
 

 

 

داکتر یارمحمد حیدر زاده کارشناس حفظ محیط زیست   

 

 اهمیت اقتصادی اراضی و آب در کشور

افغانستان کشور سرتاج منابع آبی منطقه در قلب آسیا است و این سرزمین شجاع پرور دو منبع مهم و بزرگ تولیدی 

عمران اراضی به اقتصاد کشور و حداقل را در اختیار دارد که در صورت جذب بیشتر تحصیل کردگان مهار آب ها و 

د.  رفاهی مردم ما رول خیلی مهم را بازی خواهد کر  

 

موجودیت این دو منبع مهم تولیدی که ما در اختیار داریم کشور ما را در سیاست های منطقه مهم جلوه داده است. 

با کیفیت و کمیت خوب در یکی آب های دایم جریان سرچشمه رودهای هندوکش پر فیض آن است و دیگری زمین 

والیت شمال و والیت مرکزی است که می تواند با جذب کادرهای مسلکی و متخصصان مجرب و مستعد نقش مهم را 

در اقتصاد این کشور جنگ زده از این دو منبع کمک بزرگی نموده و هم برای افراد بیکار رشته های زراعت و 

جانب دیگر این دشت های وسیع مستعد در افغانستان است. انشاهللا با  مهندسان آبیاری کار و پیشه خلق نماید و از



کار نخبه ترین متخصصان مهار آب ها و عمران اراضی کشور قحطی زده خود را با مدیریت خوب آب و اراضی در 

د.   یک مدت کوتاه از نگاه مواد غذایی بی نیاز بسازن  

 

 

 

 

 

بر آید و در صدر پالن کاری اقتصادی می توان در معیشت مردم ما با دولت باید در صدد تسخیر این دو منبع مهم 

کسب در آمد از محصوالت مواد خام کمک بزرگی بدست آورد و هم برای افراد بیکار کار خلق شود و کشور قحطی 

الت زده خود را با مدیریت خوب آب و به وسیله ساخت پروژه های شبکه تنظیم آب و خاک و با استفاده از ماشین آ

زراعتی از قبیل ماشین قلبه های دستی در یک مدت کوتاه از نگاه مواد غذایی، پوشاک و انرژی برقی متکی به خود 

د.   ساز  

 



 

 

 

 

با گشایش اعتبار بانک زراعتی و زرارت خانه های, زراعت آبیاری، انرژی و آب، انکشاف دهات، ادره مبارزه بر 

یست در کوتاه مدت و دراز مدت در طرح های کالن ساخت پروژه های حوادث طبیعی و ادره ملی حفاظت محیط ز

تنظیم آب و خاک به توسعه اراضی زراعتی باغداری باید پرداخت و هم هر محل نسبت به موقعیت اقلیمی و شرایط 

د.  آب و هوایی نیاز به پوشش سایبانی گیاهی از طریق بوته شانی نهال شانی نیاز دار  

 

ر تغییر و تبدیل آب و هوا و اعتدال آن نقش به سزایی دارد. تراکم درختان و بوته های جنگلی درخت و بوته شانی د

و توسعه آن در محالت صیقل و صاف شده از پوشش گیاهی، نه تنها تاثیر اساسی در روند آب و هوا دارد، بلکه در 

د در چرخه طبیعت نقش ارزنده ای دارحشر و نشر پرندگان، چرندگان و دیگر حیوانات اهلی و وحشی و نهایتا تعادل 

   . 

 

ه کار شناس محیط زیست  داکتر یارمحمد حیدر زاد  

 

 

 

 

 

 

 


