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 نشرات داخلی

 سالم وطندار :
  واره گل کچالو در بامیانبرگزاری چهارمین جشن

های محلی بامیان، معین واره گل کچالو با اشتراک مقامچهارمین جشن

آبیاری و منابع طبیعی وزرات زراعت آبیاری و مالداری کشور و 

ولسوالی دره فوالدی « ویناوج»صدها باشندۀ بامیان در روستای 

 برگزار شد.

واره گل کچالو از سید انور رحمتی، والی بامیان در چهارمین جشن

ها برای خانهسرپرست وزارت زراعت خواستار ایجاد و توسعۀ ذخیره

های داری محصوالت کچالوی این والیت شد و گفت که باید تخمنگه

ن در اختیار کشاورزان و متناسب به آب و هوای بامیا شدهبذری اصالح

 این والیت قرار گیرد.

هللا غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت حشمت 

واره گل کچالو در زمان با برگزاری چهارمین جشنگوید که هممی

برداری سپرده شده و خانه کچالو به بهرهباب ذخیر ۵۹والیت بامیان، 

 ز شده است.خانه دیگر آغاباب ذخیره ۰۲۲کار ساخت 

او، وزارت زراعت با تشویق و حمایت از کشاورزان تالش  به گفته

هزار  ۰۲۲های آینده از دارد که میزان تولید کچالوی بامیان را در سال

 .هزار تن افزایش دهد ۹۲۲تن به 

گاه کچالوی کشور یاد کرد و آقای غفوری از بامیان به عنوان ذخیره

های ک فصل سال، تمام نیازمندیافزود: کچالوی این والیت در ی

 .کندکچالوی کشور را تٔامین می

میلیون افغانی در بخش توسعه زراعت در  ۹۱۵سال ها، اممقام به گفته

 .والیت بامیان به مصرف خواهد رسید

از سوی هم شماری از کشاورزان بامیانی از برگزاری چهارمین 

 واره گل کچالو استقبال کرده،جشن

 

.af/article.aspx?a=56238https://swn 

 : اژانس خبری افغان

  شودغنی: والیت نیمروز دوباره به کندوی غله جات مبدل می
رییس جمهور غنی به مردم والیت نیمروز وعده سپرد که آب ها 

به گونه اساسی مهار می گردد و نیمروز دوباره به کندوی غله 

  .جات مبدل خواهد شد

اشرف غنی، رییس جمهور کشور به گزارش افغان نیوز: محمد 

روز گذشته، در نشستی با بزرگان، متنفذین، علما، جوانان و 

اقشار مختلف مردم والیت نیمروز، گفت که بعد از تکمیل شدن 

کار ساخت بند کمال خان، نیمروز به وقار و عظمت گذشته 

 برخواهد گشت.

وی افزود که معاهدۀ هلمند پابرجاست و در چوکات این معاهده 

افغان ها به حقوق شان خواهند رسید و سیالب های هلمند دیگر 

نیمروز را تهدید نخواهد کرد و آب ها به گونه اساسی مهار می 

گردد و نیمروز دوباره به کندوی غله جات مبدل خواهد شد. 

چنانچه با شما وعده کرده بودم، چهار ماه بعد بند کمال خان به 

افتتاح آن را جشن خواهیم  ذخیره نمودن آب آماده خواهد شد و

 .گرفت

رئیس جمهور از تالش های نیروهای امنیتی و دفاعی در زمینۀ 

تامین امنیت بند کمال خان، ستایش کرد و گفت که نیروهای 

امنیتی و دفاعی ما همانند جمهوریت قابل معامله نیستند و من و 

 .تمام هموطنان باالی آنان افتخار می کنیم

غنی همچنان گفت که به منظور تقسیم عادالنۀ منابع و جلوگیری 

از بی عدالتی و فساد، سروی نفوس افغانستان ضرور است و 

آرزو داریم که تمام تان تذکره برقی بگیرید. وی افزود که من 

نیمروز رستم را می خواهم، عملکرد تنها کافی نیست، نیمروز 

 ال در آن غرس گرددباید سبز و شاداب شود و میلیون ها نه

http://afghannews.af/ 

 خبرگزاری شفقنا :

های خرما جایگزین گزارش ویژه شفقنا از کشت خرما در هلمند | نخل

  شودکوکنار / افغانستان تا دو سال دیگر صادر کننده خرما می

اقلیمی خاصی که دارد یکی دلیل شرایط والیت هلمند به-شفقناافغانستان

از مستعدترین والیات افغانستان برای کاشت کوکنار است؛ از این رو 

های زیادی است مسئوالن وزارت زراعت و مالداری این کشور سال

های جایگزین که با شرایط اقلیمی این استان سازگار که به دنبال کشت

گرفته از سوی های صورت ها و آزمایشگردند، بعد از تحقیقباشد می

تواند جایگزینی مناسبی ریاست زراعت هلمند مشخص شد که خرما می

به جای کوکنار باشد، مسئوالن در وزارت زراعت و مالداری 

های های این وزارت برای احداث باغگذاریگویند سرمایهافغانستان می

سال گذشته به این طرف  ۰عنوان جایگزین کوکنار از حدود خرما به

مسئوالن وزارت  استان آغاز شده و اکنون به نتیجه رسیده است در این

گویند محصوالت زراعتی همچون خرما، موز و برخی زراعت می

گیاهان دارویی جایگزینی مناسب برای کشت کوکنار در این استان شده 

است. در بین این محصوالت خرما بهترین جایگاه را از لحاظ اقتصادی 

های دیگر ا دو سال دیگر صادرات آن به استانپیدا کرده و قرار است ت

 .افغانستان و پس از آن به کشورهای خارجی آغاز شود

https://af.shafaqna.com 

 آژانس باختر 

 حاصالت شفتالو درکشورافزایش یافته است 
افزایش میزان باغ ها ، آشنایی باغ داران به شیوه های نوین باغ 

قانان درزمینه تامین ابزار داری ، همکاری وزارت زراعت با ده

کار و مبارزه با آفت های نباتی ازعلت های افزایش میزان 

 .حاصالت شفتالو در افغانستان شمرده می شود

 .افغانستان اقلیم متنوع دارد و این برای تولید شفتالو عالی است

به اساس آمار ها تنها ازباغ ها در شرق افغانستان امسال ده هزار 

به دست آمده است، در حالی که این رقم در  تن شفتالو حاصل

 .سال گذشته به نه هزارتن می رسید

این ارقام افزایش ده درصدی حاصالت شفتالو در شرق کشور را 

 .نشان می دهد

ننگرهار ازمیان والیت های شرقی بیشترین تولید شفتالو در سال 

 .جاری را داشته است

برنامه یی می وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری با پخش خ

گوید که باغ داران در شرق افغانستان از ده هزار تن شفتالوی 

 تولیدی امسال، پنج صد میلیون افغانی عاید به دست آورده اند 
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 نشرات خارجی

 دویچه وله 

 سړې خونې جوړیږي ۲۲۲خوست کې د پیازو او کچالو 

ه چوکاټ کې د کروندګرو د محصوالتو د ساتلو لپاره د پیازو او کچالو د سړو خونو د جوړیدو چارې په خوست کې د زراعت ریاست پ
 .له ګربزو ولسوالۍ پیل شوې

د دغو پروژو د پرانستې پرمهال د خوست والي محمد حلیم فدایي وویل، چې د زراعتي محصوالتو د تولیدو او بازار ته د هغې په ښه 
سړې خونې جوړوي، چې په دوو  ۲۲۲ولسوالیو او مرکزي واحدونو کې د پیازو او کچالو  ۸۲د خوست په ډول وړاندې کولو په موخه 

 .میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي
دغه پروژې د زراعت وزارت له » :بستې هم باغوانانو ته توزیع شوې. د خوست والي وویل ۰۲د دې ترڅنګ د میوه جاتو د وچولو 

میلونه او پنځه سوه زره افغانۍ لګښت پرې  ۵۹ۍ ملي برنامې په چوکاټ کې عملي کیږي او په مجموعي ډول لوري د باغدارۍ او مالدار
 .«کیږي. دا سړې خونې به د پیازو او کچالو په کیفیت او بیو ډېراغېز وکړي

خونو په خوست کې شتون  د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس حفیظ هللا شاه نوري وویل، چې د زراعتي محصوالتو د ساتنې لپاره سړو
 .نه درلود او دا یو ستره اړتیا وه چې اوس به کروندګر ترې ګټه پورته کړي

https://www.dw.com 

 تحلیل:
های ملی و بین المللی بازتاب خوبی داشت، کارکرد مسوؤالن زراعت باعث این شده تا توجه مرتبط به سکتور زراعت در رسانهخبرهای 

 ها به سکتور زراعت جلب شود و اطالع رسانی خوب صورت بگیرد.رسانه
 ،گروه تروریستی طالبانداری و صحت حیوانی در والیت بادغیس از سوی مالخدمات ی ارائهیک کلینیک   منفجر شدن با تأسف که خبر

 است.ها بازتاب یافته در رسانهنا راحت کننده بود که یک خبر متأثر کننده و 
دفاع کشور تالش نمایند، تا ما شاهد فجایع گناه و بیدر راستای تأمین امنیت  مردم و اقشار بیرود تا مسوؤالن امور امنیتی امید می
 نباشیم.

 
 اقدامات انجام شده:

 است.ها اعالمیه فرستادهرسانهبه  "ماهی به خودکفایی نزدیک شدبلخ در تولید جوجه "دفتر مطبوعاتی وزارت زراعت در مورد 
با سالم  واره گل کچالو در بامیانبرگزاری چهارمین جشندر مورد  هللا غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعتحشمت

با برای مالداران در مورد توزیع مواد خوراکی حیوانی  رئیس زراعت بلخ ، ژواکپآژانس  ،، خبرگزاری نشانه، آژانس باخترروطندا

د ر  مسئوالن در وزارت زراعت ،تاتوبی نیوزبا  های پیاز وکچالوخانه ذخیرهساخت در رابطه به  تاتوبی نیوز، رئیس زراعت پکتیا 

ساختمان مرکز در مورد افتتاح  رییس زراعت جوزجان، با شفقنا شودافغانستان تا دو سال دیگر صادر کننده خرما می که:مورد این

نی درین والیت از حیوادر مورد منفجر شدن کلینیک صحت  رییس زراعت بادغیس ،آژانس باختربا کاران در جوزجان آهنگی سویابینهم

 اند.صحبت کرده با دویچه ولهسرد خانه در خوست باب  ۲۲۲ در رابطه به ساخت  رئیس زراعت خوستو  با شفقنا سوی طالبان

 اقدامات بعدی:
های محلی دروالیات سخن زده اند اما دررابطه به اقدامات شان با رسانهمحترم زراعت والیات وسایر مسوولین امور  یروئساهرچند 

 ها ارائه نمایند.ها در تماش بوده و توضیحات بیشتر به آنبیشتر با رسانهالزم است تا 
ی مدیریت از جریان کار عملی پروژه برای پوشش خبریفتر سخنگو ریاست اطالعات و ارتباط عامه و دهای تخنیکی چنان تیمهم

کاری همه جانبه نموده ممنون سازید تا بتوانیم های اعزامی همشوند. امید داریم تا با تیمی نو عازم والیات میمحصوالت زراعتی  هفته
 رسانی خوب و به موقع نماییم.درین راستا اطالع
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