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 حشمت اهلل حبیبی

ریاســت زراعــت، آبیــاری و مالــداری والیت کاپیســا 
از حاصــات ۳۶۰ تنــی جلغــوزه در ســال جــاری از 
ــاحه  ــد؛ س ــد و می گوی ــر می ده ــت خب ــن والی ای
ــک  ــت نزدی ــن والی ــوزه در ای ــش جلغ ــت پوش تح
ــترین آن در  ــه بیش ــت ک ــار اس ــزار هکت ــه دو ه ب
ــع  ــای واق ــگاب و اله س ــراب، ت ــوالی های نج ولس

اســت.
شــیوه پروســس جلغــوزه در ایــن والیــت بــه 
ــرد،  ــا مشــکاتی صــورت می گی ــنتی و ب شــکل س
ــدون پروســس  ــن اواخــر تاجــران آن را ب ــا در ای ام
ــدرن  ــد و توســط ماشــین آالت م ــداری می کنن خری
ــی  ــای محل ــوزه از بازاره ــد. جلغ ــس می کنن پروس
جمــع آوری می شــود و بــه والیــات هم جــوار و 

مرکــز انتقــال داده می شــود.
می گویــد:  کاپیســا  والیــت  زراعــت  رییــس 
ــال های  ــه س ــبت ب ــال نس ــوزه امس ــات جلغ حاص
ــًا  ــود و قیمــت آن مناســب تقریب ــر ب گذشــته بیش ت
یــک کیلــو جلغــوزه در ایــن والیــت در ســال جــاری 
بــه دو هــزار و ۵۰۰ افغانــی رســیده اســت کــه بیــش 
از ۹۲۲ میلیــون افغانــی عایــد داشــته اســت کــه بــر 
ــاده ای گذاشــته  ــر فوق الع ــردم اث رشــد اقتصــادی م

اســت.
از فروشــنده گان جلغــوزه در  گاب الدیــن عیــار 
والیــت کاپیســا می گویــد: »حاصــات جلغــوزه 
امســال خــوب بــود قیمــت آن نــه تنهــا در کاپیســا 
ــادرات  ــا ص ــود. ب ــاال ب ــور ب ــر کش ــه در سراس بلک
از  بیــرون  بــه  جلغــوزه 
جلغــوزه  بهــای  کشــور، 
و  اســت  یافتــه  افزایــش 
درآمــد خوبــی بــرای مــردم 

اســت.«
ــن از  ــک ت ــان ی ــان جه خ
ــل  ــدوی کاب ــران در من تاج
»جلغــوزه  می گویــد: 
کــه  اســت  میــوه ای 
زیــاد  آن  تقاضاکننــده ی 
زیــاد  مــردم  و  اســت، 

می خرنــد، امســال بــه خاطــر افزایــش صــادرات آن 
ــه  ــی فروخت ــزار افغان ــه ه ــا س ــزار و ۵۰۰ ت از دو ه
می شــد، زیــاد مــردم نمی تواننــد کــه بخرنــد و 

کننــد.« اســتفاده 
ــت  ــن والی ــنده گان ای ــری از باش ــمار دیگ ــا ش ام
می گوینــد کــه کوه هــای للمــی جلغــوزه در معــرض 
خطــر اســت، زیــرا قطــع نمــودن ایــن نهــال توســط 
ــوزه را  ــزان ســاحه ی پوشــش جلغ ــردم محــل می م
ــت در  ــت و حکوم ــت وزارت زراع ــش داده اس کاه
ــاش  ــر ت ــد بیش ت ــوزه بای ــش حاصــات جلغ افزای
کنــد و از کوه هــا بایــد محافظــت شــود و باغ هــای 
ــرا  ــود زی ــترش داده ش ــوزه گس ــی جلغ ــی و آب للم
ایــن میــوه بازارهــای خوبــی در داخــل و بیــرون از 

کشــور دارد.
ــت  ــراب والی ــوالی نج ــنده گان ولس رازق داد از باش
کاپیســا می گویــد: »دســتگاه پروســس جلغــوزه 

وجــود نــدارد مــا بــه مشــکل آن را پروســس 
می فروشــیم،  پروســس  بــدون  حتــا  می کنیــم، 
ــده  ــم ش ــان ک ــوزه در کوه م ــان جلغ ــاحه درخت س
توســط مــردم بــه صــورت مخفیانــه قطــع می شــه 

می شــه.« ســوختانده  و 
بــا آغــاز صــادرات جلغــوزه از دهلیزهــای هوایــی و 
امضــای قــرارداد پنــج ســاله ی صــادرات جلغــوزه بــه 
چیــن و نیــز آغــاز صــادرات بــه کشــورهای دیگــر، 
بهــای جلغــوزه افزایــش یافتــه اســت و گــراف رشــد 

اقتصــادی محصــوالت زراعتــی بــاال رفتــه اســت.
کاپیســا بــا کوه هــای پــر از جنــگل جلغــوزه، 
فرصت هــای بزرگــی کاری و درآمــد در بخــش 
توســعه ی جنگل هــا و حاصــات ایــن میــوه را دارد.

رییس زراعت والیت کاپیسا 
می گوید: حاصالت جلغوزه 

امسال نسبت به سال های 
گذشته بیش تر بود و قیمت 
آن مناسب تقریبًا یک کیلو 
جلغوزه در این والیت در 
سال جاری به دو هزار و 

۵۰۰ افغانی رسیده است که 
بیش از ۹۲۲ میلیون افغانی 

عاید داشته است و بر 
رشد اقتصادی مردم
 اثر فوق العاده ای 

گذاشته است.
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شرکت های تولیدی و خدماتی برای نمایش 
محصوالت شان و برای اخذ غرفه به این شماره ها 

 در تماس شوند.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری   میله دهقان و بیست و پنجمین نمایشگاه محصوالت 
زراعتی را  از ۲ تا  ۵ حمل 1۳۹۹ در بادام باغ کابل برگزار می کند.

یادآوری:  
درخواست ها بعد از ۲۴ حوت 1۳۹۸پذیرفته نمی شود. 

۰۲۰۲۹۲۲۴۴۰/۰۷۸۱۹۸۰۱۸۰
agfair@mail.gov.af
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