
هفتهنامه
هفته نامه دهقان    شماره یکصدوچهل وسوم     شنبه    ۱جوزا    ۱۴۰۰ 

بهره برداری از ده هزار و ۶۸۵ پروژه زراعتی و روند تطبیق چهارهزار و ۵۰۸ پروژه دیگر رشوع شد

زراعت بنیاد ثبات افغانستان است 
رئیسجمهورغنی 

وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری، در »هفتــه زراعــت«، 

پــروژه  طریــق  از  کــه  را  زراعتــی  پــروژه   ۶۸۵ و  ده  هــزار 

مدیریــت محصــوالت زراعتــی تطبیــق شــده بــه بهره بــرداری 

ســپرد و رونــد تطبیــق چهارهــزار و ۶۸۵ پــروژه زراعتــی را در 

ــرد. ــاز ک ــور آغ رسارس کش

کچالــو،  ذخیره گاه  هــای  ســاخت  شــامل  پروژه هــا  ایــن 

ُمــدل  صفرانــرژی  رسدخانه هــای  کشــمش خانه،  پیــاز، 

ــع  ــن توزی ــار و هم چنی ــیب و ان ــداری س ــرای نگه ــارک ب س

و  میوه جــات  خشــک کننده  ســولری  دســتگاه های 

ســبزیجات تــازه می شــوند ، در ۳۴ والیــت تطبیــق شــده 

اســت. همزمــان بــا آغــاز بهره بــرداری از ایــن پروژه هــا، رونــد 

ــت  ــز در ۳۴ والی ــر نی ــروژه دیگ ــزار و ۵۰۸ پ ــق چهاره تطبی

ــد.  ــاز ش آغ

ــوالت  ــت محص ــه مدیری ــق برنام ــه از طری ــا ک ــن پروژه ه ای

زراعتــی تطبیــق شــده و تطبیــق می شــود، امــروز رســاً بــا 

ــور  ــا حض ــت جمهوری، ب ــمی در ارگ  ریاس ــزاری مراس برگ

از  دیگــری  شــار  و  رییس جمهــور  محمدارشف غنــی 

مقام هــای حکومتــی، رونــد بهره بــرداری و تطبیــق آن آغــاز 

شــد.

ــا برگــزاری مراســمی در ارگ ریاســت جمهوری،  همزمــان ب

برنامــه مدیریــت  بــه  پروژه هــای مربــوط  رونــد تطبیــق 

محصــوالت زراعتــی بــا حضــور شیرشــاه امیــری معیــن 

زراعــت و مالــداری، مســووالن پــروژه مدیریــت محصــوالت 

زراعتــی و محمداقبــال والــی کــر در ایــن والیــت آغاز شــد. 

در عین  حــال، در والیــت  بلــخ نیــز بــا حضــور محمدفرهــاد 

شــورای  رییــس   حدیــد  محمدافضــل  والــی،  عظیمــی 

والیتــی، محمدســامل ســاعی رییــس اداره زراعــت و شــاری 

از روســا و مســووالن پــروژه مدیریــت محصــوالت زراعتــی در 

والیــت بلــخ، رونــد بهره بــرداری از پروژه هــای جدیــد زراعتــی 

ــرداری صدهــا پــروژ ه  جدیــد زراعتــی  ــد بهره ب آغــاز شــد. رون

در والیــت کابــل نیــز بــا حضــور محمدیعقــوب حیــدری والی، 

عمرجــان منــگل رییــس اداره زراعــت ایــن والیــت و شــاری 

ــروژه آغــاز شــد. از مســووالن پ

و  منابــع طبیعــی  و  آبیــاری  حشــمت الله غفــوری معیــن 

بهره بــرداری  آغــاز  مراســم  در  زراعــت،  وزارت  رسپرســت 

ارگ   در  زراعتــی  جدیــد  پروژه هــای  تطبیــق  رونــد  و 

مدیریــت  پــروژه  طــرح  کــه  گفــت  ریاســت جمهوری، 

ــار  ــر در به ــارد دال ــه ۵.۶ میلی ــا هزین ــی ب ــوالت زراعت محص

ســال گذشــته تهیــه و رونــد تطبیــق آن آغــاز شــد....

پروژه مدیریت محصوالت زراعتی؛
برنامه ای برای پاسخ دهی به دشوارهای اقتصادی

وطني خرما: نوی او خوندوره مېوه

معرفی فارم تحقیقاتی ساالِر کرن
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د کرنیزو محصوالتو مدیریت پروژه دکروندګرو
او بڼوالو د عوایدو لویه سرچینه

کار تطبیق پروژه مدیریت محصوالت زراعتی در بلخ آغاز شد



گپ دهقان 
ایجاد تحرک در زراعت با راه اندازی 

پروژه مدیریت محصوالت زراعتی

وزارت  ســوی  از  زراعتــی  محصــوالت  مدیریــت  پــروژه  راه انــدازی 

زراعــت، آبیــاری و مالــداری، امیدواری هــا بــه بهبــود رشایــط زراعتــی 

را بیشــر ســاخته و برخــی از دهقانــان معتقدنــد کــه ایــن پــروژه 

ــد. ــک بکن ــان کم ــش درآمدش ــه افزای ــد ب می توان

اوایــل ســال گذشــته ی میــادی، زمانــی کــه جهــان بــا بحــران 

شــیوع ویــروس کرونــا مواجــه و اکرثیــت دادوســتدها میــان کشــورها 

متوقــف شــد، وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری، بــرای این کــه 

بتوانــد افغانســتان را از پیامدهــای بحــران اقتصــادی ناشــی از شــیوع 

ــی را  ــوالت زراعت ــت محص ــروژه مدیری ــد، پ ــات ده ــروس نج ــن وی ای

راه انــدازی کــرد. ایــن پــروژه کــه از بزرگ تریــن برنامه هــای وزارت 

زراعــت بــه شــار مــی رود، ســود چندیــن جانبــه بــرای شــهروندان بــه 

ــال دارد. ــته در قب ــان داش ــژه دهقان وی

ایــن پــروژه کــه در اوایــل بهــار گذشــته در رسارس کشــور راه انــدازی 

شــد، از طریــق آن بیشــر از ده هــزار بــاب ســاختان زراعتــی شــامل 

و  پیــاز  انــار، ذخیره گاه هــای  و  رسدخانه هــای صفرانــرژی ســیب 

کچالــو و هم چنیــن کشــمش خانه ســاخته شــده اســت. امســال نیــز 

کار ســاخت بیــش از چهارهــزار ســاختان زراعتــی از طریــق پــروژه 

مدیریــت محصــوالت زراعتــی در رسارس کشــور راه انــدازی شــده 

اســت.

ــزار  ــا ه ــدن ده  ه ــد ش ــوی فاس ــو جل ــروژه از یک س ــن پ ــدازی ای راه ان

جانب دیگــر  از  و  می گیــرد  را  زراعتــی  محصــوالت  تُــن  مریــک 

بــه ارزش  ایــن محصــوالت نیــز می افزایــد. دهقانــان و باغــداران 

و  صفرانــرژی  رسدخانــه  ذخیره گاه هــا،  هــزاران  از  اســتفاده  بــا 

کشــمش خانه کــه برای شــان ســاخته شــده اند، می  تواننــد ده هــا 

ــد و  ــی کنن ــره و ارزش افزای ــان را ذخی ــن محصول ش ــک تُ ــزار مری ه

در فرصت هــای مناســب، زمانــی کــه بازارهــا و مارکیت هــا از حالــت 

ــان را  ــود، محصوالت ش ــرون می ش ــوالت بی ــن محص ــودن ای ــباع ب اش

ــب  ــی از یک جان ــوالت زراعت ــازی محص ــازند. ذخیره س ــازار بس وارد ب

بــه کنــرول نرخ هــا کمــک می کنــد و از جانبــی هــم بــه میــزان 

درآمــد و مفــاد دهقانــان و باغــداران می افزایــد.

بودنــد  مجبــور  باغــداران  و  دهقانــان  از  خیلــی  ایــن،  از  قبــل 

بــه  فــوراً  حاصــل  رفــع  از  پــس  را  خــود  مــازاد  محصــوالت  تــا 

می کردنــد،  کوتاهــی  زمینــه  ایــن  در  هــرگاه  و  برســانند  فــروش 

ــور  ــا، حــاال مجب محصوالت شــان فاســد شــده و از بیــن می رفــت. ام

نیســتند کــه محصوالت شــان را بــه قیمت هــای خیلــی پاییــن و 

ــن  ــانند. ای ــروش برس ــه ف ــدن، ب ــد ش ــرس از فاس ــل ت ــز به دلی ناچی

تــرس تاحــدودی بــا ســاخت هــزاران ســاختان زراعتــی بــه منظــور 

نگهــداری محصــوالت، برطــرف شــده اســت.

ــه   ــز برنام ــال نی ــروژه، امس ــن پ ــت ای ــل موثری ــت، به دلی وزارت زراع

گســرده ای را بــه منظــور ســاخت بیــش از چهارهــزار ســاختان 

ــاختانی  ــت. کار س ــرده اس ــدازی ک ــور راه ان ــی در رسارس کش زراعت

ایــن پروژه هــا کــه شــامل ســاخت ذخیره گاه هــای کچالــو، پیــاز، 

توزیــع دســتگاه های  و  کشــمش خانه، رسدخانه هــای صفرانــرژی 

ــازه می شــود، آغــاز  ســولری خشــک  کننده میوه جــات و ســبزیجات ت

ــن  ــدازی چنی ــا راه ان ــه ب ــدوار اســت ک ــن وزارت، امی کــرده اســت. ای

برنامه هایــی بــه کشــت و زراعــت در رسارس کشــور، تحــرک بیشــری 

بدهــد.
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ــان  ــه جه ــی ک ــادی، زمان ــته ی می ــال گذش ــل س اوای

بــا بحــران شــیوع ویــروس کرونــا مواجــه و اکرثیــت 

وزارت  شــد،  متوقــف  کشــورها  میــان  دادوســتدها 

بتوانــد  این کــه  بــرای  مالــداری،  و  آبیــاری  زراعــت، 

ــی  ــادی ناش ــران اقتص ــای بح ــتان را از پیامده افغانس

ــت  ــروژه مدیری ــد، پ ــات ده ــروس نج ــن وی ــیوع ای از ش

محصــوالت زراعتــی را راه انــدازی کــرد. ایــن پــروژه کــه 

شــار  بــه  زراعــت  وزارت  برنامه هــای  بزرگ تریــن  از 

ــن جانبــه بــرای شــهروندان بــه  مــی رود، ســود چندی

ویــژه دهقانــان داشــته در قبــال داشــته اســت.

شــیوع ویــروس کرونــا در افغانســتان، زمانــی شــدت 

گرفــت کــه میوه جــات ایــن کشــور در حــال پختــه شــدن 

بــود. ســال گذشــته، میــزان حاصــات باغ هــای کشــور 

ــه  ــل از پخت ــت و قب ــش یاف ــد افزای ــت درص ــدود بیس ح

شــدن میوه جــات، ایــن نگرانــی وجــود داشــت کــه 

میوه جــات تــازه کــه بیشــر بــه بیــرون از کشــور صــادر 

ــیوع  ــی ش ــه در پ ــی ک ــل محدودیت های ــود، به لی می ش

ویــروس کرونــا میــان کشــورها وضــع شــده بــود، فاســد 

ــت  ــروژه مدیری ــدازی پ ــا، راه ان ــرود. ام ــن ن ــده از بی ش

نگرانی هــا  ایــن  از  تنهــا  نــه  زراعتــی،  محصــوالت 

کاســت، بلکــه باعــث شــد تــا دهقانــان و باغــداران ســود 

ــد. ــری بگیرن ــر و بهرت بیش

در ســال های گذشــته، فصــل برداشــت میوه جــات، 

دهقانــان  و  باغــداران  بــرای  نگران  کننــده  فصــِل 

بــود. خیلــی از باغــداران کــه قــادر منی شــدند تــا 

ــد،  ــادر کنن ــور ص ــرون از کش ــه بی ــان را ب محصوالت ش

ــن  ــه زودتری ــان را ب ــا محصوالت ش ــد ت ــاش می کردن ت

فرصــت و بــا پایین تریــن نــرخ بــه فــروش برســانند. 

باغــداران به دلیــل کمبــود رسدخانه هــا و ذخیره گاه هــا، 

نگــران بودنــد تــا محصوالت شــان فاســد نشــود و از 

همیــن رو، تــاش می کردنــد تــا بــه پایین تریــن نــرخ بــه 

ــانند. ــروش برس ف

هم چنیــن، همــه ســاله بخشــی از محصــوالت باغــداری 

کــه بــه بیــرون از کشــور صــادر می شــد نیــز، در مســیر 

ــادرات  ــل ص ــه در فص ــی ک ــی محدودیت های راه و در پ

میوه جــات از ســوی شــاری از کشــورهای همســایه 

وضــع می شــد، فاســد می شــد و تاجــران و باغــداران را 

می ســاخت.  زیان بــار 

امــا، تطبیــق پــروژه مدیریــت محصــوالت زراعتــی از 

یــک  در  مالــداری،  و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت  ســوی 

فرصــت زمانــی انــدک، زمینه هــای جدیــدی را بــرای 

دهقانــان و باغــداران خلــق کــرد. دهقانــان و باغــداران 

باوجــودی کــه همــه ی مســیرهای ترانزیتــی و صادراتــی 

بــه بیــرون از کشــور در پــی شــیوع ویــروس کرونــا 

کــه  ایــن  از  کم تــری  نگرانــی  بــود،  شــده  مســدود 

محصوالت شــان فاســد شــود و یــا هــم بــه قیمــت خیلــی 

ــت، از  ــتند. وزارت زراع ــد، داش ــروش برس ــه ف ــز ب ناچی

طریــق ایــن پــروژه بــه منظــور جلوگیــری از فاســد شــدن 

میوه جــات تــازه و کنــرول نــرخ ایــن محصــوالت، ۴۵۷ 

ــرای نگهــداری  ــدل ســارک ب ــرژی ُم ــر ان ــه صف رسدخان

ســیب و انــار کــه از مهم تریــن میوه جــات صادراتــی 

کشــور  مختلــف  مناطــق  در  اســت،  افغانســتان 

ــه  ــا هزین ــرژی ب ــر ان ــای صف ــن رسدخانه ه ــاخت. ای س

ــه  ــد ک ــاخته ش ــی س ــی، در مناطق ــارد افغان ۱.۲ میلی

بیشــرین ســهم در تولیــد ســیب و انــار دارنــد. هریــک 

ایــن رسدخانه هــای صفرانــرژی، ظرفیــت نهگــداری 

ــار را دارد.  ــیب و ان ــن س ــت وپنج مریک تُ ــش از بیس بی

راه انــدازی پــروژه مدیریــت محصــوالت زراعتــی، از یــک 

جانــب از فاســد شــدن بخــش کانــی از محصــوالت 

کچالــو  و  پیــاز  تــازه،  میوه جــات  قبیــل  از  زراعتــی 

جلوگیــری کــرده، از ســوی دیگــر بــه ارزش افزایــی ایــن 

محصــوالت نیــز کمــک کــرده اســت. وزارت زراعــت، 

آبیــاری و مالــداری، از طریــق ایــن پــروژه ۳ هــزار و ۹۳۲ 

کشــمش خانه ســاخت. ایــن کشــمش خانه بــا هزینــه ی 

۱.۶ میلیــارد افغانــی، اکــرثاً در والیت هایــی ســاخته 

ــد.  ــور را دارن ــد انگ ــرین تولی ــه بیش ــده ک ش

ســاخت ایــن کشــمش خانه ها، بــه دهقانــان و باغــداران 

ــان  ــه محصول ش ــا ب ــاخته ت ــاعد س ــن را مس ــت ای فرص

بــه  انگــور  کــردن  تبدیــل  بــا  و  کننــد  ارزش افزایــی 

ــک  ــر ی ــد. ه ــت بیاورن ــری به دس ــد بیش ــمش، عای کش

ــانزده  ــردن ش ــل ک ــت تبدی ــمش خانه ها، ظرفی ــن کش ای

ــی  ــک دوره زمان ــمش در ی ــه کش ــور را ب ــن انگ مریک تُ

ــه کشــمش،  ــل کــردن انگــور ب ــا تبدی ــان ب دارد و دهقان

ــا  ــان ب ــال محصوالت ش ــرای انتق ــری را ب ــه ی کم ت هزین

می پردازنــد.  مارکیت هــا  و  بازارهــا 

و  رسدخانه هــا  کــه  زمانــی  گذشــته،  ســال های  در 

وجــود  در ســطح کشــور  کم تــری  کشــمش خانه های 

بــا  برداشــت  فصــل  در  تــازه  میوه جــات  داشــت، 

نرخ هــای خیلــی پاییــن و بــه وفــور در بازارهــا قابــل 

دســرس بــود. بخشــی از ایــن محصــوالت در روی بــازار 

ــود آن  ــت و س ــن می رف ــده و از بی ــد ش ــت فاس و مارکی

ــید.  ــده می رس ــه مرصف کنن ــم ب ــه ه ــدار و ن ــه باغ ــه ب ن

رسدخانه هــای  از  زیــادی  تعــداد  ســاخت  بــا  امــا، 

صفرانــرژی و کشــمش خانه ها، وضــع تغییــر کــرده و 

امــروز کم تــر باغــدار و دهقانــی حــارض خواهنــد شــد تــا 

محصوالت شــان را بــه نــرخ ناچیــز بــه فــروش برســانند. 

آنــان حــاال قادرنــد تــا محصوالت شــان را نگهدارنــد و در 

ــا و  ــوالت در بازاره ــن محص ــود ای ــه وج ــی ک فرصت های

مارکیت هــا کم تــر حــس می شــود، آنــگاه بــا نــرخ باالتــر 

می تواننــد بــه فــروش برســانند. 

و کشــمش خانه ها،  وجــود رسدخانه هــای صفرانــرژی 

ــان  ــد دهقان ــزان درآم ــب می ــا از یک جان ــده ت ــث ش باع

و باغــداران افزایــش یایــد و از جانــب دیگــر نرخ هــا 

بــازار در فصل هــای متفــاوت دچــار  و  مانــده  ثابــت 

ــو  کمبــود محصــول خاصــی نشــود قیمــت پاییــن کچال

یــک رضب املثــل عامیانــه اســت و چیــزی کــه ارزشــش 

ــا،  ــرخ کچالوســت.« ام ــه  ن ــد:  »ب ــن باشــد، می گوین پایی

از  تنهــا  کچالــو  ذخیــره گاه   ۴۰۷ و  دوهــزار  ســاخت 

طریــق پــروژه مدیریــت محصــوالت زراعتــی در مناطــق 

ــه را  ــل عامیان ــن رضب املث ــوم ای ــور، مفه ــف کش مختل

کــه هریــک ظرفیــت  ایــن ذخیره گاه هــا  تغییــر داد. 

نگهــداری بیــش از دوازده مریک تُــن کچالــو را دارد، 

بــا هزینــه ۱.۴ میلیــارد افغانــی بیشــر در والیاتــی 

کــه تولیــدات  کچالوی شــان زیــاد می باشــد، ســاخته 

تاثیــرات  ذخیره گاه هــا،  ایــن  ســاخت  اســت.  شــده 

ــو گذاشــته  ــداوم عمــر کچال فوق العــاده روی قیمــت و ت

تولیدکننــدگان کچالــو،  اســت. در ســال های قبــل، 

ــا محصوالت شــان  پــس از برداشــت مجبــور می شــدند ت

ــه  ــز ب ــی ناچی ــای خیل ــه قیمت ه ــت و ب ــه ارسع وق را ب

فــروش برســانند. در فصــل برداشــت کچالــو، قیمــت یک 

ســیر ایــن محصــول در بــازار، حتــی تــا چهــل و پنجــاه 

ــا خــزان گذشــته کــه افغانســتان  ــی می رســید، ام افغان

ــادی  ــد اقتص ــای ب ــا پیامده ــورها ب ــت کش ــل اکرثی مث

شــیوع ویــروس کرونــا دســت وپنجه نــرم می کــرد، در 

ــاه  ــد و پنج ــو از یک ص ــی کچال ــت و فراوان ــل برداش فص

ــه  ــی ک ــید. دهقانان ــن نرس ــه پایی ــی ب ــد افغان ــا دوص ت

عمده تریــن تولیدکننــده ی کچالــو بــه شــار می رفتنــد، 

ــت  ــط وزارت زراع ــده توس ــاخته ش ــای س از ذخیره گاه ه

مســتفید شــده و مجبــور نشــدند تــا محصول شــان را 

ــا  ــه نرخ ه ــی ک ــدن در زمان ــد ش ــرس از فاس ــل ت به دلی

خیلــی پاییــن و بــازار از کچالــو اشــباع بــود، بــه فــروش 

ــانند. برس

                                                    ...............ص ۳

هفته نامه دهقان    شماره یکصدوچهل وسوم     شنبه    ۱جوزا    ۱۴۰۰ 

مهرداداحمدی،کارمندریاستاطالعاتوزارتزراعت
منبع: روزنامه ۸صبح
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ــو اســت، به دلیــل وجــود  ــز کــه فصــل کمبــود کچال  حــاال نی

ایــن ذخیره گاه هــا، ایــن محصــول در بــازار بــا قیمت هــای 

ــود. ــدا می ش ــور پی ــه وف ــازار ب ــب در ب مناس

ــروژه  ــامل پ ــز، ش ــاز نی ــره گاه پی ــزار و ۲۰۷ ذخی ــاخت ۳ه س

ــود. وزارت زراعــت، در مــدت  ــی ب ــت محصــوالت زراعت مدیری

ــیوع  ــی ش ــای منف ــت پیامده ــرای مدیری ــه ب ــی ک ــان کم زم

ویــروس کرونــا در اختیــار داشــت، توانســت ایــن ذخیره گاه هــا 

را در مناطــق کشــور بســازد. ایــن ذخیره گاه هــا بــا هزینــه ۱.۵ 

میلیــارد افغانــی از بودجــه دولــت افغانســتان، توانســت جلوی 

واردات پیــاز از کشــورهای همســایه را بگیــرد. در گذشــته، 

چندین بــار افغانســتان در فصل هایــی کــه وقــت برداشــت 

ــود.  ــن محصــول شــده ب ــود، دچــار کمبــود شــدید ای ــاز نب پی

ــان  ــه محصول ش ــن ک ــی از ای ــل نگران ــان به دلی ــاً، دهقان قب

فاســد نشــده و از بیــن نــرود، پــس از برداشــت فــوراً محصــول 

خــود را بــه فــروش می رســاند و ایــن اقــدام، قیمــت پیــاز را در 

بــازار متزلــزل می ســاخت. در فصــل برداشــت، نــرخ پیــاز بــه 

ــازار  ــاز در ب ــه پپ ــی ک ــا زمان ــید و ام ــد می رس ــن ح پایین تری

ــت.  ــش می یاف ــر افزای ــد براب ــرخ  آن چن ــد، ن ــت می ش کم یاف

از  کشــور  رسارس  در  پیــاز  ذخیره گاه هــای  ســاخت  امــا، 

ســوی وزارت زراعــت، تاجایــی توانســته جلــوی ایــن تزلــزل و 

بی ثباتــی نرخ هــا را بگیــرد.

ــک کننده  ــتگاه خش ــزار و ۱۱۳ دس ــع یک ه ــداری و توزی خری

میوه جــات و ســبزیجات تــازه نیــز، شــامل پــروژه مدیریــت 

محصــوالت زراعتــی اســت. در پــی شــیوع ویــروس کرونــا کــه 

فرصت هــای کاری محــدود شــد، وزارت زراعــت، آبیــاری 

و مالــداری تــاش کــرد تــا بــا توزیــع ایــن دســتگاه های 

خشــک کننده میوه جــات و ســبزیجات آفتابــی، زمینه هایــی 

ــاعد  ــز مس ــه نی ــان زراعت پیش ــه زن ــد ب ــب درآم ــرای کس را ب

میلیــون   ۱۵۸ هزینــه  بــا  کــه  دســتگاه ها  ایــن  بســازد. 

افغانــی خریــداری و توزیــع شــده، زنــان زراعت پیشــه بــا 

اســتفاده از می تواننــد میوه جــات و ســبزیجات  موردنظــر 

ــه صــورت صحــی  ــدک، ب ــی ان خــود را در یــک فرصــت زمان

و اســتندرد آن خشــک و بــه مرصف کننــدگان عرضــه کننــد.

بهــار  اوایــل  کــه  زراعتــی  محصــوالت  مدیریــت  پــروژه 

ــوع  ــد، در مجم ــدازی ش ــت راه ان ــته در ۳۴ والی ــال گذش س

۵.۸ میلیــارد افغانــی از بودجــه دولــت هزینــه برداشــت. 

نــود درصــد هزینــه بیــش از ده  هــزار پــروژه ســاختانی 

ذخیره  گاهــای پیــاز، کچالــو و رسدخانه هــای صفرانــرژی 

توزیــع  هم چنیــن  و  انــار  و  ســیب  قبیــل  از  میوه جــات 

وزارت  ســوی  از  آفتابــی،  خشــک کننده ی  دســتگاه  های 

زراعــت و ده درصــد آن توســط مستفیدشــوندگان پــروژه 

تامیــن شــده اســت. ایــن پــروژه، طرحــی بــرای پاســخ دهی 

بــه پیامدهــای منفــی اقتصــادی بحــران شــیوع ویــروس 

ــود. ــا ب کرون

ــع  ــد و ضای ــب از فاس ــروژه، از یک جان ــن پ ــدازی ای ــا راه ان ب

شــدن هــزاران مریک تُــن محصــول زراعتــی و باغــداری 

جلوگیــری شــده و از ســوی هــم  بــرای نزدیــک بــه ۲۵۰هــزار 

ــرد. ــاد ک ــی ایج ــی و موقت ــای کاری دایم ــر فرصت ه نف

ــروژه  ــز کار پ ــال نی ــداری، امس ــاری و مال ــت، آبی وزارت زراع

مدیریــت محصــوالت زراعتــی را تــداوم می بخشــد و از طریــق 

ــه زراعــت«، کار ســاخت چهارهــزار و  ــروژه، در »هفت همیــن پ

۵۰۸ ذخیــره گاه کچالــو، پیــاز، کشــمش خانه و هم چنیــن 

میوه جــات  خشــک کننده  آفتابــی  دســتگاه های  توزیــع 

ــک  ــه ی ــا هزین ــور، ب ــت کش ــازه را در ۳۴ والی ــبزیجات ت و س

ــرد.  ــاز ک ــی آغ ــون افغان ــارد و ۳۸۳ میلی میلی

گذشــته  ســال  از  متفاوت تــر  کمــی   امســال،  برنامــه ی 

اســت و ایــن کــه امســال شــصت  درصــد هزینــه ســاخت 

رسدخانه هــای  و  ذخیره گاه هــا  ایــن  ســاختان های 

ــر آن  ــد دیگ ــل درص ــت و چه ــط وزارت زراع ــرژی توس صفران

می شــود. تامیــن  مستفیدشــوندگان  خــود  توســط 

در  و  والیــت   ۳۴ در  نیــز  زراعتــی  ســاختان های  ایــن 

مناطقــی کــه بیشــرین تولیــد کچالــو، پیــاز، ســیب، آنــار، و 

باشــند، ســاخته می شــود. را داشــته  کشــمش رسخ 

رسدخانه هــای  و  ذخیره گاه هــا  ایــن  ســاخت  از  هــدف 

خشــک کننده  دســتگاه های  توزیــع  و  جدیــد  صفرانــرژی 

میوه جــات و ســبزیجات تــازه، مدیریــت بهــر محصــوالت، 

کاهــش واردات، افزایــش صــادرات و پروســس بهر محصوالت 

ــود  ــث می ش ــاختان ها باع ــن س ــاخت ای ــت. س ــی اس زراعت

ــا واردات کاهــش و صــادرات افزایــش یافتــه و هم چنیــن از  ت

فاســد شــدن محصــوالت اضافــی زراعتــی جلوگیــری شــود.

بهره برداری از ده هزار و ۶۸۵ پروژه زراعتی و روند تطبیق چهارهزار و ۵۰۸ پروژه دیگر رشوع شد
ــه،  ــن برنام ــدازی ای ــوری گفــت کــه در نتیجــه راه  ان ــای غف آق

۱۰هــزار و ۶۸۵ پــروژه زراعتــی در یــک فرصــت زمــان بســیار 

محــدود در ۳۴ والیــت تطبیــق شــد. آقــای غفــوری افــزود ایــن 

پروژه هــا کــه شــامل ســاخت ســه  هزار و ۸۶۰ کشــمش خانه، 

دوهــزار و ۵۸۰ ذخیــره  گاه بــرای نگهــداری پیــاز ســفید، 

ــرای نگهــداری پیــاز رسخ، دوهــزار و ۷۷۰  ۹۱۶ ذخیــره گاه ب

ذخیــره گاه کچالــو، ۴۷۴ رسدخانــه صفرانــرژی ُمــدل ســارک 

ــرای خشــک کردن  ــار ســاخته و ب ــرای نگهــداری ســیب و ان ب

میوه جــات و ســبزیجات تــازه نیــز ۳۸۷ دســتگاه ســولری 

توزیــع شــده اســت.

ــرای نخســتین بار  رسپرســت وزارت زراعــت تاکیــد کــرد کــه ب

ــول  ــی در ط ــاختان زراعت ــزار و ۶۸۵ س ــت ده  ه در ۳۴ والی

هفــت مــاه ســاخته شــده اســت. او بــا تاریخــی خوانــدن ایــن 

اقــدام، گفــت ایــن پروژه هــا در نتیجــه دخالــت مســتقیم 

اســت.  شــده  تطبیــق  دهقانــان  و  انکشــاف  شــورای های 

ــش  ــرای بی ــه ب ــت ک ــتین بار اس ــت:  »نخس ــوری گف ــای غف آق

از ده هــزار دهقــان ذخیــره گاه ســاخته شــده و ایــن دهقانــان 

فصــل  در  را  محصوالت شــان  کــه  ندارنــد  رضورت  دیگــر 

ــانند.« ــروش برس ــه ف ــن ب ــت پایی ــه قیم ــت ب برداش

حشــمت الله غفــوری می گویــد کــه تطبیــق ایــن پروژه هــا 

بــه کاهــش واردات، افزایــش صــادرات و طوالنــی  شــدن عمــر 

محصــوالت زراعتــی نیــز تاثیرگــذار اســت. بــه گفتــه ی او، 

ــرژی،  ــای صفران ــا و رسدخانه ه ــن ذخیره گاه ه ــاخت ای ــا س ب

تــازه  تــن محصــوالت  یک صــدو شــصت وپنج هزار مریــک 

زراعتــی نگهــداری می شــود. 

رسپرســت وزارت زراعــت هم چنیــن گفــت کــه ایــن وزارت 

 ۳۴ در  نیــز  دیگــر  پــروژه   ۸۰۵ و  چهارهــزار  تطبیــق  کار 

نیــز شــامل ســاخت  ایــن پروژه هــا  والیــت کــرده اســت. 

هم چنیــن  و  کشــمش خانه  پیــاز،  کچالــو،  ذخیره گاه هــای 

و  میوه جــات  خشــک کننده  آفتابــی  دســتگاه های  توزیــع 

ســبزیجات تــازه در ۳۴ والیــت می شــود. ایــن ســاختان های 

جدیــد از طریــق پــروژه مدیریــت محصــوالت زراعتــی بــا هزینه 

یــک میلیــارد و ۳۸۳ میلیــون افغانــی از بودجــه وزارت زراعت، 

ــه  ــد هزین ــصت درص ــود. ش ــاخته می ش ــور س در رسارس کش

ســاخت ایــن ذخیره گاه هــا و توزیــع دســتگاه های آفتابــی 

وزارت  توســط  زراعتــی،  تــازه  محصــوالت  خشــک کننده 

ــوندگان  ــط مستفیدش ــر آن توس ــد دیگ ــل درص ــت و چه زراع

ایــن پروژه هــا تامیــن می شــود.

ــاخت  ــد س ــه رون ــود ب ــخرانی خ ــوری در س ــمت الله غف حش

پانــزده مرکــز پروســس عنــاب، شــکرپاره، کشــمش رسخ و 

ــه  ــوس ب ــا، رُب و ج ــار، مرب ــات، آلوبخ ــوزه، لبنی ــبز، جلغ س

هزینــه ۲۰ میلیــون در والیت هــای هــرات، کندهــار، غزنــی، 

کابــل، ننگرهــار، پکتیــکا و خوســت نیــز اشــاره کــرد و گفــت 

کــه کار ســاخت ایــن مراکــز پروســس جریــان دارد. وی 

افــزود کــه مراکــزی بــرای ارزش افزایــی برخــی از محصــوالت 

از جملــه زنبورعســل و نباتــات تیلــی نیــز جریــان دارد و 

ســاخت ایــن مراکــز تغییــرات مهمــی در قبــال خواهــد 

ــت.  داش

حشــمت الله غفــوری می گویــد کــه محصــوالت زراعتــی 

می شــود  صــادر  مختلــف  کشــورهای  در  افغانســتان 

ایــن  صــادرات  بــرای  خوبــی  زمینه هــای  هم اکنــون  و 

محصــوالت مســاعد شــده اســت. او گفــت کــه مشــکل تنهــا 

ــش   ــا در بخ ــت ت ــاز اس ــه نی ــدارد بلک ــاط ن ــد ارتب ــه تولی ب

ارزش افزایــی محصــوالت زراعتــی نیــز کار گســرده صــورت 

ــرد. بگی

می گویــد  رییس جمهــور،  مشــاور  ســعید  جال الدیــن 

ــه زراعــت  کــه طــی ســال های اخیــر میــزان توجــه دولــت ب

و مالــداری بیشــر شــده و میــزان صــادرات و تولیــدات 

ــه  ــن ب ــت. او هم چنی ــوده اس ــروز نب ــدازه ام ــه ان ــی ب زراعت

بهبــود روابــط میــان دولــت و ســکتور خصوصــی اشــاره کــرد 

و گفــت در نتیجــه فرصت هایــی کــه از ســوی حکومــت 

در بخــش فعالیت هــای اقتصــادی مســاعد شــده اســت، 

ــت. ــحال اس ــی خوش ــکتور خصوص س

ــه  ــن مراســم، محمدارشف غنــی رییس جمهــور ب ــر ای در اخی

والیــان والیت هــای کابــل، بلــخ و کــر کــه از طریــق ویدیــو 

کنفرانــس وصــل بودنــد، دســتور داد تــا کار پروژه هــای 

جدیــد را در والیــت کــر آغــاز و در والیت هــای بلــخ و کابــل 

ــه  ــروز ب ــت:  »ام ــی گف ــای غن ــانند. آق ــرداری برس ــه بهره ب ب

در ۳۴  مختلف  النــوع  ذخیــره گاه  تعــداده ۱۰هــزار ۶۸۵ 

والیــت کشــور آمــاده بهره بــرداری اســت. هم چنــان بــه 

تعــداد چهارهــزار و ۵۰۸ ذخیــره گاه مختلف النــوع دیگــر 

آغــاز می گــردد. بــه والــی صاحبــان والیت هــای کابــل، 

بلــخ و کــر هدایــت می دهــم کــه ایــن ذخیره گاه هــا را بنــام 

ــاح  ــتان افتت ــردم افغانس ــاس اراده م ــاک و براس ــد پ خداون

ــد.« کنن

رییس جمهــوری هم چنیــن بــه بهبــود رشایــط اقتصــادی 

ــر  ــان منج ــودگی دهقان ــت آس ــرد و گف ــاره ک ــان اش دهقان

ــت  ــود. او گف ــهروندان می ش ــام ش ــاه مت ــودگی و رف ــه آس ب

ــاد دارد  ــد زی ــت تولی ــی ظرفی ــگاه زراعت ــه افغانســتان از ن ک

ــام  ــه مت ــد ب ــور می توان ــن کش ــبزیجات ای ــات و س و میوه ج

ــد. ــورها برس کش

بــه  در ســخرانی خــود  رییس جمهــور محمدارشف غنــی، 

معیــاری و علمــی شــدن فعالیت هــای زراعتــی در کشــور 

ــی،  ــع آب ــت مناب ــی مدیری ــه چگونگ ــت ک ــرد و گف ــد ک تاکی

کارگیــری از روش هــای جدیــد و علمی زراعتــی و مالداری، از 

موضوعــات مهــم اســت کــه می توانــد بــه بهبــود فعالیت هــای 

زراعتــی کمــک بکنــد. رییس جمهــور می گویــد:  »رضورت 

واضــح اســت کــه امــروز بــه زراعــت، مالــداری و جنــگات بــه 

طــرف یــک علــم ببینیــم. این هــا حرفه هــای عنعنــوی نیســت 

ــت.« ــزرگ و رضور اس ــم ب ــک عل ــا ی و این ه

رییس جمهــور در عین حــال گفــت کــه بایــد بــه زراعیــن 

اطمینــان داده شــود کــه میــزان درآمدشــان برابــر بــا میــزان 

درآمــد خانواده هــا و افــرادی انــد کــه در شــهرها زندگــی 

ــه ایــن  ــد کــه رســیدن ب می  کننــد. محمدارشف غنــی می  گوی

اهــداف، در نتیجــه کار مشــرک ســکتور خصوصــی و دولــت 

مربوطــه  مســووالن  از  رییس جمهــور  اســت.  امکان پذیــر 

ــرای تاســیس رشکت هــای دو میلیتــی دولتــی  ــا ب خواســت ت

و خصوصــی، بــرای فعالیــت  در عرصه هــای مختلــف زراعتــی 

ــد. ــه ای بریزن برنام

بیشــرین  افغانســتان  کــه  ابرازداشــت  رییس جمهــور 

ــده  ــودش صادرکنن ــد خ ــه بای ــد ک ــی را وارد می  کن محصوالت

آن باشــد. بــه گفتــه ی او، افغانســتان در منطقــه ی قــرار 

ــد.  ــی می  کنن ــر زندگ ــارد نف ــه میلی ــدود س ــه در آن ح دارد ک

رییس جمهــور می گویــد کــه ایــن موقعیــت فرصــت می دهــد 

و صــادرات  تولیــد  زمینــه  در  مختلــف  بــا کشــورهای  تــا 

محصــوالت زراعتــی رقابــت کنــد.

محمدارشف غنــی در اخیــر ســخنانش از نســل نــو افغانســتان 

خواســت تــا بــه زراعــت و مالــداری توجــه جــدی داشــته 

ــه گفتــه ی او، کلیــد اصلــی رفــاه و ختــم خشــونت  باشــند. ب

و جنــگ در کشــور، در اســتفاده ی درســت از آب و بهبــود 

ــت. ــت اس ــت زراع وضعی

در مراســم بهره بــرداری و آغــاز رونــد تطبیــق پروژه هــای جدیــد 

ریاســت جمهوری،  ارگ   در  زراعتــی  محصــوالت  مدیریــت 

از  حفاظــت  ملــی  اداره  رییــس  میونــدی  شــاه زمان 

محیط زیســت نیــز بــه کارکــرد ایــن اداره اشــاره کــرد و گفــت 

کــه در جریــان ســال جــاری، بیشــر از ۳۰.۷ میلیــون اصلــه 

نهــال در رسارس کشــور غــرس شــده اســت. او گفــت کــه قــرار 

بــود امســال حــدود ۲۵ میلیــون نهــال غــرس شــود، امــا اداره 

ملــی حفاظــت از محیط زیســت توانســته بیشــر از هــدف 

ــد. ــن شــده، نهــال غــرس کن تعیی
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ــتان د  ــوه د افغانس ــدوره مې ــه خون ــوږه او ښ ــا خ خرم

ــوه  ــږي. دا مې ــل کې ــې ګڼ ــه ډل ــوو ل ــو مې ــو وچ اړین

د روژې پــه میاشــتې، اخــر، نــوی کال، د خوښــیو 

پــه مراســمو، ختمونــو، فاتحــو، پــه ځېنــو خــوړو او لــه 

ــې  ــیانو ک ــورو ش ــه  ن ــه ورت ــوږو او دېت ــای رسه د خ چ

ــو کــې  ــو شــمېر والیتون ــه ی ــواد پ کارول کېــږي. د هی

پــه وحــي او طبیعــي  بڼــه دغــه مېــوه شــتون لــري. 

خــو د څــو کلونــو راهیســې، د کرنــې وزارت لــه لــورې 

د هېــواد پــه اوو والیتونــو کــې د خرمــاوو بڼوڼــه جــوړ 

شــوي دي، چــې پــه ننګرهــار او هلمنــد والیتونــو کــې 

یــې حاصــل ورکــړې او د کابــل ترڅنــګ پــه یوشــمېر 

ــورل کېــږي. ــو کــې پل بازارون

ــدور،  ــه خون ــې ل ــتان ک ــه افغانس ــا پ ــار خرم د ننګره

قــوي او نویــو مېــوو څخــه ده. د هېــواد پــه یــو شــمېر 

والیتونــو کــې اقلیمــي رشایطــو تــه پــه کتــو، د خرمــاوو 

ــه  ــدې موخ ــه هم ــره ده. پ ــه براب ــه زمین ــو ودې ت د ون

ــې رسوې  ــو ک ــتیو کلون ــه دې وروس ــې وزارت پ د کرن

کــړې او پــه اوو والیــت کــې یــې د خرمــاوو پــه نیالګیــو 

پانګونــه کــړې او ددې مېــوې یوشــمېر بڼونــه یــې جــوړ 

کــړي دي. ننګرهــار یــو لــه هغــه والیتونــو څخــه دی، 

ــري او  ــم ل ــب اقلی ــاره مناس ــو لپ ــاوو بڼوڼ ــې د خرم چ

ســږکال یــې شــاوخوا ۱۵۰ ټنــه خرمــا تولید کــړې ده.

د ننګرهــار والیــت د کرنــې رییــس انعــام اللــه صافــی 

ــت  ــاوو د کښ ــې د خرم ــت ک ــه ننګرهاروالی ــې: » پ وای

ســیمه ۶۷جریبــه ده، چــې ســږکال یــې ۱۵۰ټنــه 

ــی د  ــاغيل صاف ــړې ده. ښ ــدې ک ــه وړان ــا بازارت خرم

ــو او  ــا د ګرم ــل، خرم ــې ووی ــه دوام ک ــرو پ ــو خ خپل

معتدلــو ســیمو بوټــی دی. پــه وچــو ســیمو کــې ډېرکم 

او هغــه ســیمې چــې د اوبــو لــه کمښــت رسه مــخ وي، 

ــود،  ــز، بهس ــه مرک ــري. د ننګرهارپ ــه ل ــق ن ــه تواف ښ

کامــه، ګوشــته، رسه رود او کوزکونــړ ولســوالیوکې 

ــړه:  ــه ک ــی زیات ــږي. صاف ــا تولیدې ــه خرم ــو زیات ترټول

»پــه ۲۰۰۸ام کال کــې د خرمــاوو د بېابېلــو نژادونــو 

لــس زره نیالګــي د متحــده عــريب اماراتــو  لــه لــورې 

مرســته وشــوه، چــې د ننګرهــار والیــت د بهســود 

ولســوالۍ د هــډې پــه فــارم کــې کېنــول شــول او 

خوشــبختانه لــه پنځــه کلونــو وروســته ســږ یــې دویــم 

ــوي.« ــل ورک ــې حاص کال ده، چ

د ننګرهاروالیــت د رسه رود ولســوايل د معــروف کا 

اوســیدونکی یوتــن بڼــوال غــام ســخي وایــي: »زه 

ــوو  ــورو مې ــرم د ن ــڼ ل ــه ب ــوو ۲۰ جریب د ډول ډول مې

ــه  ــري او ښــه پایل ــا هــم پکــې شــتون ل ترڅنــګ خرم

ــه وخــت کــې د خرمــا  ــو پ یــې ورکــړې ده. د حاصات

ــه  ــورم او پ ــۍ پل ــه   ۵۰۰افغان ــازار کــې پ ــه ب ــن پ یوم

کلنــي ډول لــه خرمــا څخــه نــږدې ۵۰۰ زره افغانــۍ 

ــته راوړم.« ــد الس عای

ــوال  ــن بڼ ــوالۍ یوت ــتې ولس ــت د ګوش  د ننګرهاروالی

ــو  ــا بڼوڼ ــت کــې د خرم ــاد والی ــه ی ــي، چــې پ امترواي

ــه  ــه پ ــا خپل ــره شــوې او م ــا ډې ــاره د خلکــو لېوالتی لپ

پنځــه جریبــه ځمکــه د خرمــا بــڼ جــوړ کــړی او یــوه  

ــه  ــې ل ــوم.  د کرن ــۍ خرڅ ــل افغان ــه س ــې پ ــازار ک ــه ب ــې پ ــو ی کیل

وزارت څخــه غوښــتنه لــرم، چــې بزګرانــو تــه د کیفیــت لرونکــو 

ــړي. ــه وک ــې پاملرن ــه ک ــه برخ ــو پ ــو چمتوکول کرنیزدرمل

بلخــوا، د فــراه والیــت د کرنــې ریاســت پــه یــاد والیــت کــې د 

خرمــاوو د بڼوڼــو لــه لومړیــو حاصاتــو څخــه خــر ورکــوي. د فــراه 

والیــت د کرنــې رییــس عبداملنــان متیــن وایــي،»د فــراه پــه ۸۰۰ 

جریبــه ځمکــه د خرمــا بڼوڼــه شــتون لــري، چــې د الغرافــه خیریــه 

موسســې لخــوا جــوړ شــوي دي. ســږکال وروســته لــه پنځــو کلونــو 

ــو څخــه  ــادو بڼوڼ ــه ی ــا ل ــو خرم ــږدې زره کیل ــاد والیــت کــې ن ــه ی پ

ــې ده.« ــته راغل الس

ښــاغيل متیــن زیاتــه کــړه، چــې د خرمــاوو د ونــو شــتون لــه پخــوا 

وختونــو راهېــي پــه دودیــز او غیــر معیــاري ډول شــتون درلــود هغه 

ــهرت  ــوم ش ــه ن ــق پ ــی د خرمال ــې یوکل ــت ک ــاد والی ــه ی ــل: » پ ووی

ــوې  ــې د مې ــیربوټی ده، چ ــو ګرمس ــې ی ــه ک ــه ټول ــا پ ــري او خرم ل

ــه اړتیــا لــري.«  ــه ډول د ملــر وړانګــو ت ترپخېــدو پــورې پــه پریان

  د فــراه والیــت بڼــوال او ځمکــوال پــه یــاد والیــت کــې د خرمــاوو 

لــه بڼوڼــو خــوښ دي او وایــي، چــې د فــراه والیــت بېابېلــو ســېمو 

کــې لــه پخــوا راهېــي د خرمــاوو ونــو شــتون درلــود او ښــه پایلــه 

یــې ورکــړي دي. 

د فــراه والیــت مرکــز د رج کلــی یوتــن بڼــوال محمــد نــادر چــې تــازه 

یــې د خرمــا بــڼ جــوړ کــړی وایــي، د کرنــې وزارت ماتــه د خرمــاوو 

پنځــه جریبــه بــڼ جــوړ کــړی. تــازه مــې نیالګــي کــريل دي او پنځــه 

ــا  ــم د خرم ــت اقلی ــراه  والی ــړي. د ف ــه ورک ــه نتیج ــته ب ــه وروس کال

لپــاره مناســب دی.

د فــراه والیــت مرکــز د نــورزی کيل یوتــن اوســیدونکی نــور احمــد، 

ــې وزارت  ــي، د کرن ــړی وای ــوړ ک ــڼ ج ــاوو ب ــې د خرم ــازه ی ــې ت چ

څخــه ډېــره مننــه کــوم، چــې ماتــه یــې پــه پنځــه جریبــه ځمکــه د 

خرمــا بــڼ جوړکــړی. هغــه زیاتــه کــړه، خرمــا خــوږه مېــوه ده او لــه 

پخــوا وختونــو راهیســې زمــوږ خلــک وررسه کارلــري او دلتــه خرمــا 

پــه وحــي ډول پیــدا کېدلــه، کورنیــو بــه تــرې ګټــه اخیســتل خــو 

اوس پــه فــراه والیــت کــې د خرمــاوو عــرصي او ســوداګریزبڼوڼه 

ــوي دي. جوړش

د فــراه ترڅنــګ هلمنــد کــې هــم د خرمــاوو بڼونــه شــتون لــري، 

د هلمنــد والیــت د کرنــې ریاســت لــه څوکلونــو وروســته پــه یــاد 

ــر  ــه خ ــو څخ ــل ورکول ــو او حاص ــاوو د بڼوڼ ــې د خرم ــت ک والی

ورکــوي. د هلمنــد والیــت د کرنیــزو چــارو آمرمحمداســلم وایــي، 

پــه هلمنــد والیــت کــې د خرمــاوو د بڼوڼوســاحه ۵۱جریبــه 

ــا  ــو خرم ــي ډول ۶۵زره کیل ــه کلن ــې پ ــېږي، چ ــه رس ــې ت ځمک

حاصــل ورکــوي.

هغــه زیاتــه کــړه، چــې د خرمــاوو ۲۶جریبــه بــاغ پــه دودیــز ډول 

لــه پخــوا شــتون لــري او بڼــوال خرمــا تــه پــه دودیــز ډول روزنــه 

ــه اوســني وخــت  ــرې الســته راوړي، خــو پ ورکــوي او حاصــل ت

ــره  ــو رسه ډې ــه بڼوڼ ــا ل ــه د خرم ــو عاق ــو او بڼوال کــې د ځمکوال

شــوې ده. د کرنــې وزارت چارواکــې وایــې، ســږکال اقلیمــي او 

محیطــي رشایطــو تــه پــه کتــورسه بــه پــه هلمنــد والیــت کــې د 

خرمــا ۲۵جریبــه بــڼ پــه نــوې او عــرصي ډول جــوړل يش، چــې 

د خرمــاوو حاصــات بــه وررسه ډېــريش. 

 د خرمــاوو ونــې پــه افغانســتان کــې یــو نــوی بوټــی ده او د 

ــې د  ــې، چ ــو ک ــه اوو والیتون ــه هغ ــوي، پ ــه ک ــې وزارت هڅ کرن

ــه  ــو کــې ب ــې کلون ــه راتلونک ــه ورکــړي، پ ــو ښــه پایل ــا بڼوڼ خرم

ــړي.  ــدې وک ــه وربان ــه ب ــه پانګون ــړي او زیات ــه جوړک ډېربڼوڼ

ــه  ــي، څوکال ــي وای ــت چارواک ــې ریاس ــت د کرن ــد والی د هلمن

کېــږي، چــې خرمــا پــه یــاد والیــت کــې دود شــوې او ښــه پایلــه 

یــې ورکــړې او دمګــړۍ ښــه کــورين بــازار لــري. د دوی پــه خــره 

مخکــې بــه ډېــر خرمــا لــه ایــران او پاکســتان څخــه واردېــدل.

هلمنــد د کرنیــزو والیتونــو لــه ډلــې څخــه دی، چــی لــه نیایــې 

ــه برخــه یــې د هلمنــد  ډیــرې ځمکــې یــې هــواري دي. او زیات

ــه  ــت پ ــد والی ــږي او همدارنګــه د هلمن ــه ســیند څخــه خړوبې ل

شــال کــې چینــې او کاریزونــه شــتون لــري او پــه دې رسبېــره 

د هلمنــد اقلیــم د کرکېــيل لپــاره مناســب دی. هلمنــد د کرنیــزو 

ځمکــو ترڅنــګ پراخــې دښــتي هــم لــري.

هفته نامه دهقان    شماره یکصدوچهل وسوم     شنبه    ۱جوزا    ۱۴۰۰ 
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معرفی فارم تحقیقاتی ساالِر کرن

د ننګرهار د هندواڼو سږين حاصالت به څه باندې ۷۹ زره ټنو ته ورسېږي

برداشت ۷۹۳هزار و۴۹۶ تُن خربوزه در یک سال

شجاعالحقنوری
گزارش گر

ســید  زادگاه  در  ســاالر  تحقیقاتــی  فــارم 

موقعیــت  نابغــه  رشق  افغــان،  جال الدیــن 

کــه  اســت  دهــه  چندیــن  فــارم  ایــن  دارد. 

بــرای دانشــجویان، باغــداران و دهقانــان کــر 

می کنــد. عرضــه  خدمــات 

میرویــس امیــرزی مدیــر عمومــی تحقیقــات 

ریاســت زراعــت والیــت کــر، می گویــد کــه 

ایــن فــارم از ســوی دولــت در ســال ۱۳۴۵ بــه 

منظــور تحقیــق روی چــای تاســیس شــده بــود 

ولــی بعــد از آمــدن رکــود سیاســی در کشــور، 

فعالیت هایــش توقــف شــد و چندیــن ســال 

موسســه مودیــرا در آن فعالیــت می کــرد.

تاش هــای  نتیجــه  در  امیــرزی،  گفتــه  بــه 

ایــن فــارم در ســال  ریاســت زراعــت کــر، 

۱۳۸۹ بــه ریاســت زراعــت ایــن والیــت واگــذار 

شــد و از ایــن بــه بعــد فعالیتــش بیشــر شــده 

ــت.  اس

درخــت  نــوع  از۵۰  بیــش  فــارم،  ایــن  در 

داده  پــرورش  زینتــی  بُته هــای  و  میــوه دار 

می شــود. آقــای امیــرزی گفــت: »در ایــن فــارم 

روی ســه نــوع نبــات تحقیــق می کنیــم، میــوه، 

غلــه و ســبزیجات؛ در صــورت گرفــن نتیجــه آن 

د ننګرهــار د کرنــې، اوبولګولــو او مالــدارۍ ریاســت 

وایــي، چــې پــه دې والیــت کــې د پخــوا پــه پرتلــه خلــک 

ــه  ــوال شــوي، چــې وررسه پ ــه لې ــو کرکېــيل ت د هندواڼ

دې والیــت کــې د هندواڼــو کرونــدې او حاصــات کال 

ــه کال زیاتېــږي. پ

ولســوالیو  اتــو  د  ننګرهــار  د  خــره  پــه  چارواکــو  د 

»کامــه، بهســود، کوزکونــړ، کــوټ، بټــي کــوټ، ګوشــته، 

ــې  ــه ک ــاره ځمک ــه ۱۹۹۵ هکټ ــي او رسه رود« پ خوږیاڼ

ســږکال هندواڼــې کــرل شــوي، چــې د اټــکل لــه مخــې 

ــه  ــر الس ــرې ت ــات ت ــک حاص ــه ۷۹ زره او ۲۰۱ مټری ب

يش.

دا پــه داســې حــال کــې ده، چــې تېــرکال ددې والیــت 

ــه ۱۸۴۰ هکټــاره ځمکــه هندواڼــې کــرل شــوې وې،  پ

چــې ۷۳ زره او ۶۰۰ ټنــه هندواڼــې تــرې راټــول شــوې 

وه. 

دننګرهــار د کرنــې ریاســت ددې والیــت د هندواڼــو 

ســال گذشــته از متــام مــزارع کشــور ۷۹۳هــزار و۴۹۶ 

ــوزه حاصــل برداشــته شــده اســت. ــن خرب مریک تُ

زراعــت،  وزارت  معلومــات  و  احصاییــه  ریاســت  آمــار 

آبیــاری و مالــداری، نشــان می دهــد کــه زمین هــای 

ــه ۵۸هــزار و  ــوزه در ســال گذشــته ب تحــت کشــت خرب

۹۴۲ مریک تُــن رســیده بــود. 

فاریــاب،  والیت هــای  در  خربــوزه  مــزارع  بیشــرین 

جوزجــان، رسپــل، بلــخ، ســمنگان، بغــان، کنــدز، 

ــار و  ــس، ننگره ــراه، بادغی ــرات، ف ــان، ه ــار، بدخش تخ

را بــه دهقانــان و باغــداران توصیــه و ترویــج 

تغییــر  مــردم  زنده گــی  در  تــا  می کنیــم 

بیایــد.« به وجــود 

میوه جــات  روی  تحقیــق  کــه  او می گویــد 

نتیجــه بهــر داده، و باغــداران روزانــه بــه 

ــان  ــد و هم چن ــده پرس وجــو می کنن ــارم آم ف

ــع  نهال هــای تصدیــق شــده برای شــان توزی

می شــود.

»درختانــی  می گویــد:  امیــرزی  میرویــس 

ــیب،  ــاک، س ــه، ن ــو، آلوچ ــفتالو، آل ــون ش چ

مالتــه، لیمــو، بــادام، چهــار مغــز، انجیــر 

از مشــهورترین میوه هایی انــد کــه در ایــن 

ــن  ــده و روی چندی ــق ش ــارم روی آن تحقی ف

نــوع میــوه مربــوط بــه خانــواده ســروس 

ــر  ــه به ــه و نتیج ــورت گرفت ــق ص ــز تحقی نی

گرفتیــم.«

ــواع مختلفــی  ــه در ایــن فــارم ان  همیــن گون

بیــد، چنــار،  از بته هــای زینتــی مجنــون 

ــم  ــل، بی گ ــل مرس ــا از قبی ــی از گل ه انواع

بیلــی، مارفــان، جریــن و ســتاره پــرورش 

می یابــد و بــه زیبایــی ایــن فــارم افــزوده 

 ۱۳ بــه  نام بــرده  فــارم  مســاحت   اســت. 

می رســد. زمیــن  جریــب 

هم چنــان در ایــن فــارم در بخــش  غله هــا و 

حبوبــات از قبیــل گنــدم، شــالی، جــواری، 

ســویابین و باقلــی نیــز تحقیــق می شــود.

ــان در  ــه آن ــد ک ــر می  افزای ــق ک ــر تحقی مدی

تــاش انــد تــا ورایتی هــای نــو را بــه دهقانــان 

تــا یــک منبــع  باغــداران معرفــی کننــد  و 

ــود. ــردم ش ــرای م ــادی ب ــوب اقتص خ

آمــوزش  بــرای  بهــری  مــکان  فــارم  ایــن 

نیــز  دهقانــان  و  باغــداران  دانشــجویان، 

ســید  پوهنتــون  دانشــجویان  می باشــد. 

جال الدیــن افغــان و مــردم کــر بــه ایــن 

می شــوند. داده  آمــوزش  و  می آینــد  فــارم 

میرویــس امیــرزی می گویــد: »بــا پوهنتــون 

ــان  ــا محص ــم ت ــا کردی ــه امض ــر تفاهم نام ک

بخــش زراعــت را آمــوزش دهیــم، هــر وقــت که 

ــه فــارم آگاهــی می دهیــم و  بخواهنــد آمــده ب

در صــورت  تحقیــق می کننــد، همین گونــه 

مراجعــه  نیــز  باغــداران  و  دهقانــان  نیــاز 

آگاهــی  مختلــف  مــوارد  در  و  می کننــد 

می دهیــم.«

وی از دهقانــان و باغــداران می خواهــد کــه 

بــدون مشــوره چیــزی کشــت نکننــد تــا 

منانــد. بی نتیجــه  کارهای شــان 

شــفیق الله باغبانــی اســت کــه در ایــن فــارم 

چندیــن ســال کار می کنــد. او می گویــد: 

دایمــی  به صــورت  نفــر   ۸ فــارم  »درایــن 

کار می کنیــم، موضوعــات مختلــف را یــاد 

گرفتیــم و بــه مــردم هــم یــاد می دهیــم، 

ــی  ــل زدن، آب دادن، قیچ ــاخچه بری، بی ش

کــردن، کــود دادن از مهم تریــن مــواردی 

ــم  ــران ه ــه دیگ ــم و ب ــاد گرفتی ــه ی ــت ک اس

می دهیــم.« یــاد 

ــرورش  ــرای پ ــب ب ــوای مناس ــر دارای ه  ک

می باشــد.  بــاغ داری  و  زینتــی  گل هــای 

از همیــن رو، وزارت زراعــت تــاش دارد تــا 

ــرک در  ــاد تح ــادی و ایج ــات اقتص ــرای ثب ب

جامعــه زراعتــی افغانســتان، ورایتی هــای 

ــردم  ــه م ــو باغــداری و زراعــت عــرصی را ب ن

فــارم  از همیــن خاطــر ده هــا  بیاموزانــد. 

تحقیقاتــی و هــزاران جریــب زمیــن را در 

والیــات مختلــف کشــور بــاغ و فــارم ســاخته 

ــت. اس
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ســږنۍ حاصــات د تېــرو کلونــو پــه پرتلــه ښــه بــويل او 

وایــي، چــې بزګرانــو رسه د کرنــې وزارت همــکارۍ، پــه 

عــرصي بڼــه کرکېلــه، غــوره تخــم انتخــاب او د طبیعــي 

افتونــو نشــتون ددې المــل شــوي، چــې د هندواڼــو 

ــات يش. ــات زی حاص

پــه ننګرهــار کــې د ســیمه ییــزو ډولونــو رسبېــره د 

او  پتاســه  فونکــس،  ایکســټریم،  »رېنــا،  د  هندواڼــو 

ــب  ــر جری ــې ه ــوې، چ ــرل ش ــم ک ــه« ه ــوري ډولون ګل

څخــه یــې ١١ ســوه منــه حاصلاســته راځــي.

ننګرهــار د هندواڼــو کرکېــيل او ودې لپــاره مناســب 

اقلیــم لــري؛ پــه همــدې موخــه ددې والیــت ډېــری 

بزګــران هندواڼــو کرکېــيل تــه زړه ښــه کــوي.

ــب  ــه مناس ــات پ ــو حاص ــت د هندواڼ ــار والی د ننګره

ــه  ــور ښ ــږي او د پل ــدې کې ــه وړان ــازار ت ــې ب ــم ک موس

ــري. ــت ل فرص

ــت. ــته اس ــرار داش ــروز ق نیم

اســت.  تابســتانی  میوه هــای  مهم تریــن  از  خربــوزه 

و  معتــدل  گرمــی  و  رسدی  نظــر  از  خربــوزه  طبعیــت 

و  باشــد، گرمــی  و هرچــه شــیرین تر  اســت  رطوبتــی 

ــرای تقویــت اشــتها  ــوزه ب رطوبــت آن بیشــر اســت. خرب

مفیــد اســت.



۶

وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری، در »هفتــه 

 ۵۰۸ و  چهارهــزار  ســاخت  کار  زراعــت«، 

و  کشــمش خانه  پیــاز،  کچالــو،  ذخیــره گاه 

آفتابــی  دســتگاه های  توزیــع  هم چنیــن 

خشــک کننده میوه جــات و ســبزیجات تــازه 

را در ۳۴ والیــت کشــور آغــاز کــرد.

زراعتــی  محصــوالت  مدیریــت  طــرح  در 

 ۷۰ بلــخ  والیــت  بــرای   ،۱۴۰۰ ســال  در 

ذخیــره گاه پیــاز اختصــاص داده شــده اســت.

محمدســامل ســاعی، رییــس اداره زراعــت، 

ــاز کار  ــا آغ ــخ، ب ــت بل ــداری والی ــاری و مال آبی

تطبیــق ایــن پروژه هــا گفــت:  »امســال ۷۰ 

پــروژه مدیریــت  از طریــق  پیــاز  ذخیــره گاه 

ــون  ــه ارزش ۳۹.۵ میلی ــی ب محصــوالت زراعت

افغانــی در چهــارده ولســوالی بلــخ ســاخته 

می شــود.«

ــروژه مدیریــت محصــوالت زراعتــی، امســال  پ

در مقایســه با ســال گذشــته یک تفاوت دارد و 

آن این کــه ســهم مستفیدشــوندگان در تامیــن 

ــد  ــل درص ــال چه ــا، امس ــن پروژه ه ــه ای هزین

هزینه هــای  دیگــر  درصــد  شــصت  اســت. 

ایــن پروژه هــا توســط وزارت زراعــت تامیــن 

ایــن  درصــد  ده  گذشــته،  ســال  می شــود. 

ــروژه و  ــوندگان پ ــط مستفیدش ــا توس هزینه  ه

ــت،  ــط وزارت زراع ــر آن توس ــد دیگ ــود درص ن

آبیــاری و مالــداری پرداختــه می شــد. 

مدیریــت  طــرح  قالــب  در  زراعــت  وزارت 

کــه   ۱۳۹۹ ســال  در  زراعتــی،  محصــوالت 

همزمــان بــا شــیوع ویــروس کرونــا راه انــدازی 

شــد، ۵۸۵ پروژه ســاختانی و غیرســاختانی 

ــا  ــی ب ــوالت زراعت ــت محص ــروژه مدیری را از پ

هزینــه ۳۱۱.۵ میلیــون افغانــی در والیــت 

ــرد. ــق ک ــخ تطبی بل

زراعــت  اداره  رییــس  ســاعی  محمدســامل 

ــت محصــوالت  ــروژه مدیری ــد: »پ ــخ، می گوی بل

ــامل  ــه ش ــود ک ــروژه ب ــی در کُل ۵۸۵ پ زراعت

۳۰۰ذخیــره گاه  کشــمش خانه،   ۱۴۵

پیــاز، ۹۰ ذخیــره گاه کچالــو، ۱۸ رسدخانــه  

 ۳۳ توزیــع  و  انــار  و  ســیب  انــرژی  صفــر 

دســتگاه ســولری خشــک کننده ســبزیجات و 

میوه جــات تــازه می شــد، بــرای دهقانــان و 

باغــداران بلــخ تطبیــق شــده اســت.«

طــرح پــروژه مدیریــت محصــوالت زراعتــی، 

نیازمندی هــای  بــه  بــه منظــور پاســخ دهی 

دهقانــان و باغــداران و ســاخت زیربناهــای 

شــد.  راه انــدازی  گذشــته  ســال  زراعتــی 

ده هــزار  از  بیــش  طــرح،  ایــن  براســاس 

ســاختانی زراعتــی، شــامل رسدخانه هــای 

صفرانــرژی ســیب و انــار، ذخیره  گاه هــای پیــاز 

و کچالــو در رسارس کشــور بــرای دهقانــان 

از  بیــش  نیــز  امســال  و  شــده  ســاخته 

چهارهــزار پــروژه از ایــن نــوع ســاختان ها در 

می شــود. ســاخته  والیــت   ۳۴

ذخیره گاهای کچالو

کار تطبیق پروژه مدیریت محصوالت زراعتی در بلخ آغاز شد
محمدتمیمصدیقی
گزارش گر

ــق  ــو از طری ــره گاه کچال ســال گذشــته ۹۰ ذخی

ــت  ــی در هش ــوالت زراعت ــت محص ــروژه مدیری پ

ــخ ســاخته شــد. ولســوالی بل

ایــن ذخیره گاه هــا در ولســوالی های نهرشــاهی، 

چهارکنــت،  مارمــل،  شــولگره،  دهــدادی، 

گردیــده  اعــار  زاری  و  دولت آبــاد  چمتــال، 

اســت.

هــر ذخیــره گاه کچالــو در والیــت بلــخ بــه ارزش 

۶۱۵هــزار و ۵۱۳ افغانــی ســاخت شــده اســت و 

هزینــه مجموعــی آن بــه ۵۵ میلیــون ۳۹۶هــزار 

ذخیره گاه هــا  ایــن  رســید.  افغانــی   ۱۷۰ و 

پانــزده مریک تُــن  تــا  ظرفیــت نگهــداری ده 

ــد. ــو را دارن کچال

ــن داران  ــن از زمی ــک ت ــلیمی، ی ــد س محمدخال

قریــه قزل آبــاد ولســوالی نهرشــاهی والیــت بلــخ 

زمیــن  »شــصت جریــب  او می گویــد:  اســت. 

کچالــو  ذخیــره گاه  یــک  زراعــت  وزارت  دارم، 

بــرای مــا ســاخته اســت، از وزارت محــرم زارعــت 

می کنــم.« تشــکری 

زراعــت  وزارت  کــه  می افزایــد  زمیــن دار  ایــن 

ــق  ــو، از طری ــره گاه کچال ــاخت ذخی ــار س در کن

برنامــه ملــی باغــداری و مالــداری نهال هــای 

ســیب، انگــور، زردالــو، نــاک و پســته نیــز کمــک 

ــت. ــرده اس ک

در  دیگــر  زمیــن دار  یــک  باقــی  هم چنیــن 

ــا ســاخت  ــد کــه ب ولســوالی نهرشــاهی، می گوی

ذخیره گاه هــای پیــاز و کچالــو، مشکات شــان 

از ناحیــه نبــود ذخیــره گاه تــا حــدودی حــل 

ــور نیســتند کــه  ــان دیگــر مجب شــده اســت و آن

ــه  ــو را ب ــیر کچال ــک س ــل ی ــع حاص ــت رف در وق

شــصت افغانــی در بــازار بفروشــند. او می افزایــد 

ــک  ــو، از ی ــای کچال ــاخت ذخیره گاه ــا س ــه ب ک

طــرف از ضایــع شــدن محصــوالت جلوگیــری 

شــده و از جانــب دیگــر قیمــت کچالــو بلنــد 

ــت. ــه اس رفت

کشمش خانه

هم چنــان ســال گذشــته از طریق پــروژه مدیریت 

محصــوالت زراعتــی، ۱۴۵ کشــمش خانه نیــز 

ــد.  ــاخته ش ــخ س ــت بل ــوالی والی ــازده ولس در ی

ولســوالی های  در  کشــمش خانه ها  ایــن 

مارمــل،  شــولگره،  دهــدادی،  نهرشــاهی، 

چهاربولــک، چمتــال، دولت آبــاد، کُشــنده، 

ــت.  ــده اس ــاخته ش ــورتپه س ــدار و ش ــخ،  کل بل

ایــن کشــمش خانه ها ظرفیــت  از  هــر یــک 

ــه کشــمش  ــن انگــور را ب ــل کــردن ۱۰ ت تبدی

ــد. ــت دارن ــک نوب در ی

 ۱۴۵ ســاخت  مجموعــی  هزینــه ی 

و  میلیــون   ۶۰ یادشــده  کشــمش خانه ی 

می شــود. افغانــی   ۲۵۰ و  هشــت هزار 

کشــمش خانه ها،  ایــن  ســاخت  از  هــدف 

ــداران و  ــرای رشــد اقتصــاد باغ زمینه ســازی ب

جلوگیــری از فاســد شــدن و یــا فــروش انگــور 

ــدک اســت. ــه بهــای ان ب

ســاخت  از  باغــداران  از  شــاری 

کشــمش خانه ها ابــراز خرســندی و رضایــت 

ایــن  ســاخت  بــا  کــه  می گوینــد  منــوده 

و  تولیــد  و  کشــت  در  کشــمش خانه ها 

زیــاد  تغییــر  محصوالت شــان  نگهداشــت 

شــدن  ضایــع  مانــع  و  آمــده  میــان  بــه 

می شــود. محصوالت شــان 

ــونده  ــداران مستفیدش ــن از باغ ــک ت ــر ی بصی

ــخ،  ــی در بل ــت محصــوالت زراعت ــروژه مدیری پ

می گویــد کــه او ده هــزار تــاک انگــور دارد بــه 

سیســتم چیلــه ای ســاخته شــده و بــا ســاخت 

ــت. او  ــه اس ــود یافت ــمش خانه، کارش بهب کش

ــه  ــن انگــور را ب ــزده تُ ــت پان ــک وق گفــت در ی

ــد.  ــل می کن ــمش تبدی کش

ذخیره گاه های پیاز

بلــخ یکــی از والیت هــای مهــم تولیدکننــده ی 

ســال  زراعــت،  وزارت  و  می باشــد  پیــاز 

گذشــته از طریــق پــروژه مدیریــت محصــوالت 

زراعتــی، ســه صد ذخیــره گاه پیــاز در ایــن 

والیــت ســاخت.

ولســوالی   ۱۱ در  پیــاز  ذخیره گاه هــا  ایــن 

مجموعــی  هزینــه ی  بــا  بلــخ،  والیــت 

افغانــی   ۴۰۰ و  ۷۰۱هــزار  و  ۱۴۷میلیــون 

ســاخته شــده اســت. ایــن ذخیــره گاه هــا 

دهــدادی،  نهرشــاهی،  ولســوالی های  در 

چمتــال،  چهاربولــک،  مارمــل،  شــولگره، 

ــورتپه  ــدار و ش ــخ،  کل ــنده، بل ــاد، کش دولت آب

ــاز  ــره گاه هــای پی ســاخته شــده اســت. ذخی

ــن  ــزده مریک  تُ ــا پان ــداری ده ت ــت نگه ظرفی

می باشــد. دارا  وقــت  یــک  در  را  پیــاز 

زمیــن داران  از  تــن  از  یــک  محمدیعقــوب 

بلــخ اســت. وزارت  قریــه تخته پــل والیــت 

پیــاز  ذخیــره گاه  یــک  او  بــرای  زراعــت 

کــه  می گویــد  او  اســت.  شــده  ســاخته 

خیلــی  پیــاز  ذخیره گاه هــای  ســاخت  از 

ابــراز  زراعــت  وزارت  از  اســت.  خوشــحال 

ــاخت  ــا س ــه ب ــد ک ــوده می گوی ــندی من خرس

ــه  ــان ب ــدی دهقان ــاز عاقمن ذخیره گاهــی پی

کشــت پیــاز زیادتــر شــده اســت. او می گویــد 

ــر ســاخته  ــاز را دو براب کــه امســال کشــت پی

اســت.

رسدخانه های صفرانرژی سیب و انار

در کنــار ســاخت صدهــا ذخیــره گاه پیــاز، 

زراعــت  وزارت  کشــمش خانه،  و  کچالــو 

انــار  و  ســیب  صفرانــرژی  رسدخانــه   ۱۸

نیــز از طریــق پــروژه مدیریــت محصــوالت 

زراعتــی در والیــت بلــخ ســاخته اســت. ایــن 

هرکــدام  کــه  صفرانــرژی  رسدخانه هــای 

ظرفیــت نگهــداری ۲۵ تــا ۳۰ مریک تــن 

ــار را دارد، در پنــج ولســوالی بلــخ  ســیب و ان

بــا هزینــه مجموعــی ۴۷میلیــون و ۲۰۹هــزار 

ده  اســت.  شــده  ســاخته  افغانــی   ۹۳۲ و 

درصــد هزینــه ســاخت اجــرای ایــن پروژه هــا 

نــود درصــد  از ســوی مستفیدشــوندگان و 

پرداختــه  زراعــت  وزارت  توســط  آن  دیگــر 

ــت. ــده اس ش

رسدخانه هــای صفرانــرژی بــرای نگهــداری 

ــد  ــری از فاس ــور جلوگی ــار، به منظ ــب و ان س

ــده  ــاخته ش ــداران س ــوالت باغ ــدن محص ش

اســت. رسدخانه هــای صفــر انــرژی انــار و 

ســیب در ولســوالی های نهــر شــاهی، خلــم، 

مارمــل، چهارکنــت و زاری بــرای باغــداران 

ــت. ــده اس ــار گری اع

اجمــل یــک تــن از باغــداران والیــت بلــخ 

ــر  ــای صف ــا رسدخانه ه ــورد مزای ــت و در م اس

ــد  ــه از فاس ــد ک ــار می گوی ــیب و ان ــرژی س ان

حاصــل  رفــع  از  پــس  میوه جــات  شــدن 

جلوگیــری می کنــد و باعــت بلنــد رفــن نــرخ 

میــوه در وقــت غیــر برداشــت می شــود. او 

گفــت کــه بــا ســاخت ایــن رسدخانه هــای 

صفرانــرژی، باغــداران فایــده زیــاد می کننــد 

زیــاد  را  انــار  و  ســیب  نگهــداری  زمــان 

می ســازد و می تواننــد میوه جات شــان را در 

هــر فصلــی کــه خواســته باشــند بــه دســرس 

مشریان شــان قــرار بدهــد.

هفته نامه دهقان    شماره یکصدوچهل وسوم     شنبه    ۱جوزا    ۱۴۰۰ 
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هفتهنامه

۷

د هېــواد ډېــری وګــړي پــه کرنــه او مالــدارۍ بوخــت دي 

ــه معیشــیت کــې خــورا  ــدارۍ د دغــو وګــړو پ ــه او مال او کرن

ارزښــتمن رول لوبــوي. کــه څــه هــم د تېــرو لســیزو پــه جګــړو 

کــې د نــورو ســکټورونو تــر څنګ د کرنــې او مالدارۍ ســکټور 

ــې  ــو راهېس ــو کلون ــه څ ــو ل ــو خ ــن ش ــر زیامن ــورا ډې ــم خ ه

حکومــت، ښــکېلو اړخونــو، بزګــران او مالــداران ډېــرې هڅــې 

کــړي دي، چــې د کرنــې او مالــدارۍ ســکټور بیــا را ژونــدی 

ــواد د اقتصــادي  کــړي. افغــان حکومــت غــواړي، چــې دهې

ــه  ــې پ ــه وکــړي او دغــه کار ی ــره پاملرن ــه ډې وضعیــت ودې ت

ــې د  ــتان ک ــه افغانس ــی دی. پ ــې نیول ــو ک ــل لومړیتوبون خپ

کرنــې او مالــدارۍ د پرمختــګ او د مالــدارۍ او کرنیــزو توکــو 

ــې  ــه چ ــږي ځک ــګار کې ــر ټین ــې ډې ــه ک ــه برخ ــس پ د پروس

ــورا  ــې خ ــګ ک ــادي پرمخت ــه اقتص ــواد پ ــې د هې دواړه برخ

مهــم رول لوبــوي.

تېــر کال پــه هېــواد کــې د کرونــا وبــا لــه خپرېــدو رسه ســم 

کلــه چــې هېــوادوال ددې ویــروس لــه وجــې لــه اقتصــادي 

او روغتیایــي ناوریــن رسه مــخ شــوي وو د کرنــې، اوبولګولــو 

ــه وايل، د کاري  ــو ښ ــادي رشایط ــدارۍ وزارت د اقتص اومال

فرصتونــو برابرولــو او د کرنیــزو محصوالتــو د خوســاکېدو 

ــت طرحــه  ــو د مدیری ــزو محصوالت ــار د کرنی ــه پ ــوي پ دمخنی

ــه. ــه الره واچول پ

د عــايل اقتصــادي شــورا لــه تاییــد او د افغانســتان اســامي 

جمهوریــت ولســمرش جالت مــآب محمــدارشف غنــي تــر 

ــړاو تــه والړ. منظــوری وروســته دا طرحــه د پــيل کېــدو پ

پــه دې طرحــه کــې د تــازه مېــوو د ســاتنې پــه پــار د ســارک 

ــې  ــې او ممیزخون ــړې خون ــرژۍ س ــر ان ــاري صف ــوډل معی م

جــوړول، د پیــازو او کچالــو صفــر انــرژۍ زېرمتونونــه جــوړول 

اوســبو ملریــز  بزګرانــو د مېــوو  پــر یوشــمېر  راز  او دغــه 

ــامل و. ــل ش ــتګاوې وېش ــي دس وچوونک

د کرنــې وزارت لــه خــوا د هېــواد د ۳۴ والیتونــو پــه ۲۹۸ 

ولســوالیو کــې دکرنیــزو محصوالتــو مدیریت لــس زره او ۶۸۵ 

پــروژې پــيل شــول، ترڅــو د کرنیــزو محصوالتــو د خوســاکېدو 

مخــه ونیــي او خلکــو تــه د ال ډېــر کاري فرصتونــو برابرولــو 

ترڅنــګ، د بزګرانــو د عوایــدو کچــه لــوړ کــړي.

ددغــو پــروژو پــه عمــيل کېــدو، پنځــه میلیــارډه او ۶۱۵ 

میلیونــه او ۱۱۷ زره او ۷۸۸ افغانــۍ ولګــول شــوه، چــې لــه 

ــې  ــلنه ی ــس س ــې وزارت او ل ــې دکرن ــلنه ی ــې ۹۰ س دې ډل

ــړي دي. ــران ورک ــوي بزګ ــن ش برخم

ددې طرحــې پــر بنســټ د ۱۳۹۹یــم کال پــه پــريل کــې د 

هېــواد پــه کچــه درې زره او ۶۷۱ ممیزخونــې، چــې هــر یــوه 

یــې د ۷ مټریــک ټنــو انګــورو د ســاتنې وړتیــا لــري؛ د ســپینو 

او رسو پیــازو درې زره او ۴۸۹ صفــر انــرژۍ زېرمتونونه،چــې 

هــر یــوه یــې د ۱۳ تــر ۱۷ مټریــک ټنــو پیــازو د زېرمــه 

ــرژۍ  ــر ان ــو د دوه زره او ۷۷۵ صف ــري؛ د کچال ــو وړتیال کول

ــو د  ــو کچال ــک ټن ــې د ۱۷ مټری ــو ی ــه، چــې هــر ی زېرمتونون

د کرنیزو محصوالتو مدیریت پروژه دکروندګرو
 او بڼوالو د عوایدو لویه سرچینه

ســاتنې وړتیــا لــري او د ارزښــت لرونکــو مېــوو لکــه مڼــې او 

انــارو لپــاره ۴۷۶ ســارک مــوډل صفــر انــرژۍ معیــاري ســړې 

خونــې، چــې هــر یــو یــې ۲۵ مټریــک ټنــه وړتیــا لــري جــوړ 

او پــر یوشــمېر کروندګــرو مېرمنــو د مېــوو او ســبو یــوزرو ۱۱۳ 

وچوونکــي ملریــزې دســتګاوې وېشــل شــوي دي.

د یــادو پــروژو پــه پــيل کېــدو او ګټــې اخیســتنې رسه زرګونــه 

ټنــه د بڼوالــۍ او کرنیــز محصــوالت لکــه کچالــو، پیــاز، انــار 

ــه  ــې پ ــه ک ــه اډان ــې پ ــول. ددې طرح ــدي ش ــې خون او مڼ

جــوړ شــویو ممیزخونــو کــې د بڼوالــو زرګونــه ټنــه انګــور پــه 

معیــاري او د بــازار پــه خوښــه پــه ممیــزو بــدل شــو. دغــه رازد 

ملریــزو وچوونکــو دســتګاوو پرمــټ د برخمنــو مېرمنــو لــه خــوا 

ســلګونه ټنــه ســابه او مېــوې پروســس شــول.

دغــه پــروژې د هېــواد بېابېلــو ســیمو کرنیــزو محصوالتــو تــه 

ــې د  ــه چ ــه والیتون ــوي دي. هغ ــيل ش ــه او پ ــو طرح ــه کت پ

انګــورو ډېــر بڼونــه لــري، ممیزخونــې هــم پــه هاغــه والیتونو 

کــې ډېــر جــوړې شــوي دي او پــه همدې توګــه هغــه والیتونه 

چــې ډېــر پیــاز او کچالــو تولیــدوي پــه دغــو والیتونــو کــې د 

ــام  ــه پ ــه پ ــار زېرمتونون ــه پ ــو پ ــو د زېرمــه کول ــادو محصوالت ی

کــې نیــول شــوي دي.

پــه داســې رشایطــو کــې، چــې د کرونــا وبــا لــه وجــې کاري 

فرصتونــه پــه بــې ســاري توګــه کمــه شــوې وه، د هېــواد 

پــه کچــه د کرنیــزو محصوالتــو د مدیریــت د پــروژې پــه 

ــه د  ــواد کــې لســګونه زره کســانو ت ــه ټــول هې الره اچــول، پ

ــړه. ــره ک ــه براب ــدې زمین ــې دن ــې اوتلپات لنډمهال

ــيل  ــه پ ــروژې پ ــت د پ ــو مدیری ــزو محصوالت ــداراز د کرنی هم

کېــدو رسه د ډېــری کرنیــزو محصوالتــو د خوســا کېــدو ګواښ 

لــه منځــه والړ او ترڅنــګ یــې د بزګرانــو اقتصــادي ودې تــه 

زمینــه برابــره شــوه.

ددې پــروژې اغېزمنتــوب تــه پــه کتــو او د بڼوالــو او بزګرانــو 

ترمنــځ د یــادو پــروژو د خــورا محبوبیــت پــه پــار، یــاده طرحــه 

پــه ۱۴۰۰ کال کــې هــم ادامــه پیــدا کــوي، چــې پــه تــرڅ 

کــې بــه یــې د یــو میلیــارډ او ۳۸۳ میلیونــه افغانیــو پــه 

لګښــت، چــې د کرنــې وزارت د پراختیایــي بودیجــې، نړیوال 

بانــک او د اســیایي پراختیایــي بانــک لــه لــوري ورکــول 

کېــږي، د هېــواد پــه کچــه څلــور زره او ۵۰۸ د پیــازو اوکچالو 

صفرانــرژۍ زېرمتونونــه، ممیزخونــې او ســړې خونــې پــه ۳۴ 

والیتونــو کــې جــوړ او دغــه راز پــر یوشــمېر کروندګــرو مېرمنــو 

بــه د ســبو او مېــوو ملریــز وچوونکــي دســتګاوې هــم ووېشــل 

يش. 

د کرنیــزو محصوالتــو مدیریــت د پــروژې د پــيل کېــدو موخــه، 

ــو  ــت، د واردات ــو مدیری ــزو محصوالت ــې د کرنی ــواد ک ــه هې پ

ټیټوالــی، د صادراتــو زیاتوالــی او د کرنیــزو محصوالتــو غــوره 

پروســس دي.

یــادې پــروژې ډېــر مؤثریــت لــري. ځکــه، کرنیــز محصــوالت 

مدیریتــوي، ترڅــو خوســا نــه يش او دغــه راز پــه ارزانــه بیــه 

بهرتــه یــې د صادرېــدو مخــه ونیــول يش. 

ددې رسبېــره کرنیــز محصــوالت پــه دغــو ودانیو کــې خوندي 

کېــږي، ترڅــو بزګــران وکولــئ يش، چــې پــه مناســب وخــت 

او مناســبه بیــه یــې بــازار تــه وړانــدې کــړي.

دغــه راز لــه وچوونکــو ماشــینونو څخه په ګټنــې رسه، برخمن 

شــوې مېرمنــې، خپــل اضــايف ســابه او مېــوې وچــوي او پــه 

مناســب وخــت کــې یــې بــازار تــه وړانــدې کــوي، چــې لــه 

ــو د خوســاکېدو مخــه  ــوې خــوا د دوی د کرنیــزو محصوالت ی

نیــول کېــږي او بلخــوا پــه کــور دننــه هېــوادوال کولــی يش، 

چــې پــه هــر فصــل کــې وطنــي کرنیــزو محصوالتــو تــه الس 

رســی ولــري.
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چگونگی بهبود تجارت محصوالت زراعتی افغانستان به اروپا و امریکا، مورد بحث قرار گرفت

اداري غونډه کې د پراختیایي بودیجې پر لګولو ټینګار

د شاتو مچیو نړیواله ورځ؛ د شاتو له ټمبګو دوه زره او ۵۰۰ ټنه شات راټول شوې

جلســه  ای بــه منظــور تقویــت و بهبــود محصوالت 
زراعتــی بــرای صــادرات بــه کشــورهای اروپایــی 
و امریــکا، امــروز میــان وزارت زراعــت، آبیــاری و 
ــداری، وزارت تجــارت و صنعــت و هم چنیــن  مال

اتحادیــه اروپــا برگــزار شــد.
در ایــن جلســه، حشــمت اهلل غفــوری معیــن 
آبیــاری و منابــع طبیعــی و سرپرســت وزارت 
ــل از  ــاورین ذی دخ ــدادی از مش ــا تع ــت ب زراع
وزارت زراعــت و نثــار احمــد غوریانــی وزیــر 
تجــارت و صنعــت، داکتــر ســتیفن الک رییــس 
ویــم  اروپــا،  اتحادیــه  همکاری هــای  بخــش 
رایپــا مســوول بخــش اجتماعــی و خانــم انریــکا 
ــکل  ــه ش ــا ب ــه اروپ ــز از اتحادی ــینو نی و مونترس

ــتنتد. ــور داش ــن حض آنالی
ــاره  ــت در ب ــدگاه دول ــه روی دی ــن جلس در ای
انکشــاف تجــارت زراعــت، حمایــت اتحادیــه 
ــادرات  ــازی ص ــود و معیاری س ــت بهب ــا جه اروپ
بهبــود  افغانســتان،  زراعتــی  محصــوالت 

د کرنــې، اوبولګولــو او مالــدارۍ وزارت پــه اداري 

غونــډه کــې د پراختیایــي بودیجــې پــر لګولــو 

ــګار وشــو. ټین

او د  نــن د کرنــې وزارت رسپرســت  دا غونــډه 

اوبولګولــو او طبیعــي رسچینو مرســتیال حشــمت 

ــدارۍ  ــې او مال ــرشۍ، د کرن ــه م ــوري پ ــه غف الل

مرســتیال شېرشــاه امیــري او د ریاســتونو او پروژو 

د رییســانو پــه شــتون کــې پــه الره واچــول شــوه، 

ــايل کال د  ــې د ۱۴۰۰ م ــې ی ــرڅ ک ــه ت ــې پ چ

ــو خــرې وشــوې. ــر لګول پراختیایــي بودیجــې پ

تــه  ګډونوالــو  غونــډې  د  غفــوري  ښــاغلی 

سپارښــتنه وکــړه، چــې پــه مرکــز او والیتونــو کــې 

ــو د  ــاتو مچی ــه، د ش ــي ټولن ــو عموم ــرو ملتون د ملګ

ــاتو  ــاوي، د ش ــه پوه ــې د عام ــه ک ــه برخ ــت پ اهمی

ــړ او د خــوړو تامیــن او د کرنــې  مچیــور روزنــې مات

ــو  ــاتو مچی ــې د ش ــه ک ــه برخ ــا پ ــې پراختی د تلپات

اغېــرې پــه پــار، د غویــي ۳۰ مــه د شــاتو مچیــو 

نړیوالــه ورځ نومولــی دی.

ــو  ــدارۍ وزارت د اطاعات ــو او مال ــې، اوبولګول د کرن

د  چــې  وایــي،  رســتمي  اکــر  ویانــد  او  رییــس 

وروســتیو کلونــو پــه تــرڅ کــې د شــاتو د تولیــد کچــه 

ــې  ــرڅ ک ــه ت ــز کال پ ــر ملری ــوې ده او دتې ــوړه ش ل

ــې دوه زره او ۴۹۰  ــو ک ــز او الیتون ــه مرک ــواد پ د هې

ــوي دي. ــد ش ــات تولی ــه ش ــک ټن مټری

د هغــه پــه خــره، پکتیــا د ۸۹۹ ټنــه شــاتو پــه تولیــد 

رسه د نومــړل پــه رس کــې او ورپســې ننګرهــار د 

۵۰۰ ټنــو او خوســت د ۴۱۶ ټنــو پــه تولیــد رسه پــه 

هېــواد کــې د شــاتو تــر ټولــو مهــم تولیدوونکــي دي.

او  کنــدز  بدخشــان،  لغــان،  هــرات،  راز  دغــه 

بامیــان هــم د شــاتو د تولیــد پــه برخــه کــې د لویــو 

تولیدوونکــو والیتونــو پــه ډلــه کــې دي.

از لحــاظ موقعیــت  تصدیق نامه هــای صــادرات 
 ۱۷ حمایــت  هم چنــان  و  کیفیــت  و  تولیــد 
میلیــون دالــری اتحادیــه اروپــا بــه پــروژه »امیــد«، 

ــد. ــث ش بح
حشــمت اهلل غفــوری معیــن آبیــاری و منابــع 
طبیعــی، بــا ابــراز خرســندی از همکاری هــای 
اتحادیــه اروپــا و وزارت تجارت، گفت: »در گذشــته 
مــا بــاالی بلنــد بــردن تولیــدات کار می کردیــم، اما 
حــاال روش خــود را تغییــر داده بــه اســاس تقاضای 
مارکیــت تولیــد می کنیــم. از اتحادیــه اروپــا جهــت 
ــه  ــت محصــوالت ک ــا و کیفی ــود تصدیق نامه ه بهب
ــم  ــکاری می کنی ــای هم ــوند، تقاض ــادر می ش ص
تــا بتوانیــم محصــوالت مــا بــه ســتندردهای 
ــج،  ــای خلی ــه مارکیت ه ــوند و ب ــر ش ــی براب جهان
ــادر  ــی ص ــورهای اروپای ــه کش ــادا و ب ــکا، کان امری
وزارت  و  اروپــا  اتحادیــه  نماینــدگان  شــوند.« 
ــش  ــن بخ ــکاری در ای ــت از هم ــارت و صنع تج

ــد.  ــان دادن اطمین

ــارې  ــدو چ ــيل کې ــروژو د عم ــي پ دې د پراختیای

کړنــدۍ کــړي.

د اوبولګولــو او طبیعــي رسچینــو مرســتیال دغــه 

راز وویــل، چــې د قراردادونــو او دواطلبیــو د پــيل 

ــروژو د عمــيل  ــي پ ــړۍ او د پراختیای ــه ل ــدو پ کې

ــه  ــو ن ــډ د منل ــډ او ځن ــې خن ــل ک ــه پی ــارو پ چ

ــي  ــې دې پراختیای ــز او والیتونوک ــه مرک دي او پ

ــيل يش. ــۍ رسه پ ــه چټک ــروژې پ پ

پــه دې غونــډه کــې ښــاغلی غفــوري دکرنــې 

وزارت د تدارکاتــو پــه لــړۍ کــې یوشــمېر ســتونزو 

تــه هــم اشــاره وکــړه او ویــې ویل، چــې بایــد ژر دا 

ســتونزې هــوارې يش ترڅــو د پراختیایــي پــروژو 

پــه پــيل کېــدو کــې خنــډ منځتــه را نــه يش.

د کرنــې وزارت ویانــد وویــل، چــې دمګــړۍ پــه هېــواد کې 

ــتون  ــه ش ــپږ زره او ۷۵۷ فارمون ــې ش ــو روزن ــاتو مچی د ش

ــان،  ــرات، بدخش ــس، ه ــې د بادغی ــری ی ــې ډې ــري، چ ل

پکتیــا، کنــدز، دایکنــدي، بامیــان، لوګــر، رسپــل، فــراه، 

میــدان وردګ، کاپیســا، تخــار، بغــان او خوســت والیتونــو 

کــې دي.

ښــاغلی رســتمي وویــل، چــې بادغیــس د ۷۲۲ فارمونــو، 

هــرات د ۵۹۳، پکتیــا د ۵۵۰ او بدخشــان د شــاتو مچیــو 

ــودو رسه د شــاتو مچیــو روزنــې د  ــه درل ــو پ د ۵۲۶ فارمون

فارمونــو پــه برخــه کــې د جــدول پــه رس کــې دي.

د شــاتو مچیــو روزنــه د یــو ښــه عایــد لرونکــي دنــدې پــه 

توګــه د پراختیــا پــه حــال کــې ده، چــې محصــوالت یــې 

ښــه کــورين او بهــرين بــازار لــري.

ــو  ــه کت ــه پ ــت ت ــاتو نوعی ــې د ش ــو ک ــو بازارون ــه کورنی پ

افغانیــو  زره  دوه  تــر   ۵۰۰ لــه  شــات  خالــص  یوکیلــو 

خرڅېــږي.

ــم کال د  ــه ۱۳۹۸ی ــې پ ــې ده، چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

شــاتو د تولیــد کچــه دوه زره او ۱۰۰ ټنــه وه، چــې دا 

شــمېره پــه ۱۳۹۹یــم کال کــې ۳۹۰ ټنــه زیاتوالــی لــري.

حشــمت اهلل غفــوری بــه مســووالن مربوطــه از وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری وظیفــه ســپرد 
تــا تمــام مســایل مربــوط بــه ایــن بخــش را بــا ایــن ادارات هماهنــگ نمایــد.


