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به نام خداوند مهربان!

جاللتماب محمد سرور دانش معاون مقام عالی ریاست جمهوری
محترم والی صاحب والیت دایکندی
محترم .................
محترم ................
محترم ..................

مردم شریف ،باعزت و زحمت کش والیت دایکندی ،و ژورنالیستان عزیر رسانه
ها
السالم علیکم و رحمت ا ..و برکاته !
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خداوند را سپاس گذار استم که توفیق حضور در جمع شما مردم شریف را برایم
اعطا نمود .
قبل از همه جا دارد که از جان فشانی ها و سنگر داری های سربازان و افسران
قوای مسلح افغانستان که شب و روز برای دفاع از کشور عزیز ما خدمت می
نمایند یاد آوری نماییم و این قهرمانان وطن را بستاییم .

وزارت زراعت آبیاری ومالداری با در نظر داشت نیازمندی مردم والیت
دایکندی و محروم بودن آنها از عرضه خدمات بهتر ،در جریان سال گذشته و
امسال برنامه های مفصلی را طرح وعملی نموده است که نتایج آن به خوبی در
انکشاف زراعت این والیت مشهود است .
ما در جریان سال گذشته قادر شدیم در بخش های مختلف چون آبیاری،
باغداری ،مالداری و دیگر بخش ها – خدمات مهمی را برای کمک به دهقانان
این والیت انجام دهیم  .با توجه به محدویت زمان اینک به توضیح و تشریک
بخش هایی که در جریان سال گذشته انجام یافته می پردازم وهمچنان پالن های
امسال وزارت زراعت برای والیت دایکندی را برایتان واضح می نمایم.
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حاضرین گرامی !
ما امسال با بودجه عمومی نزدیک به  48میلیون افغانی که  38.5میلیون آن
بودجه انکشافی این والیت است وارد عمل شده ایم  .با توجه به تجارب واندوخته
هایی که در جریان سال گذشته وسال های گذشته کسب نموده ایم اینک میخواهیم
فعالیت های مثمر تری را در بخش های مختلف انجام دهیم .

در بخش آبیاری :
امسال در نظر داریم کار پخته کاری  40ذخیره آبیاری را در دایکندی عملی
نماییم  .درکنار آن کار پخته کاری دو سربند نیز در حال اجرا است و درکنار آن
به طول  10کیلو متر کار پخته کاری یک کانال آب نیزدر جریان است  .در عین
حال کار اعمار سربند ( غودار – قریه غودار مرکز والیت دایکندی) ترناب دره
سیدان مرکز والیت دایکندی  ،و اعمار سربند ده عروس ولسوالی اشترلی در حال
اجرا قرار دارد و امید است تا آخر امسال به بهره برداری سپرده شود
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در ولسوالی اشترلی یک کانال آبیاری به طول  400متر احداث می شود  5ترناب
د رقریه زرد سنگ مرکز والیت ایجاد خواهد شد و  10حوض آب هرکدام به
ظرفیت  500متر مکعب آب در هشت ولسوالی اعمار میگردد .

در بخش باغداری :
ما در جریان سال گذشته توانستیم  736جریب باغ جدید انواع میوه را د روالیت
دایکندی احداث کنیم – درحالی که پالن ساخت باغ های جدید برای این والیت
 200جریب بودو ما توانستیم تقریبا بیش از  % 170بیشتر از پالن طرح شده باغ
ایجاد نماییم .
همچنان در پالن داشتیم  400جریب باغ کهنه را به باغ های عصری و جدید
مبدل سازیم اما این پالن هم به اثر تالش های متخصصین وزارت زراعت به
مراتب بیشتر تطبیق گردید و ما توانستیم تا پایان سال  1395در والیت دایکندی
 866جریب باغ کهنه و سابقه را به باغ جدید و عصری مبدل سازیم .
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برای ترویج باغ های متراکم که یک شیوه جدید باغداری است  2جریب باغ جدید
احداث نمودیم .

و اما در سال جاری  -ما در پالن داشتیم  900جریب باغ جدید در این والیت
احداث کنیم که تنها درجریان کمپاین بهاری نهال شانی ما توانستیم  1069جریب
باغ جدید احداث نماییم .
در پالن بود که  1600جریب باغ کهنه را به شیوه های عصری و جدید احیا
نماییم اما این برنامه نیز تا حال بیشتراز پالن طرح شده تطبیق گردیده و ما قادر
شدیم تا حال  2147جریب باغ کهنه را باز سازی و عصری سازی نماییم .
در پالن امسال احداث  10جریب باغ نیمه متراکم شامل است که  5جریب آن
درکمپاین بهاری ساخته شده و نیمه دوم این پالن در کمپاین خزانی نهال شانی
تطبیق خواهد شد .
همچنان امسال قادر شدیم  26600اصله نهال غیر مثمر را در ساحات مختلف این
والیت غرس نماییم
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دربخش مالداری :
در جریان سال گذشته ما توانستیم یک باب کلینک حیوانی را در ولسوالی گجران
ایجاد کنیم و اما امسال در پالن ما است تا بیش از  9700گاو و گوساله و 5300
بز و گوسفند را در برابر بروسلوز واکسین نماییم و سه کلینک صحت حیوانی را
د رولسوالی های سنگ تخت و کیتی ایجاد نماییم  .همچنان برنامه کنترول کنه
برای جلوگیری از انتشار مرض تب کنگو عملی می شود .

در بخش توزیع گندم بزری :

سال گذشته ما توانستیم  72متریک تن تخم اصالح شده بزری و  144تن کود
کیمیاوی یوریا را برای دهقانان این والیت توزیع کنیم و  8قطعه نمایشی زعفران
را ایجاد نماییم  -اما امسال  150متریک تن تخم اصالح شده بزری برای دهقانان
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توزیع خواهد شد و همجنان  20قطعه نمایشی زعفران برای رایج نمودن کشت
این نبات قیمت بها در والیت دایکندی ایجاد می گردد.

در بخش زنان :
در سال گذشته نزدیک به  1600باغچه خانگی برای زنان ایجاد شد  .برای 700
زن تخمیانه سبزیجات ووسایل زراعتی توزیع گردید  9باب باغچه مکتبی مجهز
با وسایل زراعتی ایجاد شد و همچنان  8گرین هاوس در سه ولسوالی و مرکز
والیت دایکندی احداث گردید .
برای آموزش بهتر زنان زراعت پیشه  700زن در بخش های مختلف منجمله
پروسس مواد غذایی ،ایجاد گرین هاوس ها ،احداث باغجه های خانگی و تعلیمات
تغذی آموزش دیدند .
امسال درپالن داریم تا  1000باغچه خانگی سبزیجات ایجاد کنیم که خوش بختانه
هنوز که نیمه سال است ما توانستیم این پالن را تقریبا تکمیل نماییم .
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در بخش مبارزه با افات طبیعی :
ما درجریان سال گذشته توانستیم  1500جریب زمین را از وجود ملخ و 7500
جریب زمین را ا زوجود مور پت دار پاک سازی نماییم و امسال درنظر داشتیم
 5000جریب زمین را از وجود مور پت دار ،ملخ و کنه های نباتی پاک سازی
کنیم .اما خوش بختانه این پالن بیشتر از حد تعیین شده عملی شد و در مجموع
 6900جریب زمین را از وجود آفات یاد شده پاک سازی نمودیم.

حاضرین گرامی !
امروز اینجا هستیم تا شماری از پروژه هایی را که تکمیل گردیده است به بهره
برداری بسپاریم .
_ افتتاح یک باب حوض آب د رشهر نیلی مرکز والیت دایکندی.
_ افتتاح یک ساختمام دو اطاقه برای بخش های اداری ریاست زراعت و دیوار
احاطه یک گدام به طول  444متر که از بودجه انکشافی وزارت زراعت ساخته
شده است.
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و برای شماری از دهقانان عزیز یک مقدار تخم رشقه و کود کیمیاوی نیز توزیع
میگردد.

وزارت زراعت ابیاری و مالداری متعهد است تا با عرضه بهترین و موثر ترین
خدمات برای دهقانان ،باغداران و مالداران والیت دایکندی برای آنان مصدر
خدمات شایان شود  .آرزو دارم مردم عزیر دایکندی درعملی شدن برنامه ها و
پالن های طرح شده – ما را یاری رسانند و در تطبیق شفاف این برنامه ها با ما
همکار باشند .

تشکر

