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به نام خداوند مهربان

محترم والی صاحب والیت بامیان....................
محترم ..................................................
محترم ..................................................

اقایان ...................................................
مردم شریف ،باعزت و سربلند والیت بامیان ،دهقانان عزیز  ،ژورنالیستان محترم
رسانه ها

السالم علیکم و رحمت ا ..وبرکاته !
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خوشحال استم که این بار جشن گل کچالو – بهانه ای برای دیدار ما و شما گردید
 .والیت باستانی بامیان که مهد تمدن در ادوار گذشته تاریخ این سرزمین است ،
مهد پرورش انواع محصوالت زراعتی نیز می باشد  .بیشتر مردم بامیان به دلیل
مساعد بودن آب و هوا و اقلیم این والیت برای رشد کچالو – به کشت آن می
پردازند  .بامیان بزرگترین مزرعه کچالو درافغانستان است که بیش از %80
کچالوی مصرف تمام کشور را تهیه می کند.
گل کچالو نوید حاصل خیزی این محصول با برکت افغانستان است و فصل گل
کچالو  ،فصل لبخند و سرور دهقانان بامیانی است.
این بار به ابتکار وزارت زراعت ابیاری ومالداری – ما در این لبخند دهقانان
بامیان شریک شدیم و این سرور را با هم جشن گرفتیم .
این حضور بهانه ای است برای بازگو نمودن آنچه ما در بامیان انجام دادیم و
اینک در جریان سال جاری انجام میدهیم .
بامیان یکی از والیات مهم زراعتی و مورد توجه وزارت زراعت است .
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فعالیت های گسترده و مهمی در جریان سال گذشته و امسال در عرصه بهبود
وضعیت زراعت و انکشاف آن دراین والیت انجام یافته است که اینک بخش های
مختصر آنرا برای شما اعالم میکنم

وزارت زراعت آبیاری ومالداری امسال با بودجه مجموعی  131.7میلیون افغانی
که  116.5میلیون آنرا بودجه انکشافی تشکیل میدهد برای والیت بامیان وارد کار
شد .دستاوردهای سال گذشته و پالن های امسال از این قرار است :
در بخش ابیاری :
سال گذشته ما توانستیم پروژه سربند قریه تابه خانه در ولسوالی یکاولنگ ،پروژه
سربند شش پل درمرکز بامیان ،حوض سیاه دره نور در یکاولنگ ،حوض آبیاری
سرخوشک در ولسوالی شیبر را تکمیل کنیم که در نتیجه این فعالیت 1275
جریب زمین زراعتی آبیاری شده وحدود  400خانواده از ان مستفید میگردند
درکنار آن  12ذخیره کوچک آبی هرکدام به ظرفیت  5000مترمکعب اب ایجاد
شده  -سه حلقه چاه عمیق حفر  5دستگاه واترپمپ آفتابی توزیع و نصب گردید.
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امسال در پالن داریم تا پروژه سربند دهن زرد بیتاب درولسوالی پنجاب ،سربند
وکانال دوآبه در ولسوالی ورس ،حوض خشکک و پروژه محافظه کانال در
ولسوالی یکاولنگ را تطبیق کنیم و کار تحکیم کانال سنگ نوشته در ولسوالی
ورس را عملی سازیم  .از تطبیق این پروژه ها نزدیک به  2100جریب زمین
آبیاری میگردد و حدود  790خانواده مستفید میگردند  .امسال همچنان در نظر
داریم  14ذخیره کوچک آبی با سهم  %50دهقانان 3 ،بند کوچک کنترولی برای
مدیریت آب با سهم  %25دهقانان 3 ،ذخیره گاه خاکی آب با سهم  %25دهقانان،
و توزیع ونصب  3دستگاه واترپمپ آفتابی با سهم  %35دهقانان را عملی سازیم.

در بخش باغداری و حفاظه نباتات:
در سال گذشته  789جریب باغ جدید انواع میوه دربامیان احداث شد وبه شکل
نمونه یک جریب باغ متراکم نیز احداث گردید در کنار آن دو کلینک سیار حفاظه
نباتات در بامیان فعال گردید در موازی به  50هکتار زمین مجادله علیه ملخ و در
 100هزار اصله نهال مجادله علیه مور پت دار صورت گرفت اما امسال در
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نظر داریم  1325جریب باغ جدید و  3جریب باغ متراکم احداث نماییم و همچنان
 3کلینک سیار نباتی ایجاد نماییم 158 .قطعه نمایشی در خصوص مدیریت همه
جانبه آفات و  158قطعه نمایشی  FFSنیز ایجاد خواهد شد
در موازی به  500هکتار زمین مجادله علیه ملخ صورت گیرد و  120هزار
اصله نهال از وجود مور پت دار پاک سازی گردد همچنان امسال در مساحت
 1000جریب زمین مجادله علیه قانغوزک کچالو صورت خواهد گرفت در جریان
سال گذشته  500جریب علفچر دوباره احیا گردید دو انجمن علفچر ها ایجاد شد
و  6000اصله نهال آبیاری ومحافظت شد.
در بخش مالداری :
در مجموع در سال گذشته ما قادر شدم بیش از  102هزار رس مواشی و 107
هزار راس حیوان خانگی را در برابر امراض مختلف به خصوص بروسلوز
حیوانی واکسین نماییم و بیش از  84هزار راس مواشی را تداوی نماییم .امسال
در نظر داریم واکسین بروسلوز را باالی نزدیک به  86500راس مواشی در
بامیان تطبیق نماییم
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در بخش حمایت از زنان:
در جریان سال گذشته ما توانستیم  1435باغچه خانگی را برای زنان در بامیان
ایجاد کنیم در کنار آن  9باغچه مکتبی 8 ،گرین هاوس متوسط و 12سبز خانه
کوچک برای آنها ایجاد نماییم  .امسال در نظر داریم  1200باغچه خانگی برای
زنان در بامیان احداث کنیم
توزیع تخم های اصالح شده :
سال گذشته  117متریک تن تخم اصالح شده  234،تن کود کیمیاوی برای
دهقانان توزیع شد د رکنار آن ده قطعه نمایشی زعفران نیز ایجاد گردید همچنان
برای  700خانم تخمیانه سبزیجات توزیع گردید اما امسال در نظر داریم 180
متریک تن تخم اصالح شده برای  3600دهقان مستحق توزیع کنیم.
همچنان در جریان سال گذشته بیش از  2000دهقان به شمول زنان ومردان
دربخش های مختلف زراعت و مالداری اموزش دیده اند و در کنار آن صدها قلم
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وسایل باغداری ،افت کش ها ،وسایل حفاظه نباتات ،وسایل زنبور داری و دیگر
امکانات به دهقانان در بامیان توزیع شده و این روند برای امسال نیز ادامه دارد.
و دربخش اعطای قرضه ها به دهقانان و مالداران – ما درجریان سال گذشته
توانستیم بیش از  15.2میلیون افغانی قرضه را به دهقانان والیت بامیان بپردازیم
و برای امسال نیز برنامه های متعدد ومختلفی برای حمایت از آنان در نظر
داریم

حاضرین گرامی!
احداث ذخیره خانه ها برای کچالو و حمایت دهقانان برای حفاظت محصوالت
زراعتی شان و تنظیم مارکیت بخش مهم برنامه کاری وزارت زراعت برای
والیت بامیان است .دراین راستا د رسال های گذشته دستاورد های چشمگیری
داشتیم  .تنها درجریان سال گذشته ما قادرشدیم  605ذخیره خانه انفرادی کچالو (
هرکدام به ظرفیت  20متریک تن) و  18ذخیره خانه کو پراتیفی (  60متریک
تن ) احداث کنیم خوش بختانه امسال نیز توانستیم  190ذخیره خانه جدید و4
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قطعه نمایشی کچالو را ایجاد کنیم که شما امروز درجریان همین سفر شاهد افتتاح
این ذخیره خانه ها خواهید بود
درکنار آن امروز تاسیسات فارم تحقیقاتی مال غالم که سال گذشته کار باز سازی
آن آغاز شده بود واکنون تکمیل گردیده است نیز به بهره بردرای سپرده می شود
.
این فارم که در مساحت  33جریب زمین احداث شده -در آن انواع تحقیقات به
خصوص تحقیق د رمورد غله و گندم صورت میگیرد فارم تحقیقاتی مال غالم به
هزینه مجموعی بیش از  19.3میلیون افغانی از طریق پروژه  AAIPوزارت
زراعت باز سازی گردیده است
همچنان یک مرکز برای سیاحان که از پارک ملی بند امیر دیدن می کنند ایجاد
گردیده که این ساحه نیز در جریان همین سفر ما به بامیان افتتاح میگردد در کنار
آن سنگ تهداب سربند کانال قریه قلندریان در ولسوالی یکاولنگ گذاشته می شود
که با تکمیل کار این سربند  50جریب زمین تحت پوشش آبیاری قرار خواهد
گرفت و  100فامیل ازان مستفید میگردند.
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ما برای کار بیشتر وبهتر برای مردم افغانستان متعهد استیم و هرروز تالش می
نماییم تا به بهترین شیوه ،خدمات را به مردم در سراسر کشور عرضه نماییم.
همکاری و حمایت مردم در راستای تطبیق شفاف وموثر پروژه ها – مارا یاری
می رساند تا با روحیۀ عالی در دور ترین مناطق کشور خدمات را عرضه نماییم.

