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 حکومت قطع شده است

جنگالت زیادی در والیت بادغیس طی چهار دهه اخیر قطع شده 
ی شورای نظامی بادغیس، د فیصلهترین مورد بر بنیااست. در تازه

نو توسط بخشی از جنگالت پسته در جوار میدان هوایی شهر قلعه
 .ارتش ملی قطع شده است

گویند دلیل قطع های محلی بادغیس به روزنامه اطالعات روز میمقام
این درختان، توسعه میدان هوایی و مشکالت در نشست و برخاست 

گان مردم بادغیس است. اما نمایند هواپیماهای نیروهای حمایت قاطع
و « بارتأسف»کار گویند این در شورای ملی و شورای والیتی می

  .است« غیر قابل جبران»
میرویس مشکوانی، رییس محیط زیست بادغیس نیز به روزنامه 

تر از حد تعیین شده در شورای گوید که بیشاطالعات روز می
روند، های امنیتی به ساحه مینهاد»نظامی، درختان قطع شده است: 

تر از فیصله نظامی، بیش .کشندها را از ریشه میاکثریت درخت
درختان در نزدیکی میدان هوایی قطع شده و این جای تأسف است و 

 «.شد و این کار محیط زیست را ضربه زده استنباید این کار می
احمد عرفان، از مسئوالن ریاست زراعت بادغیس به روزنامه 

گوید درختان اطراف میدان هوایی در حال نابودی طالعات روز میا
درخت  ۵۴۴درخت تنها  ۵۴۴ی او از حدود نزدیک به است. به گفته

 .در میدان هوایی بادغیس باقی مانده است
https://baztab.news/article 

  باغداری و مالداری در سرپل

ها در والیت سرپل از طریق پروژۀ ملی شماری از خانم
باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور در چوکات برنامۀ 

  .ها به مرحلۀ خودکفائی رسیده اندتوانمند سازی اقتصاد خانواده
های خانگی پروژۀ ملی غچهخانم فوزیه یوسفی مسوول بخش با

باغداری و مالداری وزارت زراعت کشور در سرپل به باور 
خانم در مرکز و ولسوالی سوزمه قلعۀ این  ۰۴۴گفت، تعداد 

و از این طریق   والیت تحت پوشش این پروژه قرار گرفته
 .نمایندامرار معاش می

های اصالح شدۀ ها تخمبه گفتۀ خانم یوسفی برای این خانم
بزیجات توزیع شده و همچنان از سوی کارکنان این پروژه س

، برداشت حاصالت و پروسس آن های فنی نیز در کشترهنمائی
  .صورت گرفته است که این پروسه همچنان ادامه دارد

های زراعت پیشه ضمن خرسندی از خانم نجیبه، یکتن از خانم
دو  گوید، سه سال است در باغچۀ خانگی خود درشغل خود می

  .نمایدکند و از این طریق امرار معیشت میفصل کشت می
با این حال، خانم کریمه رحیمی یک فعال زن در سرپل ضمن 
استقبال از این اقدام وزارت زراعت کشور باالی بازاریابی 

 ..کندها تأکید میهای زراعتی خانمفرآورده
https://www.bawar.af/index 

 :خبرگزاری صدای افغان اوا 
  درصد افزایش یافته است ۵۱کشمش در این والیت به 

هللا سیدی رئیس اداره زراعت و مالداری قندهار گفت که  قندهار: سید حفیظ 

در سال گذشته محصوالت کشمش در این والیت به دالیل مختلف کم بوده اما 

 .رسدهزار تُن می  ۹۱در سال جاری به دلیل مساعد بودن شرایط اقلیمی به 

هزار  ۹۱هزار تُن محصوالت امسال انگور،  ۶۰۴گوید از ای سیدی میآق

  .تُن آن به کشمش تبدیل شده است

رییس ادراه زراعت والیت کندهار اظهار کرد که کشمش بیشتر در ولسوالی 

کوت، دند و ارغستان این های دامان، ژری، پنجوایی، معروف، شاولی

 .والیت تولید می گردد

احمد احمدی آمر امور زراعتی والیت هرات گفت که در در همین حال بشیر 

 .درصد افزایش یافته است ۰این والیت نیز محصوالت کشمش در حدود 

هزار تن بوده اما در  ۵۶او گفت که در سال گذشته تولیدات کشمش حدود 

 .هزار تن رسیده است ۶۴حال حاضر در به 

زیادی به کشور های  آقای احمدی گفت که محصوالت کمش سالیانه به پیمانه

 .ایران، پاکستان و دیگر کشور های همسایه صادر می شود

 

 https://www.avapress.com/fa 

 آژانس باختر :
  ام داری در کامه ننگرهار رونق یافته استد

با فعالیت مرکز خرید شیر در ولسوالی کامه ننگرهار ، کاروبار 
 .دام داری رونق گرفته است

این مرکز ماهانه تا یک هزاروهشت صد کیلوگرام شیر را 
 .ازهشتاد دام دار خریداری می کند

ت وزار  مرکز خرید شیر در ولسوالی کامه را چند ماه پیش
زراعت ، آبیاری و مالداری ساخت و اکنون به کانون بزرگی 

 .برای خرید و فروش شیر مبدل شده است
شریف هللا افضلی ولسوال کامه ننگرهار به آژانس باخترگفت که 
مرکز خرید شیر در کامه آدرس نزدیک و خوبی برای دام داران 

 .است
 .است اوگفت فعالیت این مرکز باعث رونق کار دام داران شده

امان هللا یک دام دار در کامه ننگرهار می گوید روزانه تا بیست 
کیلوگرام شیر از گاو هایش به دست می آورد و آن را به بهای 

 .خوب به مرکز خرید شیر می فروشد
اوگفت تا پیش ازاین شیرهایش با بهای ناچیز و خیلی با مشکل 

  ..به فروش می رسید
http://www.bakhtarnews.com 
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 صدای امریکا :
 قاچاق چوب در کنر 'منبع درآمد' برای داعش 

های محلی در والیت کنر گفته اند که جنگجویان داعش در برخی مقام
 .ساحات زیر ادارۀ شان زمینۀ قاچاق چوب را فراهم کرده اند

ر گفته اند که جنگجویان داعش در برخی های محلی در والیت کنمقام
های آن والیت با فراهم کردن زمینه برای قطع جنگالت و قسمت

کنند تا شورشگری خود را قاچاق چوب، از مردم پول جمع آوری می
 .تمویل کنند

محمد حنیف خیرخواه، ولسوال نورگل والیت کنر گفته است که هم 
ب جریان دارد. او گفت اکنون در ساحات زیر تسلط داعش قاچاق چو

که بیشتر سود قاچاق چوب در این ساحات به کیسۀ جنگجویان داعش 
 .شودسرازیر می

چند روز پیش نیز نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی نورگل والیت 
 .کنر صدها چوب چهارتراش را که قرار بود قاچاق شود، ضبط کردند

ارتراش ابتدا از آقای خیرخواه به صدای امریکا گفت که چوب و چه
والیت کنر به ننگرهار منتقل شده و سپس به جاهای دیگر قاچاق 

 .شودمی
کند که جنگجویان داعش در چند ولسوالی آن والی کنر نیز تایید می

والیت با فراهم ساختن زمینه برای قطع جنگالت و قاچاق چوب، 
 .برای خود منبع درآمد ایجاد کرده اند

های لی کنر به صدای امریکا گفت: "گروهعبدالستار میرزکوال، وا
داعش به قاچاقبران اجازۀ قطع جنگالت را داده و سپس از آنان 

 ."کنندمحصول اخذ می
آقای میرزکوال نگفت که چه تعداد جنگجویان داعش در مربوطات آن 
والیت فعالیت داشته و نیز از طریق قطع کردن جنگالت و قاچاق 

 .شودویان میچوب چقدر پول عاید این جنگج
 

https://www.darivoa.com.  

 رادیو ازادی :
  زره ټڼه جلغوزي صادرېږي ۲۶تر پنځو کلونو چین ته 

زره ټڼه  ۲۶د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه چین ته د 
 .جلغوزیو د صادراتو خبره کوي

د دغې خونې ویاند جان اقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل، د 
ایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو کورنیو او چین

ادارې له تخنیکي معاونیت سره په همغږۍ دغه اندازه جلغوزي 
 .کلونو پورې چین ته صادر شي ۱به تر 

ښاغلی نوید وایي، دغه جلغوزي چې ټاکل شوې تر راتلونکو 
پنځو کلونو چین ته واستول شي د صادراتو له درکه ترالسه 

 .ارده ډالره اټکل شوی دیمیلی ۶.۶یې کېدونکی رقم
هغه زیاته کړه: "کله چې اقالم له هېواده بهر په مناسب قیمت 

یې چې سوداګر یې وروړي، د پلورل کېږي هغه بازارونو ته
بڼوالو په کاروبار او ان د افغانستان مالي برخه باندې مثبت اغېز 

 ".لري
یو  مهال د هېواد په بازارونو کې دد ښاغلي نوید په خبره، اوس

کیلو جلغوزیو بیه دوه نیم تر درې زرو افغانیو ده، خو له هېواد 
 .بهر بیا یو کیلو جلغوزي شپږ زره افغانۍ پلورل کېږي

ښاغلی نوید وایي، دا جلغوزي د هوایي دهلېزونو او حیرتانو 
 .بندر له الرې صادرېږي چې دا مهال هم دا بهیر روان دی

هند، متحده عربي د سوداګرۍ او صنایعو خونې په خبره د 
اماراتو او په یو شمېر اروپایي هېوادونو کې د جلغوزیو 

 .بازارونه ښه شوي
د جلغوزیو حاصالت ډېر له خوست، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او 

 ۶۹لغمان والیتونو څخه تر السه کېږي چې په کلني ډول نږدې 
  .زره ټنو ته رسېږي

 
https://pa.azadiradio.com 

 تحلیل:
رسی ن ما در راستای تحقق دستاکارگر تعهد همنشان که اخبار سکتور زراعت در رسانه های ملی و بین المللی انعکاس خوب داشت، 

 درین راستا بیشتر شود. هاتالش الزم است تا گذاری به مردم است. مردم به اطالعات و خدمت
 برای تروریستان داعش’ منبع درآمد‘قاچاق چوب کنر و  های پسته در بادغیسمعضل نابودی جنگلمید بخش متأسفانه  در کنار خبرهای ا

سکتور های امنیتی آهنگی با این معضل موجود است در همدرآن ادارات زراعت والیاتی که خبرهایی بودند متأثر کننده، باید مسوؤالن 
 ایه ملی کشور اقدامات عملی جدی نمایند.وضعیت و حفظ سرمازین برای جلوگیری 

 اقدامات انجام شده:
خودکفایی با رادیو غرض خودکفایی  هزار خانم افغان ۱۹عرضه خدمات برای درمورد  اکبررستمی سخنگوی وزارت زراعت علی  

هزاران دهقان در بلخ تخم اصالح در مورد  محمد سالم ساعی، رییس زراعت، بلخ ،ساخت سیلو های جدید با طلوع نیوز ، در موردازادی
والن ریاست زراعت، جنگالت  با صدای امریکا ، مسو در مورد ، ریاست زراعت والیت کنر با آژانس باخترشدۀ گندم دریافت می کنند 

 ، خبرگزاری رشد، کلید گروپ، تاتوبی نیوز، اوا، با ودصمدرصدی محصوالت کشمش در والیت کندهار ۵۱والیت کندهار افزایش 
خانم فوزیه یوسفی مسوول بخش ،خبرگزاری رشد  با  برای تروریستان داعش’ منبع درآمد‘ریاست زراعت والیت کنر قاچاق چوب کنر 

اداره و های زراعت پیشه در سرپل با مرکزرسانه ای باور ، ی پروژۀ ملی باغداری و وزارت زراعت خودکفا شدن خانمهای خانگباغچه
 اند.صحبت کرده افزایش زعفران با مرکزرسانه ای باوردر مورد  زراعت کندز

 اقدامات بعدی:
های محلی در والیات رسانه با و نمایند، بیشتر تالش رسی به اطالعاتبا در نظرداشت قانون حق دستمحترم زراعت والیات  یروئسا

منعکس و بیشتر  ها عالیتف سکتور  زراعت  بلند برود و مسوؤالن سطح آگاهی مردم از  کارکردهای بیشتر تماس حاصل نموده تا 
 . برجسته شود
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