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گپ دهقان

ارجگذاری به شکوه صد ساله و چشمانداز
آیندهی بهتر
در کنــار دیگــر نهادهــا ،وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری
نیــز صــد ســالهگی اســترداد اســتقالل افغانســتان را بــا
راهانــدازی دو نمایشــگاه بــزرگ تولیــدات داخلــی و اجــرای
برنامههــای تفریحــی گرامــی داشــت .پاســداری از شــکوه
یــک قــرن اســتقالل کشــور عزیزمــان افغانســتان ،تنهــا
بــه تجلیــل و گرامیداشــت خالصــه نمیشــود ،بــل
آرمانهــای اســتقالل و خودکفایــی اقتصــادی کــه در
رگرگ شــهروندان کشــور در جریــان اســت ،بــه برنامــه
بــدل شــده و ایــن برنامههــا ســرانجام ثمــر میدهنــد و
فصلهــای بعــدی ،پــر از دســتآورد و خودکفایــی کامــل
خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع ،وزارت زراعــت در کنــار تجلیــل
از شــکوه صدســالهگی اســتقالل ،بــه تســریع اجــرای
برنامههــای توســعهی زراعتــی ،پیوســته گام برداشــته
و در زمینههایــی چــون افزایــش شــبکههای آبیــاری
بــرای دهقانــان و بیشترســازی زمینهــای زراعتــی،
مدرنســازی باغهــای باغــداران ،توانمندســازی زنــان
زراعتپیشــه بــا ارایــهی آمــوزش و کمکهــای فنــی بــه
آنــان ،حفــظ و توســعهی منابــع طبیعــی بــا جدیــت تمــام
تــاش کــرده اســت و ایــن تالشهایــش را ادامــه میدهــد.
تمرکــز وزارت زراعــت روی زیربناســازی و رشــد و
معیاریســازی تولیــد داخلــی ،از منابــع و والیتهایــی
اســت کــه ایــن ظرفیــت بیشتــر در آن وجــود دارد.
همچنــان داشــتن بــازار ،بــرای رشــد تولیــد مهــم اســت
و نیــز توجــه بــه تنــوع تولیــد از دیگــر توجهــات وزارت
زراعــت در کل افغانســتان اســت.
چنانکــه در آخریــن ســفر نصیراحمــد درانــی وزیــر
زراعــت ،آبیــاری و مالــداری بــه والیــت هــرات ،شــماری از
پروژههــا را بــه بهرهبــرداری ســپرد و شــماری دیگــر را
هــم تهدابگــذاری کــرد و یــا هــم کلیــد زد.
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه در ســال روان ،وضعیــت
در حــوزهی کاری وزارت زراعــت نســبت ًا خــوب اســت.
بارندهگیهــای خــوب و توزیــع بــه موقــع تخمهــای
اصالحشــده حاصــات غلــه را بیشتــر کــرده اســت .علــف
زیــاد ،باعــث رشــد مالــداری شــده اســت .برنامههــای
توســعهای و کمکــی وزارت زراعــت باعــث رشــد کشــت و
درآمــد زعفــران بــه مراتــب بیشتــر از مــرز تعییــن شــده
در طــرح پنــج ســالهی زعفــران شــده اســت .زمینههــای
صــادرات مســتقالنهی میوههــای گرانبهــای افغانســتان
فراهــم گردیــده اســت .میــزان باغهــا و حاصــات باغــداری
بــه شــکل بیپیشــینهای افزایــش یافتــه اســت .ایــن همــه
خبرهــای خــوب ،میتوانــد تــاش بــرای ادامــهی راهــی
باشــد کــه  ۱۰۰ســال پیــش شــاه امــاناهلل خــان آن را بــرای
کشــور و مردمــش کلیــد زده بــود .حــاال ضــرورت اســت
تــا تمامــی شــهروندان مشــتاقانه بــرای رشــد و توســعهی
کشــور و بهترســازی آینــدهگان و نســلهای بعدیشــان،
کمــر همــت بــرای حمایــت از منابــع داخلــی ببندنــد و در
رشــد و بالندهگــی اقتصــاد ملــی نقــش برازنــدهای بگیرنــد.
ســربازان نیروهــای امنیتــی در حفاظــت از اســتقالل و نظــام
جمهــوری نقــش برازنــده دارنــد ،امــا فعــاالن بخــش زراعــت
(کارمنــدان زراعــت و دهقانــان ،باغــداران و مالــداران) و
مصرفکننــدهگان تولیــدات زراعتــی افغانســتان ،بایــد بــا
جدیــت تمــام در تولیــد بیشتــر و معیاریتــر ،مصــرف
محصــوالت داخلــی و ترجیحدهــی تولیــد وطــن بــر کاالی
وارداتــی تــاش و تقــا کننــد تــا پــول در داخــل کشــور بــه
گــردش آیــد و بــه بیــرون نــرود .ایــن آغــاز راه درســت
تقویــت اقتصــاد ملــی اســت.
اگــر ســربازان بــا تالشهــا و پیکارهایشــان میگوینــد
«وطــن بهــر حفــظ تــو ســر میدهیــم» ،فعــاالن عرصــهی
زراعــت بایــد بــا تســریع گــردش چــرخ تولیــد وطنــی و
مصــرف تولیــد داخلــی بــه میهنشــان بگوینــد کــه «تــو را
شــوکت و شــأن و فــر میدهیــم».
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وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری ،در نیمـهی دوم مــاه
اســد امســال ،بــه مناســبت صدمیــن ســال اســترداد
اســتقالل کشــور ،موفــق بــه برگــزاری دو نمایشــگاه
مهــم و بــزرگ محصــوالت زراعتــی ،باغــداری و صنایــع
زنــان در کابــل شــد .نمایشــگاه اولــی از روزهــای
پانزدهــم تــا هفــده اســد در فــارم تحقیقاتــی بادامبــاغ
و نمایشــگاه دومــی میوههــای تــازه در صحــن خــود
وزارت زراعــت بــه تاریــخ بیســتوهفتم اســد برگــزار
شــد.
در نمایشــگاه تابســتانی بادامبــاغ ،محصــوالت زراعتــی و
حیوانــی ،همچنیــن صنایــع دســتی زنــان و جدیدتریــن
تکنولــوژی زراعتــی در  ۲۳۰غرفــه بــه نمایــش گذاشــته
شــدند ۱۶۹ .غرفــه بــه نمایــش محصــوالت زراعتــی و
حیوانــی  ۶۱غرفــه دیگــر بــرای نمایــش صنایــع دســتی
زنــان اختصــاص یافتــه بــود .ایــن نمایشــگاه بــه منظــور
معرفــی محصــوالت زراعتــی ،مالــداری و باغــداری،
صنایــع دســتی ،خدمــات زراعتــی و ماشــینآالت زراعتی،
جــذب مشــتریان بالقــوه و ایجــاد فرصتهــای کاری،
اتصــال دهقانــان ،تولیدکننــدهگان و متشــبثان خصوصــی
بــه بازارهــای داخلــی و بینالمللــی ،ارتقــای ظرفیــت
کاری دهقانــان ،تولیدکننــدهگان 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 تفاهمنامههــای
جدیــد تجارتــی میــان تولیدکننــدهگان و صادرکننــدهگان
راهانــدازی شــده بــود.
حشــمتاهلل غفــوری معیــن آبیــاری و منابــع طبیعــی
وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری ،در مراســم افتتــاح
نمایشــگاه تابســتانی بادامبــاغ گفــت کــه اســتقالل
سیاســی بــدون رســیدن بــه اســتقالل اقتصادی به دســت
نمیآیــد .آقــای غفــوری افــزود کــه زراعــت ،مهمتریــن
ســکتوری در هــر کشــوری اســت کــه کشــورها را بــه
رســیدن بــه اســتقالل سیاســی کمــک کــرده اســت .او
گفــت« :اســتقالل اقتصــادی در تمامــی دنیــا ،اســاس
و تقویتکننــدهی اســتقالل سیاســی میباشــد .صــد
ســال پیــش ،شــاه امــاناهلل ،شــاه ترقیخــواه افغانســتان،
سیاســت خارجــی کشــور را مســتقل ســاخت .بعدهــا هــم
توجــه ویــژه بــه تخصصــی ســاختن آمــوزش و تعلیــم
داشــت».
معیــن آبیــاری و منابــع طبیعــی وزارت زراعــت
همچنیــن افــزود کــه ایــن وزارت در راســتای تقویــت
اقتصــاد افغانســتان و رســیدن بــه اســتقالل اقتصــادی

تالشهــای زیــادی انجــام داده اســت .او گفــت
معیاریســازی تولیــدات محصــوالت زراعتــی و حیوانــی و
همچنیــن صــدور معیــاری ایــن محصــوالت از گامهایــی
اصلــی اســت کــه توســط وزارت برداشــته شــده اســت.
بــه گفتــهی آقــای غفــوری ،توجــه بــه بخشهــای
مالــداری بــه منظــور مصونیــت غذایــی ،مدیریــت
آبهــای زراعتــی ،ســاخت فابریکههــای متعــدد بــه
منظــور تولیــد و پروســس معیــاری محصــوالت زراعتــی
و حیوانــی و همچنیــن برگــزاری نمایشــگاههای
متنــوع در داخــل و خــارج از کشــور بــرای بازاریابــی
ایــن محصــوالت ،از دیگــر گامهــای وزارت زراعــت
در راســتای رســیدن بــه اســتقالل اقتصــادی در کشــور
اســت .وی تاکیــد کــرد کــه محصــوالت زراعتــی و
حیوانــی همــه ســاله در حــال افزایــش بــوده و امســال
پیشبینــی میشــود کــه حاصــات باغهــای میــوه در
مقایســه بــا ســال گذشــته حــدود ســی درصــد افزایــش
داشــته باشــد.
همچنیــن حاجــی عبدالــودود یــک تــن از دهقانــان
والیــت پکتیــا نیــز ،در نخســتین روز افتتــاح نمایشــگاه
تابســتانی بادامبــاغ ،از اقدامــات وزارت زراعــت ،آبیــاری
و مالــداری در راســتای افزایــش محصــوالت دهقانــان و
مالــداران و کمــک بــه بهبــود شــرایط اقتصــادی آنــان
ابــراز قدردانــی کــرد امــا گفــت کــه هنــوز هــم کارهــای
زیــادی بایــد در راســتای حمایــت از دهقانــان و مالــداران
نیــاز اســت .حاجــی عبدالــودود گفــت کــه ســاحات
تحــت کشــت و جنگلهــا سالبهســال افزایــش یافتــه
و امــروز تولیــد دهقانــان بازارهــای کشــور را مشــبوع
کــرده اســت .ایــن دهقانــان در عیــن حــال تاکیــد کــرد
کــه کمبــود آب و نبــود مارکیــت الزم بــرای فــروش
محصــوالت ،بــرای دهقانــان مشــکل خلــق کــرده اســت.

چهارمیــن جشــنوارهی عســل و انگــور در هــرات آغــاز
شــد .ایــن جشــنواره بــا حضــور هــزاران تــن در والیــت
هــرات راهانــدازی شــد .اشــتراککنندهگان ایــن جشــنواره
شــامل مقامهــا و مســووالن ،دهقانــان ،تولیدکننــدهگان و
شــهروندان ،خریــداران و فروشــندهگان نمایشــگاه تولیــدات
داخلــی والیــت هــرات بودنــد و نیــز در آغــاز ایــن جشــنواره،
اعضــای کوپراتیفهــا ،اعضــای شــورای والیتــی،
نماینــدهگان رســانهها ،نماینــدهگان دیپلماتیــک کشــورهای
ترکیــه ،آذربایجــان ،ایــران و ازبیکســتان حضــور داشــتند.
جشــنوارهی انگــور و عســل و نمایشــگاه محصــوالت
زراعتــی و مالــداری هــرات ،بــرای ســه روز ادامــه مییابــد.
در ایــن نمایشــگاه ،در  ۵۲غرفــه ،انــواع انگــور و عســل ،بــه
نمایــش گذاشــته شــده اســت.
در برنامــهی آغازیــن ایــن جشــنواره ،ضمــن ســخنرانیها،
بــه پــاس کارکردهــای وزیــر زراعــت در بخــش توســعهی
ایــن ســکتور در هــرات ،انجمــن تولیدکننــدهگان و دهقانــان
هــرات ،لــوح تقدیــری را بــرای وزیــر زراعــت اهــدا کــرد.
در آغــاز ایــن جشــنواره نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت،
آبیــاری و مالــداری کشــور ،عبدالقیــوم رحیمــی والــی هــرات،
توریالــی طاهــری معــاون شــورای والیتــی ســخنرانی کردند.
همچنــان آقــای حیــدری ،بــه نمایندهگــی از انجمــن
تولیدکننــدهگان و دهقانــان هــرات ســخنرانی کــرد.
نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت ،آبیــاری و مالــداری در
ســخنرانیاش در چهارمیــن جشــنوارهی عســل و انگــور
هــرات ،نقــش ایــن جشــنواره و نمایشــگاه را در بازاریابــی

بــرای ایــن محصــوالت مؤثــر دانســت .وزیــر زراعــت
گفــت« ،باغــداری در هــرات توســعه یافتــه اســت ،هــرات
نمونــهی خوبــی از یــک والیــت توســعهیافته در بخــش
زراعــت اســت ،پروژههــای کالن بــرای ایــن والیــت روی
دســت اســت .مثــ ً
ا در بندرهــای هــرات قرنطیناستیشــن
ســاختهایم ،در ســاخت مســلخ ،شــش میلیــون دالــر هزینــه
شــده کــه کارش تکمیــل گردیــده اســت ،ســیلو و ذخایــر
اســتراتژیک ایــن والیــت ،تــا دو مــاه آینــده تهدابگــذاری
میشــود».
آقــای درانــی گفــت کــه توســعهی زراعــت بــا همــکاری
ســکتور خصوصــی امکانپذیــر اســت و ســاخت ســردخانه
در میــدان هوایــی در رشــد صــادرات موثــر خواهــد بــود.
وزیــر زراعــت گفــت« ،در بخــش مالــداری هــرات توجــه
شــده ،تالشمــان ایــن اســت کــه ســرمایهگذاریها
بیشتــر شــود ،صــادرات میــوه افغانســتان افزایــش یافتــه
اســت .کشــورها از صــادرات میــوهی مــا اســتقبال میکننــد،
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او از وزارت زراعــت و دیگــر نهادهــای مســوول دولتــی
خواســت تــا در راســتای ســاختن بندهــای آب و ذخیــره
کــردن آبهــای بــاران اقــدام کننــد.
دستآوردهای نمایشگاه تابستانی
نمایشــگاه تابســتانی بادامبــاغ ،بــا دســتآوردهای
خوبــی بــه همــراه بــوده اســت .نصــرتاهلل هاشــمی
از مســووالن لبنیــات فروشــی «کابلفــارم» ،در ایــن
نمایشــگاه گفــت کــه نتیجــهی ســه روز شــرکت در
ایــن نمایشــگاه برایشــان قناعتبخــش بــوده اســت.
او کــه محصــوالت لبنــی «کابلفــارم» را در یکــی از
غرفههــای ایــن نمایشــگاه بــه نمایــش گذاشــته بــود،
گفــت« :نمایشــگاه بســیار خــوب پیشرفــت و از وزارت
زراعــت بــه خاطــر راهانــدازی چنیــن نمایشــگاهها
خوشــحالیم و توانســتیم مشــتریهای جدیــدی پیــدا
کنیــم .فــروش مــا در ایــن نمایشــگاه روزانــه بــه  ۱۰تــا
 ۱۲هــزار رســید».
بــا راهانــدازی ایــن نمایشــگاه ،دوازده قــرارداد بــه ارزش
 ۵۴میلیــون و ۵۲هــزار افغانــی میــان تولیدکننــدهگان،
تاجــران متشــبثان بخــش زراعتــی و مالــداری بــه امضــا
شــد .همچنیــن ســه تفاهمنامــه بــه ارزش  ۳۰۰هــزار
افغانــی و  ۵۰۰هــزار افغانــی دیگــر تعهدنامــه امضــا شــده
اســت .در ایــن نمایشــگاه بیــش از دو میلیــون و ۲۰۰
هــزار افغانــی غرفــهداران فــروش داشــتهاند.
ســاخت یــک میلیــون جریــب بــاغ مــدرن در شــش
ســال آینــده
همچنیــن وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری ،نمایشــگاه
میوههــای تــازه را در صحــن خــود وزارت برگــزار کــرد.
ایــن نمایشــگاه کــه بــه تاریــخ  ۲۷اســد برگــزار شــد،
وزارت زراعــت در آن اعــام کــرد کــه در نظــر دارد طــی
شــش ســال آینــده ،یــک میلیــون جریــب بــاغ مــدرن در
بایــد ســرمایهگذاران کار کننــد ،مــا تشویقشــان میکنیــم،
همــکاری مالیشــان میکنیــم».
آقــای درانــی گفــت« :هــرات از والیتهایــی اســت کــه
بیشتریــن انگــور را تولیــد میکننــد و مــا در تالشــیم
کــه بــرای زمینهســازی بهتــر چنانکــه تــا حــاال ۴۰۰
کشــمشخانه برایشــان ســاختهایم ،در بخــش پروســس
انگــور باغــداران را همــکاری بیشتــر کنیــم».
عبدالقیــوم رحیمــی والــی هــرات در ســخنرانیاش در ایــن
جشــنواره از وزیــر زراعــت بــه خاطــر تطبیــق پروژههــای
زراعتــی تشــکر کــرد و گفــت کــه در بخــش مالــداری در
هــرات تغییــرات خــوب آمــده اســت .همچنــان گفــت کــه
پــرورش و تولیــد گیــاه آلویـهورا در ایــن والیت رشــد داشــته
و زعفــران نیــز تولیــدش شــاهد گســترش بــوده اســت.
هــرات امســال  ۱۵۰تــن عســل و  ۱۳۵تــن انگــور تولیــد
کــرده اســت ،امســال تولیــدات ایــن والیــت در هــر بخــش
بیشتــر شــده اســت.
والــی هــرات همچنــان بــر ســرمایهگذاری ســکتور
خصوصــی تأکیــد کــرد و گفــت کــه در بخــش آلویــهورا
و زعفــران ســرمایهگذاری شــده اســت ،در بخــش رشــد
تولیــد انجیــر ســرمایهگذاری شــده اســت ،امــا بایــد روی
زیتــون هــم ســرمایهگذاری و نیــز بــرای رشــد صــادرات،
ســردخانهها نیــز نیــاز اســت کــه ســاخته شــود.
در همیــن حــال ،آقــای حیــدری بــه نمایندهگــی از
انجمــن تولیدکننــدهگان و دهقانــان والیــت هــرات ،گفــت:
«در بخــش باغــداری توجــه شــده اســت ،امــا در بخــش
مالــداری بیشتــر توجــه میخواهیــم ،بایــد چراگاههــا
بازســازی شــود و زمینههــای بیشتــر رشــد مالــداری
فراهــم گــردد».
همچنــان توریالــی طاهــری ،معــاون شــورای والیتــی هــرات
در ســخنرانیاش در ایــن جشــنواره گفــت« :وعدههایــی
کــه وزیــر زراعــت داده بــود ،تحقــق یافتــه اســت و مــا بــه

مناطــق مختلــف کشــور احــداث کنــد.
حشــمتاهلل غفــوری معیــن آبیــاری و منابــع طبیعــی
وزارت زراعــت ،در مراســم افتتــاح ایــن نمایشــگاه
میوههــای تــازه گفــت کــه طــی ســالهای اخیــر
باغهــای جدیــد زیــادی احــداث شــده و وزارت زراعــت
در نظــر دارد طــی شــش ســال آینــده ،یــک میلیــون
جریــب بــاغ دیگــر نیــز احــداث کنــد .او گفــت« :باغداری
قلــب زراعــت اســت ،در ایــن قســمت یکــی از اهــداف
اســتراتژیک دولــت ایــن اســت کــه حــدوداً یــک میلیــون
جریــب زمیــن را در شــش ســال آینــده تحــت پوشــش
باغهــای تجارتــی انــار ،انگــور ،زردآلــو ،شــفتالو و انجیــر
و چنــد میــوهی بــا ارزش دیگــر قــرار دهــد».
معیــن آبیــاری و منابــع طبیعــی وزارت زراعــت
میگویــد کــه احــداث باغهــای جدیــد بــا اســتفاده از
سیســتمهای مــدرن و عصــری باغــداری ،حاصــات
بیشتــر و کیفیــت بهتــر دارد .وی افــزود اســتفاده از
سیســتمهای جدیــد باغــداری ،میــزان حاصــات را ده
برابــر بیشــتر میســازد .آقــای غفــوری ابــراز داشــت:
«افغانســتان در قســمت باغــداری یــک ســفر بســیار
مهــم را آغــاز کــرده و نوآوریهایــی کــه صــورت گرفتــه
شــامل باغهــای متراکــم ،نیمــه متراکــم ،سیســتمهای
چیلـهای باعــث ایــن شــده کــه در هــر جریــب زمیــن بــه
تناســب باغــداری عنعنـهای هــم مقــدار محصــول زیــاد و
هــم کیفیــت آن بهتــر باشــد».
حشــمتاهلل غفــوری در عیــن حــال گفــت کــه امســال
در مقایســه بــا ســال گذشــته ،میــزان حاصــات باغهــا
در حــدود بیســت تــا ســی درصــد افزایــش نشــان
میدهــد .بــه گفتــهی او ،اســتفاده از سیســتمهای
جدیــد و مدرنســازی برخــی از باغهــا و همچنیــن
بارندهگیهــا بــه افزایــش محصــوالت باغــداری کمــک
کــرده اســت.
معیــن آبیــاری و منابــع طبیعــی وزارت زراعــت بــه
نمایشــگاه میوههــای تــازه نیــز اشــاره کــرده گفــت:
«نمایشــگاه امــروز ،نمایشــگاه میوههــای تــازه افغانســتان
اســت و بــه مناســبت صدمیــن ســال اســتقالل سیاســی
کشــور دایــر شــده اســت .نمایشــگاهها همیشــه فرصــت
خوبــی بــرای بازاریابــی محصــوالت زراعتــی افغانســتان
بــوده اســت».
حشــمتاهلل غفــوری افــزود کــه وزارت زراعــت بــه
برگــزاری نمایشــگاههای محصــوالت زراعتــی و
باغــداری در داخــل و بیــرون از کشــور ادامــه میدهــد
تــا بــه گفتــهی او ،تولیــدات دهقانــان افغانســتان بــه
«دورتریــن» کشــورهای دنیــا برســد.
نمایندهگــی از مــردم ،از او ،تشــکر میکنیــم ».معــاون
شــورای والیتــی هــرات گفــت کــه ســکتور خصوصــی
در هــرات بــه حمایــت بیشتــر حکومــت نیــاز دارد ،تــا
زمینـهی صــادرات بــرای تولیــدات داخلــی بیشتــر از پیــش
فراهــم شــود.
مســووالن ریاســت زراعــت والیــت هــرات میگوینــد
کــه تولیــد امســال انگــور ایــن والیــت ،نســبت بــه ســال
گذشــته ۱۵ ،درصــد افزایــش یافتــه اســت و بــه  ۱۳۵هــزار
تــن رســیده اســت.
وزارت زراعــت در فــارم تحقیقاتــی اردوخــان  ۱۴۰نــوع
انگــور دارد ،امــا تنهــا  ۵۰نــوع آن در باغهــای هــرات
کاشــت و برداشــت میشــود .لعــل ،فخــری ،کشمشــی،
عســکری ،پوشــنگی ،حســینی ،میراحمــدی ،روچــه،
طاهــری ،شــندوخانی ،از شــمار مشــهورترینهای انگــور
هــرات اســت .تــا فعــ ً
ا در کنــار صــادرات و گســترش
باغهــای هــرات ۴۰۰ ،کشــمشخانه توســط وزارت زراعــت
بــرای انگــورداران ســاخته شــده اســت.
بایــد گفــت کــه در مجمــوع امســال وزارت زراعــت در
والیــت هــرات ،در نظــر دارد کــه بــه ارزش  ۹۱۱میلیــون
افغانــی را در بخــش پروژههــای آبیــاری ،ســربندها،
شــبکههای آبیــاری ،احیــای مناطــق خشــک ،تطبیــق
پروژههــای ســازگاری بــا تغییــر اقلیــم ،رشــد اقتصــاد
خانــواده ،معیاریســازی باغــداری ،تولیــد کشــمش ،رشــد
و مصونســازی مالــداری و دیگــر پروژههــا هزینــه کنــد.
بخشــی از ایــن پروژههــا تکمیــل شــده و برخــی دیگــر نیــز
در حــال کار اســت .از میــان مجمــوع ایــن پروژههــا امــا روز
پنجشــنبه در ســفر نصیراحمــد درانــی ۲۹ ،پــروژهی وزارت
زراعــت در والیــت هــرات افتتــاح و یــا تهدابگــذاری شــد.
ارزش مجموعــی ایــن پروژههــای تهدابگذاری/افتتــاح
شــده ۲۴۳ ،میلیــون افغانــی اســت.
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معرفی یک والیت
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الف تا یا

زعفران
موشها

 محمــد هاشــم اســلمی ،مشــاور ارشــد
انکشــاف زعفــران در وزارت زراعــت
 قسمت پانزدهم
موشهــا خســارت زیــادی
بــه غوزههــای زعفــران وارد
میکننــد و در اثــر زخمــی
کــردن آنهــا ،باعــث فاســد
شــدن آنــان میشــوند.
موشهــا را بــا روش زیــر از بیــن
میبرنــد .اســتفاده از طعمــه
مســموم کلــرات  -کشــت نعنــاع
در نزدیــک مزرعــه زعفــران
(زیــرا موشهــا ازبــوی نعنــاع
متنفــر هســتند) .اســتفاده از دانــه
گیاهــی مــورد عالقــه مــوش بــه
همــراه ســمومی ماننــد فســفر
دوزنــگ کــه سوزشــی در دهــان
مــوش ایجــاد نمیکنــد ولــی
بســیار ســمی اســت.
خرگوشها و شغله
بــا زخمــی کــردن غــوزه و
خــوردن برگهــا ،صدمــه
زیــادی بــه گیــاه وارد
میکننــد .بــرای از بیــن بــردن
خرگوشهــا و شــغله ،از طعمــه
مســموم اســتفاده میشــود.
حشرات ()Insecta
از حشــراتی کــه بــرای زعفــران
آفــت شــناخته شــدهاند،
میتــوان بــه «تریپس»هــا،
شــتهها و دم فنرمانندهــا اشــاره
کــرد کــه از ایــن میــان تریپــس
از نظــر خســارت زایــی روی
زعفــران ،حائــز اهمیــت اســت.
ایــن حشــره زمســتان را بــه
صــورت حشــره بالــغ روی
برگهــای گیاهــان میزبــان
نظیــر زعفــران ،رشــقه و
گیاهانهــای هــرزه موجــود
یــا در ســطح خــاک یــا بقایــای
نباتــات مختلــف میگذرانــد.
خســارت ایــن تریپــس بــر روی
برگهــای زعفــران بــه صــورت
پیدایــش برگهــای زرد تــا
ســفید رنــگ بــوده که ایــن نقاط
محــل فــرو نمــودن اســتایلتها
میباشــند .برگهایــی کــه
شــدیدا آلودهانــد زودتــر خــزان
کــرده و بــه طــور مســتقیم
باعــث کاهــش محصــول
زعفــران ســال آینــده میگــردد.
کنترول
بــا توجــه بــه ایــن کــه جمعیــت
بــاالی ایــن آفــت در اواخــر
فصــل رویشــی زعفــران دیــده
میشــود و بــه نظــر میرســد
کــه نیــاز بــه مبــارزه کیمیایــی
نباشــد ،ولــی چنانکــه آفــت
نگرانکننــده و خســارت آن
ملمــوس بــود ،پــس از انجــام
آزمایــش ســموم ،اقــدام بــه

کنتــرل کیمیایــی میگــردد.
خیشاوه:
 خیشــاوه عبــارت اســت از درونمــودن و از بیــن بــردن گیــاه
هــرز در قطعــات زعفــران زیــرا
گیاهــان هــرزه بــا زعفــران از
نظــر آب مــواد غذایــی و نــور
خورشــید رقابــت داشــته و باعــث
کاهــش در محصــول دهــی
نبــات زعفــران میگــردد.
 موجودیــت گیاهــان هــرزهباعــث تولیــد بعضــی بیماریهــا
در نبــات زعفــران میگــردد.
 گیاهــان هــرزه در زمــانبرداشــت محصــول زعفــران
مزاحمــت ایجــاد مینماینــد.
در صــورت نیــاز دو تــا ســه بــار
خیشــاوه و مبــارزه بــا علفهــای
هــر زمســتانی ،بهــاری و
تابســتانی توصیــه میگــردد.
کنتــرل وقایــه وی و
میخا نیکــی
پــاک کاری علــف هــر زهی چنــد
ســاله قبــل از کشــت؛
اســتعمال کودهــای حیوانــی
پوســیده قبــل از کشــت؛
خیشــاوه علفهــای هــرز بــا
وســایل ســبک؛
علفهــای

ســوزاندن
هــرز؛
چرانیــدن گوســفند (/۴۰۰
 )۸ /۳ /H e؛
کاربــرد کولتواتــور ،گاو آهــن
قلمــی ،علفبرهــای موتــری؛
اولیــن خیشــاوه بعــد از
جمــعآوری گلهــا ،دومیــن بــه
فاصلــه یکمــاه از اولــی و بقیــه
در بهــار و تابســتان.

چرای زعفران
همــان طــور کــه میدانیــم
برگهــا ،کارخانــه مــواد غذایــی
گیاهانــد و ایــن مــواد پــس از
ســاخته شــدن ،توســط نبــات
بــه مصــرف میرســد ،بنــ ًا
اگــر رنــگ ســبز زعفــران درو
و یــا چرانیــده شــوند زعفــران
صدمــه زیــادی میبینــد .از
ایــن رو ،تنهــا موقعــی میتــوان
برگهــا را جمــع آوری کــرد
کــه کامــ ً
ا زرد شــده باشــند.
همچنــان مــواد غذایــی موجــود
در برگهــا در موقــع ختــم
فصــل نمــوی نبــات ،توســط
غــوزه بــه مصــرف رســیده و
در همیــن موقــع غوزههــای
زعفــران درشــت و بزرگتــر
میشــو ند .
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ساخت یک فارم بزرگ ماهی
درکاپیسا
 شجاعالحق نوری

او ،مــردی سرشــار از انــرژی و تجربــه
اســت .پــس از والیــت فاریــاب
ایــن بــار دســت بــه کار بزرگــی در
والیــت کاپیســا زده اســت .خبــر
تــازه از غالمنبــی یوســفی ،اجــرای
شــاهکاری اســت کــه امیدهــای
فــراوان بــرای توســعهی کاروبــار او
دارد.
غالمنبــی یوســفی فــارم ماهــی
بــزرگ را بــه نــام فــارم ماهــی خالــدار
صیــاد در کاپیســا ایجــاد کــرده اســت.
او میگویــد کــه ایــن بــار در مرکــز
والیــت کاپیســا نُــه حــوض بــزرگ
ماهــی را مطابــق بــا معیارهــای
جهانــی بنــا نهــاده اســت.
بــه گفتــهی غالمنبــی ایــن
فــارم او ،دارای چندیــن حــوض
بــا مســاحتهای مختلــف اســت.
غالمنبــی میگویــد« :حوضهــای
ایــن فــارم ،مســاحتهای مختلــف
دارد ۶ ،تــای آن  ۴۰متــر طــول و ۶
متــر عــرض دارد ،ســه تــای آن ۳۰
متــر طــول و  ۴متــر عــرض اســت
کــه در آن  ۱۵۰هــزار چوچهماهــی
تولیــد و پــرورش داده میشــود ».او
میافزایــد« :در ضمــن ،ایــن فــارم
مــن دارای هیچــری یــا مرکــز تولیــد
ماهــی نیــز هســت ،کــه در ایــن
بخــش دارای  ۲۰حوضچــه اســت».
فــارم غالمنبــی همچنــان بــا
ماشــینها ،وســایل و سیســتم بــرق
مجهــز آفتابــی آراســته شــده اســت.
غالمنبــی میگویــد« :ایــن فــارم
بــزرگ ماهیپــروری را بــه هزینــه
بیــش از  ۱۵۰هــزار دالــر ســاختم ،در
آن فعــ ً
ا  ۳نفــر کار میکننــد ،فــارم
مــن دارای تمــام امکانــات و برابــر بــا
معیارهــای جهانــی میباشــد ،مــن در
ایــران کار کــرده بــودم ،فــارم مــن

بهتــر از فارمهایــی میباشــد کــه در
ایــران اســت».
آقــای یوســفی کــه دارای کولهبــاری
از تجربــه در ایــن بخــش اســت،
میگویــد کــه کشــورمان بهتریــن
مــکان و هــوا را بــرای رشــد ایــن
ماهــی دارد.
یوســفی در ایــن فــارم ،ماهــی
قــزلآالی رنگیــن کمــان یــا
«تــروت» را پــرورش میدهــد کــه
بهتریــن نــوع ماهــی در جهــان اســت.
یوســفی میگویــد کــه در کاپیســا
بــه خاطــری ســرمایهگذاری کــرده
اســت کــه نزدیــک بــه کابــل اســت
و در وقــت کــم محصوالتــش را بــه
بــازار عرضــه میتوانــد کــرد.
بــه گفتــه وی تــا اخیــر ســال،
ماهیهایــش آمــاده خــوردن
میشــود و میتوانــد بــه بــازار،
گوشــت ماهــی عرضــه کنــد.
اشتراک در نمایشگاه
ســال قبــل در نمایشــگاه خزانــی
وزارت زراعــت ،غالمنبــی اشــتراک
کــرده بــود .ایــن مــرد کــه دارای
تجربــهی فــراوان اســت ،ســال
گذشــته از فــارم ماهــی فاریابــش،
کــه بــه نــام «پــار تــو پــارس»

یــاد میشــود ،اشــتراک کــرده بــود
و تأثیــر فوقالعــاده در فــروش و
بازاریابــی آن داشــت.
آقــای یوســفی میگویــد« :مــن در
ماه میزان ســال گذشــته در نمایشــگاه
بادامبــاغ کابــل اشــتراک کــرده بــودم،
تاثیــر فوقالعــاده در فــروش ماهــی
مــن داشــت ،بــا توجــه بــه زیــاد
شــدن مشــتریان ،خواســتم در کاپیســا
هــم فــارم ماهیپــروری بســازم،
حــدود ســه مــاه رســتورانت مــن
فعــال بــود ،منتهــا بــه دلیــل خــاص
شــدن گوشــت ماهــی رســتورانتم را
بســتم .بــا رســیدن ماهــی کاپیســا و
فاریــاب در نظــر دارم رســتورانتم را
دوبــاره فعــال کنــم».
بــه بــاور او ،در همــهی عرصههــای
زراعــت و مالــداری زمین ـهی کاروبــار
زیاد اســت .اگر مــردم و ســرمایهداران
توجــه کننــد هــم مــردم مصــروف
کار میشــوند و هــم وطــن رشــد
میکنــد.
وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری
نیــز در بخــش فعالیــت تولیــد
و تکثیــر ماهــی کار میکنــد و
پالنهایــی در ایــن عرصــه در حــال
تطبیــق و یــا هــم روی دســت دارد.
در ســال گذشــته  ۲۰ماهیپــروری
در والیــت بلــخ و ننگرهــار از
ســوی برنامــه ملــی باغــداری وزارت
زراعــت ســاخته شــده اســت .امســال
نیــز در پــان اســت کــه  ۱۴۰فــارم
در والیتهــای مختلــف کشــور
ســاخته شــود .ایــن فارمهــا در
والیتهــای کنــدز ،بلــخ ،بغــان،
خوســت ،لغمــان و هــرات ســاخته
میشــوند .کار ســاخت برخــی از ایــن
ماهیپروریهــا تکمیــل شــده و از
تعــدادی هــم در حــال تکمیــل شــدن
اســت .همچنــان در والیتهــای
خوســت ،کندهــار ،کاپیســا و کنــدز
مراکــز تولیــد و تکثیــر چوچهماهــی
ســاخته میشــود.

دهقان

بانوان زراعتپیشه
راه ابریشم
«امســال بــا  ۲۵۰خانــم از قریههــای
مختلــف صحبــت کــردم و یــک
مرکــز جمــعآوری شــیر ســاختیم،
قریههــای آس ،ایثارچــی ،نوآبــاد،
کتهقشــاق ،اقبوریــا ،لعلآبــه،
بوجــی ،قرقــوزی .از هــر قریــه یــک
نفــر را مســوول جمــعآوری شــیر
تعییــن کــردم .نظــر بــه ایــن کــه
مشــکالت ترانســپورتی زیــاد اســت،
شــیر را از هــر قریــه جمــعآوری
میکنیــم و از  ۲۵۰خانــم ،همــه روزه
مــواد خــام شــیر زیــاد اســت صــرف
 ۵۰لیتــر در ایــن مرکــز پروســس،
بســتهبندی و بازاریابــی میشــود».
«امســال نظــر بــه کارکردهایــی کــه
در بخــش لبنیــات در مرکــز پروســس
بانــوان «راهابریشــم» داشــتم و
 ۳۰خانــم را در بخــش لبنیــات
آموزشهــای الزم دادم ،آنــان مــدت
شــش مــاه هــم درس میخواننــد
و هــم عمــ ً
ا کار میکننــد ،کرایــه
راه برایشــان هــر مــاه پرداخــت
میشــود .تمــام اهالــی قریــه از
ایــن مرکــز پروســس شــیر خــوش و
راضیانــد».
نامــش رویــدا اســت .در ۱۳۶۰
خورشــیدی در والیــت بدخشــان
تولــد شــده اســت .رویــدا در ســال
 ۱۳۷۹بــا مــردی کــه مربــوط بــه
یــک خانــوادهی زراعتپیشــه
میشــد ،ازدواج کــرد و در ســال
 ۱۳۸۰بــه حیــث معلــم افتخــاری
در یکــی از مکاتــب قریهشــان ،بــه
اجــرای وظیفــه آغــاز کــرد.
رویــدا میگویــد« :چــون زندهگــی
برایــم جالــب بــود ،مــردم قریــه
در فقــر و بیچارهگــی و نــاداری
زندهگــی میکردنــد ،خیلیهــا
رنجــور بــودم در راه مکتــب ،همــراه
بســیاری از خانوادههــا درد دل
میکــردم و مشکالتشــان را
برایــم یکییکــی قصــه میکردنــد،
چــون مردهایشــان بیســواد
بودنــد و مــن در ایــن فکــر بــودم
کــه چــه کاری کنــم تــا ایــن مــردم
و قریههــای اطرافــم از فقــر و
تنگدســتی بیــرون شــوند».
«مــن در خانــوادهای بــودم کــه
زنهــا اجــازهی بیــرون رفتــن بــه
خــارج از منــزل را نداشــتند و کار
زنهــا را ننــگ کالن میدانســتند».
ایــن نگرانیهــای رویــدا دیــری
نپاییــد کــه بخــش اقتصــاد
خانــوادهی وزارت زراعــت ،بــه
کمکــش شــتافت و چــراغ ســبز
تغییــر بــه ســوی روســتاهای منطقــه
نشانی برقی:
ویبسایت:
فیسبوک:
تویتر:
شمارههای تماس:

 نسرین یوسفزی

شاهکاری دیگر از غالمنبی یوسفی:

۷

بــه دســتان رویــدا نمایــان شــد .او
ماجــرا را چنیــن قصــه میکنــد:
«خوشبختانــه کــه بخــش اقتصــاد
خانــوادهی وزارت زراعــت یــک
برنامــه را در قریــه راهانــدازی کــرد
کــه یــک تعــداد خانمهــا در آن
برنامــه اشــتراک کردیــم کــه اولیــن
گام مثبــت مــا خانمهــا بــود».
رویــدا میگویــد« :مــن در فکــر راه
و روشــی شــدم تــا بــه خانوادههــای
زراعتپیشــه و مالــدار کمــک کنــم،
بعــدا ً بــه  ۲۶خانــم از دو قریــه کــه
آس و حصــاری بــود ،مشــورت کــردم
کــه شــیرهای مالــداران آنهــا را
خریــداری و پروســس کــرده و بــه
بــازار عرصــه میکــردم .چــون راه
دور بــود و همچنــان ترانســپورت
نبــود ،بــا مشــکل بســتهبندی و
پروســس مواجــه بــودم.
امــا در ســال ۱۳۹۷از طــرف دفتــر
« »AKFپــروژه لبنیــات بــه اعالن
گذاشــته شــد و مــن از میــان شــش
نفــر ،برنــده شــدم کــه از طــرف
ایــن پــروژه ،برایــم ابــزار و لــوازم
ابتدایــی  ۳۰فیصــد کمــک کــرد
و در بخــش لبنیــات و مهارتهــای
مــورد نیــاز را یــاد گرفتــم .همچنــان
خــودم نیــز بــه  ۲۶خانــم در بخــش
جمــعآوری شــیر ،بســتهبندی،
پروســس و مدیریــت گاوداری،
دوشــیدن شــیر و جوشــاندن آن،
مهارتهــای الزم را یــاد دادم.
همیــن طــور بــرای  ۲۶خانــم وســایل
ابتدایــی توزیــع شــد .در ایــن بخــش
وســایل ســاخت چکــه قیمــاق ،دوغ ،
قــروت ،مســکه ،ماســت و پروســس
ســبزیجات چکنــی ،آچــار ،ترشــی،
رب و تــرکاری شــامل بــود.
در ســال ۱۳۹۷از طــرف دفتــر «ادب
نــات» در بخــش علــف بــه حیــث
دهقــان پیشقــدم بــرای  ۵۰خانــم
تخــم شــبدر ســرخ و تخــم جــواری
کــود ســفید و ســیاه توزیــع شــد.
ایــن همــه کمکهــا و
رســیدهگیها از ســوی وزارت
زراعــت و نهادهــای مرتبــط ،باعــث
شــد کــه زمینههــا و ظرفیتهــای
تغییــر اقتصــادی در روســتای رویــدا و
روســتاهای همجــوار آنــان بــه میــان
بیایــد .حــاال رویــدا بــا مهارتهایــی
کــه دارد ،هــم بــه زندهگــی خــودش
سروســامان داده هــم اقتصــاد اعضای
گــروپ «راه ابریشــم» بیشتــر رشــد
کردهانــد و هــم دیگــران را کمــک
میکنــد .
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Another Master Work of Ghulam Nabi Yosufi

Construction of Fish Hatchery
in Kapisa

By: Azizullah Popal
He is a man full of energy and
experience. After Faryab province 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 constructed a big fishing farm named
‘Sayaad Fishing Farm’. He added
that he has established nine big
fishing ponds in the center of Kapisa province based on international standards.
According to Ghulam Nabi, his
farm has several ponds with different 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

150

USD; he has currently employed
three people. My farm has all the
facilities and meets the international 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 attended Kabul’s Badam Bagh exhibition last year, it had a tremendous impact on my fish sales,”
said Yosufi. “With the growing
number of customers, I wanted to
build a fish farm in Kapisa. My restaurant 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 agriculture and livestock sector. If
people and investors pay attention, there will be jobs created for
people and our country will definitely grow.
The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock is also
working on fish production and
reproduction activities and plans
are being implemented or underway in this area.
Last year, five fisheries were built
in Balkh and Nangarhar provinces 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 provinces. Some of these fisheries
have been completed and some
are underway to be completed.
Baby fish production and reproduction centers will also be built
in Khost, Kandahar, Kapisa and
Kunduz provinces.

