت ارغوان بادام   نیز امکان صد فیصد سرسبزی  آن وجود دارد، در خت 

ارغوان  در ختی است که هر جا که آب کم و خاک نا مطلوب است  سبز می شود و محیط زیست ما راحیا ت می 

میده و چغل  به را حتی  رشد می کند بخشیده است. در خت ارغوان در خاک های گچی ،آهکی , خاک  آمیخته ازسنگ 

و در جه حرات تند آفتاب و خشکی خاک را به آسانی تحمل می نماید. در کشور ما   سرزمین مادری اش  مناطق 

کابلستان قدیم  است ودر ساحه  شمالی   چاریکار ، استالف ، شتل گسترش دارد.  در خت ارغوان  در خا کهای آهکی 

د  در رشد خود  از  آب باران ، بخار آب دریا ، دریاچه ها  یا بند های  مصنوی  کمک می پر قوت وبهتر رشد می کن

هنوز هم فرهنگ تفریگاه رفتن خانواده گیرد.  درخت ارغوان  یک درختی است که  به خشکی مقاومت بی نظیر دارد.  

رختان آن آسیب نه رسانند و هم  خیلی ضعیف است که لحظهای با آرومی که با هم بگذرانند و به فضای سبز آن به د

دست فراوشان از پرتاب  زباله وکثافت در فضای آزاد تفریگاه  خوداری کنید. خانواده ها با قایقهای  کوچک به روی 

.    در یاچه قرغه  گردش می کیرند از اندختن کثافات به داخل دریاچه پرهیز کنند که تا آب دریا چه آلوده نشود  

 


