حاجی سلطان ،باغداری که ساالنه بیش از  ۲۰۰تن انگور به بازار عرضه میکند
 ۱۴سنبله ۱۳۹۷

حاجی سلطان ،یک تن از باغداران والیت کندز است که ساالنه حدود  ۲۰۰تا  ۲۵۰تن انگور به بازار عرضه کرده و نزدیک به شش
میلیون افغانی عاید به دست میآورد.
حاجی سلطان که باشنده اصلی قریه «چمتپه» ولسوالی گلتپه والیت کندز است ،در  ۴۵جریب زمین حدود  ۱۰هزار تاک انگور
پرورش داده است .او میگوید که با احداث این باغ ،ساالنه چهار هزار روز کاری برای باشندهگان محل ایجاد کرده و همچنین حدود
 ۲۰۰تا  ۲۵۰تن انگور به بازار عرضه میکند.
حاجی سلطان میافزاید که ساالنه نزدیک به شش میلیون افغانی از این باغ عاید دارد .او در عین حال ،به مساحت دو جریب زمین
باغ «ناک بلخی» نیز احداث کرده و این باغ هم ساالنه نزدیک به  ۱۴هزار کیلو گرام ناک حاصل میدهد .حاجی سلطان میگوید که
از فروش محصوالت باغ ناک خود ۶۰۰ ،هزار افغانی در سال به او میماند.
حاجی سلطان که یک دوره مبارزه علیه سربازان شوروی سابق در افغانستان را نیز سپری کرده ،اخیرا ً تحت حمایت برنامهی ملی
باغداری و مالداری وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری قرار گرفته است .او با حمایت این برنامه ،یک باغ انگور به سیستم مدرن
«چیله» در مساحت پنج جریب و یک باغ ناک در محدودهی سه جریب زمین به صورت قطعهی نمایشی ساخت.
حاجی سلطان از حمایت برنامهی ملی باغداری و مالداری ابراز خرسندی میکند و میگوید که به لیل شیوع بیماریها و آفتهای

بیسابقهی نباتی ،از ادامهی فعالیت باغداری ناامید شده بود ،اما برنامهی ملی باغداری و مالداری با حمایتش او را دوباره امیدوار
ساخته است.

حاجی سلطان روشهای جلوگیری و کنترول بیماریها و آفتهای گیاهی را با اشتراک در مکتب مزرعه فراگرفته و با استفاده از این
روشها ،در باغهایش سود میبرد .این باغدار موفق ،انتظار دارد تا دولت به منظور رشد و انکشاف باغداری در زمینهی ایجاد
تسهیالت بیشتر از جمله ساخت سردخانه و فراهمسازی زمینهی بستهبندی محصوالت باغی با وی همکاری کند.
حاجی سلطان در زمینهی مالداری نیز فعالیت گسترده دارد .او هماکنون  ۴۰۰تا گوسفند را نیز نگهداری میکند.

