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گپ دهقان
ارج گذاری به شکوه صد ساله و چشم انداز 

آینده ی بهتر

در کنــار دیگــر نهادهــا، وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری 
ــا  ــتان را ب ــتقالل افغانس ــترداد اس ــاله گی اس ــد س ــز ص نی
راه انــدازی دو نمایشــگاه بــزرگ تولیــدات داخلــی و اجــرای 
ــی داشــت. پاســداری از شــکوه  ــای تفریحــی گرام برنامه ه
ــا  ــتان، تنه ــان افغانس ــور عزیزم ــتقالل کش ــرن اس ــک ق ی
بــل  نمی شــود،  خالصــه  گرامی داشــت  و  تجلیــل  بــه 
در  کــه  اقتصــادی  خودکفایــی  و  اســتقالل  آرمان هــای 
ــه  ــه برنام ــت، ب ــان اس ــور در جری ــهروندان کش رگ رگ ش
ــد و  ــر می دهن ــرانجام ثم ــا س ــن برنامه ه ــده و ای ــدل ش ب
ــل  ــی کام ــت آورد و خودکفای ــر از دس ــدی، پ ــای بع فصل ه

ــود. ــد ب خواه
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، وزارت زراعــت در کنــار تجلیــل 
بــه تســریع اجــرای  از شــکوه صدســاله گی اســتقالل، 
برنامه هــای توســعه ی زراعتــی، پیوســته گام برداشــته 
آبیــاری  شــبکه های  افزایــش  چــون  زمینه هایــی  در  و 
زراعتــی،  زمین هــای  بیش ترســازی  و  دهقانــان  بــرای 
مدرن ســازی باغ هــای باغــداران، توان مندســازی زنــان 
ــه  ــی ب ــای فن ــوزش و کمک ه ــه ی آم ــا ارای ــه ب زراعت پیش
ــام  ــت تم ــا جدی ــی ب ــع طبیع ــعه ی مناب ــظ و توس ــان، حف آن
ــه می دهــد. ــش را ادام ــن تالش های ــرده اســت و ای ــالش ک ت

و  رشــد  و  زیربناســازی  روی  زراعــت  وزارت  تمرکــز 
از منابــع و والیت هایــی  معیاری ســازی تولیــد داخلــی، 
دارد.  وجــود  آن  در  بیش تــر  ظرفیــت  ایــن  کــه  اســت 
ــت  ــم اس ــد مه ــد تولی ــرای رش ــازار، ب ــتن ب ــان داش هم چن
ــات وزارت  ــر توجه ــد از دیگ ــوع تولی ــه تن ــه ب ــز توج و نی

زراعــت در کل افغانســتان اســت.
وزیــر  درانــی  نصیراحمــد  آخریــن ســفر  در  چنان کــه 
زراعــت، آبیــاری و مالــداری بــه والیــت هــرات، شــماری از 
ــر را  ــماری دیگ ــپرد و ش ــرداری س ــه بهره ب ــا را ب پروژه ه

ــد زد. ــم کلی ــا ه ــرد و ی ــذاری ک ــم تهداب گ ه
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه در ســال روان، وضعیــت 
در حــوزه ی کاری وزارت زراعــت نســبتًا خــوب اســت. 
تخم هــای  موقــع  بــه  توزیــع  و  خــوب  بارنده گی هــای 
اصالح شــده حاصــالت غلــه را بیش تــر کــرده اســت. علــف 
زیــاد، باعــث رشــد مالــداری شــده اســت. برنامه هــای 
توســعه ای و کمکــی وزارت زراعــت باعــث رشــد کشــت و 
ــن شــده  ــر از مــرز تعیی ــب بیش ت ــه مرات ــران ب درآمــد زعف
ــای  ــت. زمینه ه ــده اس ــران ش ــاله ی زعف ــج س ــرح پن در ط
صــادرات مســتقالنه ی میوه هــای گران بهــای افغانســتان 
فراهــم گردیــده اســت. میــزان باغ هــا و حاصــالت باغــداری 
ــه  ــن هم ــت. ای ــه اس ــش یافت ــینه ای افزای ــکل بی پیش ــه ش ب
ــی  ــه ی راه ــرای ادام ــالش ب ــد ت ــوب، می توان ــای خ خبره
باشــد کــه ۱۰۰ ســال پیــش شــاه امــان اهلل خــان آن را بــرای 
ــود. حــاال ضــرورت اســت  ــد زده ب کشــور و مردمــش کلی
تــا تمامــی شــهروندان مشــتاقانه بــرای رشــد و توســعه ی 
ــان،  ــل های بعدی ش ــده گان و نس ــازی آین ــور و بهترس کش
ــد و در  ــی ببندن ــع داخل ــت از مناب ــرای حمای ــت ب ــر هم کم
رشــد و بالنده گــی اقتصــاد ملــی نقــش برازنــده ای بگیرنــد.

ســربازان نیروهــای امنیتــی در حفاظــت از اســتقالل و نظــام 
جمهــوری نقــش برازنــده دارنــد، امــا فعــاالن بخــش زراعــت 
ــداران( و  ــداران و مال ــان، باغ ــت و دهقان ــدان زراع )کارمن
ــا  ــد ب ــتان، بای ــی افغانس ــدات زراعت ــده گان تولی مصرف کنن
جدیــت تمــام در تولیــد بیش تــر و معیاری تــر، مصــرف 
ــر کاالی  ــن ب ــد وط ــی تولی ــی و ترجیح ده ــوالت داخل محص
وارداتــی تــالش و تقــال کننــد تــا پــول در داخــل کشــور بــه 
ــت  ــاز راه درس ــن آغ ــرود. ای ــرون ن ــه بی ــد و ب ــردش آی گ

ــی اســت. تقویــت اقتصــاد مل
اگــر ســربازان بــا تالش هــا و پیکارهای شــان می گوینــد 
ــه ی  ــاالن عرص ــم«، فع ــر می دهی ــو س ــظ ت ــر حف ــن به »وط
ــی و  ــد وطن ــرخ تولی ــردش چ ــریع گ ــا تس ــد ب ــت بای زراع
ــد کــه »تــو را  ــی بــه میهن شــان بگوین مصــرف تولیــد داخل

ــم«. ــر می دهی ــأن و ف ــوکت و ش ش



برگزاری دو نمایشگاه به مناسبت 100 سالگی استقالل 

چهارمین »جشنواره ی انگور و عسل«
 در هرات آغاز شد
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وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری، در نیمــه ی دوم مــاه 
ــترداد  ــال اس ــن س ــبت صدمی ــه مناس ــال، ب ــد امس اس
ــگاه  ــزاری دو نمایش ــه برگ ــق ب ــور، موف ــتقالل کش اس
مهــم و بــزرگ محصــوالت زراعتــی، باغــداری و صنایــع 
زنــان در کابــل شــد. نمایشــگاه اولــی از روزهــای 
ــاغ  ــی بادام ب ــارم تحقیقات ــد در ف ــده اس ــا هف ــم ت پانزده
ــود  ــن خ ــازه در صح ــای ت ــی میوه ه ــگاه دوم و نمایش
ــزار  ــد برگ ــت وهفتم اس ــخ بیس ــه تاری ــت ب وزارت زراع

شــد.
در نمایشــگاه تابســتانی بادام بــاغ، محصــوالت زراعتــی و 
ــن  ــان و جدیدتری ــع دســتی زن ــن صنای ــی، هم چنی حیوان
تکنولــوژی زراعتــی در ۲۳۰ غرفــه بــه نمایــش گذاشــته 
ــی و  ــه نمایــش محصــوالت زراعت ــه ب شــدند. ۱۶۹ غرف
حیوانــی ۶۱ غرفــه دیگــر بــرای نمایــش صنایــع دســتی 
زنــان اختصــاص یافتــه بــود. ایــن نمایشــگاه بــه منظــور 
معرفــی محصــوالت زراعتــی، مالــداری و باغــداری، 
صنایــع دســتی، خدمــات زراعتــی و ماشــین آالت زراعتی، 
ــای کاری،  ــاد فرصت ه ــوه و ایج ــتریان بالق ــذب مش ج
اتصــال دهقانــان، تولیدکننــده گان و متشــبثان خصوصــی 
ــت  ــای ظرفی ــی، ارتق ــی و بین الملل ــای داخل ــه بازاره ب
کاری دهقانــان، تولیدکننــده گان و متشــبثان خصوصــی و 
بلنــد بــردن ســطح تولیــد محصــوالت زراعتــی، مالــداری 
و باغــداری از لحــاظ کمیــت و کیفیــت بــه اســاس 
نیازمنــدی و همیــن طــور تقویــت بنیــاد اقتصــادی کشــور 
و انکشــاف زراعــت و عقــد قراردادهــا و تفاهم نامه هــای 
جدیــد تجارتــی میــان تولید کننــده گان و صادرکننــده گان 

راه انــدازی شــده بــود.
ــی  ــع طبیع ــاری و مناب ــن آبی ــوری معی ــمت اهلل غف حش
ــاح  ــم افتت ــداری، در مراس ــاری و مال ــت، آبی وزارت زراع
نمایشــگاه تابســتانی بادام بــاغ گفــت کــه اســتقالل 
سیاســی بــدون رســیدن بــه اســتقالل اقتصادی به دســت 
نمی آیــد. آقــای غفــوری افــزود کــه زراعــت، مهم تریــن 
ــه  ــه کشــورها را ب ــر کشــوری اســت ک ســکتوری در ه
ــه اســتقالل سیاســی کمــک کــرده اســت. او  رســیدن ب
ــاس  ــا، اس ــی دنی ــادی در تمام ــتقالل اقتص ــت: »اس گف
و تقویت کننــده ی اســتقالل سیاســی می باشــد. صــد 
ســال پیــش، شــاه امــان اهلل، شــاه ترقی خــواه افغانســتان، 
سیاســت خارجــی کشــور را مســتقل ســاخت. بعدهــا هــم 
ــم  ــوزش و تعلی ــاختن آم ــه تخصصــی س ــژه ب ــه وی توج

داشــت.«
زراعــت  وزارت  طبیعــی  منابــع  و  آبیــاری  معیــن 
ــت  ــتای تقوی ــن وزارت در راس ــه ای ــزود ک ــن اف هم چنی
ــادی  ــتقالل اقتص ــه اس ــیدن ب ــتان و رس ــاد افغانس اقتص

چهارمیــن جشــنواره ی عســل و انگــور در هــرات آغــاز 
ــت  ــن در والی ــزاران ت ــور ه ــا حض ــنواره ب ــن جش ــد. ای ش
ــنواره  ــن جش ــتراک کننده گان ای ــد. اش ــدازی ش ــرات راه ان ه
ــده گان و  ــان، تولیدکنن ــووالن، دهقان ــا و مس ــامل مقام ه ش
ــداران و فروشــنده گان نمایشــگاه تولیــدات  شــهروندان، خری
داخلــی والیــت هــرات بودنــد و نیــز در آغــاز ایــن جشــنواره، 
والیتــی،  شــورای  اعضــای  کوپراتیف هــا،  اعضــای 
ــده گان دیپلماتیــک کشــورهای  ــده گان رســانه ها، نماین نماین
ــتند.  ــور داش ــتان حض ــران و ازبیکس ــان، ای ــه، آذربایج ترکی
نمایشــگاه محصــوالت  و  و عســل  انگــور  جشــنواره ی 
زراعتــی و مالــداری هــرات، بــرای ســه روز ادامــه می یابــد.
در ایــن نمایشــگاه، در ۵۲ غرفــه، انــواع انگــور و عســل، بــه 

نمایــش گذاشــته شــده اســت.
ــن ســخنرانی ها،  ــن جشــنواره، ضم ــن ای ــه ی آغازی در برنام
ــر زراعــت در بخــش توســعه ی  ــاس کارکردهــای وزی ــه پ ب
ایــن ســکتور در هــرات، انجمــن تولیدکننــده گان و دهقانــان 

هــرات، لــوح تقدیــری را بــرای وزیــر زراعــت اهــدا کــرد.
ــت،  ــر زراع ــی وزی ــد دران ــنواره نصیراحم ــن جش ــاز ای در آغ
آبیــاری و مالــداری کشــور، عبدالقیــوم رحیمــی والــی هــرات، 
توریالــی طاهــری معــاون شــورای والیتــی ســخنرانی کردند. 
هم چنــان آقــای حیــدری، بــه نماینده گــی از انجمــن 

ــرد. ــخنرانی ک ــرات س ــان ه ــده گان و دهقان تولیدکنن
ــداری در  ــاری و مال ــت، آبی ــر زراع ــی وزی ــد دران نصیراحم
ــور  ــل و انگ ــنواره ی عس ــن جش ــخنرانی اش در چهارمی س
ــی  ــگاه را در بازاریاب ــنواره و نمایش ــن جش ــش ای ــرات، نق ه

ــی  او از وزارت زراعــت و دیگــر نهادهــای مســوول دولت
خواســت تــا در راســتای ســاختن بندهــای آب و ذخیــره 

ــد. ــاران اقــدام کنن کــردن آب هــای ب
دست آوردهای نمایشگاه تابستانی

دســت آوردهای  بــا  بادام بــاغ،  تابســتانی  نمایشــگاه 
ــمی  ــرت اهلل هاش ــت. نص ــوده اس ــراه ب ــه هم ــی ب خوب
ــن  ــارم«، در ای ــی »کابل ف ــات فروش ــووالن لبنی از مس
ــرکت در  ــه روز ش ــه ی س ــه نتیج ــت ک ــگاه گف نمایش
ــت.  ــوده اس ــش ب ــان قناعت بخ ــگاه برای ش ــن نمایش ای
ــی از  ــارم« را در یک ــی »کابل ف ــوالت لبن ــه محص او ک
ــود،  ــته ب ــش گذاش ــه نمای ــگاه ب ــن نمایش ــای ای غرفه ه
گفــت: »نمایشــگاه بســیار خــوب پیش رفــت و از وزارت 
زراعــت بــه خاطــر راه انــدازی چنیــن نمایشــگاه ها 
خوشــحالیم و توانســتیم مشــتری های جدیــدی پیــدا 
کنیــم. فــروش مــا در ایــن نمایشــگاه روزانــه بــه ۱۰ تــا 

ــید.« ــزار رس ۱۲ ه
بــا راه انــدازی ایــن نمایشــگاه، دوازده قــرارداد بــه ارزش 
ــده گان،  ــان تولیدکنن ــی می ــزار افغان ــون و ۵۲ه ۵۴ میلی
تاجــران متشــبثان بخــش زراعتــی و مالــداری بــه امضــا 
ــزار  ــه ارزش ۳۰۰ ه ــه ب ــه تفاهم نام ــن س ــد. هم چنی ش
افغانــی و ۵۰۰ هــزار افغانــی دیگــر تعهدنامــه امضــا شــده 
ــون و ۲۰۰  ــش از دو میلی ــگاه بی ــن نمایش ــت. در ای اس

ــته اند. ــروش داش ــه داران ف ــی غرف ــزار افغان ه
ــش  ــدرن در ش ــاغ م ــب ب ــون جری ــک میلی ــاخت ی س

ــده ــال آین س
هم چنیــن وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری، نمایشــگاه 
میوه هــای تــازه را در صحــن خــود وزارت برگــزار کــرد. 
ــد،  ــزار ش ــد برگ ــخ ۲۷ اس ــه تاری ــه ب ــن نمایشــگاه ک ای
وزارت زراعــت در آن اعــالم کــرد کــه در نظــر دارد طــی 
شــش ســال آینــده، یــک میلیــون جریــب بــاغ مــدرن در 

ــم،  ــا تشویق شــان می کنی ــد، م ــد ســرمایه گذاران کار کنن بای
همــکاری مالی شــان می کنیــم.«

ــه  ــت ک ــی اس ــرات از والیت های ــت: »ه ــی گف ــای دران آق
بیش تریــن انگــور را تولیــد می کننــد و مــا در تالشــیم 
کــه بــرای زمینه ســازی بهتــر چنان کــه تــا حــاال ۴۰۰ 
ــس  ــش پروس ــاخته ایم، در بخ ــان س ــمش خانه برای ش کش

ــم.« ــر کنی ــکاری بیش ت ــداران را هم ــور باغ انگ
ــن  ــی هــرات در ســخنرانی اش در ای ــوم رحیمــی وال عبدالقی
ــای  ــق پروژه ه ــر تطبی ــه خاط ــت ب ــر زراع ــنواره از وزی جش
ــداری در  ــه در بخــش مال ــت ک ــرد و گف ــی تشــکر ک زراعت
ــان گفــت کــه  ــرات خــوب آمــده اســت. هم چن هــرات تغیی
پــرورش و تولیــد گیــاه آلویــه ورا در ایــن والیت رشــد داشــته 

و زعفــران نیــز تولیــدش شــاهد گســترش بــوده اســت. 
ــد  ــور تولی ــن انگ ــن عســل و ۱۳۵ ت ــال ۱۵۰ ت ــرات امس ه
کــرده اســت، امســال تولیــدات ایــن والیــت در هــر بخــش 

ــت. ــده اس ــر ش بیش ت
ســکتور  ســرمایه گذاری  بــر  هم چنــان  هــرات  والــی 
ــه ورا  ــش آلوی ــه در بخ ــت ک ــرد و گف ــد ک ــی تأکی خصوص
ــد  ــش رش ــت، در بخ ــده اس ــرمایه گذاری ش ــران س و زعف
ــد روی  ــا بای ــت، ام ــده اس ــرمایه گذاری ش ــر س ــد انجی تولی
ــادرات،  ــد ص ــرای رش ــز ب ــرمایه گذاری و نی ــم س ــون ه زیت

ــود. ــاخته ش ــه س ــت ک ــاز اس ــز نی ــردخانه ها نی س
از  نماینده گــی  بــه  حیــدری  آقــای  حــال،  همیــن  در 
انجمــن تولیدکننــده گان و دهقانــان والیــت هــرات، گفــت: 
ــش  ــا در بخ ــت، ام ــده اس ــه ش ــداری توج ــش باغ »در بخ
مالــداری بیش تــر توجــه می خواهیــم، بایــد چراگاه هــا 
بازســازی شــود و زمینه هــای بیش تــر رشــد مالــداری 

ــردد.« ــم گ فراه
هم چنــان توریالــی طاهــری، معــاون شــورای والیتــی هــرات 
ــی  ــت: »وعده های ــنواره گف ــن جش ــخنرانی اش در ای در س
کــه وزیــر زراعــت داده بــود، تحقــق یافتــه اســت و مــا بــه 

مناطــق مختلــف کشــور احــداث کنــد.
ــی  ــع طبیع ــاری و مناب ــن آبی ــوری معی ــمت اهلل غف حش
ایــن نمایشــگاه  افتتــاح  وزارت زراعــت، در مراســم 
میوه هــای تــازه گفــت کــه طــی ســال های اخیــر 
ــادی احــداث شــده و وزارت زراعــت  ــد زی باغ هــای جدی
ــون  ــک میلی ــده، ی ــال آین ــش س ــی ش ــر دارد ط در نظ
جریــب بــاغ دیگــر نیــز احــداث کنــد. او گفــت: »باغداری 
ــن قســمت یکــی از اهــداف  ــب زراعــت اســت، در ای قل
اســتراتژیک دولــت ایــن اســت کــه حــدوداً یــک میلیــون  
جریــب زمیــن را در شــش ســال آینــده تحــت پوشــش 
باغ هــای تجارتــی انــار، انگــور، زردآلــو، شــفتالو و انجیــر 

ــرار دهــد.« ــا ارزش دیگــر ق ــوه ی ب ــد می و چن
زراعــت  وزارت  طبیعــی  منابــع  و  آبیــاری  معیــن 
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــای جدی ــداث باغ ه ــه اح ــد ک می گوی
ــالت  ــداری، حاص ــری باغ ــدرن و عص ــتم های م سیس
بیش تــر و کیفیــت بهتــر دارد. وی افــزود اســتفاده از 
ــالت را ده  ــزان حاص ــداری، می ــد باغ ــتم های جدی سیس
ــت:  ــراز داش ــوری اب ــای غف ــازد. آق ــتر می س ــر بیش براب
ــیار  ــفر بس ــک س ــداری ی ــمت باغ ــتان در قس »افغانس
مهــم را آغــاز کــرده و نوآوری هایــی کــه صــورت گرفتــه 
ــتم های  ــم، سیس ــه متراک ــم، نیم ــای متراک ــامل باغ ه ش
چیلــه ای باعــث ایــن شــده کــه در هــر جریــب زمیــن بــه 
تناســب باغــداری عنعنــه ای هــم مقــدار محصــول زیــاد و 

ــر باشــد.« ــت آن بهت هــم کیفی
حشــمت اهلل غفــوری در عیــن حــال گفــت کــه امســال 
ــا ســال گذشــته، میــزان حاصــالت باغ هــا  در مقایســه ب
در حــدود بیســت تــا ســی درصــد افزایــش نشــان 
از سیســتم های  اســتفاده  او،  گفتــه ی  بــه  می دهــد. 
جدیــد و مدرن ســازی برخــی از باغ هــا و هم چنیــن 
ــه افزایــش محصــوالت باغــداری کمــک  بارنده گی هــا ب

ــرده اســت. ک
معیــن آبیــاری و منابــع طبیعــی وزارت زراعــت بــه 
ــت:  ــرده گف ــاره ک ــز اش ــازه نی ــای ت ــگاه میوه ه نمایش
»نمایشــگاه امــروز، نمایشــگاه میوه هــای تــازه افغانســتان 
اســت و بــه مناســبت صدمیــن ســال اســتقالل سیاســی 
کشــور دایــر شــده اســت. نمایشــگاه ها همیشــه فرصــت 
خوبــی بــرای بازاریابــی محصــوالت زراعتــی افغانســتان 

بــوده اســت.«
حشــمت  اهلل غفــوری افــزود کــه وزارت زراعــت بــه 
و  زراعتــی  محصــوالت  نمایشــگاه های  برگــزاری 
ــد  ــه می ده ــرون از کشــور ادام ــل و بی ــداری در داخ باغ
ــه  ــتان ب ــان افغانس ــدات دهقان ــه ی او، تولی ــه گفت ــا ب ت

ــد. ــا برس ــورهای دنی ــن« کش »دورتری

نماینده گــی از مــردم، از او، تشــکر می کنیــم.« معــاون 
ــی  ــکتور خصوص ــه س ــت ک ــرات گف ــی ه ــورای والیت ش
ــا  ــاز دارد، ت ــت نی ــر حکوم ــت بیش ت ــه حمای ــرات ب در ه
زمینــه ی صــادرات بــرای تولیــدات داخلــی بیش تــر از پیــش 

فراهــم شــود.
مســووالن ریاســت زراعــت والیــت هــرات می گوینــد 
ــه ســال  ــت، نســبت ب ــن والی ــد امســال انگــور ای کــه تولی
گذشــته، ۱۵ درصــد افزایــش یافتــه اســت و بــه ۱۳۵ هــزار 

ــن رســیده اســت.  ت
وزارت زراعــت در فــارم تحقیقاتــی اردوخــان ۱۴۰ نــوع 
انگــور دارد، امــا تنهــا ۵۰ نــوع آن در باغ هــای هــرات 
ــی،  ــری، کشمش ــل، فخ ــود. لع ــت می ش ــت و برداش کاش
روچــه،  میراحمــدی،  حســینی،  پوشــنگی،  عســکری، 
ــور  ــهورترین های انگ ــمار مش ــندوخانی، از ش ــری، ش طاه
ــترش  ــادرات و گس ــار ص ــاًل در کن ــا فع ــت. ت ــرات اس ه
باغ هــای هــرات، ۴۰۰ کشــمش خانه توســط وزارت زراعــت 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــورداران س ــرای انگ ب
ــت در  ــال وزارت زراع ــوع  امس ــه در مجم ــت ک ــد گف بای
ــون  ــه ارزش ۹۱۱ میلی ــه ب ــر دارد ک ــرات، در نظ ــت ه والی
ســربندها،  آبیــاری،  پروژه هــای  بخــش  در  را  افغانــی 
شــبکه های آبیــاری، احیــای مناطــق خشــک، تطبیــق 
پروژه هــای ســازگاری بــا تغییــر اقلیــم، رشــد اقتصــاد 
ــد  ــمش، رش ــد کش ــداری، تولی ــازی باغ ــواده، معیاری س خان
ــد.  ــه کن ــا هزین ــر پروژه ه ــداری و دیگ ــازی مال و مصون س
بخشــی از ایــن پروژه هــا تکمیــل شــده و برخــی دیگــر نیــز 
در حــال کار اســت. از میــان مجمــوع ایــن پروژه هــا امــا روز 
ــروژه ی وزارت  ــی، ۲۹ پ ــد دران ــفر نصیراحم ــنبه در س پنج ش
زراعــت در والیــت هــرات افتتــاح و یــا تهداب گــذاری شــد. 
ارزش مجموعــی ایــن پروژه هــای تهداب گذاری/افتتــاح 

ــت. ــی اس ــون افغان ــده، ۲۴۳ میلی ش

گفــت  او  اســت.  داده  انجــام  زیــادی  تالش هــای 
معیاری ســازی تولیــدات محصــوالت زراعتــی و حیوانــی و 
هم چنیــن صــدور معیــاری ایــن محصــوالت از گام هایــی 
اصلــی اســت کــه توســط وزارت برداشــته شــده اســت. 
ــای  ــه بخش ه ــه ب ــوری، توج ــای غف ــه  ی آق ــه گفت ب
مالــداری بــه منظــور مصونیــت غذایــی، مدیریــت  
ــه  ــدد ب ــای متع ــاخت فابریکه ه ــی، س ــای زراعت آب ه
منظــور تولیــد و پروســس معیــاری محصــوالت زراعتــی 
نمایشــگاه های  برگــزاری  هم چنیــن  و  حیوانــی  و 
ــی  ــرای بازاریاب ــور ب ــارج از کش ــل و خ ــوع در داخ متن
ایــن محصــوالت، از دیگــر گام هــای وزارت زراعــت 
ــه اســتقالل اقتصــادی در کشــور  در راســتای رســیدن ب
ــی و  ــوالت زراعت ــه محص ــرد ک ــد ک ــت. وی تاکی اس
ــوده و امســال  ــش ب ــی همــه ســاله در حــال افزای حیوان
ــوه در  ــای می ــالت باغ ه ــه حاص ــود ک ــی می ش پیش بین
مقایســه بــا ســال گذشــته حــدود ســی درصــد افزایــش 

ــد. ــته باش داش
هم چنیــن حاجــی عبدالــودود یــک تــن از دهقانــان 
ــاح نمایشــگاه  ــز، در نخســتین روز افتت ــا نی ــت پکتی والی
ــاری  ــات وزارت زراعــت، آبی ــاغ، از اقدام تابســتانی بادام ب
و مالــداری در راســتای افزایــش محصــوالت دهقانــان و 
ــان  ــود شــرایط اقتصــادی آن ــه بهب ــداران و کمــک ب مال
ابــراز قدردانــی کــرد امــا گفــت کــه هنــوز هــم کارهــای 
زیــادی بایــد در راســتای حمایــت از دهقانــان و مالــداران 
ــاحات  ــه س ــت ک ــودود گف ــی عبدال ــت. حاج ــاز اس نی
ــه  ــش یافت ــال افزای ــا سال به س تحــت کشــت و جنگل ه
ــبوع  ــور را مش ــای کش ــان بازاره ــد دهقان ــروز تولی و ام
کــرده اســت. ایــن دهقانــان در عیــن حــال تاکیــد کــرد 
ــروش  ــرای ف ــت الزم ب ــود مارکی ــود آب و نب ــه کمب ک
محصــوالت، بــرای دهقانــان مشــکل خلــق کــرده اســت. 

بــرای ایــن محصــوالت مؤثــر دانســت. وزیــر زراعــت 
ــرات  ــه اســت، ه ــرات توســعه یافت ــداری در ه ــت، »باغ گف
ــش  ــعه یافته در بخ ــت توس ــک والی ــی از ی ــه ی خوب نمون
ــت روی  ــن والی ــرای ای زراعــت اســت، پروژه هــای کالن ب
ــن  ــرات قرنطین استیش ــای ه ــالً  در بندره ــت. مث ــت اس دس
ســاخته ایم، در ســاخت مســلخ، شــش میلیــون دالــر هزینــه 
ــر  ــیلو و ذخای ــت، س ــده اس ــل گردی ــه کارش تکمی ــده ک ش
اســتراتژیک ایــن والیــت، تــا دو مــاه آینــده تهداب گــذاری 

می شــود.«
ــکاری  ــا هم ــت ب ــعه ی زراع ــه توس ــت ک ــی گف ــای دران آق
ــردخانه  ــاخت س ــت و س ــر اس ــی امکان پذی ــکتور خصوص س

ــود. ــد ب ــر خواه ــی در رشــد صــادرات موث ــدان هوای در می
ــه  ــرات توج ــداری ه ــش مال ــت، »در بخ ــت گف ــر زراع وزی
ســرمایه گذاری ها  کــه  اســت  ایــن  تالش مــان  شــده، 
ــه  ــش یافت ــتان افزای ــوه افغانس ــادرات می ــود، ص ــر ش بیش ت
اســت. کشــورها از صــادرات میــوه ی مــا اســتقبال می کننــد، 

  مهرداد احمدی
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زیــادی  خســارت  موش هــا 
وارد  زعفــران  غوزه هــای  بــه 
زخمــی  اثــر  در  و  می کننــد 
کــردن آن هــا، باعــث فاســد 
می شــوند.  آنــان  شــدن 
موش هــا را بــا روش زیــر از بیــن 
طعمــه  از  اســتفاده  می برنــد. 
مســموم کلــرات - کشــت نعنــاع 
زعفــران  مزرعــه  نزدیــک  در 
ــاع  ــوی نعن ــا ازب ــرا موش ه )زی
متنفــر هســتند(. اســتفاده از دانــه 
گیاهــی مــورد عالقــه مــوش بــه 
ــفر  ــد فس ــمومی مانن ــراه س هم
دوزنــگ کــه سوزشــی در دهــان 
ــی  ــد ول ــاد نمی کن ــوش ایج م

ــت. ــمی اس ــیار س بس

خرگوش ها و شغله
و  غــوزه  کــردن  زخمــی  بــا 
صدمــه  برگ هــا،  خــوردن 
وارد  گیــاه  بــه  زیــادی 
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــد. ب می کنن
ــه  ــغله، از طعم ــا و ش خرگوش ه
می شــود. اســتفاده  مســموم 

)Insecta( حشرات
از حشــراتی کــه بــرای زعفــران 
شــده اند،  شــناخته  آفــت 
»تریپس« هــا،  بــه  می تــوان 
ــاره  ــا اش ــته ها و دم فنرماننده ش
کــرد کــه از ایــن میــان تریپــس 
از نظــر خســارت زایــی روی 
ــت. ــت اس ــز اهمی ــران، حائ زعف

ایــن حشــره زمســتان را بــه 
روی  بالــغ  حشــره  صــورت 
میزبــان  گیاهــان  برگ هــای 
و  رشــقه  زعفــران،  نظیــر 
موجــود  هــرزه  گیاهان هــای 
یــا در ســطح خــاک یــا بقایــای 
می گذرانــد. مختلــف  نباتــات 
خســارت ایــن تریپــس بــر روی 
برگ هــای زعفــران بــه صــورت 
تــا  زرد  برگ هــای  پیدایــش 
ســفید رنــگ بــوده که ایــن نقاط 
محــل فــرو نمــودن اســتایلت ها 
کــه  برگ هایــی  می باشــند. 
ــزان  ــر خ ــد زودت ــدیدا آلوده ان ش
بــه طــور مســتقیم  و  کــرده 
محصــول  کاهــش  باعــث 
زعفــران ســال آینــده می گــردد.

کنترول
بــا توجــه بــه ایــن کــه جمعیــت 
بــاالی ایــن آفــت در اواخــر 
ــده  ــران دی ــی زعف ــل رویش فص
ــد  ــر می رس ــه نظ ــود و ب می ش
ــی  ــارزه کیمیای ــه مب ــاز ب ــه نی ک
نباشــد، ولــی چنان کــه آفــت 
آن  خســارت  و  نگران کننــده 
ــام  ــس از انج ــود، پ ــوس ب ملم
آزمایــش ســموم، اقــدام بــه 

کنتــرل کیمیایــی می گــردد.

خیشاوه:
- خیشــاوه عبــارت اســت از درو 
ــاه  ــردن گی ــن ب ــودن و از بی نم
ــرا  ــران زی ــات زعف ــرز در قطع ه
ــران از  ــا زعف ــرزه ب ــان ه گیاه
ــور  ــی و ن ــواد غذای ــر آب م نظ
خورشــید رقابــت داشــته و باعــث 
دهــی  محصــول  در  کاهــش 

نبــات زعفــران می گــردد.
گیاهــان هــرزه  موجودیــت   -
باعــث تولیــد بعضــی بیماری هــا 

ــردد. ــران میگ ــات زعف در نب
زمــان  در  هــرزه  گیاهــان   -
زعفــران  محصــول  برداشــت 
می نماینــد. ایجــاد  مزاحمــت 

ــار  در صــورت نیــاز دو تــا ســه ب
خیشــاوه و مبــارزه بــا علف هــای 
و  بهــاری  زمســتانی،  هــر 
می گــردد. توصیــه  تابســتانی 

و  وی  وقایــه  کنتــرل 
نیکــی میخا

پــاک کاری علــف هــرز ه ی چنــد 
ســاله قبــل از کشــت؛

حیوانــی  کود هــای  اســتعمال 
پوســیده قبــل از کشــت؛

خیشــاوه علف هــای هــرز بــا 
وســایل ســبک؛

علف هــای  ســوزاندن 
هــرز؛

/۴۰۰( گوســفند  چرانیــدن 
؛ )۸ /۳ /He

آهــن  گاو  کولتواتــور،  کاربــرد 
قلمــی، علف بر هــای موتــری؛

از  بعــد  خیشــاوه  اولیــن 
ــه  ــن ب ــا، دومی ــع آوری گل ه جم
فاصلــه یک مــاه از اولــی و بقیــه 

تابســتان. و  بهــار  در 

چرای زعفران
می دانیــم  کــه  طــور  همــان 
ــه مــواد غذایــی  برگ هــا، کارخان
گیاه انــد و ایــن مــواد پــس از 
ســاخته شــدن، توســط نبــات 
بنــًا  می رســد،  مصــرف  بــه 
ــران درو  ــبز زعف ــگ س ــر رن اگ
ــران  ــوند زعف ــده ش ــا چرانی و ی
از  می بینــد.  زیــادی  صدمــه 
ــوان  ــن رو، تنهــا موقعــی می ت ای
کــرد  آوری  را جمــع  برگ هــا 
ــند. ــده باش ــاًل زرد ش ــه کام ک

ــی موجــود  ــواد غذای ــان م هم چن
ختــم  موقــع  در  برگ هــا  در 
فصــل نمــوی نبــات، توســط 
غــوزه بــه مصــرف رســیده و 
غوزه هــای  موقــع  همیــن  در 
بزرگ تــر  و  درشــت  زعفــران 

. ند می شــو

 محمــد هاشــم اســلمی، مشــاور ارشــد 
انکشــاف زعفــران در وزارت زراعــت         

                       قسمت پانزدهم
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موش ها



صاحب امتیاز: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
(0766400600   -  akbar_rostami10@yahoo.com)

 ha.behzad@gmail.com  -   0706798144  مدیر مسوول: حبیب بهزاد
سردبیر: نورالعین

ویراستاران: جمعه گل اشرفی و ظفرشاه رویی
مدیر خبر: گیتی محسنی

گزارشگران:  شجاع الحق نوری، حشمت اهلل حبیبی، نعیم رضایی و تمیم صدیقی
برگ آرایی: نذیراحمد دستگیرزاده 

توزیع: شبکه زنگ صبح - 0744021952

به جز گزارش ها و سخن دهقان، مسوولیت متباقی مقاله ها به نویسنده گان آن بر می گردد.

 Public.relation@mail.gov.af                                                     :نشانی برقی
www.mail.gov.af                                                                           :ویب سایت

  Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock                 :فیس بوک
@MAIL_AF                                                                                          :تویتر
شماره های تماس:                                     0766400600             0748009137

آدرس: جمال مینه، کارته سخی، کابل، افغانستان

دهقان
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شاه کاری دیگر از غالم نبی یوسفی:

ساخت یک فارم بزرگ ماهی 
در کاپیسا

او، مــردی سرشــار از انــرژی و تجربــه 
فاریــاب  والیــت  از  پــس  اســت. 
ــی در  ــه کار بزرگ ــت ب ــار دس ــن ب ای
والیــت کاپیســا زده اســت. خبــر 
ــرای  ــفی، اج ــی یوس ــازه از غالم نب ت
امیدهــای  کــه  اســت  شــاه کاری 
ــار او  ــعه ی کاروب ــرای توس ــراوان ب ف

دارد.
ماهــی  فــارم  یوســفی  غالم نبــی 
بــزرگ را بــه نــام فــارم ماهــی خالــدار 
صیــاد در کاپیســا ایجــاد کــرده اســت. 
ــز  ــار در مرک ــن ب ــه ای ــد ک او می گوی
ــزرگ  ــوض ب ــه ح ــا نُ ــت کاپیس والی
معیارهــای  بــا  مطابــق  را  ماهــی 

ــت. ــاده اس ــا نه ــی بن جهان
ایــن  غالم نبــی  گفتــه ی  بــه 
حــوض  چندیــن  دارای  او،  فــارم 
بــا مســاحت های مختلــف اســت. 
غالم نبــی می گویــد: »حوض هــای 
ــف  ــاحت های مختل ــارم، مس ــن ف ای
ــول و ۶  ــر ط ــای آن ۴۰ مت دارد، ۶ ت
ــای آن ۳۰  ــه ت ــرض دارد، س ــر ع مت
ــت  ــرض اس ــر ع ــول و ۴ مت ــر ط مت
کــه در آن ۱۵۰ هــزار چوچه ماهــی 
ــود.« او  ــرورش داده می ش ــد و پ تولی
ــارم  ــن ف ــن، ای ــد: »در ضم می افزای
مــن دارای هیچــری یــا مرکــز تولیــد 
ماهــی نیــز هســت، کــه در ایــن 
بخــش دارای ۲۰ حوض چــه اســت.«

بــا  هم چنــان  غالم نبــی  فــارم 
ــرق  ــتم ب ــایل و سیس ــین ها، وس ماش
ــی آراســته شــده اســت.  مجهــز آفتاب
غالم نبــی می گویــد: »ایــن فــارم 
ــه  ــه هزین ــروری را ب ــزرگ ماهی پ ب
بیــش از ۱۵۰ هــزار دالــر ســاختم، در 
ــارم  ــد، ف ــر کار می کنن ــاًل ۳ نف آن فع
مــن دارای تمــام امکانــات و برابــر بــا 
معیارهــای جهانــی می باشــد، مــن در 
ــن  ــارم م ــودم، ف ــرده ب ــران کار ک ای

ــه در  ــد ک ــی می باش ــر از فارم های بهت
ــران اســت.« ای

ــاری  آقــای یوســفی کــه دارای کوله ب
از تجربــه در ایــن بخــش اســت، 
می  گویــد کــه کشــورمان بهتریــن 
ــن  ــد ای ــرای رش ــوا را ب ــکان و ه م

ماهــی دارد.
ماهــی  فــارم،  ایــن  در  یوســفی 
یــا  کمــان  رنگیــن  قــزل آالی 
ــه  ــد ک ــرورش می ده ــروت« را پ »ت
بهتریــن نــوع ماهــی در جهــان اســت. 
یوســفی می گویــد کــه در کاپیســا 
ــرده  ــرمایه گذاری ک ــری س ــه خاط ب
ــه کابــل اســت  اســت کــه نزدیــک ب
ــه  ــش را ب ــم محصوالت ــت ک و در وق

بــازار عرضــه می توانــد کــرد.
ســال،  اخیــر  تــا  وی  گفتــه  بــه 
خــوردن  آمــاده  ماهی هایــش 
بــازار،  بــه  می توانــد  و  می شــود 

کنــد. عرضــه  ماهــی  گوشــت 

اشتراک در نمایشگاه
ســال قبــل در نمایشــگاه خزانــی 
ــتراک  ــی اش ــت، غالم نب وزارت زراع
کــرده بــود. ایــن مــرد کــه دارای 
ســال  اســت،  فــراوان  تجربــه ی 
گذشــته از فــارم ماهــی فاریابــش، 
کــه بــه نــام »پــار تــو پــارس« 

ــود  ــرده ب ــتراک ک ــود، اش ــاد می ش ی
و  فــروش  در  فوق العــاده  تأثیــر  و 

داشــت. آن  بازاریابــی 
ــن در  ــد:  »م ــفی می گوی ــای یوس آق
ماه میزان ســال گذشــته در نمایشــگاه 
بادام بــاغ کابــل اشــتراک کــرده بــودم، 
ــی  ــروش ماه ــاده در ف ــر فوق الع تاثی
ــاد  ــه زی ــه ب ــا توج ــت، ب ــن داش م
شــدن مشــتریان، خواســتم در کاپیســا 
بســازم،  ماهی پــروری  فــارم  هــم 
حــدود ســه مــاه رســتورانت مــن 
فعــال بــود، منتهــا بــه دلیــل خــالص 
ــتورانتم را  ــی رس ــت ماه ــدن گوش ش
ــا رســیدن ماهــی کاپیســا و  بســتم. ب
ــتورانتم را  ــر دارم رس ــاب در نظ فاری

ــم.« ــال کن ــاره فع دوب
ــای  ــه ی عرصه ه ــاور او، در هم ــه ب ب
زراعــت و مالــداری زمینــه ی کاروبــار 
زیاد اســت. اگر مــردم و ســرمایه داران 
ــروف  ــردم مص ــم م ــد ه ــه کنن توج
کار می شــوند و هــم وطــن رشــد 

. می کنــد
وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری 
تولیــد  فعالیــت  بخــش  در  نیــز 
و  می کنــد  کار  ماهــی  تکثیــر  و 
ــن عرصــه در حــال  ــی در ای پالن های
ــت دارد.  ــم روی دس ــا ه ــق و ی تطبی
در ســال گذشــته ۲۰ ماهی پــروری 
از  ننگرهــار  و  بلــخ  والیــت  در 
ــی باغــداری وزارت  ســوی برنامــه مل
زراعــت ســاخته شــده اســت. امســال 
ــارم  ــه ۱۴۰ ف ــالن اســت ک ــز در پ نی
کشــور  مختلــف  والیت هــای  در 
در  فارم هــا  ایــن  شــود.  ســاخته 
والیت هــای کنــدز، بلــخ، بغــالن، 
خوســت، لغمــان و هــرات ســاخته 
می شــوند. کار ســاخت برخــی از ایــن 
ماهی پروری هــا تکمیــل شــده و از 
تعــدادی هــم در حــال تکمیــل شــدن 
والیت هــای  در  هم چنــان  اســت. 
ــدز  ــا و کن ــار، کاپیس ــت، کنده خوس
ــی  ــر چوچه ماه ــد و تکثی ــز تولی مراک

می شــود. ســاخته 

»امســال بــا ۲۵۰ خانــم از قریه هــای 
مختلــف صحبــت کــردم و یــک 
مرکــز جمــع آوری شــیر ســاختیم، 
نوآبــاد،  ایثارچــی،  قریه هــای آس، 
لعل آبــه،  اقبوریــا،  کته قشــالق، 
بوجــی، قرقــوزی. از هــر قریــه یــک 
نفــر را مســوول جمــع آوری شــیر 
ــه  ــن ک ــه ای ــر ب ــردم. نظ ــن ک تعیی
ــاد اســت،  مشــکالت ترانســپورتی زی
شــیر را از هــر قریــه جمــع آوری 
می کنیــم و از ۲۵۰ خانــم، همــه روزه 
مــواد خــام شــیر زیــاد اســت صــرف 
ــس،  ــز پروس ــن مرک ــر در ای ۵۰ لیت
ــود.« ــی می ش ــته بندی و بازاریاب بس
»امســال نظــر بــه کارکرد هایــی کــه 
در بخــش لبنیــات در مرکــز پروســس 
و  داشــتم  »راه ابریشــم«  بانــوان 
لبنیــات  بخــش  در  را  خانــم   ۳۰
ــان مــدت  آموزش هــای الزم دادم، آن
شــش مــاه هــم درس می خواننــد 
ــه  ــد، کرای ــاًل کار می کنن ــم عم و ه
راه برای شــان هــر مــاه پرداخــت 
از  قریــه  اهالــی  تمــام  می شــود. 
ایــن مرکــز پروســس شــیر خــوش و 

راضی انــد.«
 ۱۳۶۰ در  اســت.  رویــدا  نامــش 
بدخشــان  والیــت  در  خورشــیدی 
ــال  ــدا در س ــت. روی ــده اس ــد ش تول
ــه  ــوط ب ــه مرب ــردی ک ــا م ۱۳۷۹ ب
زراعت پیشــه  خانــواده ی  یــک 
ســال  در  و  کــرد  ازدواج  می شــد، 
۱۳۸۰ بــه حیــث معلــم افتخــاری 
ــه  ــان، ب ــب قریه ش ــی از مکات در یک

ــرد. ــاز ک ــه آغ ــرای وظیف اج
ــی  ــون زنده گ ــد: »چ ــدا می گوی روی
برایــم جالــب بــود، مــردم قریــه 
نــاداری  و  بی چاره گــی  و  فقــر  در 
خیلی هــا  می کردنــد،  زنده گــی 
ــودم در راه مکتــب، همــراه  رنجــور ب
دل  درد  خانواده هــا  از  بســیاری 
را  مشکالت شــان  و  می کــردم 
ــد،  ــه می کردن ــی قص ــم یکی یک برای
بی ســواد  مردهای شــان  چــون 
ــودم  ــر ب ــن فک ــن در ای ــد و م بودن
کــه چــه کاری کنــم تــا ایــن مــردم 
و  فقــر  از  اطرافــم  قریه هــای  و 

شــوند.« بیــرون  تنگ دســتی 
کــه  بــودم  خانــواده ای  در  »مــن 
ــه  ــن ب ــرون رفت ــازه ی بی ــا اج زن ه
خــارج از منــزل را نداشــتند و کار 
ــتند.« ــگ کالن می دانس ــا را نن زن ه
دیــری  رویــدا  نگرانی هــای  ایــن 
اقتصــاد  بخــش  کــه  نپاییــد 
بــه  زراعــت،  وزارت  خانــواده ی 
کمکــش شــتافت و چــراغ ســبز 
تغییــر بــه ســوی روســتاهای منطقــه 

ــد. او  ــان ش ــدا نمای ــتان روی ــه دس ب
قصــه می کنــد:  چنیــن  را  ماجــرا 
ــاد  ــش اقتص ــه بخ ــه ک »خوش بختان
یــک  زراعــت  وزارت  خانــواده ی 
ــرد  ــدازی ک ــه راه ان ــه را در قری برنام
تعــداد خانم هــا در آن  کــه یــک 
برنامــه اشــتراک کردیــم کــه اولیــن 

گام مثبــت مــا خانم هــا بــود.«
ــر راه  ــن در فک ــد : »م ــدا می گوی روی
ــه خانواده هــای  ــا ب و روشــی شــدم ت
ــم،  ــدار کمــک کن زراعت پیشــه و مال
ــه  ــه ک ــم از دو قری ــه ۲۶ خان ــداً ب بع
آس و حصــاری بــود، مشــورت کــردم 
کــه شــیر های مالــداران آن هــا را 
ــه  ــرده و ب ــس ک ــداری و پروس خری
ــون راه  ــردم. چ ــه می ک ــازار عرص ب
ترانســپورت  بــود و هم چنــان  دور 
و  بســته بندی  مشــکل  بــا  نبــود، 

ــودم. ــه ب ــس مواج پروس
ــر  ــرف دفت ــال ۱۳۹۷از ط ــا در س ام
»AKF« پــروژه لبنیــات بــه اعالن 
گذاشــته شــد و مــن از میــان شــش 
نفــر، برنــده شــدم کــه از طــرف 
ــوازم  ــزار و ل ــم اب ــروژه، برای ــن پ ای
ابتدایــی ۳۰ فی صــد کمــک کــرد 
ــای  ــات و مهارت ه ــش لبنی و در بخ
مــورد نیــاز را یــاد گرفتــم. هم چنــان 
ــم در بخــش  ــه ۲۶ خان ــز ب خــودم نی
بســته بندی،  شــیر،  جمــع آوری 
گاوداری،  مدیریــت  و  پروســس 
آن،  جوشــاندن  و  شــیر  دوشــیدن 
دادم.  یــاد  را  الزم  مهارت هــای 
همیــن طــور بــرای ۲۶ خانــم وســایل 
ابتدایــی توزیــع شــد. در ایــن بخــش 
وســایل ســاخت چکــه قیمــاق، دوغ ، 
ــروت، مســکه، ماســت و پروســس  ق
ــی،  ــار، ترش ــی، آچ ــبزیجات چکن س

ــود. ــامل ب ــرکاری ش رب و ت
در ســال ۱۳۹۷از طــرف دفتــر »ادب 
ــث  ــه حی ــف ب ــش عل ــات« در بخ ن
ــم  ــرای ۵۰ خان ــدم ب ــان پیش ق دهق
تخــم شــبدر ســرخ و تخــم جــواری 

ــع شــد. کــود ســفید و ســیاه توزی
و  کمک هــا  همــه  ایــن 
وزارت  ســوی  از  رســیده گی ها 
ــط، باعــث  ــای مرتب زراعــت و نهاده
ــای  ــا و ظرفیت ه ــه زمینه ه ــد ک ش
تغییــر اقتصــادی در روســتای رویــدا و 
روســتاهای هم جــوار آنــان بــه میــان 
ــا مهارت هایــی  ــدا ب ــد. حــاال روی بیای
کــه دارد، هــم بــه زنده گــی خــودش 
سروســامان داده هــم اقتصــاد اعضای 
گــروپ »راه ابریشــم« بیش تــر رشــد 
ــک  ــران را کم ــم دیگ ــد و ه کرده ان

. می کنــد

 شجاع الحق نوری

ی
فز

وس
ن ی

ری
س

 ن بانوان زراعت پیشه
 راه ابریشم
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By: Azizullah Popal
He is a man full of energy and 
experience. After Faryab prov-
ince this time he has done a great 
job in Kapisa province. The latest 
from Ghulam Nabi Yosufi is his 
masterwork, which brings great 
hopes for the extension of small 
business.
Ghulam Nabi Yosufi has con-
structed a big fishing farm named 
‘Sayaad Fishing Farm’. He added 
that he has established nine big 
fishing ponds in the center of Ka-
pisa province based on interna-
tional standards.
According to Ghulam Nabi, his 
farm has several ponds with dif-
ferent areas. “The ponds of this 
farm have different areas, 6 of 
which is 40 meters long and 6 
meters wide, three of which are 
30 meters long and 4 meters wide, 
in which 150,000 baby fish (FRY) 
are bred,” Ghulam Nabi said. 
He added that his farm also has a 
fish production center, which has 
20 small ponds in it.
Ghulam Nabi’s farm is equipped 
with machines, equipment, and 
solar-power energy. Ghulam Nabi 
said, “I have built this big fish 
farm at a cost of over 150,000 

Another Master Work of Ghulam Nabi Yosufi

Construction of Fish Hatchery
 in Kapisa

USD; he has currently employed 
three people. My farm has all the 
facilities and meets the interna-
tional standards.”
I had worked in Iran and now my 
farms are better than those in Iran.
Mr. Yosufi, who has a great deal 
of experience in this area, says 
our country has the best place and 
climate for these types of fish to 
grow.
Yosufi says he nurture Rainbow 
Trout fish in this farm, which is 
the best type of fish in the world. 
He said that he has invested in 
Kapisa province for its vicinity 
to Kabul. That is, his products are 

supplied to the market in short 
amount of time.
According to him, his fish will be 
ready to be supplied to the market 
by the end of the year.

Participation at the Exhibition
He had participated at MAIL’s 
autumn exhibition last year. “I at-
tended Kabul’s Badam Bagh ex-
hibition last year, it had a tremen-
dous impact on my fish sales,” 
said Yosufi. “With the growing 
number of customers, I wanted to 
build a fish farm in Kapisa. My res-
taurant was operational for about 
three months but I closed it after 

the fish meats was finished. With 
the arrival of Kapisa and Faryab 
fish meat, I plan to re-activate my 
restaurant.”
According to him, there is lots of 
business opportunities in the ag-
riculture and livestock sector. If 
people and investors pay atten-
tion, there will be jobs created for 
people and our country will defi-
nitely grow.
The Ministry of Agriculture, Ir-
rigation and Livestock is also 
working on fish production and 
reproduction activities and plans 
are being implemented or under-
way in this area.
Last year, five fisheries were built 
in Balkh and Nangarhar provinc-
es by the National Horticulture 
and Livestock Program (NHLP) 
of MAIL. This year 140 fishery 
farms will be built in different 
provinces. These farms will be 
built in Kunduz, Balkh, Baghlan, 
Khost, Laghman and Herat prov-
inces. Some of these fisheries 
have been completed and some 
are underway to be completed. 
Baby fish production and repro-
duction centers will also be built 
in Khost, Kandahar, Kapisa and 
Kunduz provinces.
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Supporting Domestic Products, 
A Step toward Economic Independence


