داستان موفقیت قاری باغدار!

محمد صدیق که ساکن قریه قپچاق ولسوالی شولگره والیت بلخ است ،یک خانواده پانزده نفری را
سرپرستی می کند .محمد صدیق مکتب را تا صنف دوازدهم خوانده اما در اثر مشقت روزگار به
تحصالت خویش ادامه داده نتوانسته است ولی در منطقه خویش بنام قاری باغدار معروف است.
او پانزده جریب زمین از پدر به ارث برده و به گفته خودش در گذشته در زمین اش گندم،
جواری ،پخته و سایر غلجات کشت مینمود که از تمام پانزده جریب زمین در حدود دو صد هزار
افغانی در یک سال پول به دست می آورد آن هم در مقابل زحمات فراوان ای که متحمل می شد.
اما پنچ سال قبل او از کشت غله جات مختلف در زمین خویش منصرف شده و به اداره محلی
وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در والیت بلخ مراجعه کرده ،این اداره نیز برایش تمام پانزده
جریب زمین اش را باغ های میوه احداث کرد .نهال های میوه های مانند سیب ،ناک ،شفتالو ،بادام
و انگور در باغ محمد صدیق غرس نموده و کارمندان ترویج محلی پروژه نیز برایش شیوه های
نوین باغداری را آموزش دادند.
حاال زندگی محمد صدیق رونق دیگر گرفته ،او در سال گذشته از تمام باغ اش به جز مصارف که
در باغ اش صورت گرفته مبلغ سه ملیون افغانی درامد خالص ازطریق فروش فراورده های باغی
اش از قبیل انگور ,بادام ,زرد آلو ,شفتالو و ناک بدست آورده و این رقم در سال جاری هجری

شمسی به گفته محمد صدیق به چهار ملیون خواهد رسید .

چون به گفته یی این باغدار موفق در سال گذشته وی تجربه پیدا کردن مارکیت به فراورده های
باغی اش را نداشته به همین خاطر محصوالت باغی خویش را به قیمت نسبتآ ارزان به فروش
رسانیده ،اما امسال با تاجران میوه تازه به تفاهم رسیده اند تا محصوالت خویش را به قیمت
مناسب به فروش برساند.
محمد صدیق که یکی از پیشگامان باغداری جدید در ولسوالی شولگره والیت بلخ به شمار می
رود از خدمات پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت قدردانی می نماید و می گوید
خدمات این پروژه بود که زندگی ام را از نظر اقتصادی به شکل کامل دگر گون کرد .به گفته وی
حاال قادر ام به کارهای بزرگتر اقتصادی با استفاده ازفروش فراورده های باغی خویش نمایم.
این تنها محمد صدیق نیست که خدمات ارائه شده توسط پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت
زراعت زندگی اش را از نظر اقتصادی رونق کامل داده است بلکه هزاران باغدار دیگر نیز که
در گذشته زندگی نه چندان مناسب داشتند در حال حاضر با فروش محصوالت مالداری و باغداری
شان زندگی بسا مناسبتری دارند.

