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 نشرات داخلی

 آژآنس پژواک :
کمک مالی اداره   کار ساخت دو پروژۀ زیربنایی زراعتی، به

 .انکشافی ایالت متحده امریکا، در والیت سمنگان آغاز شد
در مراسم تهداب گذاری این پروژه های زراعتی که در قریه جوی 
ژوندون ایبک مرکز والیت برگزار گردیده بود، محمد رحمن 

رییس زراعت و مالداری والیت سمنگان گفت که با آغاز   یوالارغند
 ۰۵۵کار ساخت این دو پروژه زیربنایی زراعتی، زمینه کار برای 

 کارگر به مدت پنج ماه مساعت خواهد شد.
وی افزود که این پروژه ها شامل اعمار و تحکیم کاری کانال آب 

وغی ایبک زراعتی قریه جوی ژوندوان، وکانال آب زراعتی قریه چ
مرکز والیت سمنگان است که هزینه آن، از سوی اداره انکشافی ایالت 

تکمیل   و کار آن در مدت یک سال آینده  پرداخت شده  متحده امریکا
 و بهره برداری سپرده خواهد شد.

 ٠۱۵۵او گفت با تطبیق این پروژه های زیربنایی زراعتی، به طول 
به منظور تقسیم عادالنه و  متر کانال آب زراعتی دهاقین دو قریه

جلوگیری از ضایعات آب زراعتی آنان، بشکل اساسی و پخته اعمار و 
 . ..کاری خواهند شد تحکیم 
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 تاتوبی نیوز:
 / تاتوبی نیوز خوږې سنځلې د لوګر دي

سنځلې د افغانستان په مشهورو وچو مېوو کې راځي، چې د 
ډېرو والیتونو کې موندل کېږي، خو د لوګر والیت هېواد په 

په دغه والیت کې ډول ډول  .سنځلې بیا خورا مشهورې دي
 .سنځلې پیداکېږي او ګڼ مینه وال هم لري

د لوګر والیت اقلیم د سنځلو ونې ودې او کرکېلي ته مناسبه ده او 
ددې والیت د عواید لرونکو مېوو په ډله کې راځې. په دې 

خرمایي، حلوایي، »سنځلو بېالبېل ډولونه لکه  والیت کې د
سنځلې پیدا کیږي، چې هر ډول یې « کشمشي، کاغذي او پختیي

 ۰۵بېالبېلې بیې لري او په سیمه ییزو بازارنو کې یې کیلو له 
 .افغانیو پورې خرڅیږي ۰۱۵افغانیو بیا تر 

د لوګر د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي، 
زره ونې دي، چې  ۵۰دې والیت کې د سنځلو څه باندې چې په 

ټنه سنځلې راټولیږي او  ۰۰۵په کلنۍ ډول له دغو ونو څه باندې 
د لوګر والیت د سیمه ییزو بازارونو ترڅنګ نور ګاونډو 

 ...والیتونو ته هم صادریږي
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 خبرگزاری صدای افغان اوا :
 جریب باغ میوه در شمال کشور ایجاد شد ۰۵۵یک هزار و 

های شمالی کشور، پس اری در والیتوزارت زراعت، آبیاری و مالد
های جریب باغ میوه ۰۰۰های باغداران، یک هزار و از سروی زمین

 .مختلف را برای آنان ساخت

ی باغداری و مالداری ی پروژهاین کار را وزارت زراعت، به واسطه
 .خود عملی کرده است

سو به صورت این مقدار باغ از آغاز کمپین خزانی امسال به این
 .یاری ساخته شده استمع

ی ملی باغداری و مالداری در ی پروژهکنندهاحمدفهیم جباری هماهنگ
جریب باغ جدید در زون  ۰۰۰از جمله این یک هزار و »زون شمال، 

جریب در والیت فاریاب،  ۰٠۰جریب در والیت بلخ،  ۰۱۰شمال، 
جریب در والیت جوزجان و  ۰٠۲جریب در والیت سرپل،  ۰۵۵۹۰
ریب در والیت سمنگان، به شکل عصری و معیاری ساخته ج ۰۵۰۹۰

 «.شده است

های بادام، انگور، ی میوهشدههای تصدیقدر کمپین سال روان نهال
سیب، ناک، شفتالو، آلو، گیالس، چهارمغز و انار برای باغدارانی 

ترویج باغداری پروژه ملی توزیع شد که قبالً از سوی کارمندان 
شان سروی و تأیید شده هایباغداری و مالداری در این والیات، زمین

 .بود
ی ملی باغداری باید گفت که وزارت زراعت، از آغاز فعالیت پروژه

هزار  ۰۵از  اش تا این دم، در زون شمال کشور بیشو مالداری
ساله باغداران همهها، جریب باغ میوه ساخته است که از ثمره این باغ

 .شمال کشور صدها میلیون افغانی درآمد دارند
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 آژانس باختر :
  حکومت در قندهار صدها باغ میوه می سازد

حکومت در برنامه یی طرح ساخت صدها باغ میوه را در 
 .قندهار روی دست دارد

ساخت این باغ ها باعث افزایش چشمگیر تولیدات میوه در ین 
 .والیت خواهد شد

این باغ ها در ساحه دو هزارجریب زمین در گوشه و کنار 
 .قندهار ساخته خواهد شد

ک مسوول ریاست زراعت قندهار به آژانس باختر گفت که ی
متخصصان آنان در نقشه کشی و ساخت باغ با باغ داران کمک 

 .خواهد کرد
از سویی هم قرار است نهال های میوه برای ساخت این باغ ها 

 .از سوی وزارت زراعت در دسترس باغ داران قرار گیرد
دراین باغ ها  این مسوول ریاست زراعت قندهار می گوید که

نهال هایی کاشته می شود که در مدت زمان اندک ثمر قابل 
 .قبولی بدهد

مسووالن در قندهار می گویند با ساخت این باغ های جدید، 
میزان تولیدات میوه در این والیت جنوبی به گونه چشمگیری 

 .افزایش خواهد یافت
ر این صدها باغ میوه قرار است درجریان همین سال در قندها

 .ساخته شود
این در حالی است که قندهار هم اکنون نیز از جمله پر تولید 

 .ترین والیت ها از رهگذر میوه در افغانستان است
http://www.bakhtarnews.com 
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 نشرات خارجی

  صدای امریکا :

  دشت ناور در غزنی محل حفاظت شدۀ طبیعی اعالم میشود

اداره حفاظت از محیط شت ناور والیت غزنی قرار است از سوی 
 .زیست کشور به عنوان یک محل حفاظت شده و تفریحی اعالم شود

مسؤلین این اداره در غزنی گفته اند که انواع پرندگان، گیاهان مختلف 
و چندین جهیل موجود در آنجا سبب شده که این دشت به حیث محل 

 .حفاظت شده شناخته شود
ت اداره حفاظت از محیط به گفته حکمت هللا مهران، سرپرست ریاس

ً در معرض  ٠٣زیست والیت غزنی، حدود  نوع پرندگانیکه اغلبا
 .انقراض قرار دارند، در این دشت تولید نسل و زندگی میکنند

آقای مهران همچنان اضافه کرده که با اعالم این دشت به عنوان یک 
محل حفاظت شده، قرار است سه موسسه بین المللی زیست شناسی در 

 .های طبیعی آن آغاز کنند دشت تحقیقات شان را پیرامون داشتهاین 
اما شکار، استفاده نا درست از گیاهان و تخریب برخی مناظر طبیعی 
این دشت از نگرانی های جدی اداره حفاظت از محیط زیست است که 

 .خواستار پایان دادن آن میباشند
 .هکتار میرسد ۱٣۵۵مساحت این دشت به باالتر از 

های ایستاده ولسوالی ناوه غزنی نیز از کنار دشت ناور، آبدر 
مناظیر مهم طبیعی در جنوب افغانستان محسوب میشود که از مدت 

  .سال اخیر در کنترول طالبان قرار دارد ۰٣حداقل 
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  رادیو ازادی :

  زعفران کاران در کندز خواستار حمایت حکومت شدند

به دنبال افزایش محصول زعفران در والیت کندز دهقانان این 
والیت خواستار حمایت حکومت از کشت و تولید زعفران در 

  .این والیت شدند
محصول زعفران کندز امسال در مقایسه با محصول پارسال 

 .درصد افزایش داشته است ۰۵حدود 
شماری از دهقانان به این باور اند که اگر حکومت در این راستا 
با آنها همکاری کند ممکن این گیاه به یکی از منابع پرسود 

 .اقتصادی تبدیل شود
زال کندز است. او گفت: هللا بیردی، از دهقانان ولسوالی قلعه

یم و در این سال است که من به کشت زعفران رو آورد"یک
دست آوردیم و تولیدات زعفران هم سال تجارب خوب بهیک

افزایش یافته و یک قطعه نمایش زعفران که خودم داشتم از آن 
دست آوردیم و از کشت زعفران کیلوگرام زعفران به ۰۲۵

 ".راضی هستیم
جریب زمین کیلو پیاز زعفران در نیم  ۰۵۵گفته دهقانان، به

خوبی رسیدگی که به پرورش آن بهرتیشود و در صوکشت می
 .آیددست میشود، از آن بیش از دوصدهزار افغانی درآمد به

 
. 
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 تحلیل:
و تعهدی که ما در برابر مردم برای دسترسی شان به  داخلی و خارجی بازتاب خوبی داشته میش در مطبوعات مانند هزراعتی اخبار 

کارکردهای شان ازین طریق مردم عزیز کشور را در  ها وها از فعالیتکاران ما با تماس با رسانهپا برجاست و هماطالعات داریم 
 دهند.جریان قرار می

 

 اقدامات انجام شده:
رئیس ، رادیو ازادیبا بینند ز آفات گیاهی آموزش میگیری ادهقانان در پکتیا برای پیشزراعت درمورد  اکبر رستمی، سخنگوی وزارت

پنجشیر باغداری  ٬زراعت رییس ٬عبدالرووف یعقوبی، آژانس باختر ر مرغ توزیع شد با تاتوبی نیوز،زراعت پکتیا برای خانواده های فقی

آب و هوای این والیت  در مورد مساعد بودنکاران کندز رئیس اتحادیه زعفران با آژانس باختر ،و زراعت در پنجشنیر توسعه می یابد

ای هزار قطعه ۰های مرغداری ایجاد فارمدر رابطه به اعالن سپردن ریاست زراعت میدان وردک با رادیو ازادی ،  برای کشت زعفران

خاطر بهبود هبهای میوه در مورد دیدار از باغرئیس زراعت ننگرهار ،تلویزیون چکاد ،با رادیو ازادی، تاتوبی نیوزبرای اولین بار 

با تاتوبی های میوه هزارجریب زمین برای ساخت باغ ۰۰۵۵ودهقان  ۰۰ کمک زراعتی با ،لسوالی کامها دهقانان وکارهای زراعتی ب

زعفران ی خوب در مورد نتیجه، ریئس زراعت کندهار زسنجد شیرین لوگر با تاتوبی نیوورد مدر مسولین ریاست زراعت لوگر  ،نیوز

 اهنگاحمدفهیم جباری هم، آژانس باختر ،با آژانس پژواک صدها جریب باغ از سوی حکومت در کندهارومت کحو ساختن  دراین والیت

رییس  ،با خبرگزاری صدای افغان اواشمال کشور جریب باغ میوه در  ۰۵۵یک هزار و در مورد ایجاد ی ملی باغداری ی پروژهکننده

رئیس زراعت و  آژانس پژواکبا  کار ساخت دو پروژه زیربنایی زراعتی در سمنگان در مورد آغاز  زراعت و مالداری والیت سمنگان

 صحبت کرده اند. با تاتوبی نیوزصالت کنجد دربلخ حادر مورد افزایش  بلخ 

 اقدامات بعدی:
والیات سخن زده  محترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور دررابطه به اقدامات شان با رسانه های محلی در یروئساکه با وجود این

فعالیت ها و اقدامات سکتور ازتا شتر ارائه نموده یات بحتوضیهای محلی به رسانهتا درراستای فعالیت های شان اند اما الزم است 
 بیشتر آکاه شوند.مردم عت زرا
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