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هفته نامهدهقان
زراعت معیاری؛ دستیابی به بازار جهانی

ساحه ی کشت زعفران نسبت به سال گذشته 
حدود هفت درصد افزایش یافته است

وزیر زراعت در جلسه گزارش دهی از میزان مصرف بودجه:

مصرف معقول بودجه سرعت یابد و همه ی 
مسووالن دارایی های شان را ثبت کنند

ســال  بودجــه  مصــرف  میــزان  از  گزارش دهــی  جلســه 
زراعــت،  وزیــر  درانــی  نصیراحمــد  رهبــری  بــه   ،۱۳۹۹ مالــی 
شــد. برگــزار  پروژه هــا  مســوولین  روســا،  شــرکت  بــا 

ایــن  در  مالــداری  و  آبیــاری  زراعــت،  وزیــر  درانــی  نصیراحمــد 
بودجــه  مصــرف  تــوان  کــه  پروژه هایــی  کــه  گفــت  جلســه 
درانــی  آقــای  گیرنــد.  قــرار  تعدیــل  مــورد  بایــد  ندارنــد،  را 
بایــد مصــرف معقــول بودجــه ســرعت یابــد. تأکیــد کــرد کــه 

ــووالن  ــان و مس ــت، از رییس ــن نشس ــی در ای ــد دران ــان نصیراحم هم چن
ــن فرصــت  ــه زودتری ــا دارایی های شــان را ب ــی خواســت ت ســکتور زراعت
ثبــت کننــد. آقــای درانــی در این بــاره گفــت: »مســووالنی که تا یــک هفته 
ــود.« ــع می ش ــان قط ــد، معاش ش ــت نکنن ــان را ثب ــده، دارایی های ش آین

کار پروژه های عاجل 
به کجا رسید؟

میوه گرفتن پسته زارها، 
در چهره ی عبدالرشید 

لبخند آفرید
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۱۷ مزرعه ی نمایشی زعفران در والیت بغالن ساخته می شود

2
گپ دهقان

وقتیآرزوهاواقعیتمیشوند

ســرانجامجریــانکارپروژههــایبرنامــهی
ــت. ــیســرعتگرف ــتمحصــوالتزراعت مدیری
والیتهــا از شــماری زراعــت ریاســتهای
گــزارشدادهانــدکــهکارایــنپروژههــارا
بردهانــد. پیــش مــرز۵۰درصــد تــا حتــا
ســرعتدرکارتطبیــقایــنپروژههــا،کــهاکثــراً
ــان ــرایدهقان ــخصیب ــایش ــاختزیربناه س
ــهی۹۰درصــدی ــاهزین ــداراناســتوب وباغ
وزارتزراعــتوهزینــهی۱۰درصدیازســوی
دهقــانیــاباغــدارمستفیدشــوندهباعــثلبخنــد
ــدارانشــدهاســت. ــانوباغ وشــادمانیدهقان
درموســمبرداشــت،تولیدکننــدهگانانگــور،
انــار،پیــازوکچالــو،محصوالتشــانرابــههــر
قیمتــیکــهبــازارتعییــنمیکــرد،میفروختنــد.
امــابــاســاختزیربناهــایجدیــد،کــهاکثــراًقبل
ــلمیشــوند، ــنمحصــوالتتکمی ــیدنای ازرس
دهقانــانوباغــدارانبــهصــورت۱۰۰درصــدی،
ــیاز ــدبخش ــتندومیتوانن ــازارنیس ــعب تاب
محصوالتشــانرانفروشــندتــابتواننــددر
زمانــیکــهنیــازبــازاربیشتــراســت،عرضــه
ــد. ــتبیاورن ــهدس ــبیب ــدمناس ــدودرآم کنن
ــا ــهب ــیک ــانوباغــداراندرمصاحبههای دهقان
ــتهاند، ــتداش ــیوزارتزراع ــشمطبوعات بخ
زیربناهــا ایــن کــه گفتهانــد بــاصراحــت
میتوانــدحاصــاتودرآمــدآنهــارادوبرابــر
ــداری ــانوباغ ــردهق ــنآرزویه ــازد.ای بس
ــک ــایکوچ ــزارانزیربن ــهه ــاالک ــتوح اس
رابــرایدهقانــانوزارتزراعــتمیســازد،
ــان ــیازدهقان ــرایبخــشکان ــاب ــنآرزوه ای
وباغــدارانبــهواقعیــتبــدلشــدهاســت.
واقعیــتامــرایــناســتکــهدرســالهای
گذشــته،بــهدلیــلکمبــودبودجــه،وزارت
ــی ــایزراعت ــهزیربن ــنپیمان ــهای ــتب زراع
بــرایدهقانــاننمیســاختوامســالمیتوانــد
ســالیطایــیبــرایدهقانــانوباغــداران
ســال ۱۰ تــا آنــان باشــد. مستفیدشــونده
تأسیساتشــان، ایــن از میتواننــد آینــده
عرضــه و تقاضــا بهتــر مدیریــت بــرای
حاصاتشــان،درآمدهــایبیشتــریداشــته
ــدات، ــرتولی ــاختنعم ــادوامدارس ــندوب باش
بدهنــد. افزایــش نیــز را صــادرات میــزان
را زراعتــی محصــوالت مدیریــت طــرح
طــرح، ایــن بــود. ســاخته زراعــت وزارت
بــاتأییــدشــورایعالــیاقتصــادیهمــراه
محمداشــرف آن، دنبــال بــه و گردیــد
رامنظــورکــرد. آن غنــی،رییــسجمهــور
لبخنــدآفرینــیدرچهــرهیدهقانــانوباغــداران
ــن ــت.ای ــادهاینیس ــور،کارس ــشکش زحمتک
ــهرشــد ــدهب ــددرآین ــتمیتوان ــدرضای لبخن
ــد ــدرش ــدورون ــادراتبینجام ــداتوص تولی
اقتصــادملــیکشــورراســرعتببخشــد.

۳
ساحه ی کشت زعفران نسبت به سال گذشته حدود 

هفت درصد افزایش  یافته است

ــداری والیــت بغــان،  ــاری و مال ریاســت زراعــت، آبی
بــه ۱۷ تــن از دهقانــان ایــن والیــت بســته های 

ــت. ــرده اس ــع ک ــران کاری توزی زعف
ایــن بســته ها شــامل کــود مخصــوص زعفــران 
ــت  ــت و برداش ــه کاش ــوط ب ــایل مرب ــه ی وس و هم

می شــود. زعفــران 
مزرعه هــای  ســاختن  منظــور  بــه  بســته ها  ایــن 

نمایشــی زعفــران بــه دهقانانــی از ولســوالی های 
ــو  ــن، ده صــاح، پل حصــار، بن ــان مرکــزی، نهری بغ
ــت. ــده اس ــع گردی ــری توزی ــه و پلخم ــدراب، برک ان

وزارت  آمارهــای  زعفــران،  کاشــت  فصــل  یافتــن  پایــان  بــا 
گذشــته،  ســال  بــه  نســبت  امســال  کــه  می دهــد  نشــان  زراعــت 
کشــت زارهای زعفــران کم وبیــش ۵۹۰ هکتــار بیش تــر شــده اســت.
زمیــن  هکتــار   ۱۰ و  هــزار  هفــت  کشــور  کل  در  گذشــته  ســال 
زعفــران  کشــت زارهای  امســال،  امــا  بــود،  شــده  کشــت  زعفــران 
اســت. رســیده  و ۵۰۰ هکتــار  هــزار  هفــت  بــه حــدود  در کشــور، 
نــگاه  از  و  کشــور  ســومین  زعفــران  صــادرات  نــگاه  از  افغانســتان 
شــناخته  جهــان  در  زعفــران  تولیدکننــده ی  کشــور  دومیــن  تولیــد 
می شــود و ایــن گیــاه بــا ارزش، کــه از آن بــه نــام طــای ســرخ 
اســت. کشــور  صادراتــی  تولیــد  مهم تریــن  می شــود،  یــاد  نیــز 

ــم گیری  ــترش چش ــور گس ــر در کش ــال های اخی ــی  س ــران ط ــت زعف کش
در  زمیــن  هکتــار   ۵۰۰ و  هــزار  هفــت  حــدود  امســال  و  داشــته 
افغانســتان تحــت پوشــش کشــت زارهای زعفــران قــرار دارد. میــزان 
ــود. ــیده ب ــن رس ــک ُت ــه ۱۹.۶ متری ــته ب ــال گذش ــران در س ــد زعف تولی

بــزرگ  تولیدکننــده ی  دومیــن  ایــران،  از  پــس  افغانســتان 
زعفــران  کیفیــت  امــا  می شــود،  شــناخته  جهــان  در  زعفــران 
دارد. را  نخســت  جایــگاه  دنیــا  در  افغانســتان،  در  تولیدشــده 
ــی در بازارهــای  ــا ۷۰ هــزار افغان ــو زعفــران افغانســتان بیــن ۴۰ ت هــر کیل
ــی  ــای جهان ــرخ در بازاره ــن ن ــا ای ــود و ام ــروش می ش ــد و ف ــی خری داخل
ــت. ــاوت اس ــر متف ــزار و ۲۵۰ دال ــک ه ــا ی ــزار و ۲۰۰ ت ــک ه ــن ی بی
ــه  ــد ک ــت می گوی ــران در وزارت زراع ــد زعف ــاور ارش ــلمی مش ــم اس هاش
ایــن وزارت در جریــان ســال گذشــته، بــه منظــور توســعه و رشــد زعفــران 
ــاری و  ــت، آبی ــت: »وزارت زراع ــت. او گف ــرده اس ــادی ک ــای زی فعالیت ه
ــش  ــران، بی ــد زعف ــش تولی ــور افزای ــه منظ ــته ب ــال گذش ــداری در س مال
ــران  ــب زعف ــوار و ۳۰ مکت ــت البرات ــی، ۱۰۰ تس ــه ی نمایش از ۲۲۹ مزرع
را در والیــات مختلــف ســاخته و بیــش از یــک هــزار و ۴۰۰ دهقــان 
مــرد و ۷۲۴ زن زراعت پیشــه را در ایــن عرصــه آمــوزش داده اســت. 
هم چنــان وزارت زراعــت در نظــر دارد کــه در ســال جــاری بــه ۵۱۱ 
ــد.« ــع کن دهقــان پیــاز زعفــران و بســته های زعفــران کاری نیــز توزی

ــاط عامــه، و ســخنگوی  ــر رســتمی، رییــس اطاعــات و ارتب هم چنیــن اکب
وزارت زراعــت، افزایــش زمین هــای تحــت کشــت زعفــران، شــرایط خــوب 
اقلیمــی، آمــوزش دهقانــان در عرصــه پروســس و کشــت زعفــران، توزیــع 
بــه موقــع پیــاز زعفــران بــه دهقانــان، ســرمایه گذاری در بخــش پروســس 
و بســته بندی و فراهم ســازی زمینــه بــرای صــادرات زعفــران بــه بازارهــای 
خارجــی را از دالیــل عمــده ی افزایش تولید زعفران در افغانســتان می شــمارد.
ــاب،  ــخ، فاری ــرات، بل ــای ه ــران در والیت ه ــت زعف ــاحات کش ــر س بیش ت

ــران در  ــد زعف ــزان تولی ــرار دارد و می ــرپل ق ــدی و س ــار، ارزگان، دایکن قنده
ــف  ــای مختل ــتان در مارکیت ه ــران افغانس ــت. زعف ــاد اس ــات زی ــن والی ای
جهــان بــه ویــژه اروپــا، امریــکا، اســترالیا، چیــن، ترکیــه و کشــورهای 
می رســد. فــروش  بــه  مختلــف  قیمت هــای  بــه  و  صــادر  عربــی 

ــا در  ــد، ام ــد می  کن ــتان را تولی ــران افغانس ــد زعف ــش از ۹۰ درص ــرات بی ه
حــال حاضــر در ۲۳ والیــت دیگــر بــه شــمول بامیــان، دایکنــدی، پنجشــیر، 
بدخشــان و نورســتان نیــز مــردم کشــت و تولیــد زعفــران را بدیلــی 
ــد. ــش داده ان ــران را افزای ــت زعف ــدازه ی کاش ــد و ان ــار می دانن ــرای کوکن ب

بصیراحمــد شــیرزاد متخصــص زعفــران ریاســت زراعــت والیت هــرات، در این 
بــاره می گویــد کــه زعفــران یــا طــای ســرخ نظــر بــه این کــه بــه آب کم تری 
نیــاز دارد، عایــد خــوب، ارزش غذایــی و طبی، صنعتی باالیــی دارد و از محصول 
عمــده صادراتــی بــه عنــوان بــا ارزش تریــن نبــات درســطح افغانســتان اســت.

ســال گذشــته هفــت هــزار و ۱۰ هکتــار زمینــدر والیــت هــرات تحــت کشــت 
ــن رســید.  ــک  ُت ــه ۱۷.۵۲۵ متری ــد آن ب ــزان تولی ــرار داشــت و می ــران ق زعف
امســال، هفــت هــزار و ۵۰۰ هکتــار زمیــن در هــرات تحــت کشــت زعفــران 
قــرار دارد و انتظــار مــی رود میــزان حاصــات آن بــه ۱۸ متریــک ُتــن برســد.

ــران  ــاق زعف ــرات از قاچ ــران کاران در ه ــماری از زعف ــال، ش ــن ح در همی
ــر  ــی خب ــا ارزش تجارت ــاه ب ــن گی ــته بندی ای ــرای بس ــی ب ــود امکانات و نب
می دهنــد. بــه گفتــه ی آنــان، هنــوز در بســیاری از ســاحات، زعفــران 
می شــود. پروســس  و  بســته بندی  آن  ابتدایــی  و  محلــی  شــکل  بــه 

ســید عبدالواحــد ســادات یک تــن از زعفــران کاران در ولســوالی پشــتون زرغون 
والیــت هــرات می گویــد: »کشــت امســال مــا بــا در نظــر داشــت آب وهــوای 
خــوب و بارنده گــی مناســب، خیلــی خــوب اســت و امــکان دارد کــه حاصــات 
ــش  ــف کاه ــکات مختل ــه مش ــر ب ــران نظ ــت زعف ــا قیم ــود، ام ــر ش بیش ت
ــان  ــا دهقان ــد ب ــت بای ــت و وزارت زراع ــگ شــده، دول ــازار آن کم رن ــه، ب یافت
همــکار باشــند و بــازار داخلــی و خارجــی را رونــق دهنــد، بــه دهقانــان پیــاز 
ــازند.« ــا بس ــاری را مهی ــازار معی ــایل کاری و ب ــی، وس ــود کیمای ــران، ک زعف

بســم اهلل حقیــار یــک تــن دیگــر از زعفــران کاران در ولســوالی غوریــان هــرات 
ــرای  ــی را ب ــتیم و بدیل ــران اس ــت زعف ــذاران کش ــا از بنیان گ ــد: »م می گوی
کوکنــار ســاختیم و رشــد زعفــران خیلــی خــوب اســت. امســال مــرض کرونــا 
ــر گذاشــته، وزارت زراعــت و نهادهــای  ــر کشــت و زراعــت تاثی ــن ب و قرنطی
ــران،  ــد، در ایجــاد ســاحه زعف ــان همــکاری کنن ــا دهقان ــد ب ــده بای کمک کنن
ــی وســایل کار و قرضه هــای کوچــک و  ــود کیمیای ــران، ک ــاز زعف ــه ی پی ارای
ــند.« ــن باش ــی دهاقی ــدت و حام ــکل طویل الم ــه ش ــان ب ــه دهقان ــزرگ ب ب

افغانســتان آب وهــوای مناســب بــرای کشــت و برداشــت زعفــران دارد. 
ــن  ــتان در بی ــران افغانس ــه، زعف ــی ذایق ــتیتوت جهان ــی انس ــاد ارزیاب ــر بنی ب
کشــورهای جهــان از لحــاظ کیفیــت، مقــام نخســت را گرفتــه اســت

      نعیم رضایی

به ۱۵۸ باغدار در نیمروز کود کیمیایی توزیع شد
طریــق  از  نیمــروز،  والیــت  مالــداری  و  آبیــاری  زراعــت،  ریاســت 
 ۱۵۸ بــه  زراعــت،  وزارت  مالــداری  و  باغــداری  ملــی  پــروژه ی 
خاشــرود  دالرام،  چهاربرجــک،  ولســوالی های  باغــداران  از  تــن 
کــرد. توزیــع  کیمیایــی  کــود  والیــت،  مرکــز  زرنــج  هم چنیــن  و 

ــال  ــی دو س ــان ط ــه برای ش ــده ک ــع ش ــه توزی ــانی ک ــه کس ــود ب ــن ک ای
اخیــر توســط پــروژه ی ملــی باغــداری و مالــداری باغ هــای جدیــد 
ســاخته شــده بــود. قــرار اســت از ایــن کمــک بــرای ۲۶۵ جریــب 
ــتفاده  ــود اس ــرام ک ــاغ، ۲۰ کیلوگ ــب ب ــر جری ــود. در ه ــتفاده ش ــاغ اس ب
ــه اســت. ــه منظــور رشــد باغــداری صــورت گرفت ــن کمــک ب می شــود. ای
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برنامه ی مدیریت محصوالت زراعتی؛
کار پروژه های عاجل به کجا رسید؟

پــس از آغــاز برنامــه ی مدیریــت محصــوالت 
ــد،  ــب ش ــر تصوی ــه ی آن دیرت ــه بودج ــی، ک زراعت
ــا  ــه کج ــا ب ــن پروژه ه ــت  کاری ای ــاال پیش رف ح
رســیده اســت؟ در ایــن گــزارش بــه مــرور مختصــر 
آن و تازه هــا در بــاره ی تطبیــق ایــن پروژه هــا 
ــت. ــده اس ــه ش ــف، پرداخت ــای مختل در والیت ه

از  مــاه  ســه ونیم  بــه  نزدیــک  گذشــت  بــا 
تحــت  زراعتــی  جدیــد  پروژه هــای  راه انــدازی 
در  زراعتــی  محصــوالت  »مدیریــت  برنامــه 
ــاری  ــت، آبی ــوی وزارت زراع ــا« از س دوره ی کرون
از  برخــی  در  پروژه هــا  ایــن  کار  مالــداری،  و 
پیــش  بــه  درصــد   ۵۰ بــه  نزدیــک  والیــات 
رفتــه اســت و تــا کم تــر از حــدود چهــار مــاه 
آینــده بــه صــورت کامــل، تکمیــل می گــردد.

حشــمت اهلل غفــوری معیــن آبیــاری و منابــع طبیعــی 
وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری، می گویــد هــدف 
از پروژه هــای جدیــد زراعتــی، که در سراســر کشــور 
ــدازی شــده اســت، جلوگیــری از فاســد شــدن  راه ان
محصــوالت زراعتــی و کارآفرنیــی در محــات 
ــق  ــا تطبی ــه ب ــد ک ــوری می افزای ــای غف ــت. آق اس
پروژه هــای جدیــد، از ضایــع و فاســد شــدن بخــش 
کانــی از محصــوالت زراعتــی جلوگیــری می شــود.

زراعتــی  محصــوالت  مدیریــت  برنامــه  طــرح 
کــه در تمویــل آن تنهــا ۱۰ درصــد دهقانــان 
ســهم می گیرنــد، ســاخت چهــار هــزار و ۳۳۲ 
کشــمش خانه، اعمــار ۱۴ هــزار و ۶۳۳ ســردخانه ی 
صفــر انــرژی یــا ذخیره خانــه  پیــاز و کچالــو، ایجــاد 
ــداری و  ــارک، خری ــدل س ــوه ُم ــردخانه  می ۸۸۴ س
ــک کننده ی  ــی خش ــتگاه آفتاب ــزار دس ــع یک ه توزی
ــا پروســس کننده گان  ــوه و ســبزی و همــکاری ب می
می شــود. داخلــی  زراعتــی  محصــوالت 

ــا  ــن پروژه ه ــوری، ای ــمت اهلل غف ــه ی حش ــه گفت ب
کــه قــرار اســت تــا چنــد مــاه آینــده تکمیــل شــوند، 
والیت هایــی را تحــت پوشــش دارد کــه بیش تریــن 
می کننــد. تولیــد  را  طــرح  شــامل  تولیــدات 
ُکل بودجــه ایــن پروژه هــای جدیــد زراعتــی هشــت 
ــه  ــت ک ــوری گف ــای غف ــی اســت. آق ــارد افغان میلی
در جریــان تطبیــق ایــن پروژه هــا بــرای ۱۹۱ 

ــتیم.  ــروف هس ــه مص ــت ک ــدود ۵۰ روز اس ــی ح حال
ــاختمان  ــم، و س ــت می ریزی ــم، کانکری ــت می زنی خش
می آریــم.« هــم  جغــل  می کنیــم،  آب دهــی  را 
حاجــی محمدعــارف مــرد دیگــری از مرکز کلکان اســت 
ــد:  ــروژه مســتفید شــده اســت. او می گوی ــن پ ــه از ای ک
»ســابق بــازار میــوه ی انگــور ثبــات نداشــت، مثــًا وقت 
ــن  ــت پایی ــه قیم ــتان ب ــه پاکس ــور ب ــل آن، انگ حاص
فــروش می شــد، حــاال می توانیــم بــازار را کنتــرل 
کنیــم، چــون اگــر میــوه بــه قیمت مناســب فروش نشــد، 
خشــک اش می کنیــم و از آن کشــمش می ســازیم.«
عبدالواســع کارگــر ماهــری اســت کــه در این پــروژه کار 
می کنــد. او می گویــد: »روزانــه ۸۰۰ افغانــی می گیریــم، 
چهــار نفــر دیگــر نیــز شــاگرد مــن  هســتند و در همیــن 
پــروژه یــک مــاه و ۱۰ روز شــد کــه مصــروف هســتیم.«

ــارت از  ــوول نظ ــی مس ــداهلل هوفیان ــال عب ــن ح در عی
ــار ۱۲۵  ــد: »کار اعم ــمش خانه ها، می گوی ــاخت کش س
ــان دارد  ــل جری ــوالی کاب ــت ولس ــمش خانه در هش کش
ــه  ــاختمان ها ب ــن س ــور،  ای ــیدن انگ ــل رس ــا فص و ت
کشــمش خانه ها،  ایــن  در  می رســد.  بهره بــرداری 
ویژه گی هــای  می شــود،  جــور  ســایه گی  کشــمش 
ــت،  ــا اس ــودن آن ه ــاری ب ــمش خانه ها، معی ــن کش ای
ــد.« ــد از آن کار بگیرن ــا ۱۰ ســال می توانن ــاک داران ت ت

ظرفیــت  کشــمش خانه ها  ایــن  از  یــک  هــر 
آن  از  و  دارد  را  تــازه  انگــور  تــن   ۱۶ نگهــداری 
ــه ی  ــد. هزین ــت می آی ــه دس ــمش ب ــن کش ــار ت چه
کابــل،  در  کشــمش خانه  پروژه هــای  مجموعــی 
می رســد. افغانــی  هــزار   ۲۸۰ و  میلیــون   ۱۰۷ بــه 

اســتالف،  ولســوالی های  در  کشــمش خانه ها  ایــن 
ده ســبز،  کلــکان،  میربچه کــوت،  فــرزه،  شــکردره، 
می شــود. ســاخته  پغمــان  و  گلــدره   ، قره بــاغ 

قابــل تذکــر اســت پــول ســاخت ۷۲ کشــمش خانه 
دیگــر منظــور شــده و قــرار اســت در روزهــای نزدیــک، 
ــردد. ــاز گ ــت آغ ــوی وزارت زراع ــز از س ــا نی کار آن ه
مدیریــت  بــه  مربــوط  پروژه هــای  تطبیــق 
بیش تــری  ســرعت  زراعتــی،  محصــوالت 
از  آن  بودجــه ی  تاییــد  در  تاخیــر  امــا  می گرفــت 
ســوی پارلمــان، باعــث شــد تــا ایــن پروژه هــا در 
شــود. راه انــدازی  ناوقت تــر  والیــات  از  شــماری 

ــود. ــاد می ش ــی ایج ــر کار دایم ــزار و ۳۰۹ نف ــرای ۶۰ ه ــرح، ب ــن ط ــق ای ــل تطبی ــا تکمی ــت و ب ــغل موق ــن ش ــزار و ۶۷۰ ت ه
پروژه هــا  ایــن  تطبیــق  کار  کــه  می  گوینــد  والیــات،  از  برخــی  در  زراعــت  ریاســت های  مســووالن  حــال،  همیــن  در 
رســید. خواهــد  پایــان  بــه  دیگــر  مــاه  دو  تــا  والیت هــا  از  برخــی  در  و  رفتــه  پیــش  بــه  درصــد   ۵۰ بــه  نزدیــک 

ریاســت زراعــت، آبیــاری و مالــداری والیــت پکتیــا، می گویــد کــه کار ســاخت ۸۱ ســردخانه و ذخیــره گاه پیــاز و کچالــو 
پایــان  بــه  پروژه هــا  ایــن  رونــد تطبیــق  اســت در جریــان مــاه جــاری خورشــیدی  قــرار  و  دارد  بــه ســرعت جریــان 
برســد. بــه گفتــه ایــن ریاســت، در والیــت پکتیــا ۴۰ ذخیــره گاه پیــاز و کچالــو و هم چنیــن ۴۱ ســردخانه صفــر انــرژی 
می شــود. ســاخته  پکتیــا  ولســوالی های  و  مرکــز  گردیــز  شــهر  در  جدیــد  پروژه هــای  ایــن  اســت.  ســاخت  حــال  در 

والیــت  ایــن  در  پیــاز  ذخیره خانــه   ۲۸ ســاخت  کار  گفتــه  نیــز  لوگــر  والیــت  زراعــت  ریاســت  هم چنیــن 
 ۲۸ ســاخت  کار  نزدیــک،  آینــده  در  اســت  »قــرار  می گویــد:  ریاســت  ایــن  می رســد.  پایــان  بــه  زودی  بــه 
شــوند.« ســپرده  بهره بــرداری  بــه  دهقانــان،  زیربناهــای  ایــن  و  تکمیــل  گــردد  والیــت  ایــن  در  پیــاز  ذخیره خانــه ی 
ادامــه دارد و قــرار  اعمــار کشــمش خانه های پــروژه مدیریــت محصــوالت زراعتــی در والیــت هــرات نیــز، بــا جدیــت 
اســت تــا دو مــاه دیگــر کار ســاخت ۱۰ هــزار و ۲۶ کشــمش خانه در هــرات تکمیــل و بــه بهره بــرداری ســپرده شــود.
اجــرای پروژه هــای مربــوط بــه مدیریــت محصــوالت زراعتــی کــه ابتــدا از والیــت کابــل آغــاز شــد، پیش رفــت خوب تری داشــته اســت.

ــل تــا ۵۰ درصــد پیش رفــت  کار اعمــار بخشــی از کشــمش خانه های پــروژه ی مدیریــت محصــوالت زراعتــی در والیــت کاب
داشــته و تــاک داران از امیدواری های شــان بــرای درآمــد بیش تــِر پــس از بهره بــرداری از ایــن کشــمش خانه ها می گوینــد.
بهاءالدیــن باشــنده ی دهکــده بوین قــره ولســوالی کلــکان والیــت کابــل اســت. او از مستفیدشــده گان ایــن پــروژه اســت و می گویــد: »به 
خاطــر کــه تغییــر در زنده گــی و درآمــد مــا رونمــا شــود، روزانــه در کشــمش  خانه مــن هشــت نفــر کار می کننــد، توقــع داریــم، در صورتی 
کــه بــازار میــوه انگــور خــوب نباشــد آن را بــه کشــمش ســبز یــا ســایه گی بــدل می کنیــم، دو هزار بتــه انگــور دارم، ســاالنه حــدود ۴۰۰ 
تــا ۵۰۰ هــزار از فــروش آن پــول بــه دســت مــی آرم، اگــر کشــمش خانه جور شــود، درآمــد من بــه ۸۰۰ هــزار افغانــی افزایــش می یابد.«
ــد:  ــد. او می گوی ــمش خانه کار می کن ــن کش ــاخت ای ــر در س ــث کارگ ــه من حی ــت ک ــه اس ــان منطق ــن از جوان ــک ت ــب اهلل ی مجی
»حــدود ۵۰ روز می شــود کــه در ایــن پــروژه کار می کنــم، کار مــا کانکریت ریــزی و جغل انــدازی، بیــل زدن، خشــت زدن و 
آب دادن اســت. بعضــی روزهــا تــا ۱۲ بجــه در ایــن پــروژه مصــروف می باشــیم، از وقتــی کــه قرنطیــن شــروع شــد، بــی کار بودیــم، 
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وترنران پنج والیت در بلخ آموزش دیدند
آموزشــی  برنامــه  یــک  از  حیوانــی  داکتــر   ۲۰
»تشــخیص کلینیکــی امــراض و تلقیــح« فارغ شــدند.
ــران در یــک برنامــه آموزشــی »تشــخیص  ایــن وترن
ــه کمــک اداره ی  کلینیکــی امــراض و تلقیــح« کــه ب
انکشــافی ایــاالت متحــده امریــکا از طریــق برنامــه ی 
ــت  ــتان در والی ــداری افغانس ــی مال ــره ی ارزش زنجی

ــد. ــود، آمــوزش دیدن بلــخ راه انــدازی شــده ب
وترنــران یادشــده کــه هــر کــدام دارای یــک کلینیــک 
ــان،  ــمنگان، جوزج ــخ، س ــای بل ــی در والیت ه حیوان
کنــدز و بدخشــان می باشــند، دربــاره القــاح مصنوعــی 
حیوانــی  بیماری هــای  کلینیکــی  تشــخیص  و 
معاینــات  گرفته انــد.  یــاد  را  تــازه  مهارت هــای 

ــت  ــز والی ــک، مرک ــداران در ایب ــی از باغ ــید یک عبدالرش
ــان  ــر در درخت ــدن ثم ــا دی ــاال ب ــت. او ح ــمنگان اس س
پســته ی باغــش کــه توســط وزارت زراعــت ســاخته شــده، 
بــاور یافتــه اســت کــه بــاغ پســته اش، می توانــد در آینــده 
چــرخ زنده گــی اش را مطابــق میلــش، بــه گــردش در آوَرد 

ــد. ــی را نصیبــش کن ــول خوب و پ
عبدالرشــید شــش جریــب بــاغ پســته دارد کــه بخشــی از 
ــاز  ــی آغ ــه حاصل ده ــال ب ــدی آن، امس ــای پیون نهال ه

کــرده اســت.
ــاره ی  ــت، درب ــداری وزارت زراع ــش باغ ــان بخ متخصص
باغ هــای پســته ای کــه در ســمنگان و دیگــر والیت هــای 
ــه  ــته ب ــه پس ــد، زمانی ک ــده، می گوین ــاد ش ــمالی ایج ش
ــد از  ــداران می توانن ــد، باغ ــاز کن ــت آغ ــی درس حاصل ده
یــک جریــب بــاغ پســته، در حــدود یک هــزار کیلــو پســته 

بــه دســت بیاورنــد.
تخنیکــی  راه نمایی هــای  تمامــی  کــه  عبدالرشــید 
ــت را در  ــداری وزارت زراع ــی باغ ــروژه ی مل ــدان پ کارمن
ــًا  ــاغ کام ــق کــرده اســت، حــاال یــک ب ــاغ خــود تطبی ب
میعــاری و بــه دور از امــراض و آفــات نباتــی دارد. او حــاال 
ــرد،  ــته اش می نگ ــان پس ــوی درخت ــه س ــه ب ــار ک ــر ب ه

بســیار شــادمان می شــود. 
ایــن باغــدار، بــا توجــه بــه ثمــری کــه درختانــش گرفتــه، 
ــته در  ــای پس ــاخت باغ ه ــه س ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ب
مناطــق کــم آب و للمــی، در راســتای خودکفایــی اقتصــادی 

ــراوان دارد. ــداران ثمربخشــی ف باغ
ــرای او  ــه ب ــت ک ــای وزارت زراع ــید از کمک ه عبدالرش
و دیگــر دهقانــان در بخــش ســاخت باغ هــای پســته 

صــورت گرفتــه، قدردانــی می کنــد.
باغ هــای ســاخته شــده توســط وزارت زراعــت بــرای 
شــماری از دهقانــان در شــمال کشــور، در حــال حاضــر بــه 
ــا شــکفتن  ــان ب ــرده اســت. هم زم ــروع ک ــی ش حاصل ده
ــادمانی در  ــد و ش ــته زاران، لبخن ــن پس ــن ای ــر گرفت و ثم

ــرده اســت. ــداران گل ک ــر باغ ــید و دیگ ــیمای عبدالرش س
ــر  ــان امیدوارت ــر پسته زارهای ش ــر و بیش ت ــی بهت ــه حاصل ده ــاال ب ــداران ح ــن باغ ای

شــده اند.
وزارت زراعــت از طریــق پــروژه ی ملــی باغــداری و مالــداری »NHLP« نزدیــک بــه 
شــش ســال پیــش، کار ســاخت باغ هــای پســته را در مناطــق للــم و کــم آب آغــاز کــرد، 
ــاب، ســرپل، جوزجــان و  ــخ، فاری ــت زون شــمال )بل ــج والی ــا در پن ــون تنه ــا اکن ــه ت ک
ســمنگان( در حــدود ۱۵ هــزار جریــب بــاغ معیــاری پســته ســاخته و ۱۸ هــزار و ۵۰۰ نهال 

پســته را در ایــن پنــج والیــت پیونــد زده اســت.
ــروز  ــته ها و ام ــور در گذش ــن کش ــی ای ــا ارزش صادرات ــام ب ــی از اق ــتان، یک ــته ی افغانس پس
ــا آن کــه ایــن ســرمایه ی بــزرگ، در پــی جنگ هــای چندیــن ســاله طرف هــا، اکثــراً  اســت. ب
ــه  ــت، رو ب ــای وزارت زراع ــا تاش ه ــور، ب ــته زارهای کش ــاال پس ــا ح ــود، ام ــده ب ــب ش تخری

افزایــش و حاصاتــش در حــال رشــد اســت.

فزیکــی و کلینیکــی حیــوان بیمــار، بیماری هــای 
ســقط کننده،  بیماری هــای  اخبــار،  قابــل  ســاری 
پرازیت هــای خونــی، تســممات، تشــخیص حامله گــی 
حیوانــات،  تاریخچــه القــاح مصنوعــی، اهمیــت القــاح 
مصنوعــی در صنعــت گاوداری، عایــم »نرطلبــی« و 
ــامل  ــات ش ــی حیوان ــق نرطلب ــان دقی ــایی زم شناس

ــود. ــی ب ــه آموزش ــن برنام ــوای ای محت
ایــن شــرکت کننده گان از راه انــدازی چنیــن برنامــه ی 
آموزشــی اســتقبال کردنــد و موضوعــات تدریــس 
ــد. ــده  و مهــم تلقــی کردن ــرای خــود آموزن شــده را ب
شــرکت کننده گان  از  یــک  هــر  بــرای  هم چنــان 
یــک بســته ی القــاح مصنوعــی شــامل وســایل القــاح 

ــد. ــع ش ــی توزی مصنوع
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