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این پروژه ها که از طریق وزارت زراعت و سکتور خصوصی راه اندازی و تهداب گذاری شده، شامل بخش های آبیاری، زراعت و مالداری می شود. تهداب گذاری پنج  
فارم مرغداری پنج هزار قطعه ای و یک فارم ۲۰ هزار قطعه ای، افتتاح فابریکه ی روغن سویابین، کانال ها و شبکه های آبیاری، از شمار پروژه هایی است که برخی افتتاح 

می گردد و شماری نیز تهداب گذاری می شوند. هم چنان وزیر زراعت با رسیدن به والیت نمایشگاه سبزی و میوه را در این والیت افتتاح کرد.
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نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت، آبیــاری و مالــداری، در 
ــرد،  ــاز ک ــخ آغ ــت بل ــه والی ــات ب ــک هی ــا ی ــه ب ــفری ک س
چندیــن پــروژه زراعتــی را بــه ارزش ۸۰۰ میلیــون افغانــی بــه 
ــر را  ــروژه دیگ ــد پ ــن کار چن ــپرده و هم چنی ــرداری س بهره ب

ــرد.  ــاز ک آغ
ایــن پروژه هــا کــه از طریــق وزارت زراعــت و ســکتور خصوصی 
بخش هــای  شــامل  شــده،  تهداب گــذاری  و  راه انــدازی 
ــج   ــذاری پن ــود. تهداب گ ــداری می ش ــت و مال ــاری، زراع آبی
فــارم مرغــداری پنــج هــزار قطعــه ای و یــک فــارم ۲۰ هــزار 
ــا و  ــویابین، کانال ه ــن س ــه ی روغ ــاح فابریک ــه ای، افتت قطع
ــی  ــه برخ ــت ک ــی اس ــمار پروژه های ــاری، از ش ــبکه های آبی ش
ــوند.  ــذاری می ش ــز تهداب گ ــماری نی ــردد و ش ــاح می گ افتت
ــگاه  ــت نمایش ــه والی ــیدن ب ــا رس ــت ب ــر زراع ــان وزی هم چن

ــرد. ــاح ک ــت افتت ــن والی ــوه را در ای ــبزی و می س
ــه  ــت ک ــانه ها گف ــور رس ــخنانی در حض ــی در س ــای دران آق
والیــت بلــخ میــوه و ســبزی بســیار تولیــد می کنــد و امســال 
میــوه و بــه ویــژه میوه هــای زودرس در ایــن والیــت افزایــش 

ــت. ــته اس ــر داش بیش ت
ارزش مجموعــی پروژه هــای وزارت زراعــت و نیــز پروژه هــای 
ســکتور خصوصــی کــه در ایــن ســفر برخــی افتتــاح و شــماری 

هــم تهداب گــذاری شــد،  ۸۰۰ میلیــون افغانــی اســت.
هم چنــان در ایــن ســفر وزیــر زراعــت، یــک فــارم تحقیقاتــی 

ــرداری ســپرد. ــه بهره ب ــز ب را نی
نصیراحمــد درانــی در نخســتین روز ســفرش بــه والیــت 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــایل م ــر وس ــاز و دیگ ــع پی ــد توزی ــخ، رون بل
ــورد  ــایل م ــته های وس ــرد. از بس ــاح ک ــران کاران را افتت زعف
ــازی  ــهیل و معیاری س ــرای تس ــان ب ــران کاران، آن ــاز زعف نی

می کننــد. اســتفاده  کشت وکارشــان 
ســاحات تحــت کشــت زعفــران در بلــخ، ۳۵۰ جریــب اســت و 
ــد  ــزان تولی ــد. در ســال ۱۳۹۵ می ایــن ســاحات وســعت می یاب
زعفــران در بلــخ ۱۴۰ کیلــو بــود، در ســال ۱۳۹۷ بــه ۲۰۰کیلــو 
رســید و امســال قــرار اســت بــه ۳۰۰کیلــو برســد. بلــخ یکــی 
ــت  ــه کش ــردم ب ــدی م ــه عالقه من ــت ک ــی اس از والیت های

ــده اســت. ــر ش ــران بیش ت زعف
ســطح تولیــد زعفــران در افغانســتان در ســال ۱۳۹۷ بــه ۱۶تــن 
ــال  ــت. س ــده اس ــادر ش ــد آن ص ــر از ۹۰درص ــید و بیش ت رس

گذشــته میــزان تولیــد زعفــران ۱۰ تــن بــود.
باید تولید را معیاری کنیم

نصیراحمــد درانــی در ســفرش بــه والیــت بلــخ، بــا دهقانــان، 
ــی  ــووالن محل ــرمایه گذاران، مس ــت، س ــکتور زراع ــاالن س فع
ــاالر  ــه در ت ــی ک ــرد. در همایش ــدار ک ــز دی ــهروندان نی و ش
ــر  ــود، وزی ــده ب ــدازی ش ــخ راه ان ــت بل ــت والی ــت زراع ریاس
ــت  ــرد و گف ــد ک ــدات تأکی ــت تولی ــر در کیفی ــه تغیی زراعــت ب
ــای  ــد. آق ــاری کنن ــان را معی ــد تولیدات ش ــان بای ــه دهقان ک
درانــی گفــت: »هــم شــما و هــم حکومــت، نیازمنــد همــکاری 
ــت  ــرده صحب ــدون پ ــم، ب ــر بیاوری ــا تغیی ــتیم، ت ــه هس دوجانب
ــم،  ــدی کنی ــد تقســیم بن ــال شــود، بای ــق برم ــا حقای ــم، ت کنی
ــم و  ــی دهی ــا انجــام م ــا اســت، م ــوان م ــه در ت ــی ک چیزهای
ــن  ــردم ای ــت و م ــن حکوم ــت بی ــد. صداق ــم کار کنی ــما ه ش
اســت کــه بایــد کار کنیــم و مشــکالت مان را مطــرح بســازیم 

ــم.« ــدام کنی ــا اق ــک ج ــرای حــل آن ی و ب
ــان و  ــه دهقان آقــای درانــی گفــت: »نبــود مارکیــت، کمــک ب
میکانیزه ســازی زراعــت از نیازمنــدی هــای مــردم اســت، امــا 
مشــکل زراعــت در یــک ســال حــل نمی شــود. نیــاز بــه پــول 

زیــاد دارد، عوامــل تولیــد بایــد تقویــت شــود.«
ــد،  ــاری کنی ــد را معی ــم  تولی ــت: »می خواه ــت گف ــر زراع وزی
تولیــدات مــا غیــر اقتصــادی اســت، دهلیــز هوایــی بــاز شــده، 
یکــی از دســت آوردها اســت، اگــر نیازمنــد آگاهــی و آمــوزش 
ــا  ــرل آب پروژه  ه ــش کنت ــتیم،  در بخ ــت هس ــید، در خدم باش
را نوشــته کنیــد، حاضــر هســتم همــکاری کنــم و بــرای 
ــا  ــازیم، کار م ــم می س ــاوس ه ــوالت، گرین ه ــت محص تقوی
ــم،  ــا کار کنی ــم یک ج ــران اســت، می خواهی ــان و تاج ــا دهق ب
ــم  ــرداری نمی کنی ــم، کاله ب ــت می کنی ــم حمای ــه می دهی قرض
ــول  ــد، پ ــن مــی خواهی ــن می خواهــم، زمی ــز چنی و از شــما نی

ــم.« ــکاری کن ــان هم ــرم همراه ت ــن حاض ــد، م می خواهی
ــم و ۱۳  ــن کار داری ــه »روی قرنطی ــت ک ــت گف ــر زراع وزی
ــد و  ــمت تولی ــاختیم، در قس ــات س ــن را در والی ــز قرنطی مرک
ذخیــره علوفــه کار کردیــم، در قســمت واکســین و چــراگاه کار 
 کردیــم.  پنــج مســلخ ســاختیم کــه یــک بــاب آن در بلــخ اســت 

ــد.« ــرداری می رس ــه بهره ب ــده ب ــاه آین ــا دو م و ت
ــی گفــت کــه وزارت زراعــت در بخــش مرغــداری  آقــای دران
ــد و  ــی می ده ــهم کمک ــا ۵۰ درصــد س ــرمایه گذاران، ت ــه س ب

ــرده  ــه ک ــی هزین ــون افغان ــده، ۱۱۰ میلی ــای اصالح ش تخم ه
اســت. ایــن فــارم می توانــد در تولیــد بیش تــر تخم هــای 
ــوار  ــای همج ــخ و والیت ه ــت بل ــان والی ــده، دهقان اصالح ش

ــد. ــک کن را کم
وزارت زراعــت ســاالنه بــه صــورت سب ســایدی ۱۰هــزار 
متریــک تــن گنــدم اصالح شــده را بــه دهقانــان توزیــع 
ــدی  ــی و تولی ــارم تحقیق ــدات ف ــده تولی ــه در آین ــد ک می کن
خاصه پــز نقــش کالنــی در رشــد میــزان کمــک بــه دهقانــان 

و تکثیــر تخم هــای اصالح شــده خواهــد داشــت.
نصیراحمــد درانــی در ایــن ســفر، ۲۸ گل خانــه ی بــزرگ را نیــز 
ــداری و  ــی باغ ــه ی مل ــا را برنام ــن گل خانه ه ــرد. ای ــاح ک افتت
ــا  ــن گل خانه ه ــت. در ای ــاخته اس ــت س ــداری وزارت زراع مال
ــه ی  ــود. هزین ــت می ش ــگ کش ــو و بادرن ــی، لیم ــوت زمین ت

ــود. ــی می ش ــون افغان ــبزخانه ها، ۱۸.۴ میلی ــن س ــی ای جمع
۸۰ درصــد مصــرف ســاخت ایــن گل خانه هــا را برنامــه ی ملــی 
باغــداری و مالــداری وزارت زراعــت و ۲۰درصــد آن را دهقانــان 

ــد. مستفیدشــونده پرداخته ان
نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت، آبیــاری و مالــداری کــه بــرای 
چنــد روز در والیــت بلــخ بــه ســر می بــرد، کمپلکــس شــبکه ی 
ــرد. وزارت زراعــت  ــاح ک ــم افتت ــان را ه ــدر حیرت ــی بن قرنطین
ــه  ــازد ک ــی را می س ــبکه ی قرنطین ــور ۱۳ش ــدر کش در ۱۳بن

۱۱شــبکه ی آن تکمیــل شــده اســت.
شــبکه قرنطینــی حیرتــان شــامل بخش هــای حیوانــی و نباتــی 
ــن شــبکه گفــت کــه  ــاح ای ــگام افتت ــر زراعــت هن اســت. وزی
ــی  ــی محصــوالت واردات ــن شــبکه ی قرنطین ــا اســتفاده از ای ب
ــو ورود محصــوالت بی کیفیــت زراعتــی گرفتــه  آزمایــش و جل
ــر زراعــت گفــت کــه یکــی از نیازهــا  ــان وزی می شــود. هم چن
ــاختن  ــی س ــارت جهان ــازمان تج ــر س ــورد نظ ــای م و معیاره
ــی  ــی اســت کــه وزارت زراعــت آن را عمل شــبکه های قرنطین
ــن  ــوع روی تدخی ــن موض ــم و ای ــل کردی ــرایط را تکمی و ش

ــر دارد. ــا، تأثی ــاری م ــی و صــادرات معی محصــوالت زراعت
ــال  ــان س ــا پای ــد ت ــالش می کنن ــه ت ــت ک ــت گف ــر زراع وزی
ایــن شــبکه های قرنطینــی دارای البراتــوار  روان تمامــی 

ــوند. ش
هم چنیــن در ســفر وزیــر زراعــت بــا هیــات همراهــش، وزارت 
زراعــت از طریــق برنامــه ی ملــی باغــداری و مالــداری خویــش 
بــرای نخســتین بــار در شــمال کشــور رونــد توزیــع صنــدوق و 
ــه انجمن هــای  ــور عســل را ب ــرورش زنب بســته های وســایل پ

زنبــورداری در والیت هــای بلــخ و ســمنگان آغــاز کــرد.
نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت، آبیــاری و مالداری در ســفرش 
ــخ کــه ایشــان را محمدعثمــان صافــی رییــس  ــه والیــت بل ب
ــداری وزارت و شــماری دیگــر از  ــی باغــداری و مال ــه مل برنام
ــع  ــد توزی ــد، رون ــی می کردن ــت همراه ــای وزارت زراع مقام ه
ــرای  ــرورش آن را ب ــایل پ ــل و وس ــور عس ــای زنب صندوق ه
ــاح کــرد.  ــخ افتت ــخ و ســمنگان در بل ــات بل ــوردار والی ۱۰۰زنب
ــوردار در  ــرای ۶۰ زنب ــه اول ب ــه در مرحل ــن برنام ــق ای از طری
والیــت بلــخ و بــرای ۴۰ زنبــوردار دیگــر در والیــت ســمنگان 
ــد،  ــت دارن ــورداری فعالی ــای زنب ــوب انجمن ه ــه در چارچ ک

ــع شــد. ــور عســل توزی ــرورش زنب ــدوق و وســایل پ صن
افتتاح کانال های آبیاری

ــای  ــر بخش ه ــاری از دیگ ــای آبی ــبکه ها و کانال ه ــاح ش افتت
ــای  ــود. آق ــخ ب ــت بل ــه والی ــی ب ــد دران ــفر نصیراحم کاری س
ــوالی  ــم ران ولس ــرورخان و حک ــال س ــفر کان ــن س ــی ای دران

ــرد. ــاح ک ــاهی را افتت نهرش
بــر اســاس آمارهــا، وزارت زراعــت از طریــق پــروژه ی تنظیــم 
آب در مزرعــه، از ســال ۲۰۱۱ بدین ســو تنهــا در پنــج والیــت 
ــت  ــرده اس ــار ک ــاری اعم ــبکه ی آبی ــور، ۴۸ ش ــمالی کش ش
ــد  ــا بهره من ــن پروژه ه ــن از ای ــزار ت ــه ۲۰ ه ــک ب ــه نزدی ک

شــده اند.
بایــد گفــت کــه پــروژه ی تنظیــم آب در مزرعــه ی وزارت 
ــن،  ــوارکاری زمی ــاری، هم ــای آبی ــت، در ایجــاد انجمن ه زراع
ــین آالت  ــع ماش ــره ای و توزی ــاری قط ــان، آبی ــوزش دهقان آم

ــد. ــک می کن ــایدی کم ــد سب س ۶۰ درص
هم چنــان محمدعالــم ســاعی رییــس زراعــت والیــت بلــخ در 
ــار  ــخ دارای ۲۷۸۶۰۴هکت ــت بل ــه والی ــت ک ــه گف ــن برنام ای
ــراگاه،  ــار چ ــی، ۱۳۸۰۰۰هکت ــن للم ــی، ۱۸۸۶۷۱زمی ــن آب زمی
۱۵۸۸۰۸هکتــار جنــگل طبیعــی و مصنوعــی، ۲۰فــارم بــزرگ 
ــد  ــر شــیر تولی ــد شــیر اســت کــه در یــک روز ۱۵۰۰۰لیت تولی

می کنــد.«
او گفــت کــه ۵۰۰فــارم مرغــداری، ۳۰فــارم خردوبــزرگ 
ــاغ نیــز در ایــن والیــت وجــود  ماهی پــروری، ۲۰۰۰۰هکتــار ب
دارد و در ســال ۱۳۹۷ ۲۵ شــبکه ی آبیاری ســاخته شــده اســت.

ــاون  ــت و مع ــدی سرپرس ــیر توحی ــر محمدبش ــب دیگ از جان
ــه در  ــبزیجاتی را ک ــا و س ــت: »میوه ه ــخ گف ــت بل ــام والی مق
ــت  ــه زحم ــت، نتیج ــی اس ــت آورد عال ــم دس ــگاه دیدی نمایش
ــا  ــردم م ــت، م ــا اس ــزت م ــا ع ــردم ب ــان و م ــالش دهقان و ت
هیــچ وقــت تســلیم مشــکالت نشــدند  تــا تــوان کار اســت در 
خدمــت مــردم قــرار داریــم. از وزارت زراعــت تشــکر می کنیــم. 
در بخش هــای مختلــف باغــداری، ماهی پــروری، مالــداری 
ــک کشــور  ــا ی ــه اســت، کشــور م ــای صــورت گرفت فعالیت ه
ــت،  ــاعد اس ــور مس ــت در کش ــتر کار زراع ــت، بس ــی اس زراعت
توجــه وزارت زراعــت را می خواهیــم از ایــن بیش تــر کار 

شــود .«
ــتار  ــخ خواس ــی بل ــورای والیت ــس ش ــد ریی ــل حدی محمدافض
زراعــت در عرصه هــای مهــار آب  توجــه بیش تــر وزیــر 
زراعتــی، توجــه بــه گســترش ماهی پــروری، رشــد مرغــداری، 
ــردخانه ها و  ــاد س ــود، ایج ــازی ک ــات، فراهم س ــس لبنی پروس

گل خانه هــا شــد.
سیدروشــن طاهــر زاده رییــس اتــاق تجــارت بلــخ نیــز از 
ــی  ــکتور خصوص ــکاری س ــا در هم ــت ت ــت خواس ــر زراع وزی
ــده گان  ــا نماین ــد و ب ــهم بگیرن ــا س ــازی فابریکه ه در فعال س

شــرکت ها دیــدار و صحبــت داشــته باشــند.
توزیع ۱۴ هزار نهال پسته و بهره برداری از چند پروژه

در ســفر نصیراحمــد درانــی بــه والیــت بلــخ، وزارت زراعــت از 
طریــق برنامــه ی ملــی باغــداری و مالــداری خویــش ۱۴هــزار 
ــمال  ــت زون ش ــار والی ــداران چه ــرای باغ ــته را ب ــال پس نه

کشــور توزیــع کــرد.
ــه ی  ــده ی برنام ــاری هم آهنگ کنن ــم جب ــه ی احمدفهی ــه گفت ب
ــمال، از  ــت در زون ش ــداری وزارت زراع ــداری و مال ــی باغ مل
جملــه ایــن ۱۴ هــزار نهــال پســته، شــش هــزار نهــال بــرای 
ــت  ــداران والی ــرای باغ ــزار ب ــج ه ــخ، پن ــت بل ــداران والی باغ
ــت  ــداران والی ــرای باغ ــال ب ــزار و ۵۰۰ نه ــمنگان، یک ه س
ــداران  ــرای باغ ــر ب ــال دیگ ــزار و ۵۰۰ نه ــک ه ــان و ی جوزج
والیــت ســرپل از ســوی برنامــه ی ملــی باغــداری و مالــداری 

ــع شــده اســت. وزارت زراعــت در زون شــمال توزی
ــت  ــت و وزارت زراع ــرارزش اس ــای پ ــی از میوه ه ــته یک پس
ــق  ــاری پســته از طری ــا ایجــاد باغ هــای معی ــا ب تــالش دارد ت
ــن  ــدات ای ــطح تولی ــداری، س ــداری و مال ــی باغ ــه ی مل برنام
میــوه را در ســال های آینــده افزایــش دهنــد تــا از ایــن طریــق، 

ــد. درآمــد باغــداران پســته کار افزایــش یاب
ــا  ــداری ت ــداری و مال ــی باغ ــه مل ــور برنام ــن منظ ــه همی ب
اکنــون در شــمال کشــور باالتــر از ۱۰هــزار جریــب بــاغ پســته 

ــت. ــرده اس ــداث ک ــمالی اح ــت ش ــج والی را در پن
ــداری و  ــی باغ ــه ی مل ــق برنام ــور از طری ــت کش وزارت زراع
ــرای  ــع نهال هــای پســته ب ــر توزی ــزون ب ــداری خویــش اف مال
باغــداران پســته کار، بــرای آنــان جالــی محافظتــی، تانکرهــای 
ــگ را  ــم هن ــاری و تخ ــرای آبی ــپ ب ــری و پای ــزار لیت ــه ه س

ــد. ــع می کن ــز توزی ــی نی ــت بین البین ــرای کش ب
ــز در ولســوالی  ــارم خاصه پ ــخ، ف ــه بل ــر زراعــت ب در ســفر وزی
ــن  ــپرد. ای ــرداری س ــه بهره ب ــز ب ــت نی ــن والی ــدادی ای ده
ــت  ــده فعالی ــای اصالح ش ــر تخم ه ــد و تکثی ــرای تولی ــارم ب ف
ــز  ــا دو فی ــب و ب ــارم در محــدوده ی ۹۷۳جری ــن ف ــد. ای می کن

ســاخته شــده اســت.
وزارت زراعــت بــرای ســاخت ایــن فــارم تولیــد و تکثیــر 

ــد. ــت می کن ــز فعالی ــی نی زراعت
وزارت زراعــت از طریــق ایــن پــروژه، حــدود نُــه ســال 
اســت کــه شــبکه های آبیــاری را در والیت هــای شــمال 
ــالن و ســرپل،  ــاب، بغ ــخ، ســمنگان، فاری کشــور می ســازد. بل
ــاخته  ــاری س ــبکه های آبی ــا، ش ــه در آن ه ــد ک والیت هایی ان
ــن  ــبکه ها، در ای ــن ش ــر از ای ــی دیگ ــت و کار بعض ــده اس ش

والیت هــا جریــان دارد.
در همایــش افتتــاح ایــن کانــال آبیــاری، آقــای درانــی گفــت: 
»در  تالشــیم  کــه بــه پــای خــود ایســتاد شــویم، بانــک 
ــمت کار  ــن قس ــود و در ای ــاد می ش ــی ایج ــای زراعت قرضه ه
ــم.« ــد کنی ــر تولی ــر و معیاری ت ــالت بیش ت ــا حاص ــد ت می کن
کانــال ســرورخان و حکــم ران بــه طــول ۲.۲۶ کیلومتــر ســاخته 
ــون  ــر از ۷.۴ میلی ــال، بیش ت ــن کان شــده اســت. در ســاخت ای
افغانــی هزینــه شــده اســت. از ایــن کانــال ۸۰۰ جریــب 
ــای  ــواده از مزیت ه ــده و ۶۴۰ خان ــاری ش ــن آبی ــی زمی زراعت

گردیده انــد. بهره منــد  آن 
ــمال  ــه در ش ــت ک ــرار اس ــا، ق ــاس برنامه ه ــر اس ــان ب هم چن
ــال  ــان، ۹۱ کان ــن می ــود. از ای ــاخته ش ــال س ــور ۱۲۲ کان کش

ــده اســت. ــن گردی ــر دیزای ــال دیگ ســروی شــده و ۸۴ کان
ــه  ــل شــده ک ــال تکمی ــن دم، ۴۸ کان ــا ای در شــمال کشــور ت
طــول جمعــی آن هــا بیش تــر از ۱۲۲.۱۴ کیلومتــر اســت. 
ــی  ــون افغان ــش از ۴۵۸.۷۶ میلی ــا بی ــن کانال ه ــاخت ای در س
هزینــه شــده اســت. از ایــن کانال هــا ۲۰ هــزار و ۱۰۶ خانــواده 
ــاری  ــن آبی ــار زمی ــزار و ۱۱۵ هکت ــوند و ۱۷ ه ــد می ش بهره من

ــده شــده اســت.  ــرای ۴۳۲ هــزار تــن کار آفری شــده و ب
هم چنــان برنامــه ایــن اســت کــه در والیــت بلــخ، ۸۴ کانــال 
ســاخته شــود، از ایــن جمــع، ۶۹ کانــال آن ســروی و ۶۲ کانــال 

دیگــر دیزایــن شــده اســت. 
ــه  ــال و ب ــخ، ۲۸ کان ــده در بل ــل ش ــای تکمی ــمار کانال ه ش
ــن  ــاخت ای ــت. در س ــر اس ــو مت ــر از ۷۹.۸ کیل ــول بیش ت ط
ــه  ــی هزین ــزار و ۹۰۳ افغان ــون و ۷۶۰ ه ــا ۲۷۵ میلی کانال ه

ــده اســت.  ش
ــوارکاری  ــن هم ــب زمی ــخ ۴۲۰ جری ــا در بل ــن کانال ه ــا ای ب
ــده  ــاری گردی ــن آبی ــار زمی ــه هــزار و ۶۲۵ هکت ــز نُ شــده و نی
اســت. بــر بنیــاد آمارهــا، بــا ایــن فعالیت هــا بــرای ۲۵۲ هــزار 

تــن زمینــه ی کار فراهــم شــد.
ساخت هزاران جریب باغ تجارتی

ــته در  ــی پس ــای تجارت ــن از باغ ه ــی هم چنی ــد دران نصیراحم
ولســوالی نهرشــاهی والیــت بلــخ دیــدار کــرد. پــروژه ی ملــی 
باغــداری و مالــداری وزارت زراعــت در ســال گذشــته ســه هزار 
ــرده  ــخ ایجــاد ک ــت بل ــی پســته را در والی ــاغ تجارت ــب ب جری
اســت. قــرار اســت در ســال روان نیــز دو هــزار و ۵۰۰جریــب 
بــاغ تجارتــی جدیــد پســته در شــمال کشــور ســاخته شــود کــه 

۵۰۰ جریــب آن در والیــت بلــخ خواهــد بــود.
ــی کار  ــان للم ــت زارهای دهقان ــت از کش ــر زراع ــان وزی هم چن
ــال  ــه در س ــت ک ــد گف ــرد. بای ــدن ک ــالی دی ــوالی نهرش ولس
ــی  ــت زارهای للم ــی، کش ــای کاف ــل بارنده گی ه ــه دلی روان ب

ــی خواهــد داشــت. حاصــالت خوب
آغاز کار ساخت ۷۲ کشمش  خانه ی معیاری

ــه ی  ــوب برنام ــداری در چارچ ــاری و مال ــت، آبی  وزارت زراع
ملــی باغــداری و مالــداری اش، بــرای باغــداران چهــار والیــت 

ــازد. ــاری می س ــمش خانه ی معی ــور ۷۲ کش ــمالی کش ش
 نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت، آبیــاری و مالــداری در ســفر 
ــی  ــان صاف ــه وی را محمدعثم ــخ ک ــت بل ــه والی ــرش ب اخی
ــر  ــماری دیگ ــداری و ش ــداری و مال ــی باغ ــه مل ــس برنام ریی
ــد، کار ســاخت  از مقام هــای وزارت زراعــت همراهــی می کردن
ــی  ــرار اســت توســط برنامــه ی مل ایــن کشــمش خانه ها کــه ق
باغــداری و مالــداری وزارت زراعــت در والیت هــای بلــخ، 
ــتن  ــا گذاش ــود را ب ــاخته ش ــاب س ــرپل و فاری ــان، س جوزج
ــوالی  ــمش خانه ها در ولس ــن کش ــی از ای ــداب یک ــنگ ته س

ــخ رســمًا آغــاز کــرد. ــت بل دهــدادی والی
ــد  ــی ســاخت کشــمش خانه های عصــری را در بلن ــای دران  آق
بــردن اقتصــاد باغــداران خیلــی پــرارزش دانســت و بــر تطبیــق 

معیــاری ایــن پروژه هــا تاکیــد کــرد.
ــط  ــور توس ــمال کش ــه در ش ــمش خانه ای ک ــع ۷۲ کش  از جم
ــاخته  ــت س ــداری وزارت زراع ــداری و مال ــی باغ ــه ی مل برنام
می شــود، ۱۰ بــاب در والیــت بلــخ، ۱۲ بــاب در والیــت 
جوزجــان، هشــت بــاب در والیــت ســرپل و ۴۲ کشــمش خانه ی 

ــود. ــاد می ش ــاب ایج ــت فاری ــر در والی دیگ
ــداران و ۵۰  ــهم باغ ــد س ــا ۵۰ فی ص ــمش خانه ها ب ــن کش  ای

فی صــد ســهم وزارت زراعــت ســاخته خواهــد شــد.
 پیــش از ایــن نیــز برنامــه ی ملــی باغــداری و مالــداری وزارت 
زراعــت باالتــر از ۵۰۰ کشــمش خانه را بــه منظــور تولیــد 
ــرای باغــداران ایجــاد کــرده اســت. ــت ب کشــمش خوش کیفی

بهره برداری و افتتاح کار چندین پروژه زراعتی 
به ارزش ۸۰۰ میلیون افغانی در بلخ
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ریاســت زراعــت آبیــاری و مالــداری والیــت جوزجــان 
ــار  ــی در به ــالت زراعت ــر حاص ــه بیش ت ــد ک می گوی
ــته  ــم گیر داش ــش چش ــت افزای ــن والی ــال در ای امس

اســت.
علــت  بــه  روان  ســال  در  خوش بختانــه 
والیــت  در  بی ســابقه  و  فــراوان  بارنده گی هــای 
جوزجــان، امســال کشــت محصــوالت زراعتــی 
ــته  ــال گذش ــا س ــه ب ــدم در مقایس ــوص گن ــه خص ب
ــد. ــان می ده ــش را نش ــد افزای ــه ۷۰درص ــک ب نزدی
گــواه  اخیــر  ســال  چنــد  در  جوزجــان  والیــت 
دهقانــان  و  بــود  بی پیشــینه  خشک ســالی های 
و مالــداران را ســخت متضــرر ســاخته بــود کــه 
خوشــبختانه بــه اثــر توجــه رهبــری وزارت تــا 
ــن  ــر در ای ــه ی جبران ناپذی ــک فاجع ــو ی حــدودی جل
والیــت گرفتــه شــد، چنان کــه در ســال گذشــته بــه 
منظــور کمــک و همــکاری بــرای دهاقیــن و مالداران 
ــن  ــل )۲۹۵۵( ت متضــرر ناشــی از خشک ســالی حداق
ــواد خوراکــه  ــن م ــن و )۳۸۴۶( ت ــرای دهاقی ــدم ب گن
ــت  ــن والی ــطح ای ــداران در س ــرای مال ــی ب حیوان
ــه کالن و  ــک فاجع ــه در نتیجــه از ی ــع شــد، ک توزی
ــد. ــری ش ــان جلوگی ــطح جوزج ــر در س جبران ناپذی
در ســال گذشــته کشــت و زراعــت در ایــن وضعیــت 
ــادی  ــت غیرع ــود و در وضعی ــده ب ــی نگران کنن خیل
قــرار داشــت و هم چنــان قیمــت مــواد خوراکــی 
ــت،  ــه داش ــل مالحظ ــش قاب ــز افزای ــا نی در بازاره
ــده  ــت متأثرکنن ــز نهای ــداری نی ــت ســکتور مال وضعی
ــود  ــت نب ــه عل ــت ها ب ــه در دش ــن ک ــود و از ای ب
کمتــر  و  نداشــت  وجــود  چراگاه هــا  بارنده گــی 
ــان  ــه حیوانات ش ــه خوراک ــتند ب ــداران می توانس مال
ــی  ــازار خیل ــات در ب ــًا قیمــت حیوان ــد، بن دســت یابن
انــدک و ناچیــز بــود و حتــا در بعضــی مــوارد مالــداران 
حیوانات شــان را بــه مالــداران والیت هــای دیگــر 

می فروختنــد.
خوشــبختانه در بخــش مالــداری بــا توجــه بــه 
موجودیــت  و  بهــار  در  اخیــر  بارنده گی هــای 
ــت  ــال وضعی ــت ها، امس ــیع در دش ــای وس چراگاه ه
مالــداری خــوب پیش بینــی شــده و قیمــت حیوانــات 
ــال  ــا س ــه ب ــد در مقایس ــدود ۵۰ درص ــا ح ــز ت نی

قابــل ذکــر می دانیــم کــه والیــت جوزجــان از لحــاظ 
ــرای  ــب ب ــوب و مناس ــتر خ ــوا بس ــم و آب و ه اقلی
کشــت خربــزه و کنجــد اســت کــه خربــزه ی ارکانــی 
ــوردار اســت و  ــی برخ ــهرت جهان ــت از ش ــن والی ای
در ســال گذشــته ۱۸ قطعــه نمایشــی خربــزه در ســه 
ولســوالی ایــن والیــت احــداث گردیــد و از طریــق آن 
ــه  ــزه کار س ــان خرب ــن از دهقان ــه ۱۰۰۰ ت ــک ب نزدی
ولســوالی آمــوزش داده شــد کــه خوشــبختانه امســال 
ــش را در  ــد افزای ــزه ۳۰درص ــالت خرب ــطح حاص س
مقایســه بــا ســال های گذشــته نشــان می دهــد، 
فرآورده هــای  جملــه  از  کــه  کنجــد  هم چنــان 
ــال روان  ــت اســت، کشــتش در س ــن والی ــده ای عم
ــش را  ــا ســال گذشــته ۵۰درصــد افزای در مقایســه ب

ــد. ــان می ده نش
خشک ســالی های  علــت  بــه  گذشــته  ســال  در 
ــان  ــا در جوزج ــان خانواده ه ــر در می ــینه فق بی پیش
ــه جاهــای  ــداد می کــرد و شــماری از خانواده هــا ب بی
ــد.  ــوچ کردن ــر ک ــای دیگ ــه والیت ه ــا ب ــر و حت دیگ
نیــز  و  امســال  کم ســابقه  بارنده گی هــای  امــا 
حاصــالت گســترده چــه در بخــش زمیــن داری 
را  مــردم  مالــداری،  و  باغــداری  بخش هــای  و 
خوش بیــن ســاخته اســت کــه کشــاورزان جوزجانــی 
امســال ماننــد کشــاورزان در والیت هــای دیگــر، 

زنده گــی بهتــری خواهنــد داشــت.
ــه  ــان از جمل ــر جوزج ــکات فوق الذک ــه ن ــه ب ــا توج ب

آن  مــردم  بیش تــر   کــه  اســت  والیت هایــی 
مصــروف زراعــت و مالــداری اســتند.

محصــوالت عمــده ایــن والیــت در بخــش باغــداری 
ــفتالو،  ــار، ش ــاک، ان ــیب، ن ــی، س ــور، به ــامل انگ ش
ــطح  ــه س ــوده ک ــو ب ــوک و آل ــادام، امل ــو، ب زردآل

ــت. ــل اس ــرار ذی ــاری ق ــال ج ــدات آن در س تولی
بــا در نظــر داشــت ایــن جــدول، حاصــالت در ســطح 

والیــت مجموعــا ۱۲ درصــد افزایــش را  نســبت بــه 
ســال گذشــته نشــان می دهــد.

کیلــو    ۱۱۲۹۱،۵ داشــتن  بــا  والیــت جوزجــان 
ــن  ــار زمی ــوازی ۱۸۶۲۵۹ هکت ــع مســاحت، م مترمرب
آبــی، ۱۳۹۴۵۰ هکتــار زمیــن للمــی، ۲۱۷۷۱۰ هکتــار 
ــا، ۱۲۹۰۴  ــه زار و جنگل ه ــار بت ــراگاه، ۱۰۰۹ هکت چ
ــه زار،  ــار جب ــر، ۳۵۹۷۰ هکت ــای بک ــن ه ــار زمی هکت
ــتان و ۵۰۸۶۲۵  ــوه و تاکس ــان می ــار درخت ۸۹۸ هکت
گاو،   ۱۲۸۴۰۹ داشــتن  بــا  و  ریگســتان  هکتــار 
۱۳۹۶۸۶۴ گوســفند، ۲۵۱۳۲۶ بــز، ۱۹۴۴۳ اســب، 
۲۵۸۸۱ خــر، ۲۲۱۷۸ شــتر و ۵۳۴۹۲۲ قطعــه مــرغ از 
جملــه ی والیــات زراعتــی و مالــدار کشــور محســوب 

می شــود.
جوزجــان در شــمال کشــور از جمله والیــات درجه دوم 
محســوب می گــردد، ایــن والیــت از لحــاظ موقعیــت 
جغرافیایــی در میــان والیــات بلــخ، ســرپل و فاریــاب 
ــتان  ــوری ترکمنس ــا جمه ــمال  ب ــته در ش ــرار داش ق
مــرز مشــترک دارد. مســاحت جوزجــان امــروزی 
ــت آن   ــوده جمعی ــع ب ــر مرب ــدود ۱۴۶۶۰ کیلومت ح
ــر از ۴۷۰۰۰۰  ــته بیش ت ــت داش ــه دس ــرار احصایی ق

ــده اســت. ــن گردی ــن تخمی ت

ــه  ــد، ک ــان می ده ــش را نش ــازار افزای ــته در ب گذش
از ایــن بابــت مالــداران نهایــت خرســند و خوش بیــن 

ــتند. اس
در جریــان ســال گذشــته ریاســت زراعــت و مالــداری 
ــی را  ــزرگ و حیات ــای ب ــان، پروژه ه ــت جوزج والی
در ایــن والیــت تطبیــق کــرد کــه بــه طــور مثــال از 

ــم. ــادآوری می کنی ــروژه آن ی ــد پ چن
 ۴۸۷ بــذری،  اصالح شــده  گنــدم  تــن   ۳۲۱.۵  
متریــک تــن کــود یوریــا، ۱۱۳.۵ متریــک تــن کــود 
DAP بــرای شــش هــزار ۹۳۵ دهقــان ایــن والیــت 
توزیــع گردیــد، توزیــع ۱۰ هــزار ۵۰۰ کیلوگــرام پیــاز 
ــران  ــک کننده زعف ــین خش ــه ماش ــران و ۱۶ پای زعف
ــاد ۵۵  ــت ایج ــران کار جه ــان زعف ــرای ۲۶۰ دهق ب
ــار  ــت، اعم ــران در ســطح والی ــه نمایشــی زعف قطع
۱۰ کشــمش خانه در ســطح والیــت، اعمــار البراتــوار 
ــن  ــار قط ــی، اعم ــات نبات ــراض و آف ــخیص ام تش
تیپیــک بــه ظرفیــت نگهــداری ۶۰۰ گوســفند بــرای 
فــارم قره قــل، اعمــار گــدام ذخیــره دواهــای زراعتــی 
ــه ظرفیــت ۲۵۰ تــن، احــداث ۶۴۲ جریــب باغــات  ب
میــوه ای، احــداث ۳۵۰ جریــب باغ هــای پســته، 
احــداث ۱۲۰۰ باغچــه خانه گــی، پختــه کاری هشــت 
ــزار دوز  ــق )۱۵۰۰۰۰( ۱۵۰ ه ــاری، تطبی ــال آبی کان
واکســین »PPR«، تطبیــق ۱۵۰ هــزار دوز واکســین 
بروســلوز و بازســازی ۱۷ دکان قصابــی در ســطح 

ــه اســت. ــت صــورت گرفت والی

حاصالت گندم در جوزجان
ی ۷۰ درصد افزایش یافته است

سن
مح

ی 
گیت

 

معرفی یک والیت
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Ghulam Nabi Totezada, 52-year old, is 
a resident of Ferozi village of Moqor 
district of Badghis province. He is a 
plucky farmer who provides his fam-
ily expenses and livelihood by working 
hard and selling animal products.
Totezada became familiar with the 
small-profit making projects of the 
General Directorate of Natural Re-
sources of the Ministry of Agriculture, 
Irrigation, and Livestock (MAIL) 
through the provincial agriculture di-
rectorate and Pistachio Forestry As-
sociation under the “Ferozi Forestry 
Association”. He has received 60 milky 
goats.
Small revenue-generating project 
(profit-making project) is an alterna-
tive livelihood program for rural com-
munities which includes the distribu-
tion of milky cows, milky goats, and 
Zarang motorcycle. (Zarang is a three-
wheeled bike which used to carry peo-
ple and in villages mostly used to carry 
agricultural products to the markets.)
The program has been implemented 
and practiced over the past two years 
by the General Directorate of Natural 
Resources in Badghis and other prov-
inces in exchange for the restoration, 
preservation, and irrigation of five hec-
tares of pistachio forests for five years.   
For this purpose, the General Directo-
rate of Natural Resources distributed 
26 milky goats for Ghulam Nabi and 

An overview of one of the examples of the successful implementation of small
 profit-making projects in the restoration of pistachio forest sector.

How Ghulam Nabi Got
 85 Milky Goats

six members of his family who are also 
members of “Ferozi Forestry Associa-
tion” in 2017 (1396 Solar Year) in ex-
change for restoration and conserva-
tion of 10 hectares of pistachio forests 
in Moqor district of Badghis province. 
The directorate also distributed 34 
milky goats for Ghulam Nabi and his 
family members in 2018 (1397 Solar 
Year).
Mr. Totezada narrates his success story 
of small profit-making project as fol-
low, “After we received 24 milky goats, 
we experimentally began the restora-
tion and conservation of five hectares 
of pistachio forest in Ferozi village. 
Since we successfully nurtured, pre-
served and protected over 3,000 pista-
chio seedlings in the first year, Badghis 
Agriculture Directorate gave us 36 

more milky goats in 2018 (1397 Solar 
Year) in exchange for the restoration 
and preservation of five more hectares 
of pistachio forests. Luckily we could 
nurtured and raised 4,000 pistachio 
seedlings in the area.

Mr. Totezada says that the economic 
importance of the small profit-mak-
ing project is very significant for the 
improvement of the livelihood of rural 
households, adding that over the past 
two years he could get 25 kid from the 
60 goats. In addition, he acute the daily 
needs of his family from its dairy prod-
ucts.
He adds, “We run our daily lives by 
selling of milk, yogurt, quark, yogurt 
drink, and dried curd (Quroot). One 
of the benefits of this project is that we 

can also pay the education expenses of 
our children by the income we receive 
from dairy products.”
Now Mr. Totezada and his six brothers, 
who are responsible for construction of 
pistachio forests, have learned techni-
cal skills of restoration and pistachio 
forests’ preservation from the techni-
cal staff of the General Directorate of 
Natural Resources. 
He says that these skills have been very 
effective in rain-fed cultivation of pista-
chio as well as cultivation and preser-
vation of the newly-planted pistachio.
Mr. Totezada is very hopeful about the 
future of pistachio forests, saying that 
in the future, a portion of the Ferozi 
village residents’ income will be of pis-
tachio gardens’ products. 
The General Directorate of Natural 
Resources has implemented small prof-
it-making projects worth 1.6 million 
AFN in 16 villages of Badghis province 
over the past two years. As result, 496 
milky goats have been distributed for 
16 associations; in exchange, 38,200 
pistachio seedlings have been revived 
and preserved. 
The directorate has also been able to 
identify over 500 forestry associations 
in 22 provinces and restore and pre-
serve over 10,000 hectares of destroyed 
forests through the worker recruit-
ment program and implementation of 
212 small profit-making projects.
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به شماره رایگان 150 زنگ  بزنید و مشکالت تان را
 با متخصصین وزارت زراعت در میان بگذارید، به زودترین 

فرصت به مشکالت تان پاسخ داده خواهد شد.
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