ایجاد  7فارم ماهی از سوی یکتن از باشنده فاریاب:
گزارشگر  :محمد تمیم" صدیقی"
غالم نبی شهروند افغانستان  -یک مهاجر بازگشته به کشور که با کوله باری از تجربه و دانش در بخش ماهی پروری به
زادگاه خود برگشته به ایجاد فارم های ماهی پروری در ولسوالی گرزیوان والیت فاریاب پرداخته است
غالم نبی مرد ،خوش برخورد  ،با چهره بشاش درحالی که لبخند می زند ،می گوید که توانستم با سهم اندک به مردم و
وطن ام خدمت کنم وی با خوش حالی میگوید ،شکر خدا هفت فارم ماهی از نوع مشهورترین آن " قزل آال رنگین کمان"
دارم.

او از آغاز کارش در افغانستان حکایت می کند و میگوید در ابتدا ساخت و ساز فارم ماهی با مشکالت وچالش های فراوان
رو بر رو بودم اما هیچگاه از تصمیم و اراده که داشتم مایوس و ناامید نشدم سرانجام موفق شدم که اولین فارم ماهی را
در ولسوالی گرزیوان والیت فاریاب به مساحت  120متر مربع ایجاد کنم و به آرزوی دیرینه ام برسم .
 .او میگوید که زنده گی درکنار حوض ماهی ها و شرشر آب و فضای زیبای طبیعت حال وهوای دیگری به آدم میدهد به
خصوص که کار روزمره هم در چنین موقعیت باشد و به چنین مشغولیت پردرامد مصروف گردد او درادامه حکایت خود
می گوید که رفته رفته میزان سرمایه گذاری وی به  135هزار دالر گسترش یافت واکنون مالک هفت حوض ماهی است

که از مفاد همان یک حوض ساخته است و در حال حاضر  52هزار قطعه ماهی قزل آال رنگین کمان که از با کیفیت
ترین ماهی های دنیا است دراین هفت حوض پرورش می یابد .
غالم نبی می گوید برای نخستین بار که عالقه مند به ساخت فارم های ماهی شد  ،به تعداد دو صد هزار تخم ماهی را از
کشور دنمارک  ،از پول شخصی اش خریداری نموده و به افغانستان آورد وی می گوید که چندین سال در کشور ایران
مصروف همین کار بود ؛ اما به دلیل داشتن محبت به وطن و خدمت به مردم ،به کشور آمده و دست به سرمایه گذاری در
این بخش زده است.

او می افزاید که و در حال حاضر در حدود  26تن ماهی آماده فروش دارد .ماهی قزل آال رنگین کمان از بهترین انواع
ماهی در دنیا است که خریداران زیاد دارد  .گوشت این ماهی به دلیل لذت زیاد ،خریداران زیاد دارد در حال حاضر هر
کیلو ماهی در بازار های کشور  500الی  700افغانی (نسبت به ماهی دیگر سه چند قیمت ) به فروش می رسد.
آموزش برای مردم گوشه دیگری از فعالیت این فارم ها است  .هم اکنون به تعداد  9تن که دو تن زن نیز شامل آن می
باشد در فارم های غالم نبی مصروف آموزش اند .فارم های یاد شده به سرمایه گذاری خصوصی فعالیت می کنند در طی
دوسال گذشته بیش از  750فارم ماهی پروری در والیات مختلف افغانستان بیشتر در ( کندهار و ننگرهار) توسط سکتور
خصوصی ایجاد شده است
افغانستان کشوریست دارای بستر و فضاء مناسب برای انواع فعالیت های زراعتی ومالداری  .این امکانات نیاز مند
سرمایه گذاری های سکتور خصوصی و دولت است تا در راستای انکشاف و بخش های مختلف فعالیت نموده و در کنار
درآمد سالم و مشروع زمینه های بهتر کار برای مردم را مساعد سازند.
در حال حاضز در سزاسز افغاوستان  ۱۲۲۰فارم ماٌی گزمآبی در  ۱۲والیت کشور و  ۵۰فارم سزدآبی در  ۹والیت دیگز
ایجاد گزدیذي کً ٌمً اس سوی سکتور خصوصی اداري می شود  .به گفته مسوالن وزارت زراعت ،این وزارت نیز در
جریان سال  1395پنجاه هزار چوچه ماهی را دربند سلما رها نموده  20هزار چوچه ماهی دیگر را در فارم قرغه

پرورش داده و فارم مادری ماهی پروری قرغه را دوباره احیا نموده اند که در این فارم درحال حاضر
نسلی که آماده تخم گذاری اند.

 7هزار ماهی

با آغاز پروسه تخم گذاری این تعداد ماهی ،نیازمندی افغانستان از بابت خرید چوچه ماهی از کشور های خارجی برطرف
می گردد و افغانستان از این ناحیه به خود کفایی خواهد رسید .

فارم ٌای فعال در کشور بخش اس گوشت مصزفی ماٌی را در باسار ٌای کشور اکمال می کىذ اما فزصت بزای کار و
سزمایً گذاری در ایه عزصً بیشتز اس ٌز سمان دیگز است و ایه صىعت در افغاوستان روبً رشذ می باشذ .مصزف
گوشت سفیذ ( مزغ و ماٌی) در افغاوستان در سال ٌای اخیز بیشتز شذي و بً ٌمیه دلیل میشان واردات آن ویش سیاد است .

