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هفته نامهدهقاندهقان
زراعت معیاری؛ دستیابی به بازار جهانی

د بادام باغ د نندارتون په سیمه کې 
د دوو ودانیو رغنیزې چارې پیل شوې

کار احیا و بازسازی ۱۲۱ شبکه آبیاری 
در ۲۳ والیت، ۴۰ درصد پیش رفته است

تفاهم نامه ی وزارت های زراعت و صنعت:

حاصالت زراعتی با معیار بازارهای جهانی برابر می شود

ــی  ــال مال ــه ی س ــش ماه ــان ش ــاس پ ــاری براس آبی

مالــداری  و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت  توســط   ۱۳۹۹

وزارت  پــان،  ایــن  بــه  مطابــق  بــود.  شــده  آغــاز 

زراعــت بایــد در شــش مــاه نخســت ســال جــاری 

مالــی، بایــد ۴۰ درصــد کار احیــا و بازســازی ایــن 

ــه پیــش می بــرد. وزارت زراعــت توانســته  شــبکه ها را ب

و  احیــا  زمینــه ی  در  را  کارش  پــان،  بــه  مطابــق 

ــرد. ــش ب ــه پی ــی ب ــه خوب ــبکه ها ب ــن ش ــازی ای بازس

آبیــاری  شــبکه ی   ۱۲۱ بازســازی  و  احیــا  کار 

میــدان وردک،  غــور،  والیت هــای  در 

بادغیــس،  بغــان، کــر،  پکتیــا، دایکنــدی، 

هلمنــد،  ننگرهــار،  تخــار،  زابــل،  پنجشــیر، 

ارزگان،  فــراه،  خوســت،  پکتیــکا،  غزنــی، 

ــل،  ــروان و کاب ــر، پ ــخ، لوگ ــرات، بل ــار، ه قنده

ــت. ــه اس ــش رفت ــه پی ــد ب ــه ۴۰ درص ــک ب نزدی

شــبکه های  ایــن  احیــای  و  بازســازی  کار 

د  وزارت  مالــدارۍ  او  اوبولګولــو  کرنــې،  د   

بادام بــاغ د کرنیــزو نندارتونونــو د جوړېــدو پــه 

ســیمه کــې د ودانیــزو چــارو د پراختیــا پــه دوام 

تشــنابونه  او  رســټورانټ  ســیمې  ددې  داځــل 

د ۱۷ میلیونــه افغانیــو پــه ارزښــت جــوړوي.

ددغــو ودانیــو د بنســټ اېښــودلو پــه غونــډه کــې 

د کرنــې، اوبولګولــو او مالــدارۍ وزارت اداري او 

مــايل مرســتیال عبدالهــادي رفیعــي وویــل: »د 

ــۍ د  ــوه کم ــیمې ی ــو د س ــاغ د نندارتونون بادام ب

معیاري رســټورانټ او تشــناب نه شــتون وه، چې 

ګټــې اخیســتنې ته د دغو تشــنابونو او رســټوارنټ 

هواریــږي.« ســتونزه  یــاده  رسه  ســپارلو  بــه 

ــدو  ــه جوړې ــو پ ــو ودانی ــړه: »ددغ ــه ک ــه زیات هغ

رسه پــه دې ســیمه کــې جمعه بــازار جوړېــدو تــه 

زمینــه برابریــږي، چــې هېــوادوال وکــوالی يش 

ــه دې  ــه ورځ ل ــې پ ــه د جمع ــتقیمه توګ ــه مس پ

بــازار څخــه کرنیــز محصــوالت ترالســه کــړي.«

د  وزارت  مالــدارۍ  او  اوبولګولــو  کرنــې،  د 

حبیبــي  حبیب اللــه  مــر  ســکټور  خصوصــی 

ددې  تشــنابونه  او  »رســټورانټ  وویــل:  هــم 

لپــاره جوړیــږي، چــې مــوږ وکــوالی شــو پــه دې ســیمه کــې مــي او 

نړیــوال نندارتونونــه پــه الره واچــوو او پــه دې ســیمه کــې د کورنيــو او 

ســیمه ییــزو ســوداګرانو، تولیدکوونکــو او متشــبثینو شــاهدان وســو.«

ــاره  ــو لپ ــون ګډونوال ــې وزارت د نندارت ــې د کرن ــل يش، چ ــد ووی بای

ــیمه  ــه س ــون پ ــاغ د نندارت ــار د بادام ب ــه پ ــو پ ــانتیاوو برابرول د ال اس

راز  دغــه  او  کــړي  جــوړ  ځایونــه  ســیورې  د  تــه  ګډونوالــو  کــې 

پاخــه  د  ســړکونو  د  دتــګ  تــه  ســیمې  نندارتــون  د  بادام بــاغ  د 

کولــو چــارې هــم پیــل کــړي دي، چــې کارونــه یــې روان دي.
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یک قدم خوب
و  مالــداری  و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت  میــان  همآهنگــی 
ــه محصــوالت زراعتــی  ــرای تهی وزارت صنعــت و تجــارت، ب
ــن  ــت. ای ــوب اس ــی و خ ــی اساس ــی، گام ــازار جهان ــق ب مطاب
ــتان  ــر را در افغانس ــد بهت ــای تولی ــد زمینه ه ــدام می توان اق
ــه  ــد ب ــرای تولی ــی ب ــای جهان ــی معیاره ــد. وقت ــم کن فراه
دهقانــان و باغــداران مشــخص شــود و زمانــی کــه روش هــای 
تولیــد زراعتــی بــا معیارهــای جهانــی از ســوی وزارت 
ــدات  ــود، تولی ــی ش ــداران معرف ــان و باغ ــه دهقان ــت ب زراع
ــد. ــد ش ــر خواه ــتان بیش ت ــادرات افغانس ــزان ص ــر و می بهت

ــان وزارت  ــد می ــنبه، ۲۲ اس ــه روز چهارش ــه ای ک در تفاهم نام
زراعــت و وزارت صنعت امضا شــد، قرار اســت وزارت صنعت، 
ــای آن  ــف، بازاره ــورهای مختل ــش در کش ــق کارمندان از طری
کشــورها را مطالعــه کنــد و ســپس بــر اســاس ایــن مطالعــات،  
روی تولیــد و صــادرات کاالی مورد نیاز هر کشــور کار شــود.

ایــن  امضــای  برنامــه ی  در  گزارش هــا،  اســاس  بــر 
تفاهم نامــه، حشــمت اهلل غفــوری سرپرســت وزارت زراعــت و 
معیــن آبیــاری و منابــع طبیعــی  گفتــه اســت کــه بــر مبنــای 
ــت  ــارت، وزارت زراع ــت و تج ــه، وزارت صنع ــن تفاهم نام ای
را در زمینــه ی چگونگــی تولیــد و پروســس محصــوالت 
محصــوالت  ایــن  بــرای  هم چنیــن  و  همــکاری  زراعتــی 
ــای  ــی از امض ــدف اصل ــه ه ــت ک ــد. او گف ــی می کن بازاریاب
ایــن تفاهم نامــه، معیــاری ســاختن تولیــدات و پروســس 
ــی  ــت جهان ــای مارکی ــای تقاض ــر مبن ــی ب ــوالت زراعت محص
اســت. آقــای غفــوری افــزود کــه بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه، 
نماینده گی هــای  طریــق  از  تجــارت  و  صنعــت  وزارت 
مارکیــت  نیازهــای  کشــور،  از  خــارج  در  تجارتــی اش 
ــن  ــای ای ــر مبن ــد و ب ــرار می ده ــه ق ــورد مطالع ــی را م بیرون
مطالعــات، وزارت زراعــت، محصــوالت زراعتــی مــورد تاییــد 
ــرد. ــد ک ــد خواه ــی را تولی ــای جهان ــار بازاره ــق معی و مطاب

اســت  چراغــی  و  نیــک  گامــی  خــوب،  خبــری  ایــن، 
را  جهانــی  بازارهــای  چیســتی  می توانــد  کــه 
بســازد. واضــح  باغــداران  و  دهقانــان  بــرای 

متأســفانه هنــوز تولیــد توســط دهقانــان بــه صــورت 
ــن  ــز همی ــان نی ــع دهقان ــرد و توق ــورت می گی ــی ص ابتدای
ــل  ــود. در فص ــادر ش ــده، ص ــد ش ــه تولی ــر چ ــه ه ــت ک اس
ــم  ــای مزدح ــور در بازاره ــو انگ ــت کیل ــور هف ــی انگ فراوان
کابــل بــه ۱۰۰ افغانــی نیــز فروختــه می شــود، امــا در همــان 
زمــان هــم، شــش کیلــوی یــک نــوع انگــور دیگــر در کارتن هــا 
ــش  ــده، بهای ــته بندی ش ــد و بس ــادرات تولی ــت ص ــا کیفی و ب
ــود  ــی از خ ــچ گاه ــداران هی ــت. باغ ــی اس ــا ۴۵۰ افغان ۴۰۰ ت
ایــن ســوال را نکرده انــد کــه چــرا بایــد بــه جــای یــک ســیر 
انگــوری کــه در بــدل ۱۰۰ افغانــی در بازارهــای مزدحــم داخلی 
ــن  ــه در همی ــد ک ــد نکنن ــوری تولی ــود، انگ ــه می ش فروخت
ــت؟ ــی اس ــش ۴۵۰ افغان ــش کیلوی ــای ش ــی، به ــازار داخل ب

اصــاح باغ هــا یــک بخــش کار وزارت زراعــت اســت. در 
ــاغ  ــار ب ــا هکت ــت صده ــاالنه وزارت زراع ــه س ــن ک ــار ای کن
جدیــد را بــرای باغــداران می ســازد، د ه هــا هکتــار بــاغ 
قدیمــی را نیــز اصــاح می کنــد. ایــن کار وزارت زراعــت،  
بــه منظــور ترویــج اصاحــات در کل باغ هــای قدیمــی 
ــد  ــداران بای ــه باغ ــت ک ــن اس ــه، ای ــن برنام ــدف ای ــت. ه اس
نژادهایــی از درختــان میــوه را کــه در بــازار برای شــان 
ــند،  ــای بازارپس ــه نژاده ــد زدن ب ــا پیون ــدارد، ب ــد ن درآم
ــد. ــان بدهن ــد کم کیفیــت و ارزان،  پای ــه تولی ــد و ب ــل کنن تبدی

انگــوری کــه در بــازار گــرم داخلــی، هفــت کیلویــش بــه ۱۰۰ 
ــد  ــد تولی ــود، نبای ــه می ش ــی فروخت ــا ۱۵۰ افغان ــی ت افغان
شــود. بایــد دهقانــان انگــور و میوه هــای دیگــر را بــا کیفیــت 
ــت،  ــای خوش کیفی ــر میوه ه ــد. بیش ت ــد کنن ــادرات، تولی ص
در زمــان فراوانــی تولیــد نیــز بهایــش را از دســت نمی دهــد.

نظــر  مــد  دهقانــان  را  داخلــی  بــازار  تنهــا  اگــر 
نســبتاً  را  تولیدات شــان  می تواننــد  بگیرنــد، 
کننــد. آمــاده  جهانــی  بــازار  مطابــق  و  معیــاری 

امضــای  بــا  صنعــت،  و  زراعــت  وزارت هــای  همــکاری 
باغــداران  و  دهقانــان  می توانــد  اخیــر،  تفاهم نامــه ی 
و  تولیــد  بهتریــن  تــا  برســاَند  یــاری  آینــده  در  را 
در  خــوب  قــدم  یــک  ایــن  باشــند.  داشــته  را  درآمــد 
اســت. زراعتــی  صــادرات  و  تولیــد  بهبــود  راســتای 

۳

به ۲۵ خانم زراعت پیشه در سمنگان
 ماشین های خشک کننده میوه توزیع شد

کار ساخت کشمش خانه های جدید در هرات حدود ۶۰ درصد پیش رفته است

لوګر کې د کوچیانو د اقتصاد د پیاوړتیا په پار هڅې

کندز کې د اوبولګولو دوه کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول

خانم هــای  از  تــن   ۲۵ بــرای  ســمنگان،  والیــت  مالــداری  و  آبیــاری  زراعــت  ریاســت 

کــرد. توزیــع  ســبزی  و  میــوه  خشــک کننده ی  ماشــین های  زراعت پیشــه 

ــتند. ــمنگان هس ــلطان س ــوالی حرضت س ــز و ولس ــک مرک ــا، از ایب ــن کمک ه ــونده ی ای ــان مستفیدش زن

۲۵ ماشــین یادشــده، بــرای ۱۰ گــروپ زراعتــی زنــان، توزیــع شــده اســت. ایــن ماشــین ها بــا انــرژی آفتابی 

کار می کنــد و کامــاً عــری اســت. هم چنــان شــامل ایــن ماشــین ها، ۱۰ وســیله ی رضوری برای خشــک 

کــردن ســبزی و میــوه بــه ایــن زنان توزیع شــده اســت تا از فاســد شــدن میــوه  و ســبزی جلوگیری شــود و در 

کنــار آن، زنــان یادشــده بتواننــد فرآورده هــای زراعتی شــان را بــا نام مشــخص تجارتی بــه بازار عرضــه کنند.

ــدف  ــه ه ــد ک ــمنگان، می گوی ــت س ــداری والی ــاری و مال ــت، آبی ــس زراع ــوال، ریی ــن ارغندی محمدرحم

ریاســت زراعــت، آبیــاری و مالــداری والیت هــرات، می گوید که کار ســاخت 

بیــش از یــک هــزار کشــمش خانه ی جدیــد کــه از طریــق برنامــه مدیریــت 

محصوالت زراعتی آغاز شــده بود، نزدیک به ۶۰ درصد به پیش رفته اســت.

گاه  هــر  می گویــد  هــرات،  زراعــت  رییــس  رحامنــی  عبدالصبــور 

قــرار  دســت رس  بــه  موقــع  در  کشــمش خانه ها  ایــن  ســاخت  هزینــه 

کشــمش خانه ها  ایــن  ســاخت  متامــی  کار  دیگــر  روز   ۲۰ تــا  گیــرد، 

 ۲۷ و  هــزار  یــک  »از  افــزود:  رحامنــی  آقــای  می رســد.  پایــان  بــه 

کشــمش خانه ای کــه در هــرات درحــال ســاخت می باشــد، حــدود ۶۰ 

هفته نامه دهقان،    شماره یکصدوسه،   شنبه ۲۵ اسد 1399 هفته نامه دهقان،    شماره یکصدوسه،  شنبه ۲۵ اسد 1399 

تفاهم نامه ی وزارت های زراعت و صنعت:
حاصالت زراعتی با معیار بازارهای جهانی برابر می شود

ــه منظــور  ــت و تجــارت، ب ــداری و صنع ــاری و مال ــای زراعــت، آبی وزارت ه
ــا  ــی ب ــوالت زراعت ــی محص ــس و بازاریاب ــود پروس ــد، بهب ــش تولی افزای
ــه،  ــن تفاهم نام ــق ای ــا تطبی ــد. ب ــا کردن ــکاری امض ــه هم ــم تفاهم نام ه
ــر می شــود. ــی براب ــار بازارهــای جهان ــا معی حاصــات زراعتــی افغانســتان ب

حشــمت اهلل  توســط  اســد،   ۲۲ چهارشــنبه،  امــروز  تفاهم نامــه  ایــن 
منابــع  و  آبیــاری  معیــن  و  زراعــت  وزارت  سرپرســت  غفــوری 
معینیــت  سرپرســت  ملکیــار  عبدالکریــم  و  وزارت،  ایــن  طبیعــی 
شــد. امضــا  تجــارت  و  صنعــت  وزارت  تجــارت  و  صنعــت  امــور 

ــه، وزارت  ــن تفاهم نام ــای ای ــر مبن ــه ب ــد ک ــوری می گوی ــمت اهلل غف حش
صنعــت و تجــارت، وزارت زراعــت را در زمینــه ی چگونگــی تولیــد و پروســس 
محصــوالت زراعتــی همــکاری و هم چنیــن بــرای ایــن محصــوالت 
بازاریابــی می کنــد. او گفــت کــه هــدف اصلــی از امضــای ایــن تفاهم نامــه، 
ــای  ــر مبن ــی ب ــوالت زراعت ــس محص ــدات و پروس ــاختن تولی ــاری س معی
ــاس  ــر اس ــه ب ــزود ک ــوری اف ــای غف ــت. آق ــی اس ــت جهان ــای مارکی تقاض
ایــن تفاهم نامــه، وزارت صنعــت و تجــارت از طریــق نماینده گی هــای 
تجارتــی اش در خــارج از کشــور، نیازهــای مارکیــت بیرونــی را مــورد مطالعــه 

 DCA( د  اړونــد  وزارت  مالــدارۍ  او  اوبولګولــو  کرنــې،  د 

د  کــې  برخــه  پــه  مالــدارۍ  او  کرنــې  د  پــروژه   )/ CLAP

کوچیانــو  دمېشــتو  کــې  هېــواد  پــه  ترڅنــګ  چوپړونــو  نــورو 

کــوي. ځلــې  هلــې  هــم  پــار  پــه  پیاوړتیــا  اقتصــادي  د 

د دغــو هلــو ځلــو پــه دوام داځــل د لوګــر والیــت د محمدآغــې 

ولســوالۍ د رسخ آبــاد پــه کي کــې د کوچیانــو د ښــځینه ســپام 

ګــروپ لپــاره ۱۵ پســونه اخیســتي دي. دغــه پســونه بــه لــه درېــوو 

پلــور تــه چمتــو کیــږي او  میاشــتو ســاتلو او چاغولــو وروســته 

ــږي،  ــرل کی ــه پې ــوړه بی ــه ل ــه پ ــو څخ ــادو کورنی ــه ی ــونه ل ــه پس دغ

چــې لــه یــوې خــوا کوچیــان لــه بــې روزګارۍ څخــه وژغــورل 

يش. برابــره  زمینــه  تــه  پیاوړتیــا  اقتصــادي  یــې  هــم  او  يش 

کــې  آبــاد  رسخ  پــه  ولســوالۍ  محمدآغــې  د  والیــت  لوګــر  د 

ترڅنــګ  هرکلــۍ  د  څخــه  برنامــې  دې  لــه  کوچیــان  مېشــت 

وکــړ. قــدرداين  او  مننــه  څخــه  چوپړونــو  لــه  وزارت  کرنــې  د 

ــو  ــه الرې کوچياملداران ــروژې ل ــپ - کوچــې پ ــی وزارت، د کل د کرن

ــا پــه موخــه ګــڼ خدمــات وړانــدی کیــږي  تــه د مالــدارۍ د پراختی

ــو حاصــات  ــون رسه د څاروی ــه بدل ــو کــې پ ــه کړن ــر څــو د دوی پ ت

ټېټــه يش. بېوزلــۍ کچــه  د  کــې  ټولنــه  پــه کوچــي  او  زیــات 

پــه دې والیــت کــې  وایــي، چــې  ریاســت  مالــدارۍ  او  اوبولګولــو  د کنــدز دکرنــې، 

دې  لــه  چــې  دي،  شــوي  پیــل  چــارې  رغولــو  د  کانالونــو  یوشــمېر  د  اوبولګولــو  د 

ډلــې د دوو کانالونــو د رغولــو چــارې بشــپړ او ګټــې اخیســتنې تــه وســپارل شــول.

د کنــدز د کرنــې ریاســت وایــي، چــې پــه دې والیــت کــې د کرنــې، اوبولګولــو او مالــدارۍ 

ــوا د  ــه خ ــروژې )LKISP( ل ــې پ ــو د پانګون ــو د زېرم ــې د اوب ــدې کوکچ ــد د الن وزارت اړون

امــام صاحــب او دشــت ارچــې پــه ولســوالیو کــې د اوبولګولــو د دویمــې درجــې د یــو 

ــاميل  ــس او ج ــې د یون ــه دې ډل ــې ل ــوي دي، چ ــل ش ــارې پی ــو چ ــو د رغول ــمېر کانالون ش

د اوبولګولــو د کانالونــو د رغولــو چــارې بشــپړ او ګټــې اخیســتنې تــه وســپارل شــول.

ــول  ــايس ډول رغ ــه او اس ــه پاخ ــري، پ ــی ل ــره اوږدوال ــو م ــې ۱۳ کیل ــه، چ ــه کانالون دغ

شــوي دي، چــې د اوبــو د تنظیــم او وېــش پــه برخــه کــې د یــادو ســیمو د بزګرانــو 

ســتونزې پــه اســايس توګــه حــل کــړي دي. د دغــو کانالونــو د رغولــو ټولیــز لګښــت 

ــوي دي. ــل ش ــوا متوی ــه خ ــک ل ــي بان ــیایي پرختیای ــې د اس ــۍ ده، چ ــه افغان ۱۲ میلیون

یــاد کانالونــه پــه ټولیــزه توګــه زر هکټــاره ځمکــه خړوبــوی او همدارنګــه لــه دغــو کانالونــو 

څخــه اوه زره او ۶۰۰ کســان پــه نېغــه او زرګونــه نــور کســان په نانېغــه ډول ګټــه پورته کوي.

ــرګل  ــیدونکی انځ ــوالۍ اوس ــي ولس ــت ارچ ــر د دش ــن بزګ ــن برخم ــو یوت ــو کانالون ــه دغ ل

وایــي: » پخــوا مــوږ د کرنیــزو اوبــو پــه برخــه کــې ګڼــې ســتونیزې درلــودې، خــو کلــه چــې 

ــه  ــه اوب ــدو ت ــو کرون ــري پرت ــوږ ل ــوې زم ــول ش ــايس ډول رغ ــه او اس ــه پاخ ــه پ ــاد کانالون ی

ــی دی.« ــی راغل ــورا زیاتوال ــو خ ــې م ــه ک ــه کچ ــو پ ــیږي او د حاصات ــانۍرسه رس ــه آس پ

د  نیــي  مخــه  ضایعاتــو  د  اوبــو  د  چــې  ترڅنــګ،  ددې  رغــول  کانالونــو  دغــو  د 

کیــږي. هــم  المــل  وايل  ډېــر  د  حاصاتــو  د  ځمکــو  النــدې  پوښــښ  تــر  کانالونــو 

ــوالت  ــت، محص ــات، وزارت زراع ــن مطالع ــای ای ــر مبن ــد و ب ــرار می ده ق
زراعتــی مــورد تاییــد و مطابــق معیــار بازارهــای جهانــی را تولید خواهــد کرد.
ــای  ــه روی بخش ه ــه ک ــن تفاهم نام ــد ای ــت می گوی سرپرســت وزارت زراع
ــت و  ــاز مارکی ــه نی ــق ب ــز دارد، مطاب ــی تمرک ــس و بازاریاب ــد، پروس تولی
ــکاری  ــت هم ــا وزارت زراع ــارت ب ــت و تج ــی، وزارت صنع ــای جهان تقاض
می کنــد تــا در زمــان تولیــد محصــوالت زراعتــی از چــه نــوع مــواد کیمیایــی 
ــد.  ــی اســتفاده کن ــدات زراعت ــه منظــور معیاری ســازی تولی ــی ب و غیرکیمیای
ــا کــدام معیارهــا  ــه بایــد باشــد، ب او گفــت: »محصــوالت تولیــدی چــه گون
و در مزرعــه کــدام اصــول بایــد در نظــر گرفتــه شــود تــا مارکیــت جهانــی 
ــود  ــتفاده نش ــد اس ــی بای ــواد کیمیای ــدام م ــرد. از ک ــا را بپذی ــوالت م محص
ــد  ــواد الزم بای ــدام م ــواری مســترد نشــود. ک ــداً در تســت های البرات ــا بع ت
ــا  ــوالت م ــود و محص ــاری ش ــت معی ــا کش ــود ت ــتعمال ش ــه اس در مزرع
ــود.« ــول ش ــل قب ــی قاب ــت خارج ــواری در مارکی ــداً در تســت های البرات بع
قســمت  در  تجــارت  و  صنعــت  »وزارت  افــزود:  غفــوری  آقــای 
قســمت  در  چــون  می کنــد.  کار  مــا  بــا  مشــترکًا  تولیــدات 
وزارت  ایــن  کــه  اســت  جهانــی  معیارهــای  بعضــی  تولیــدات 

ــده و  ــل ش ــدادی تکمی ــه تع ــت. البت ــه اس ــش رفت ــه پی ــان ب ــد کار ساخت ش درص

تعــدادی هــم هســت کــه ۱۰ تــا ۱۵ درصــد کارش بــه پیــش رفتــه اســت.«

ــا  ــز ت ــاز نی ــای پی ــاخت ذخیره گاه ه ــه کار س ــرد ک ــد ک ــرات تاکی ــت ه ــس زراع ریی

ــت. ــه اس ــش رفت ــه پی ــد ب ــا ۴۰ درص ــو ت ــای کچال ــد و کار ذخیره خانه ه ۴۵ درص

زراعتــی  جدیــد  پروژه هــای  ایــن  تکمیــل  زمــان  کــه  افــزود  رحامنــی  آقــای 

بــه تامیــن هزینــه ی مالــی آن از ســوی دولــت ارتبــاط دارد و هــر گاه دولــت 

دهــد،  قــرار  آنــان  اختیــار  در  را  هزینــه  ایــن  فرصــت  زودتریــن  بــه  بتوانــد 

می رســد. پایــان  بــه  پروژه هــا  ایــن  متامــی  ســاخت  کار  دیگــر  روز   ۲۰ تــا 

مدیریــت  برنامــه ی  راه  انــدازی  بــا  مالــداری،  و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت 

ــزار  ــک ه ــاخت ی ــال، کار س ــار امس ــا در به ــی در دوره ی کرون ــوالت زراعت محص

ــت  ــو را در والی ــره گاه کچال ــج ذخی ــاز و پن ــره گاه پی ــمش خانه، ۴۲۰ ذخی و ۲۷ کش

ــد زراعتــی،  ــرای اجــرای ایــن پروژه هــای جدی هــرات آغــاز کــرد. وزارت زراعــت ب

ــن  ــرای ای ــت. در اج ــه اس ــر گرفت ــی در نظ ــزار و ۴۰ افغان ــون و ۳۹۵ه ۵۷۱ میلی

پروژه هــا، ۱۰ درصــد خــود مستفیدشــونده گان پروژه  هــا نیــز ســهم می گیرنــد.

هــدف از راه  انــدازی پروژه هــای جدیــد در رسارس کشــور، جلوگیــری از فاســد 

ــل  ــه دلی ــادرات و واردات ب ــت ص ــال ممنوعی ــه دنب ــی ب ــوالت زراعت ــدن محص ش

شــیوع ویــروس کرونــا و هم چنیــن ایجــاد فرصت هــای شــغلی در کشــور می باشــد.

را در نظــر بگیریــم.« برداشــت حاصــل آن  تــا مــا در وقــت زرع و  بهتــر می دانــد 
بزرگــی  خــای  زمینــه،  ایــن  در  قبــًا  کــه  کــرد  تاکیــد  غفــوری  حشــمت اهلل 
می شــود.  برداشــته  خــا  ایــن  تفاهم نامــه،  ایــن  امضــای  بــا  امــا  داشــته  وجــود 
تــا  شــده اند  موظــف  وزارت  دو  هــر  در  مشــخصی  نهادهــای  او،  گفتــه ی  بــه 
باشــند. داشــته  دقیــق  نظــارت  تفاهم نامــه  ایــن  اجــرای  چگونه گــی  رونــد  از 

هم چنیــن عبدالکریــم ملکیــار سرپرســت معینیــت امــور صنعــت و تجــارت وزارت صنعــت نیــز، 
گفــت کــه افزایــش تولیــد و معیاری ســازی محصــوالت زراعتــی، از کارهــای عمــده ای اســت 
کــه دولــت افغانســتان بــه منظــور نجــات از نیازمنــدی بــه کمک هــای بیرونــی بایــد انجــام 
بدهــد. آقــای ملکیــار بــا ابــراز کــرد کــه بدل ســازی افغانســتان مصرفی، بــدون میکانیزه شــدن 
زراعــت و بــه دور از معیاری  شــدن محصــوالت زراعتــی، بــه افغانســتان صادرکننــده، ممکــن 
نیســت. او گفــت: »امضــا و اجــرای چنیــن تفاهم نامــه ای ضــرورت امــروزی افغانســتان اســت. 
ــن  ــرات گرفت ــتان از خی ــی، افغانس ــوالت زراعت ــازی محص ــازی معیاری س ــدون میکانیزه س ب
خــاص نمی شــود. تــا کــه مــا زراعــت خــود را میکانیــزه نســازیم، تــا کــه مــا صنعت مــان را 
مــدرن  نســازیم و تــا کــه تجارت مــان را معیــاری نســازیم، مــا از گدایــی خــاص نمی شــویم.«

سرپرســت معینیــت امــور صنعت و تجارت وزارت صنعــت و تجارت، تاکید کرد کــه تفاهم نامه ی 
امــروزی بــا تفاهم نامه هــای دیگــر تفاوت هــای زیــادی دارد و عملــی شــدنی اســت.
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دهقان

کلــی ایــن پــروژه، توســعه ی مصونیــت غذایــی، مدیریــت محصــوالت مــازاد زراعتــی، ســهم گیری 

اســت. زراعت پیشــه  خانواده هــای  توســط  درآمــد  و کســب  زنــان  اقتصــادی  مشــارکت  تقویــت  در 

مستفیدشــده گان،  از  مناینده گــی  بــه  کمک هــا،  ایــن  از  شــده  بهره منــد  زنــان  از  تــن  یــک 

بلنــد  در  کمکــی،  برنامه هــای  ایــن  کــه  گفــت  و  کــرد  تشــکر  کمــک  ایــن  کارگــزاران  از 

برنامه هــای  تطبیــق  خواســتار  هم چنیــن  او  دارد.  بســزایی  ارزش  خانواده هــا  اقتصــاد  بــردن 

شــد. والیــت  ایــن  قریه هــای  ســایر  در  زراعت پیشــه  خانم هــای  خودکفایــی  بــرای  بیش تــر 

رییــس زراعــت ســمنگان گفــت کــه هزینــه ی کلــی ایــن برنامــه، بیش تــر از ۶۰۰ هــزار افغانــی اســت کــه 

از طــرف مؤسســه »WHH« متویــل شــده و توســط مؤسســه ی خیریــه ی بــری تطبیــق گردیــده اســت.
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بیش از دو هزار زن در جوزجان مصروف زراعت هستند

کونړ کې د کب روزنې د پراختیا په پار هڅې
پــه  ودې  د  فارمونــه  او  چــارې  روزنــې  کــب  د  کــې  کونــړ 

والیــت  دغــه  پــه  کــې  کلونــو  څــو  تېــرو  پــه  او  دي  کــې  حــال 

دي. شــوي  جــوړ  فارمونــه  شــمېر  ډېــر  روزنــې  کبانــو  د  کــې 

ــې  ــت کــې د کــب روزن ــه دې والی ــدارۍ وزارت پ ــو او مال ــې، اوبولګول د کرن

ــو  ــو د جوړول ــې د ګــڼ شــمېر فارمون ــار د کــب روزن ــه پ ــو پ د ترویــج او دودول

ترڅنــګ ددې والیــت لــه کــب روزونکــو رسه هــر اړخیــزې تخنیکــي او 

ــه دوام  ــو پ ــتو او همکاروی ــو مرس ــوي. ددغ ــکارۍ ک ــتې او هم ــايل مرس م

داځــل دکونــړ والیــت پــه نرنــګ، رسکاڼــو او څوکــۍ ولســوالیو کــې د 

ــه  ــه د ماهیــو یوجریب ــو د بچیــو د تولیــد هچــري او ۲۰ باب ــو ماهیان ګرمــو اوب

فــارم لرونکــو رسه د کــب روزنــې اړونــد د اړینــو توکــو مرســته وشــوه.

د کونــړ د کرنــې رییــس انعــام اللــه ســاپی وویــل، چــې د کرنــې وزرات لــه خوا 

ددې والیــت د کبانــو روزنــې د فــارم لرونکــو د ماتــړ او پــه دې والیــت کــې د 

کــب روزنــې د ترویــج پــه پــار په کونړ کــې د ګرمو اوبــو ماهیانو د بچیــو د تولید 

د هچــري او د کــب روزنــې ۲۰ بابــه یــو جریبــه فارمونــه چــې هر یوه یــې د دوه 

وزارت زراعــت از طریــق پــروژه ی ملــی باغــداری و مالــداری خــود، 

زمینــه ی کار در مزرعــه را بــرای باالتــر از دو هــزار زن در دو ولســوالی ایــن 

والیــت بــه شــمول شــرغان، مرکــز ایــن والیــت فراهــم ســاخته اســت.

ایــن زنــان در قالــب پروژه هــای باغچه هــای خانه گــی مــروف کار 

انــد. بــه زنــان زراعت پیشــه ی جوزجــان، توســط کارمنــدان پــروژه ی 

ــت،  ــیوه های کش ــی ش ــت، متام ــداری وزارت زراع ــداری و مال ــی باغ مل

پــرورش، و رفــع حاصــل انــواع مختلــف ســبزیجات آمــوزش داده می شــود 

ــتند. ــه هس ــروف کار در مزرع ــا، م ــن خانم ه ــارض ای ــال ح و در ح

نبــود  از  ایــن خانم هــا کــه اکرثیت شــان خانم هــای خانــه هســتند، 

زمینه هــای کاریابــی رنــج می بردنــد، حــاال بــه خاطــر دریافــت شــغل 

زره کبانــو د روزنــې وړتیالــري جــوړ شــوي دي، چــې د یــادو فارمونــو د کــب روزونکــو 

رسه د مرســتې پــه دوام داځــل پــر دوی د کــب روزنــې اړین توکي وېشــل شــوي دي.

هغــه وویــل، چــې پــه دغــو وېشــل شــویو توکــو کــې، لــوی او متوســط پاســتیکي 

تشــتونه، ډولچــې، مېټرونــه، ټرمامیټرونــه، پاســتیکي مــوزې، د اوبــو ضــد ځانګــړي 

جامــې، فلــزي خــادې، د اوســپنې جــال، خوریانــې، یخچــايل بکســونه، د کوتــرې 

ــه او د  ــط جالون ــوی او متوس ــي، ل ــو کوچن ــو نیول ــور رسه، د کبان ــه جراټ ــین ل ماش

اکســیجن د منحلولــو پــه پــار فــواري ماشــینونه او ملریــزې تختــې شــامل دي.

برابرولــو  فرصتونــو  کاري  د  تــه  خلکــو  چــې  وویــل،  ســاپی  ښــاغلی 

چــې  ده،  کــې  پــام  پــه  پــار  پــه  پیاوړتیــا  اقتصــادي  کورنیــو  د  او 

يش. جــوړ  هــم  فارمونــه  نــور  کبانــو  د  کــې  والیــت  دې  پــه 

دوه  بانــدې  څــه  شــمېر  فارمونــو  د  روزنــې  کــب  د  کــې  افغانســتان  پــه 

ارزګان،  هلمنــد،  کندهــار،  پــه  یــې  ډېــری  چــې  رســیږي،  تــه  زرو 

دغــو  لــه  او  لــري  شــتون  والیتونوکــې  نیمــروز  او  بلــخ  لغــامن،  ننګرهــار، 

تولیديــږي. کبــان  ټنــه  زره   ۱۰ بانــدې  څــه  کــې  کال  پــه  څخــه  فارمونــو 

درآمــدزا، از فعالیت هــای وزارت زراعــت متجیــد می کننــد و بــر 

گســرش ایــن نــوع خدمــات، در مناطــق بیش تــر والیــت جوزجــان 

ــد. ــد دارن تأکی

وزارت زراعــت از طریــق برنامــه ملــی باغــداری و مالــداری، بــرای 

ــامری از  ــرای ش ــع و ب ــبزی توزی ــوع س ــم ۱۶ ن ــا تخ ــن خانم ه ای

ــز  ــز مراک ــف و نی ــایزهای مختل ــا س ــی ب ــا گل خانه های ــن خانم ه ای

ــت. ــاخته اس ــات س ــبزیجات و میوه ج ــس س پروس

بــا توجــه بــه فعالیت های شــان، شــور و شــوق زنــان جوزجانــی 

ــت. ــتایش برانگیز اس ــداری س ــت و مال ــش زراع ــرای کار در بخ ب

شــامری از ایــن زنــان زراعت پیشــه، بــر گســرش هــر چــه بیش تــر 

کمک هــای وزارت زراعــت بــرای خانم هــا در ولســوالی های دورافتــاده 

ــد. ــد می کنن ــد قرقیــن، خــامب و درزاب تاکی ایــن والیــت هم مانن

ــا حــال خانم هــا توانســته اند در  ــی کــه ت ــد یکــی از راه های آن هــا می گوین

کنــار مــردان خانــواده در زنده گی شــان تغییــر مثبــت ایجــاد کننــد، کار در 

مزرعــه و در بخــش باغچه هــای خانه گــی اســت.

قابــل یــادآوری اســت کــه پــروژه ی ملــی باغــداری و مالــداری وزارت 

ســاخت  بخــش  در  کار  طــرف،  ایــن  بــه  ســال  چندیــن  از  زراعــت 

ــه  ــود ک ــرده ب ــاز ک ــان آغ ــان را در جوزج ــرای زن ــی ب ــای خانه گ باغچه ه

هــزاران زن دیگــر نیــز در گذشــته از ایــن نــوع خدمــات مســتفید شــده اند.


