
از شیوع کنگو جلوگیری کنیم

کشــت قطــاری و افزایــش حاصــات مــزارع 
حاجــی محمدصالــح 

گپ دهقان 

هفته نامه

داستان موفقیت

ــلامنان  ــم و مس ــرار داری ــان ق ــعید قرب ــد س ــتانه عی در آس

جهــان در ایــن عیــد قربانــی می کننــد. در افغانســتان 

ایــن عیــد، گوســفند را  معمــول اســت کــه مــردم در 

قربانــی می کننــد. بــا توجــه بــه این کــه گوســفند یکــی از 

ــات ناقــل مــرض تــب خون دهنــده )کنگــو( اســت،  حیوان

بایــد در هنــگام ذبــح آن، توصیه هــای صحــی در نظــر 

ــه خــود  ــواده و جامع ــا ســامت خــود، خان ــه شــود ت گرفت

را تضمیــن و از شــیوع احتاملــی ایــن بیــامری جلوگیــری 

کنیــم. | 2 2

ــارق  ــه داغ ع ــان قری ــی از دهقان ــح یک ــی محمدصال حاج

ولســوالی چهــاردره والیــت کندز اســت. او و ســایر دهقانان 

در ایــن قریــه از ســال ها بدین ســو در کشتزارهای شــان 

کشــت  یک نواخــت  و  عنعنــه ای  شــیوه  بــه  را  گنــدم 

ــی،  ــه منایش ــردن قطع ــی ک ــد از عمل ــا بع ــد، ام می کردن

حاصات شــان افزایــش یافــت و ایــن شــیوه مــورد توجــه و 

ــت.| 2 ۳ ــرار گرف ــا ق ــند آن ه پس
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ماقات وزیر زراعت با نماینده
 UNODC برای افغانستان 

د زعفرانــو پراختیــا څخــه د ماتــړ ملــي کمېټــې 
ــوم  ــه ن ــتان پ ــران د افغانس ــو زعف ــډه؛ د ګاونډی غون

ــږي ــورل کې پل

افزایش ۵۷.۵ میلیون دالری
 بودجه پروژه EATS از سوی بانک جهانی

ارزیابی کارکرد ریاست های زراعت والیات 

uوزیــر زراعــت، آبیــاری و مالــداری 

بــا ســیرس گویــدس، مناینــده دفــر 

جــرم  و  مخــدر  مــواد  بــا  مقابلــه 

 )UNODC( ــد ــل متح ــازمان مل س

برای افغانســتان، در مــورد همکاری 

ایــن دفــر بــا ســکتور زراعــت دیــدار 

کــرد.

دیــدار  ایــن  در  گویــدس  آقــای 

در  یو ان او دی ســی  کــه  گفــت 

بخــش تســهیل دسرســی مــردم 

بین املللــی  مارکیت هــای  بــه 

کار  افغانســتان  در  ترانزیــت  و 

ــرد  ــاوه ک ــان ع ــد. او هم چن می کن

ــدارۍ  ــو او مال ــې، اوبولګول uد کرن

وزارت پــه مســلکي معینیــت کــې 

کیفیــت  د  زعفرانــو  صــادرايت  د 

تضمیــن د تخنیکــي کــړن الرې د 

غنــي کولــو پــه پــار مشــوريت غونــډه 

ــوه. ــول ش ــه الره واچ پ

ــې وزارت  ــې د کرن ــډه، چ ــه غون دغ

مرســتیال  مالــدارۍ  او  کرنــې  د 

ــه مــرۍ جــوړه  ــري پ شېرشــاه امی

شــوې وه پــه کــې د څــو نــورو ادارو 

اســتازو هــم ګــډون درلــود او پــر 

uاخرت مو مبارک شه!

د لــوی اخــر د رارســېدو پــه مناســبت د افغانســتان متدینــو خلکــو 

او پــه ټــول هېــواد کــې خپلــو ګرانــو همکارانــو  تــه د زړه لــه کومــې 

مبارکــي وایــم او لــه لــوی خــدای )ج( څخــه غــواړم، چــې د ټولــو 

عبادتونــه پــه خپــل ســپېڅيل دربــار کــې قبــول او مقبــول کــړي.

ــوره  ــوه غ ــووايل ی ــۍ او ی ــامي ورورول ــۍ، اس ــر د خوښ ــوی اخ ل

او هېــواد ځــان  بېلګــه ګڼــل کېــږي. هیلــه ده، ســوله رايش 

بســياينې تــه ورســېږي.

په درنښت

د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزیر

ډاکټر انوارالحق احدي

عید مبارک!

و  رشیــف  مــردم  بــه  را  اضحــی  ســعید  عیــد  فرارســیدن 

مســلامن افغانســتان و به ویــژه کارمنــدان وزارت زراعــت، 

ــم. ــک می گوی ــات، تربی ــز و والی ــداری در مرک ــاری و مال آبی

ضمــن اســتدعا از درگاه خالــق الیــزال بــرای اجابــت طاعــات 

و عبادات تــان، آرزومنــدم کــه صلــح برقــرار شــود و کشــور بــه 

خودکفایــی برســد.

با احرام

داکر انوارالحق احدی

وزیر زراعت، آبیاری و مالداری

ــی  ــن مال ــی معی ــادی رفیع uعبداله

و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت  اداری  و 

مالــداری، می گویــد کــه کارکردهــای 

ریاســت های زراعــت در ۳۴ والیــت 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد ارزیاب م

ایــن  کــه  می افزایــد  رفیعــی  آقــای 

مــرف  به منظــور  ارزیابی هــا 

بودجــه، اصاحــات اداری و میــزان 

پروژه هــا در ســطح والیــت  تطبیــق 

مأموریــت  در  مؤسســه  ایــن  کــه 

خویــش ســه هــدِف تطبیــق قانــون، 

ــل را  ــعه بدی ــی و توس ــت جزای عدال

می کنــد. دنبــال 

وزیــر  احــدی،   انوارالحــق  داکــر 

زراعــت، آبیــاری و مالــداری، ضمــن 

ابــراز تشــکر از همکاری هــای دفــر 

جــرم  و  مخــدر  مــواد  بــا  مقابلــه 

خواســتار  متحــد،  ملــل  ســازمان 

ــد.  ــاد ش ــن نه ــکاری دوام دار ای هم

مــورد  در  گویــدس  آقــای 

ــی  ــای دوام دار  ان او دی س فعالیت ه

داد. اطمینــان  افغانســتان،  در 

بېابېلــو موضوعاتــو خــربې اتــرې او 

سامشــورې وشــوې.

ــې وزارت  ــې دکرن ــډه ک ــه دې غون پ

مســلکي مرســتیال شېرشــاه امیــري 

وویــل: »زعفــران زمــوږ د هېــواد لــه 

ترټولــو عمــده او ارزښــت لرونکــو 

کرنــې  او  دی  څخــه  محصوالتــو 

پاملرنــه  ډېــره  ورتــه  هــم  وزارت 

کــوي، ترڅــو کرکېلــه یــې الډېــر 

ترویــج او پراخــه يش.
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اســت. گرفتــه  صــورت 

وی افــزود کــه در ایــن ارزیابی هــا مــرف 

بودجــه دو ســاله ریاســت های زراعتــی در 

ــکیاتی  ــتم تش ــان سیس ــات و هم چن والی

گرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد  ادارات  ایــن 

ریاســت های  ارزیابــی  ایــن  در  اســت.  

زراعــت در والیــات از نــگاه کارکــرد بــه 

ــف  ــط و ضعی ــوب، متوس ــوری خ ــه کتگ س

شــده اند. دســته بندی 

هېواد کې د امو ونو دودولو 

په پار هڅې؛ 

ځینو والیتونو کې یې پایلې 

مثبتې دي

۴ 2 |
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در آســتانه عیــد ســعید قربــان قــرار داریم و مســلامنان جهان 

در ایــن عیــد قربانــی می کننــد. در افغانســتان معمول اســت 

ــا  ــد. ب ــی می کنن ــن عیــد، گوســفند را قربان کــه مــردم در ای

ــل مــرض  ــات ناق ــه این کــه گوســفند یکــی از حیوان توجــه ب

تــب خون دهنــده )کنگــو( اســت، بایــد در هنــگام ذبــح آن، 

توصیه هــای صحــی در نظــر گرفتــه شــود تــا ســامت خــود، 

ــی  ــیوع احتامل ــن و از ش ــود را تضمی ــه خ ــواده و جامع خان

ایــن بیــامری جلوگیــری کنیــم.

ــوان  ــان و حی ــان انس ــرک می ــامری مش ــک بی ــو ی ــب کنگ ت

اســت. ایــن بیــامری کــه مرگ ومیــر باالیــی دارد، از گزیــده 

ــز و گوســفند توســط کنــه،  ــات از قبیــل گاو، ب شــدن حیوان

ــن  ــه ای ــا ب ــوان مبت ــا حی ایجــاد می شــود. وقتــی انســان، ب

مــرض در متــاس قــرار می گیــرد یــا گوشــت آن را ـ اگــر 

خــوب پختــه نشــود ـ بخــورد، ایــن بیــامری بــه انســان 

ــان  ــا انس ــامل ب ــان های س ــاس انس ــود. از مت ــل می ش منتق

مبتــا بــه کنگــو، آن هــا نیــز مبتــا می شــوند و بدیــن ترتیــب 

ــد. ــیوع می یاب ــانی ش ــه انس ــامری در جامع ــن بی ای

از آن جایــی کــه مشــخص نیســت کــدام گوســفند مبتــا بــه 

مــرض کنگــو اســت و کــدام نیســت، بایــد فــرض بــر ابتــای 

ــرض و  ــن م ــیوع ای ــری از ش ــرای جلوگی ــود و ب ــه ش آن  گرفت

ــه انســان، مســایل بهداشــتی رعایــت گــردد.  انتقــال آن ب

هــر عضــو جامعــه مســوولیت دارد کــه بــا رعایــت مــوارد 

بهداشــتی و توجــه جــدی بــه توصیه هــای صحــی، از شــیوع 

ایــن بیــامری پیش گیــری کنــد. بی توجهــی و ســهل انگاری 

از ســوی افــراد ـ  حتــا اگــر بســیار کوچک باشــد ـ امــکان دارد 

ــه ابتــا و ســپس شــیوع ایــن بیــامری کشــنده در جامعــه  ب

ــن ســهل انگاری کوچــک،  ــن صــورت، ای منجــر شــود. در ای

ــرگ  ــر م ــا خط ــیاری را ب ــای بس ــان ها و حیوان ه ــان انس ج

ــیب  ــیاری را آس ــای بس ــاد خانواده ه ــد، اقتص ــه می کن مواج

می زنــد، نظــام صحــی کشــور را در حالــی کــه ســخت 

بــا کرونــا دســت بــه گریبــان اســت مــروف می ســازد و 

ــه افــراد جامعــه، به خصــوص  آســیب های روانــی جــدی ای ب

بــه خانواده هــای افــراد مبتــا، وارد مــی آورد. بــه همیــن 

دلیــل،  کوچک تریــن اهــامل، ممکــن پیامدهــای بســیار 

ســنگینی داشــته باشــد. 

ــوع  ــل از وق ــه قب ــاج واقع ــد »ع ــه می گوین ــت ک ــهور اس مش

شــود«. اکنــون بایــد بــرای عــاج شــیوع کنگــو پیــش از 

ــی در  ــور قربان ــه منظ ــوان ب ــح حی ــگام ذب ــوع آن، در هن وق

روزهــای عیــد، نــکات صحــی را رعایــت کنیــم. بــا رعایــت این 

مــوارد، نــه بــه خــود و خانواده هــای خــود آســیب می زنیــم و 

نــه نظــام صحــی کشــور را بــا یــک بیــامری واگیــردار دیگــر 

مــروف می ســازیم. از ســوی دیگــر، رفــن بــه شــفاخانه ها 

ــد،  ــوالن می ده ــور ج ــا در کش ــامری کرون ــه بی ــی ک در حال

خطــر ابتــا بــه ایــن پاندمــی را نیــز بــا خــود دارد. 

نیــاز اســت کــه در ایــن عیــد قربــان بــرای پیش گیــری 

تــب  بــه  ابتــا  از  جلوگیــری  و  کرونــا  بیشــر  شــیوع  از 

ــا خــود، خانوده هــای خــود، جامعــه و نظــام  خون دهنــده، ب

ــه ای  ــکاری هزین ــن هم ــم؛ ای ــکاری کنی ــور هم ــی کش صح

اســت  کافــی  دارد.  زیــاد  بســیار  ســود  و  انــدک  بــس 

توصیه هــای صحــی را رعایــت کنیــم و گوشــت را قبــل از 

رصف آن، خــوب بپزیــم. بــه همیــن ســاده گی، از شــیوع 

یــک بیــامری مــرسی و خطرنــاک جلوگیــری می کنیــم. 

ــد خانواده هــای  در غیــر ایــن صــورت، ممکــن پــس از عی

بســیاری عــزادار شــوند.

2

v  گپ دهقان v رویداد هفتهv 
از شیوع کنگو جلوگیری کنیم

د زعفرانو پراختیا څخه د ماتړ ملي کمېټې غونډه؛ 
د ګاونډیو زعفران د افغانستان په نوم پلورل کېږي

د کرنې وزارت د کرنې او مالدارۍ مرستیال د هالند کمېټې چارواکو 

رسه ددې کمېټې د فعالیتونو د سیمې پر پراختیا خربې وکړې

با تأمین برق ۲۴ ساعته بادام باغ،

 متام البراتوارهای تحقیقاتی این فارم فعال می شود

uد هالنــد کمېټــې )DCA( چارواکــو پــه 

)کلپ-کوچــي(  د  کــې  افغانســتان  ټــول 

پراختیــا  د  د ســیمې  فعالیتونــو  د  پــروژې 

ــدارۍ  ــې او مال ــې وزارت د کرن ــار د کرن ــه پ پ

مرســتیال رسه د یــوې کتنــې پــه تــرڅ خــربې 

ــړې. وک

پــه دې کتنــه کــې د هالنــد کمېټــې چارواکــو 

د )کلپ-کوچــي( پــروژې پــه اډانــه کــې ددې 

کرنــې  د  هکلــه  پــه  فعالیتونــو  د  کمېټــې 

وزارت د کرنــې او مالــدارۍ مرســتیال تــه 

مفصــل مالومــات وړانــدې کــړل. هغــوی دغــه 

راز وویــل، چــې یــاده کمېټــه دمګــړۍ پــه ۱۰ 

ــه  ــو ددې ل ــري، خ ــت ل ــې فعالی ــو ک والیتون

ــو  ــه بېابېل ــواد پ ــان د هې ــې کوچی ــاره، چ پ

برخــو کــې ژونــد کــوي، دوی غــواړي، چــې د 

خپــل فعالیــت ســیمه پراخــه کــړي.

u بــرق ۲۴ ســاعته بــرای تأمیــن انــرژی 

ــارم  ــا و واتر پمپ هــای ف ــاز البراتواره ــورد نی م

ــه  ــنا« ب ــل برش ــکاری »کاب ــا هم ــاغ، ب بادام ب

ــه  ایــن فــارم وصــل شــد.  در مراســمی کــه ب

ــود، تعــدادی  ــر شــده ب همیــن مناســبت دای

از رییســان مرکــزی و مســووالن پروژه هــا نیــز 

ــی، رییــس  ــه عطای اشــراک داشــتند.  نجیب

زراعتــی  تحقیقــات  انســتیتوت  عمومــی 

ایــن  از  پیــش  کــه  گفــت  زراعــت،  وزارت 

ــه  ــارم ب ــی ف ــای تحقیق ــدادی از البراتواره تع

دلیــل کمبــود بــرق غیرفعــال و تعــدادی هــم 

نیمه فعــال بــود و اکنــون بــا وصــل شــدن 

ــا همــکاری کابــل برشــنا،  بــرق ۲۴ ســاعته ب

تحقیقــات  عرصــه  در  بــزرگ  تحــول  یــک 

ــې  ــې وزارت د کرن د کرن

مرســتیال  مالــدارۍ  او 

شېرشــاه امیــري، ددې 

کمېټــې د فعالیتونــو د 

مؤثــر پــيل کېــدو پــه پــار 

پــر ال همغــږۍ د ټینــګار 

ترڅنــګ وویــل، د کرنــې 

چــې  چمتــوده،  وزارت 

ــه صــورت کــې  ــا پ د اړتی

رسه  کمېټــې  دې  لــه 

ــړي. ــکاري وک هم

ــه  ــې ل ــد کمېټ ــروژه د هالن ــي( پ د )کلپ-کوچ

خــوا پــه الره اچــول شــوې ده او د وټرنــرۍ 

فیــډر  د  پراختیــا،  مالــدارۍ  د  چوپړتیــاوو، 

ــې، د  ــظ الصح ــواين حف ــوړول، حی ــو ج بانکون

ــانانو او  ــت او د انس ــري ارزښ ــدارۍ ځنځی مال

عطایــی  خانــم  می شــود.  رومنــا  زراعتــی 

هم چنــان یــادآور شــد کــه بــا وصــل شــدن ایــن 

بــرق، انــرژی مــورد نیــاز واترپمپ هــای ایــن 

ــه  ــر  آن، ب ــاوه ب ــود. ع ــن می ش ــز تأمی ــارم نی ف

ــات  ــه رییــس عمومــی انســتیتوت تحقیق گفت

زراعتــی، تجهیــزات و لــوازم برقــی دیگــر نیــز در 

ایــن فــارم وجــود دارد کــه بــا تأمیــن بــرق، فعال 

خواهــد شــد.  افرسخــان خان خیــل، رییــس 

»کابــل برشــنا« گفــت کــه تأمیــن بــرق مــورد نیاز 

ادارات کلیــدی، از اولویت هــا و وظایــف عمــده 

ــاغ  ــارم بادام ب ــرق ف ــن، ب آن هاســت و پــس از ای

به صــورت همیشــه گی تأمیــن خواهــد شــد.

گفتنــی اســت کــه نُــه ریاســت مهــم وزارت 

دارد.  موقعیــت  بادام بــاغ  فــارم  در  زراعــت 

ــرول  ــو د کنټ ــډو ناروغی ــځ د ګ ــو ترمن څاروی

 ۱۰ پــه  چــې  کــوي،  فعالیــت  پــار  پــه 

والیتونــو کــې یــې ۵۰ زره مالــدار کوچیــان 

ــروژه  ــر پوښــښ النــدې راوســتي دي. دا پ ت

پــه ۲۰۱۴ ام کال کــې پیــل او د ۲۰۲۲ ام 

ــري. ــه ل ــه ادام ــر پای کال ت

فــارم  بزرگ تریــن  به عنــوان  فــارم  ایــن 

ــور، دارای  ــطح کش ــی در س ــات زراعت تحقیق

کلکســیون میوه هــا بــوده و انــواع تحقیقاتــی 

زراعتــی در آن صــورت می گیــرد. حــدود ۱۵ 

ــای  ــت در بخش ه ــم وزارت زراع ــوار مه البرات

نباتــات، میوه هــا،  خاک شناســی، حفاظــه 

برخــی  و  کلچــر  تیشــو  و  ســبزی جات 

صحــت  بخــش  در  دیگــر  البراتوارهــای 

حیوانــی و مالــداری در ایــن فــارم وجــود 

ــه  ــرق، هم ــن ب ــدن ای ــل ش ــا وص ــه ب دارد ک

آن هــا فعــال می شــود. در ایــن فــارم، ســاالنه 

خزانــی  و  بهــاری  بــزرگ  منایشــگاه های 

ــز برگــزار  ــداری، نی محصــوالت زراعتــی و مال

می شــود.

uد کرنــې، اوبولګولــو او مالــدارۍ وزارت 
پــه مســلکي معینیــت کــې د صــادرايت 

زعفرانــو د کیفیــت تضمیــن د تخنیکــي 

کــړن الرې د غنــي کولــو پــه پــار مشــوريت 

ــوه. ــول ش ــه الره واچ ــډه پ غون

دغــه غونــډه، چــې د کرنــې وزارت د کرنــې 

او مالــدارۍ مرســتیال شېرشــاه امیــري 

پــه مــرۍ جــوړه شــوې وه پــه کــې د څــو 

نــورو ادارو اســتازو هــم ګــډون درلــود او 

پــر بېابېلــو موضوعاتــو خــربې اتــرې او 

ــوې. ــورې وش سامش

پــه دې غونــډه کــې دکرنې وزارت مســلکي 

مرســتیال شېرشــاه امیــري وویــل: »زعفران 

زمــوږ د هېــواد لــه ترټولــو عمــده او ارزښــت 

او کرنــې  لرونکــو محصوالتــو څخــه دی 

وزارت هــم ورتــه ډېــره پاملرنــه کــوي، ترڅــو 

کرکېلــه یــې الډېــر ترویــج او پراخــه يش.

پــه نــړۍ کــې د افغانســتان د زعفرانــو 

ځــای ثابــت شــوی دی، او د څــو کالــو پــه 

تــرڅ کــې د وزارت د مرتابــه، متخصصینو 

او بزګرانــو د هلــو ځلــو پــه پایلــه کــې د 

زعفرانــو د ترویــج او پراختیــا پــه برخــه کــې 

ــو.« ــو شــاهدان ی ــه پرمختګون د ښ

ښــاغلی امیــري وايــي، چــې د یوشــمېر 

ګاونــډو هېوادونــو زعفــران د افغانســتان 

ــږي او  ــورل کې ــراو پل ــوم پې ــه ن ــو پ د زعفران

د افغانســتان لــه الرې بهرنیــو هېوادونــو 

ــه خــربه دا چــاره  ــه صادرېــږي. د هغــه پ ت

د افغانســتان د زعفرانــو مقــام تــه زیــان 

ــوي. رس

شېرشــاه امیــري وویــل: »د ګاونــډی هېــواد 

زعفــران د افغانســتان پــه نــوم صادرېــږي، زمــوږ 

د زعفرانــو مقــام تــه زیــان رســوي. هغــه زیاتــه 

کــړه، چــې تېــرکال زمــوږ تولیــد ۲۱ ټنــه وه خــو 

ــود. دا   ــر صــادرات درل ــه تولیــد څخــه مــو ډې ل

ــه  ــواد څخ ــډی هې ــوې ګاون ــه ی ــې ل ــيي، چ ښ

زعفــران زمــوږ هېــواد تــه وارد شــوي دي، چــې 

ــام ټیټــوي. ځکــه  ــو مق دا چــاره زمــوږ د زعفران

د افغانســتان زعفــران غــوره کیفیــت، خونــد او 

ذایقــه لــري.«

ــازار  شېرشــاه امیــري دغــه راز وویــل، چــې د ب

اشــباع پــه بازارونوکــې پــر بیــې منفــي اغېــزې 

ــر  ــو پ ــې د زعفران ــړ، چ ــګار وک ــه ټین ــري. هغ ل

بیــې د منفــي اغېــزو د مخنیــوي پــه پــار بایــد 

ــې کار وويش. ــي تعرف ــر ګمرک پ

شېرشــاه امیــري زیاتــه کــړه، چــې د ولســمر 

ــر اســاس بایــد هېــواد تــه د ګاونــډو  د حکــم پ

هېوادونــو د زعفرانــو د قاچــاق مخــه ونیــول 

يش، خــو یوشــمېر بنســټونه پــه دې برخــه کــې 

ــه کــوي. همــکاري ن

نــه  اداراتــو  یوشــمېر  د  خــربه  پــه  دهغــه 

همــکارۍ د کرنــې وزارت د اندېښــنې المــل 

دي.  شــوي 

د کرنــې وزارت د کرنــې او مالــدارۍ مرســتیال 

ــواد  ــې وزارت د هې ــل، چــې د کرن دغــه راز ووی

پــه ۳۲ والیتونــو کــې د زعفرانــو پــر پراختیايــي 

برنامــې کار کــړی دی او د غونــډې لــه ګډونوالو 

څخــه یــې وغوښــتل، چــې د وروســتۍ پرېکــړې 

او د کــړن الرې د تدويــن پــه پــار دې دوی هــم 

خپــل نظرونــه او وړاندیزونــه رشیــک کــړي.

ــو  ــدې د زعفران ــه وړان ــه کال ــل: »پنځ ــه ووی هغ

اوس  خــو  وه،  هکټــاره  زر  ســیمه  دکرکېــيل 

تــه رســېدلی  زره هکټــآرو  اتــه  بانــدې  څــه 

ــرو،  ــت ل ــوه ظرفی ــه دې برخــه کــې بالق دی. پ

ــه  ــو کال ــرو، څ ــري ل ــر مش ــه او به ــه کوردنن پ

وړانــدې یــوازې څــو محــدودو هېوادونــو تــه 

ــو اوس ۳۱  ــود خ ــادرات درل ــو ص ــو د زعفران م

هېوادونــو تــه رســېدلی دی.«

هغــه دغــه راز زیاتــه کــړه، چــې پــه نــږدې 

ــې  ــت ک ــه والی ــرات پ ــه د ه ــې ب ــې ک راتلونک

ــې د  ــتل يش، چ ــټیټوټ پرانیس ــو انس دزعفران

زعفرانــو د کاروبــا پــه پرمختــګ او پراختیــا کــې 

مرســته کــوالی يش.

ــمېر  ــې وزارت یوش ــې د کرن ــډه ک ــه دې غون پ

رییســان، د مــايل وزارت او ســوداګرۍ وزارت 

پوهنتــون د  اســتازو، متخصصیــن، د کابــل 

د  زعفرانــو  د  او  اســتادان  پوهنځــۍ  کرنــې 

ترویــج د برخــې کارکوونکــي هــم شــتون درلــود 

ــړل. ــدې ک ــې وړان ــه ی ــل نظرون او خپ

نننــۍ غونــډه د زعفرانــو پــه مســایلو کــې د 

پــه  موخــه  پــه  درج  د  نظرونــو  د  کارپوهانــو 

الره اچــول شــوې وه، ترڅــو د افغانســتان د 

صــادرايت زعفرانــو د کیفیــت تضمیــن تخنیکي 

کــړن الره کــې ځــای ورکــړل يش.

ــت  ــو د کیفی ــادرايت زعفران ــتان د ص د افغانس

ــې وزارت د  تضمیــن تخنیکــي کــړن الره د کرن

ترویــج لــوی ریاســت لــه خــوا پــه ۱۱ مــادو کــې 

تدویــن شــوې ده، چــې پــه دې غونــډه کــې د 

دې کــړن الرې پــر ال پراختیــا خــربې وشــوې.

هفته نامه دهقان  |  شماره یکصدوپنجاویکم  |  یک  شنبه  | ۲7 سرطان  | ۱۴۰۰ 
هفته نامه



بانــک جهانــی ۵۷.۵ میلیــون دالــر دیگــر بــه بودجــه پــروژه 

اضطــراری زراعــت و مصونیــت غذایــی ) EATS ( کمــک 

کــرد. 

ــه  ــوالی ب ــی ۱۵ ج ــه از ۱۲ ال ــی ک ــک جهان ــت بان مأموری

ــت،  ــه یاف ــروژه EATS ادام ــای پ ــی فعالیت ه ــدف بررس ه

کارکردهــای ایــن پــروژه را مثبــت ارزیابــی کــرد. نتیجــه 

ــه اشــراک  بررســی ایــن مأموریــت، در جلســه ای آنایــن ب

ــوی  ــت، از س ــی وزارت زراع ــع طبیع ــاری و مناب ــن آبی معی

ــد. ــته ش ــان گذاش ــت در می ــن مأموری ــووالن ای مس

حشــمت الله غفــوری، معیــن آبیــاری و منابــع طبیعــی وزارت 

ــه مســووالن ایــن پــروژه و بخش هــای مرتبــط در  زراعــت، ب

وزارت زراعــت، هدایــت داد تــا مطابــق زمــان تعییــن شــده 

از ســوی بانــک جهانــی، کارهای شــان را تکمیــل کننــد.

ــل  ــه دلی ــه ب ــد ک ــی گفتن ــک جهان ــت بان ــای ماموری اعض

بانــک  ایــن   ،EATS پــروژه  فعالیت هــای  بــودن  مؤثــر 

ــر  ــرد به ــدف پیش ب ــه ه ــر را ب ــر دیگ ــون دال ۵۷.۵ میلی

ــد  ــه می کن ــه آن اضاف ــه بودج ــروژه، ب ــن پ ــای ای فعالیت ه

کــه از ایــن میــان ۲۰ میلیــون دالــر بــرای ایجــاد یــا ترمیــم 

و  بغــان  هــرات،  کابــل،  والیت هــای  در  ســیلو  چهــار 

قندهــار بــه مــرف خواهــد رســید. بــه گفتــه اعضــای ایــن 

مأموریــت، ۳۷.۵ میلیــون دالــر دیگــر آن، بــرای بازســازی 

شــده،  اصــاح  تخم هــای  توزیــع  آبیــاری،  شــبکه های 

ســاخت رسدخانه هــای صفرانــرژی و احــداث باغ هــای 

ــد. ــد ش ــرف خواه ــور م ــت کش ــم در ۳۴ والی مراک

 پــروژه اضطــراری زراعــت و مصونیــت غذایــی در ســپتامرب 

۲۰۲۰ بــه ارزش ۱۰۰ میلیــون دالــر رشوع  شــد کــه بودجه 

آن به صــورت مشــرک از ســوی دولــت افغانســتان و بانــک 

ــر  ــون دال ــون ۵۷.۵ میلی ــود. اکن ــت می ش ــی پرداخ جهان

دیگــر، از ســوی بانــک جهانــی بــه بودجــه ایــن پــروژه 

افــزوده شــده اســت. 

کشت قطاری 

و افزایش حاصالت مزارع حاجی محمدصالح 

حاجــی محمدصالــح یکــی از دهقانــان قریــه 

ــدز  ــت کن ــاردره والی ــوالی چه ــارق ولس داغ ع

اســت. او و ســایر دهقانــان در ایــن قریــه 

کشتزارهای شــان  در  بدین ســو  ســال ها  از 

گنــدم را بــه شــیوه عنعنــه ای و یک نواخــت 

ــد، امــا بعــد از عملــی کــردن  کشــت می کردن

افزایــش  حاصات شــان  منایشــی،  قطعــه 

یافــت و ایــن شــیوه مــورد توجــه و پســند آن هــا 

ــت. ــرار گرف ق

میــزان حاصــات شــیوه عنعنــه ای و ســنتی از 

نــگاه کمیــت و کیفیــت چنــدان رضایت بخــش 

نبــود تــا این کــه پــروژه ســکتوری حــوزه دریایی 

ــن  ــان ای ــرای دهقان ــو )P_ARBSP( ب ــج آم پن

ــتفاده  ــا اس ــی ب ــه منایش ــق قطع ــه از طری قری

را  الزم  آموزش هــای  مــدرن،  شــیوه های  از 

فراهــم کــرد. حــاال حاجــی محمدصالــح از 

حاصــات مزرعــه اش رضایــت دارد. او اکنــون 

محصــول بیشــر و باکیفیــت بــاال بــه بــازار 

عرضــه می کنــد.

کشــت  بــا  منایشــی  قطعــه  کشــت  شــیوه 

به گونــه ی  دارد.  زیــادی  تفــاوت  ســنتی 

مثــال، بــرای قطعــه منایشــی زمیــن به صــورت  

 »Land Laser Leveling« اساســی بــه شــیوه

ــرای  ــه ب توســط ماشــین همــوار شــده و مزرع

کشــت قطــاری آمــاده می شــود؛ امــا در شــیوه 

ســنتی ایــن کار به صــورت اساســی صــورت 

منی گیــرد. مزرعــه ای کــه به شــکل ســنتی 

ــاز دارد و آب  ــر نی ــاری بیش ــود، آبی ــت ش کش

ــم  ــا ه ــود یوری ــود. از ک ــع می ش ــادی ضای زی

بیشــر  اســتفاده  کشــتزارها  این گونــه  در 

می شــود. در کشــت بــه شــیوه عــری یــا 

مــدرن امــا حــدود چهــار بــار آبیــاری می شــود 

صــورت  جلوگیــری  آب  شــدن  ضایــع  از  و 

می گیــرد.

بایــد گفــت کــه در شــیوه ســنتی در یــک 

جریــب زمیــن، ۴۲ کیلوگــرام تخــم گنــدم 

کار  حیوانــی  کــود  از  و  می شــود  اســتفاده 

منی گیرنــد، امــا در یــک جریــب زمیــن بــه 

روش قطعــه منایشــی، ۲۱ کیلوگــرام تخــم 

می شــود. کشــت  قطــاری  به شــکل  گنــدم 

ــحامل  ــد: »خوش ــح می گوی ــی محمدصال حاج

ــم  ــن از دهاقینــی هســتم کــه برای ــک ت کــه ی

ــم از  ــا بتوان ــت ت ــده اس ــا ش ــت مهی ــن فرص ای

طریــق آمــوزش قطعــه منایشــی کــه از ســوی 

آمــو  پنــج  پــروژه ســکتوری حــوزه دریایــی 

ــه  ــوزش الزم را در عرص ــود، آم ــده ب ــزار ش برگ

کشــت و زراعــت بــه شــیوه مــدرن بیامــوزم و 

دســت  بــه  خــود  مزرعــه  از  خــوب  حاصــات 

ــه ی  ــو در مزرع ــن س ــال ها بدی ــا از س ــاورم. م بی

ــت  ــه ای کش ــیوه های عنعن ــه ش ــدم را ب ــود گن خ

می کردیــم؛ طریقه هایــی کــه از اجــداد و نیــاکان 

بــرای مــا بــه میــراث مانــده اســت، از آن اســتفاده 

می کردیــم؛ امــا امســال از ســوی پــروژه ســکتوری 

ــی  ــه منایش ــک قطع ــو، ی ــج آم ــی پن ــوزه دریای ح

گنــدم بــه شــیوه قطــاری بــرای مــا ســاخته شــد 

ــا  ــرای م ــه طریقــه قطــار ب ــدم را ب کــه کشــت گن

عمــاً آمــوزش داد. در قــدم نخســت متــام زمیــن 

را خــوب همــوار کردنــد. ایــن کار ســبب شــد 

ــه ی  ــه به گون ــمت های مزرع ــام قس ــه مت ــا آب ب ت

ــد.  ــع نکن ــل تجم ــک مح ــد و در ی ــان برس یک س

در کل مــا در بخش هــای خیشــاوه کــردن، تخــم 

یــاد  را  پاشــیدن و آب دادن، مهارت هــای الزم 

گرفتیــم کــه در ســال های آینــده در مزرعه هــای 

کــه  زمانــی  می کنیــم.  تطبیــق  بیشــر  خــود 

گنــدم را بــه شــیوه عنعنــه ای کشــت می کردیــم، 

بته هــای هــرزه در بیــن مزرعــه رس می کشــید، 

ــا تطبیــق شــیوه قطــار هــم بته هــای هــرزه  امــا ب

از بیــن رفــت، هــم ســاقه های نبــات قــوی شــد و 

ــت.« ــوب داده اس ــل خ ــاال حاص ح

وی افــزود: »ســال گذشــته از یــک جریــب زمیــن 

ــت  ــه دس ــدم ب ــرام گن ــدود ۵۹۵ کیلوگ ــود ح خ

ــی  ــه منایش ــق قطع ــا تطبی ــال ب ــا امس آوردم، ام

گنــدم از هــامن یــک جریــب زمیــن، حــدود یــک 

هــزار و ۲۰۰ کیلوگــرام گنــدم حاصــل بــه دســت 

آورده ام.«

P_( پــروژه ســکتوری حــوزه دریایــی پنــج آمــو

آســیایی  انکشــاف  بانــک  ســوی  از   )ARBP

از  و  متویــل   )EU( اروپــا  اتحادیــه  و    )ADB(

ســوی وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری تطبیــق 

می شــود.

مرسل هاشمی   
CPMO کارمند  ارتباطات پروژه
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ده،  مېــوه  ســیمو  اســتوایي  او  ګرمســېرو  د  ام 

ــې د  ــړۍ ک ــه ن ــه ټول ــه پ ــبا ور څخ ــن س ــې ن چ

یــوې ارزښــتناکې مېــوې پــه توګــه ګټــه اخیســتل 

کېــږي.

پــه افغانســتان کــې هــم ددې ارزښــتناکې مېــوې 

دودولــو پــه پــار لــه تېــرو څــو کالــو را پــه دې خــوا 

هلــې ځلــې پیــل شــوي، چــې پــه یوشــمېر والیتونو 

ــار  ــار او کنده ــد، ننګره ــامن، هلمن ــې لغ ــه ډل ل

کــې یــې پایلــې مثبتــي او پــه یــادو والیتونــو کــې 

د امــو ونــو ودې لــه پــاره زمینــه مســاعده ده.

د کرنــې، اوبولګولــو او مالــدارۍ وزارت د امــو ونــو 

دودولــو پــه پــار د لغــامن پــه والیــت کــې د دغــې 

میــوې بڼونــه جــوړ کــړي دي.

ــه  ــه خــربه د لغــامن پ د کرنــې وزارت دچارواکــو پ

ــې د ام ۳۰۰  ــې ی ــوالیو ک ــمېر ولس ــز او یوش مرک

ــې دي. ــې کېنول ون

ــدارۍ رییــس  ــو او مال ــې، اوبولګول د لغــامن دکرن

انجنیــر محمدجمیــل خوشــحال وایــي، چــې ددې 

والیــت پــه مرکــز او قرغیــو ولســوالۍ کــې تــر نــورو 

ــه  ــې ښ ــري، چ ــتون ل ــې ش ــو ون ــر د ام ــیمو ډې س

پایلــه یــې ورکــړې ده او بڼــوال یــې لــه حاصاتــو 

ــوښ دي. خ

محمدجمیــل خوشــحال وویــل: »د لغــامن پــه 

والیــت کــې د امــو ونــو مخینــه تــر شــلو کالــو 

رســېږي، چــې دمګــړۍ پــه دې والیــت کــې د امــو 

ــږدې ۳۰۰ ونــې شــتون لــري، چــې ډېــری یــې  ن

ــې دي.« ــوالۍ ک ــو ولس ــز او قرغی ــه مرک پ

د لغــامن دکرنــې رییــس وایــي، دوی پــه پــام کــې 

ــرو  ــې د ن ــت ک ــه دې والی ــږکال پ ــې س ــري، چ ل

ګڼــو مېــوو ترڅنــګ د امــو عــري بڼونــه هــم جــوړ 

کــړي. دهغــه پــه خــربه د لغــامن پــه والیــت کــې 

د امــو ۵۰ جریبــه نویــو بڼونــو جوړولــو پــه پــار یــې 

ــز هــم کــړی دی. ــه وړاندی ســږکال د کرنــې وزارت ت

ــه اوســېدونکي،  ــه همــدې حــال کــې د لغــامن هغ پ

لــه  امــو  د  دي،  کېنــويل  یــې  ونــې  امــو  د  چــې 

ــه غــواړي،  ــه وزارت ــې ل ــو خــوښ دي او د کرن حاصات

چــې د امــو عــري بڼونــه جوړلــو پــه پــار دې دوی تــه 

ــړي. ــره ک ــه براب زمین

د لغــامن والیــت د قرغیــو ولســوالۍ یوتن اوســیدونکی 

شــفیق احمــد وایــي:»زه د ډول ډول مېــوو یوکوچنــی 

بــڼ لــرم او پــه یــاد بــڼ کــي درې د ام ونــې هــم شــتون 

ــل  ــتاين او ب ــا پاکس ــې چونس ــو ډول ی ــې ي ــري، چ ل

ــه  ــې پ ــو ی ــې دواړه ډولون ــوم دي، چ ــه ن ــړا پ ډول لنگ

لغــامن والیــت کــې ښــه پایلــه ورکــړې ده.«

 شــفیق احمــد زیاتــه کــړه:» نــږدې لــس کالــه کېــږي، 

چــې زمــا پــه بــڼ کــې د ام ونــې پــه حاصــل راغلــې او 

پــه کلنــې ډول تــرې حاصل الســته راوړم. مــا د ام ونې 

د تجــارت لپــاره نــه، بلکــې د کورنــۍ او ملګــرو لپــاره 

ــدارۍ  ــو او مال ــې، اوبولګول ــو زه د کرن ــې دي. خ ایښ

ــت  ــامن والی ــه لغ ــې پ ــوم، چ ــز ک ــه دا وړاندی وزارت ت

ــې  ــت ک ــاد والی ــه ی ــو پ ــړې، ن ــه ورک ــه پایل ــې ام ښ ک

دې پــه نــوې او عــرې بڼــه د امــو بڼوڼــه جــوړ يش.«

د لغــامن ګاونــډ ننګرهــار کــې هــم د امــو ونــو دودولــو 

پــه پــار هڅــې روانــې دي او پــه دې والیــت کــې هــم 

د امــو بڼونــه جــوړ شــوي دي.

ــس  ــدارۍ ریی ــو او مال ــې، اوبولګول ــار د کرن د ننګره

ــار  ــې د ننګره ــي، چ ــی وای ــه صاف ــام الل ــر انع انجنی

د ګوشــتې، کوزکونــړ، بټــی کــوټ، کامــه، رودات، 

ــه  ــو ل ــو ون ــم د ام ــوالیو اقلی ــرود ولس ــود او رسخ بهس

ــې  ــادو ســیمو کــې د ام ون ــه ی ــاره مناســب دی او پ پ

ــوي. ــه وده ک ښ

دښــاغيل صافــی پــه خــربه او ســمهال د ننګرهــار 

ګوشــتې،  ډلــې  لــه  ولســوالیو  ځینــو  پــه  والیــت 

کوزکونــړ او بهســود کــې د امــو یوشــمېر بڼونــه شــتون 

ــور  ــه منظ ــیورې پ ــت او س ــک د زین ــې خل ــري، چ ل

ــم  ــوه ه ــدازه مې ــوه ان ــاره ی ــه پ ــۍ  ل ــې او د کورن کرل

تــرې الســته راوړې.

 انعــام اللــه صــايف وویــل، » ننګرهارکــې د کرنــې 

ــر کال  ــت ه ــو امری ــي رسچین ــد د طبیع ــت اړون ریاس

پــه  قوریــه کــې د امونــو زړې ) تخــم ( کــري، چــې د 

زینــت پــه منظــور یــې نیالګــي وېشــل کېــږي او دغــه 

ــې  ــږي، چ ــطه ډېرې ــه واس ــر پ ــي تک ــي د زوج نیالګ

پیونــد نــه دي او د پیونــد لــه پــاره بیــا تکثیــري مــوادو 

زخــې تــه اړتیــا لــري.«  

ــار  ــه ننگره ــړۍ پ ــا، دمګ ــه وین ــايف پ ــاغلې ص  د ښ

ــوم آدرس  ــاره ک ــه پ ــوادو ل ــري م ــې د تکثی ــت ک والی

شــتون نــه لــري، یــوازې تخمونــه یــې لــه جــوس 

ــې  ــار د کرن ــږي. د ننګره ــه کې ــه ترالس ــو څخ پلورنک

رییــس انعــام اللــه صــايف زیاتــه کــړه، چــې د ننګرهــار 

ــه مرکــز کــې د  والیــت د مېــوو کلکســیون  PHDC پ

توافقــي څېړنــو لــه پــاره د امــو د چونســا او لنگــړا پــه 

ــې د  ــوې، چ ــول ش ــدې نی ــې الن ــه ترڅېړن ــوم ډولون ن

ــه د تکثیــري مــوادو د  ــه ورت مثبتــې پایلــې وروســته ب

چمتــو کولــو لــه پــاره کورنــۍ قوریــه جــوړه يش، چــې 

ــج المــل وګرځــي. ــو د تروی ــو ون ــه د ام ــې ب داکړن

ــم د  ــار ه ــد او کنده ــره هلمن ــو رسبې ــادو والیتون د ی

امــو ونــو کېنولــو لــه پــاره مناســب اقلیــم لــري، چــې 

د امــو ونــې هــم پــه کــې کېنــول شــوې او ښــه پایلــه 

ــړې دي. ــې ورک ی

ــت  ــدارۍ ریاس ــو او مال ــې، اوبولګول ــد د کرن د هلمن

چارواکــي وایــي، چــې پــه دې والیــت کــې د امــو ونــو 

د ترویــج پــه پــار هلــې ځلــې کــوي او  د امــو ننداریــز 

بــڼ جوړولــو پــه موخــه یــې ۲۰۰ نیالګــي تــر روزنــې 

ــويل دي. ــدې نی الن

ــې  ــي، چ ــو وای ــي الک ــس زمل ــې ریی ــد دکرن د هلمن

هــوا،  مناســبه  لپــاره  بڼوالــۍ  او  کرنــې  د  هلمنــد 

ــدې  ــه هم ــو پ ــري، ن ــاوره ل ــه خ ــه او ښ ــه اوب پرېامن

اســاس د کرنــې اداره پــه پــام کــې لــري، چــې د امــو 

ونــو د تکثیــر او ترویــج پــه پــار د امــو ننداریــز بــڼ جــوړ 

ــړي. ــې دود ک ــو ون ــې د ام ــت ک ــه دې والی او پ

د ښــاغيل الکــو پــه خــربه د هلمنــد د کرنــې ریاســت 

پــه دولتــي قوریــه کــې دا مهــال د امــو ۲۰۰ نیالګــي 

تــر روزنــې النــدې نیــويل دي، چــې ښــه وده هــم 

لــري.

ــرو  ــه بزګ ــې ب ــڼ ک ــز ب ــو ننداری ــو د نیالګی ــادو ون د ی

تــه عمــيل او نظــري روزنــې ورکــول کیــږي ترڅــو نــور 

بڼــوال او ځمکــوال تــرې زده کــړې وکــړي او وهڅيــږي 

چــې راتلونکــي کــې د امــو بڼونــو تــه پراختیــا  ورکړي.

ــار د  ــه پ ــو پ ــو دودول ــو ون ــه افغانســتان کــې د ام دا پ

هڅــو پیــل دی، چــې پــه یــو شــمېر والیتونــو کــې یــې 

ښــه پایلــه ورکــړې ده.

ــا منجــن اقلیــم کــې  ــه یــي ی ــه مدیران ــې پ د امــو ون

ــوي. وده ک

ــتان  ــاس د افغانس ــر اس ــو پ ــې وزارت د معلومات د کرن

لــږ تــر لــږه درې والیتونــه ننګرهــار، لغــامن او هلمنــد 

مناســب  پــاره  لــه  ودې  د  ونــو  د  مېــوې  دغــې  د 

ــري. ــال ل چاپېری

ــه د  ــزه بڼ ــه ســودا ګری ــه افغانســتان کــې تراوســه پ پ

امــو د میــوې حاصــات نشــته دي او لــه ګاونډیــو 

څخــه  پاکســتان  توګــه  ځانګــړې  پــه  هېوادونــو 

واردېــږي.

ــه افغانســتان د دغــې مېــوې  دا چــې د امــو دودول ب

پــه برخــې کــې پــر ځــان بســیا کــړي او کــه نــه دا بــه 

پــه راتلونکــو کلونــو کــې څرګنــده يش.

هېواد کې د امو ونو دودولو په پار هڅې؛ 

ځینو والیتونو کې یې پایلې مثبتې دي

بادرنگ چاریکار؛ طعم خوش و بازار پررونق

¬¬تولیــد بادرنــگ در پــروان افزایــش 

داشــته و امســال بیــش از دو هــزار و 

۶۰۰ مریک تـُـن بادرنــگ از ایــن والیــت برداشــت 

شــده اســت. ایــن محصــول در ســال جــاری بــازار 

پررونقــی نیــز دارد.

ــداری  ــرزاد، رییــس زراعــت و مال عبدالوهــاب خی

پــروان، می گویــد کــه در جریــان ســال جــاری 

۱۶۸ هکتــار زمیــن تحــت کشــت بادرنــگ بــوده و 

از ایــن میــان ۲ هــزار و ۶۸۸ مریک تُــن بادرنــگ 

اســت  در حالــی  ایــن  اســت.  برداشــت شــده 

کــه ســال گذشــته دو هــزار و ۳۱۰ مریک تُــن 

بادرنــگ از  ۱۶۵ هکتــار زمیــن برداشــت شــده 

ــود. ب

ریاســت زراعــت والیــت پــروان می افزایــد کــه 

افزایــش ســاحه کشــت، توزیــع وســایل فنــی بــه 

دهقانــان، جلوگیــری از امــراض نباتــی و از همــه 

والیــت،  ایــن  آب وهــوای  بــودن  مســاعد  مهم تــر 

حاصــات »بادرنــگ چاریــکار« را بیشــر زبــان زد 

ســاخته اســت.

ــز  ــکار، مرک ــان در چاری ــی از دهقان ــل، یک عبدالوکی

مــا  منطقــه  »بادرنــگ  می گویــد:  پــروان،  والیــت 

خــوب فروشــات دارد. مــا در کنــار رسک آن  را آمــاده 

می ســازیم؛ مســافرین کــه بــه والیــات شــامل و 

مرکــز رفت وآمــد می کننــد، می خرنــد. یــک عــدد 

بادرنــگ چاریــکار را ســه تــا چهــار افغانــی بــه فــروش 

ــا ۳۰ افغانــی  می رســانیم و یــک کیلــوی آن از ۲۰ ت

ــن  ــه ای ــردم ب ــدی م ــد. عاقه من ــروش می رس ــه ف ب

بادرنــگ نســبت بــه بادرنــگ فارمــی بیشــر اســت.«

طبــق آمــار وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری، در 

مریک تُــن   ۸۶۱ و  هــزار   ۱۸۰ اخیــر  ســال  یــک 

ــن  ــت. ای ــده اس ــد ش ــور تولی ــطح کش ــگ در س بادرن

ــه ای )۵۴  ــگ گل خان ــوع بادرن ــردو ن ــامل ه ــم، ش رق

ــزار  ــگ آزاد )۱۲۶ ه ــرام( و بادرن ــزار و ۱۳۸ کیلوگ ه

ســال  چنــد  طــی  می شــود.  کیلوگــرام(   ۷۲۳ و 

اخیــر توســط ســکتور خصوصــی و بــا حامیــت وزارت 

ــادی  ــبزخانه های زی ــاری، س ــداری و آبی ــت، مال زراع

در رسارس کشــور ســاخته شــده اســت کــه بخــش 

ــد. ــد می کنن ــگ تولی ــبزخانه ها بادرن ــن س ــزرگ ای ب

ــا  ــود، ام ــد می ش ــگ تولی ــور بادرن ــت کش در ۲۹ والی

ــا ۹۲ هــزار و ۶۱۳ مریک تــن تولیــد، هلمنــد  فــراه ب

بــا ۴۶ هــزار و ۴۰ مریک تــن و هــرات بــا ۱۱ هــزار و 

ــت  ــن والی ــه بزرگ تری ــب س ــه ترتی ــن ب ۶۵۷ مریک ت

تولیدکننــده بادرنــگ در ســطح کشــور هســتند.

ــوده،  ــوردار ب ــی برخ ــهرت خاص ــروان از ش ــگ پ بادرن

دارای طعــم خــوش و مشــریان بیشــری اســت. ایــن 

ــت  ــهور اس ــکار« مش ــگ چاری ــام »بادرن ــه  ن ــگ ب بادرن

ــای  ــل و بازاره ــت کاب ــری در مارکی ــای بیش و تقاض

محلــی کاپیســا، پنجشــیر و پــروان دارد. هم چنــان 

توســط مســافران در مســیر رسک کابــل ـ شــامل 

می شــود. خریــداری 

وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری بــه  منظــور ترویــج، 

ســبزی جات،  تولیــد  و  بادرنــگ  کشــت  گســرش 

آفــات  ایجــاد،  را  بــزرگ  و  کوچــک  ســبزخانه های 

نباتــی را کنــرل، ادویــه نباتــی را توزیــع و روش هــای 

ــت. ــرده اس ــح ک ــان تری ــه دهقان ــت را ب کش
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ارتش تک نفره؛ 

داستان شفیقه عطایی
»زنــان  رشکــت  رییــس  عطایــی،  شــفیقه 

قریــه  در  پشــتون زرغون«،  زعفــران کار 

رسی بــاالی ولســوالی اوبــه در یــک خانــواده 

می شــود.  متولــد  مذهبــی  و  متوســط 

می کنــد،  زنده گــی  او  کــه  قریــه ای  در 

و  نیســت  فعــال  دخرانــه   مکتــب  هیــچ 

خانــواده اش نیــز منی خواهنــد او بــه مکتــب 

ــب  ــفیقه، »مکت ــی ش ــواده مذهب ــرود. خان ب

خانه گــی« را بــرای او پیشــنهاد می کنــد. 

شــفیقه بــه خواســت اعضــای خانــواده اش، 

ــی،  ــاً دین ــای عمدت ــری درس ه ــرای فراگی ب

ــجد  ــه در مس ــران قری ــر دخ ــار دیگ در کن

ثبــت نــام می کنــد. آمــوزش در مســجد/

مکتــب خانه گــی یــک سیســتم آموزشــی 

رایــج بــوده کــه تــا بــه حــال نیــز در قریــه و 

دارد.  طــرف دار  قصبــات 

ــق عــرف  ــری منی گــذرد کــه شــفیقه طب دی

و فرهنــگ رایــج جامعــه، در خردســالی وادار 

بــه ازدواج می شــود. بســیاری از دخــران 

و  فرهنگــی  رشایــط  بــر  بنــا  جامعــه،  در 

ازدواج  بــه  تــن  کودکــی  در  اجتامعــی 

داده انــد و شــفیقه یکــی از آن هاســت. او 

پــس از ازدواج، بــه ولســوالی پشــتون زرغون 

خانــه  کارهــای  بــه  آن جــا  در  و  مــی رود 

ــر کارهــای  مشــغول می شــود. آن قــدر درگی

خانــه می شــود کــه رؤیاهــای کودکــی و 

فرامــوش  کامــاً  را  بلنــدش  آرمان هــای 

مؤسســه   ۱۹۹۸ ســال  در  امــا  می کنــد. 

زعفــران  و  زراعــت  بخــش  در  کــه  داکار 

فعالیــت داشــت، برنامه هایــش را بــه منظــور 

ولســوالی  ایــن  در  دهقان هــا  تشــویق 

ــت کار  ــه، نخس ــن مؤسس ــد. ای ــاز می کن آغ

پشــتون زرغون  ولســوالی  در  را  زعفــران 

انســجام  بــرای  و  آغــاز کــرده  مــردان  بــا 

ــان و  ــان دهقان ــه می ــای دوجانب همکاری ه

مؤسســه، انجمنــی از زعفــران کاران را در 

ــت  ــمت معاون ــد. س ــکیل می ده ــا تش آن ج

ــد.  ــفیقه می رس ــوهر ش ــه ش ــن ب ــن انجم ای

شــفیقه کــه تــا آن زمــان اجــازه کار در بیــرون 

از خانــه را نداشــت، در خانــه بــا شــوهرش به 

ــاز  ــق رسآغ ــن تواف ــد. ای ــق می رس ــک تواف ی

موفقیت هــای بی شــامر در ایــن خانــواده 

صحبت هایــش  جریــان  در  او  می شــود. 

چندیــن بــار تأکیــد کــرد کــه رشایــط بــرای 

ــا  ــه ده ه ــه، ب ــرون از خان ــا در بی کار خانم ه

دلیــل پیــدا و پنهــان مســاعد نبــود. بــه 

یــک  پشــتون زرغون،  ولســوالی  او،  گفتــه 

جامعــه  کامــاً ســخت گیر و ســنتی داشــت 

کــه حضــور زنــان در جامعــه را برمنی تابیــد. 

طبــق توافــق، شــوهر شــفیقه زعفران هــا 

را  آن هــا  شــفیقه  و  مــی آورد  خانــه  بــه  را 

خشــک و پروســس می کنــد. بــا گذشــت 

تغییــر وضعیــت کلــی جامعــه و  و  روز  هــر 

بــاز شــدن نســبی فضــای کار بــرای زنــان، 

شــفیقه دوبــاره انگیــزه کار در بیــرون از خانــه 

ــه  ــودش جوان ــد در وج ــد و امی ــدا می کن را پی

ــرای این کــه توانســته باشــد آرام  ــد. او ب می زن

و بــا بسرســازی مناســب راهــش را همــوار 

در  قریــه  زنــان  سهیم ســازی  طــرح  کنــد، 

ــش  ــران را پی ــردن زعف ــک ک ــس و خش پروس

ــه  ــه جامع ــچ الی ــن طــرح، در هی می کشــد. ای

حساســیت ایجــاد منی کنــد. او آن عــده از 

خانم هــای قریــه را کــه نیــاز بــه کار داشــتند و 

می خواســتند در کار زعفــران ســهم بگیرنــد و 

وارد ایــن کار شــوند، بــه خانــه خــود گــرد آورده 

ــران  ــردن زعف ــک ک ــس و خش ــه کار پروس و ب

می ســازد.  مشــغول 

ــران گیاهــی اســت کــه درصــدی بیشــر  زعف

ــد.  ــه پیــش می برن ــان در مزرعــه ب کار آن را زن

پــس از مدتــی، وقتــی شــوهر شــفیقه از ایــده 

می یابــد،  آگاهــی  او  خــوب  برنامه هــای  و 

تصمیــم می گیــرد فضــای بیشــر کار بــرای 

او فراهــم و او را حامیــت کنــد. شــفیقه بــا 

راه  جامعــه  بــه  کم کــم  شــوهرش  حامیــت 

ــی  ــه زن ــودش یگان ــه خ ــد. او در جامع می یاب

بــوده کــه توانســته در بیــرون از خانــه فعالیــت 

داشــته اســت. او به ســان ارتــش تک نفــره، 

ــت وپاگیر  ــم دس ــنت های حاک ــا س ــربد ب ــه ن ب

ــا  ــل، تنه ــن دلی ــه همی ــی رود. ب ــه م در جامع

بانویــی اســت کــه بــا انتخــاب مــردم بــه مــدت 

ســه ســال در بخش هــای مختلــف شــوراهای 

قریــه کار می کنــد. ســه ســال بعــد، وقتــی 

ــت  ــه فرص ــود ک ــه می ش ــه داکار متوج مؤسس

بــرای زنــان بیشــر در بخــش زعفــران مســاعد 

ــران را  ــه زعف ــد کار در مزرع ــت و ۸۰ درص اس

ــل  ــردم مح ــه م ــد، ب ــام می دهن ــا انج خانم ه

پیشــنهاد می کنــد کــه بــا همــکاری دوجانبــه 

یــک انجمــن مســتقل بــرای خانم هــا بســازند 

تــا زنــان بتواننــد هــم نتیجــه زحــامت خــود را 

خانواده های شــان  دســتگیر  هــم  و  بگیرنــد 

واکنش هــای  بــا  پیشــنهاد،  ایــن  شــوند. 

متفاوتــی روبــه رو می شــود. یکــی موافقــت 

می کنــد، دیگــری مخالفــت و ســومی هــم 

می مانــد.  مــردد  طوالنــی  مدتــی  بــرای 

امــا بســیاری  بدیــن بــاور بودنــد کــه زنــان 

منی تواننــد بــه مزرعــه برونــد، کار کننــد و در 

جامعــه فعالیــت داشــته باشــند. شــفیقه چــون 

ــان  ــود، از می ــن ب ــوهرش مطم ــت ش از حامی

ــن  ــتون زرغون، اولی ــوالی پش ــه ولس ۲۴۵ قری

ــا ریســک پذیری و  و یگانــه خامنــی بــود کــه ب

جســارت ایــن پیشــنهاد را قبــول کــرد. وی بــا 

جــرأت متــام حــارض می شــود تــا در بیــرون از 

خانــه بــا مــردان کار و ایــن انجمــن را مدیریــت 

کنــد. 

خانــم عطایــی در ســال ۱۳۸۶ بــا کمــک هــامن 

ــان  ــام »انجمــن زن ــه ن ــک انجمــن را ب مؤسســه ی

زعفــران کار« تأســیس می کنــد. او در آغــاز بــا 

ــه رو می شــود؛ امــا  ــع بســیار روب مشــکات و موان

ــرای  ــم را ب ــد ده خان ــاد می توان ــا تاش هــای زی ب

ــع بســازد. همــکاری و کار در انجمــن قان

در  ســال  هــامن  زعفــران کار  زنــان  انجمــن 

ــر  ــت و راجس ــرات ثب ــت ه ــه والی ــت عدلی ریاس

ــدن  ــر ش ــا راجس ــن ب ــای انجم ــود. اعض می ش

آن، بــه کاشــت زعفــران به صــورت قاعده منــد 

رشوع می کننــد و بــرای آن عــده از خانم هایــی 

زعفــران  پیــاز  داشــتند،  زمیــن  خــود  از  کــه 

توزیــع می کننــد تــا زعفــران بکارنــد. کار ایــن 

ــته  ــود؛ آهس ــاز می ش ــه آغ ــا این گون ــن نوپ انجم

و پیوســته، امــا بــا تــاش و پشــت کار فــراوان. 

بعــد از ســه ســال، اعضــای انجمــن آن هــا از ۱۰ 

نفــر بــه ۴۵۰ نفــر می رســد. بعــد بــا تــاش و 

مقابلــه بــا مشــکات زیــاد و جنگیــدن در مقابــل 

حرف هــای مــردم، رسانجــام موفــق می شــوند 

ــد و  ــش بگیرن ــت پوش ــوالی را تح ــد ولس ــه چن ک

بــرای خانم هــا زمینــه آمــوزش و ورکشــاپ های 

رهنمــودی را فراهــم کننــد. شــفیقه عطایــی برای 

آمــوزش دادن طریقــه درســت کاشــت، پروســس، 

ــاه  ــر م ــران، ه ــته بندی زعف ــردن و بس ــک ک خش

ــا در  ــد. او ام ــر می کن ــی دای ــه آموزش ــک جلس ی

ــادی را متحمــل می شــود.  ــن راه مشــکات زی ای

همــه  از  و  می شــود  تهدیــد  قریــه  در  گاهــی 

مهم تــر اعضــای خانــواده پــدری اش به شــدت بــا 

کارهــای او مخالف انــد و بــرای او مــدام گــوش زد 

می کننــد کــه کارش را تــرک کنــد. آخریــن پیــام 

خانــواده پــدری اش او را در یــک دوراهــی جــدی 

ــد  ــر نبای ــی، دیگ ــر کار می کن ــد: اگ ــرار می ده ق

بــا مــا رفت و آمــد داشــته باشــی. امــا او چــون 

حامیــت شــوهرش را بــا خــود دارد، هم چنــان 

ــه کارش ادامــه می دهــد. او آن قــدر خــود را در  ب

کار و برنامه هایــش موفــق ثابــت می کنــد کــه 

بعدهــا مــردان قریــه از او تقاضــا می کننــد تــا 

ــه کار  ــود ب ــار خ ــم در کن ــا را ه ــای  آن ه خانم ه

ــرد. بگی

ــیس  ــران کاران« تأس ــی زعف ــه مل ــی »اتحادی وقت

اکریــت  آرای  بــا  عطایــی  شــفیقه  می شــود، 

رشکت هــا،  و  اتحادیــه  اعضــای  و  دهقانــان 

انتخــاب  بازاریابــی  کمیتــه  مســوول  به حیــث 

کمیتــه  ایــن  مســوول  به عنــوان  او  می شــود. 

در  زیــادی  منایشــگاه های  و  ســمینارها  در 

می کنــد  اشــراک  کشــور  از  خــارج  و  داخــل 

تــا  می گیــرد  تصمیــم  کارش  توســعه  بــرای  و 

یــک رشکــت تأســیس کنــد. در یــک رقابــت 

ــن  ــج انجم ــان پن ــه STO می ــط مؤسس ــه توس ک

مختلــف  ولســوالی های  از  زعفــران کار  زنــان 

برگــزار شــده بــود، اشــراک می کنــد و برنــده 

ــان  ــه ایــن ترتیــب »رشکــت زن رقابــت می شــود. ب

ــن  ــکاری ای ــا هم ــتون زرغون« را ب ــران کار پش زعف

می کنــد. تأســیس   ۱۳۹۶ ســال  در  مؤسســه 

معرفــی  خاطــر  بــه  کارش  اول  ســال های  در   

ــی،  ــران بین امللل ــه تاج ــور ب ــران کش ــردن زعف ک

در  منایشــگاه  یــک  در  شــخصی  بودجــه  بــا 

اصیــل  زعفــران  و  می کنــد  اشــراک  ترکیــه 

ــی  ــه معرف ــان ب ــه تاجــران جه پشــتون زرغون را ب

تاجــران  از  یکــی  شــفیقه  اکنــون  می گیــرد. 

معتــرب بین املللــی اســت کــه بــه امریــکا، هنــد، 

ــادا و فرانســه  مــر، امــارات متحــده عربــی، کان

زعفــران صــادر می کنــد. او بــا چندیــن تاجــر 

قراردادهــای طوالنی مــدت دارد و مصمــم اســت 

تــا صادراتــش را بیشــر توســعه دهــد. 

شــفیقه عطایــی در پایــان صحبت هایــش گفــت: 

کــه همه شــان  فرزنــد هســتم  پنــج  »صاحــب 

بــا حامیــت  مشــغول تحصیــل هســتند. مــن 

ممکــن  زنده گــی  بهریــن  توانســتم  پدرشــان 

را برای شــان فراهــم کنــم. هرگــز در گذشــته 

تاجــر  یــک  به عنــوان  روزی  منی کــردم  فکــر 

ــران  ــود زعف ــت پرس ــی در صنع ــرب بین امللل معت

شــناخته شــوم و بــه این جــا برســم؛ امــا بــا متــام 

ــز  ــود، هرگ ــم ب ــه رس راه ــی ک ــا و موانع چالش ه

وقتــی  برنگشــتم.  اراده ام  از  و  نشــدم  تســلیم 

احســاس کــردم کــه شــوهرم بــا متــام تــوان 

حامیتــم می کنــد، صادقانــه تــاش کــردم تــا 

ایــن حامیت هــا جــربان شــود و ایــن را پــاس 

بــدارم. فعــاً احســاس آرامــش عمیقــی دارم، 

چــون توانســته ام تغییــرات جــدی در دســرخوان 

ــی  ــن راه پر خم وپیچ ــاورم. در ای ــل بی ــا فامی ده ه

کــه پیمــودم، توانســتم ســاالنه بــه ۱۰۰۰ خانــم 

نیازمنــد کمــک کنــم و آن هــا را به شــکل مقطعــی 

ــازم.« ــغل س ــب ش ــی صاح و دایم

خانم عطایی سخنانش را با یک 
پیام پایان می دهد: »به دخرتان 

جامعه ما بگویید که تسلیم نشوند، 
موفقیت حتمی است. مسیر 

پیروزی هیچ گاهی هموار نبوده و 
نیست. وقتی در پانزده ساله گی 

عروس شدم و اجازه برآمدن از خانه 
را نداشتم، هرگز فکر منی کردم 
روزی به عنوان یک تاجر موفق 

افغان در مجامع بین املللی رشکت 
کنم و در کشورهای جهان اول 

صادرات داشته باشم؛ اما حاال به 
همه ی این ها رسیده ام. شام نیز 

می توانید.«

اشرف تابش
گزارش گر

هفته نامه
www.mail.gov.af5 هفته نامه دهقان  |  شماره یکصدوپنجاویکم  | یک شنبه  | ۲7 سرطان  | ۱۴۰۰ 



روزهای شیرین؛

 فصل برداشت خربوزه 

دهقانــان و فروشــنده گان خربــوزه از حاصــات 

و بــازار فــروش ایــن محصــول در ســال جــاری 

امســال  کــه  می گوینــد  آنــان  دارنــد.  رضایــت 

خربــوزه را آفــت نــزده و بــه همیــن دلیل بــا کیفیت 

عالــی بــه بــازار عرضــه می شــود و مشــریان زیــاد 

ــی دارد. ــت باالی و قیم

مــردم  درصــد   ۸۰ از  بیــش  آمارهــا،   براســاس 

افغانســتان مــروف زراعــت و مالــداری هســتند. 

ــت  ــرای حامی ــت ب ــر، وزارت زراع ــه اخی در دو ده

ــتان،  ــت در رسارس افغانس ــد زراع ــان و رش دهقان

کــرده  تطبیــق  و  طــرح  را  مؤثــری  برنامه هــای 

مختلــف  ورایتی هــای  وزارت  ایــن  اســت. 

محصــوالت زراعتــی را ترویــج کــرده کــه باعــث 

افزایــش حاصــات شــده اســت.

ــان و باغــداران کشــور  در فصــل تابســتان، دهقان

ــازار عرضــه  ــه ب میوه هــای مختلــف را برداشــت و ب

میوه هــای  از  می شــود  پــر  بــازار  می کننــد. 

میــان  ایــن  در  وطــن.  ارگانیــک  و  باکیفیــت 

مقــوی  و  شــیرین  میوه هــای  از  یکــی  خربــوزه 

فصــل تابســتان اســت.

اســت  دهقانانــی  از  تــن  یــک  محمدنذیــر، 

»امســال  می گویــد:  او  مــی کارد.  خربــوزه  کــه 

مــن چهــار جریــب را خربــوزه کشــت کــرده ام. 

کیفیــت خربــوزه امســال عالــی اســت و خرابــی و 

نــدارد.« کرم خورده گــی 

دهقانــان،  از  دیگــر  تــن  یــک  محمدامــان، 

می گویــد کــه او در حــدود ۱۳ جریــب زمیــن را 

ــا  ــه از قیمت ه ــت. او ک ــرده اس ــت ک ــوزه کش خرب

ــال  ــد س ــت، می گوی ــی اس ــاری راض ــال ج در س

قبــل نیــز فروشــات خــوب بــود و بــه همیــن دلیــل 

ــا حاصــل  ــوزه بیشــر کشــت کــردم ت امســال خرب

ــرم. ــر بگی زیادت

تربــوز  و  فــروش خربــوزه  مــورد  در  محمدامــان 

موتــروار  را  تربــوز  و  خربــوزه  »مــا  می گویــد: 

می فروشــیم. هــر موتــر نــوع مــازدا را ۱۸ الــی ۲۰ 

هــزار افغانــی بــه فــروش می رســانیم. ارزش آن بــد 

ــت.« ــی اس ــت، معمول نیس

کــه  دکان داران  از  یکــی  عبدالرحیــم،  حاجــی 

تربــوز هــم می فروشــد، می گویــد کــه امســال 

کیفیــت تربــوز و خربــوزه عالــی اســت و کمــر آفت 

دیــده اســت. بــه گفتــه ی او، دهقانــان امســال از 

فروشات شــان رضایــت دارنــد. او می افزایــد کــه 

هفــت یــا هشــت ســال پیــش وقتــی دهقانــان تربــوز و 

خربــوزه را بــه بــازار می آوردنــد، حتــا کرایــه موترشــان 

هــم منی شــد، امــا امســال دهقانــان رضایــت دارنــد.

متخصصــان صحــت می گوینــد کــه خربــوزه یــک 

ایــن  اســت.  پاییــن  کالــری  دارای  و  آبــدار  میــوه 

ــش  ــث کاه ــاال، باع ــرب ب ــن فی ــل داش ــه دلی ــوه ب می

بــه  دلیــل  هم چنــان  می شــود.  الغــری  و  وزن 

داشــن ویتامیــن A، بــرای بهبــود بینایــی چشــم 

مفیــد اســت. از همــه مهم تــر این کــه خربــوزه بــا 

داشــن ویتامیــن C، سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت 

ــن  ــی جنی ــادر و زیبای ــیر م ــش ش ــد، در افزای می کن

ــاور  ــه ب ــد. ب ــه می کن ــا رسطــان مقابل ــر اســت و ب مؤث

محققــان، خربــوزه پوتاشــیم نیــز دارد. ایــن میــوه بــه 

دلیــل آبــدار بــودن، ادرار آور اســت کــه بــا مــرف آن 

می تــوان کلیه هــا را شست وشــو داد و ســموم بــدن 

ــز اســت؛  ــن B نی ــوزه دارای ویتامی ــع کــرد. خرب را دف

ایــن ویتامیــن بــرای تقویــت مو   هــا الزم اســت. بــرای 

 A ــن ــه ویتامی ــاز ب ــدن نی ــو، ب ــزش م ــری از ری جلوگی

ــا خــوردن خربــوزه می تــوان آن را هــم  نیــز دارد کــه ب

ــرد. ــن ک تأمی

حــال  تــا  امســال  خربــوزه  حاصــات  هرچنــد 

ــووالن  ــع آوری نشــده، امــا مس ــل جم ــورت کام به ص

پیش بینــی می کننــد  والیــات  در  زراعــت  ریاســت 

خواهــد  افزایــش  امســال  خربــوزه  حاصــات  کــه 

داشــت. آن هــا دلیــل افزایــش ایــن محصــوالت را حفــر 

ــوان  ــولری عن ــکل س ــاری به ش ــق و آبی ــای عمی چاه ه

. می کننــد

طبــق آمارهــای ریاســت احصائیــه وزارت زراعــت، 

آبیــاری و مالــداری، در ســال ۱۳۹۹ بــه مســاحت ۵۸ 

هــزار و ۹۴۲ هکتــار زمیــن در کشــور خربــوزه کشــت 

شــده بــود کــه ۷۹۳ هــزار و ۲۹۶ تــن خربــوزه توســط 

دهقانــان برداشــت شــد. براســاس آمارهــای ایــن 

ریاســت، در ایــن ســال بیشــرین خربــوزه را دهقانــان 

جوزجــان  و  نیمــروز  بادغیــس،  والیت هــای  در 

ــد. ــت کردن برداش

والیــت  دهقانــان  کــه  می رســاند  آمارهــا  همیــن 

ــن  ــار زمی ــزار و ۹۸۸ هکت ــل ۹ ه ــال قب ــس س بادغی

را خربــوزه کشــت کــرده بودنــد کــه از ایــن مقــدار 

خربــوزه  مریک تُــن   ۸۲۰ و  هــزار   ۱۴۹ زمیــن 

برداشــت کردنــد. در والیــت نیمــروز بــه مســاحت 

ــوزه  ــت خرب ــر کش ــن زی ــار زمی ــزار و ۲۳۷ هکت ۱۰ ه

ــن  ــزار مریک ت ــی ۱۳۳ ه ــه  مجموع ــه به گون ــود ک ب

خربــوزه برداشــت شــد. والیــت جوزجــان بــا تولیــد ۷۲ 

ــوزه در  ــزرگ خرب ــده ب ــومین تولیدکنن ــن، س مریک تُ

ــت. ــور اس کش

نعیم رضایی
گزارش گر    

متثیل همدلی در جشنواره توت پنجشیر

پنجشــیریان ماننــد دیگــر مــردم افغانســتان 

دارای فرهنــگ کهــن و محصــوالت بــاارزش 

فرهنگ هــا،  ایــن  از  یکــی  هســتند. 

راه انــدازی جشــنواره تــوت اســت کــه قدمت 

طوالنــی دارد. باشــنده های پنجشــیر بــرای 

ایــن  از  رســمی  به صــورت  بــار  نهمیــن 

ــنواره  ــن جش ــد. ای ــل کردن ــان تجلی رسم ش

متفــاوت  گذشــته  ســال های  بــه  نســبت  

بــود. هم زمــان بــا آن، منایشــگاه محصــوالت 

زراعتــی و فرهنگــی نیــز راه انــدازی شــد کــه 

مــردان و زنــان در آن اشــراک داشــتند. 

ــق  ــی از مناط ــی های زیبای ــر و نقاش تصاوی

ــد. ــش درآم ــه منای ــت ب ــن والی ــف ای مختل

ــگل  ــه جن ــنواره در منطق ــن جش ــل ای محف

آســتانه از قریه هــای زیبــای مرکــز والیــت 

ــان و روی  ــای خروش ــار دری ــیر در کن پنجش

ــدازی  ــت راه ان ــگ طبیع ــبزه های خوش رن س

شــده بــود. منایــش محصــوالت زراعتــی 

عکس هــا،  پنجشــیر،  بومــی  مالــداری  و 

کتاب هــا و نقاشــی های زیبــا بــه زیبایــی 

آن افــزوده بــود. باشــنده گان پنجشــیر در 

ــنده گان  ــاعران، نویس ــان، ش ــار فرهنیگی کن

و فعــاالن مدنــی پــروان، کابــل و کاپیســا در 

ایــن محفــل حضــور داشــته و ســهم خویــش 

حضــور  کردنــد.  ادا  آن  از  تجلیــل  در  را 

بانــوان نیــز در ایــن جشــنواره چشــم گیر 

ــر،  ــز، پنی ــوت، چهارمغ ــروت، عســل، ت ــود. ق ب

ــو  ــیب، زردآل ــت، س ــکه، دوغ، ماس ــخ، مس قت

و گیــاس از محصوالتــی بــود بــه منایــش 

ــد. ــته ش گذاش

مــورد  در  حــارض  فرهنگیــان  و  شــاعران 

جشــنواره  تاریخچــه  و  وطنــی  محصــوالت 

ــش را  ــعرهای خوی ــرده و ش ــت ک ــوت صحب ت

ــک  ــم قرص ــان تی ــد. هم چن ــه گرفتن ــه دکلم ب

و تیــم کامن بــازی یــا ُشــلُک )تفنگ بــازی« 

هرنهــای خویــش را منایــش دادنــد.

راحلــه عطایــی، معــاون اجتامعــی والیــت، 

زراعــت،  رییــس  یعقوبــی،  محمــد رووف 

علی مــردان،  ودود  و  مالــداری  و  آبیــاری 

رییــس اطاعــات و فرهنــگ پنجشــیر در مــورد 

تاریــخ جشــنواره تــوت و اهمیــت محصــوالت و 

کردنــد. صحبــت  داخلــی  منایشــگاه های 

در افتتــاح ایــن جشــنواره راحلــه  عطایــی، 

ــت  ــادی والی ــی و اقتص ــور اجتامع ــاون ام مع

پنجشــیر، گفــت: »هــر کشــور و جامعــه تاریــخ، 

متــدن و فرهنــگ خــود را دارد و پنجشــیر 

ــل  ــگ اصی ــدن و فرهن ــخ، مت ــز دارای تاری نی

ــعر،  ــی، ش ــه، کتاب خوان ــت. مطالع ــود اس خ

مثنوی خوانــی  و  مقام خوانــی  شــاهنامه، 

اســت.  پنجشــیر  اصیــل  فرهنگ هــای  از 

و  فرهنگــی  برنامه هــای  همچــو  برگــزاری 

فراورده هــای  منایشــگاه های  گشــایش 

زراعتــی و صنایــع دســتی، می توانــد در رشــد 

انکشــاف اقتصــاد روســتایی بــاارزش باشــد.«

محمــدرووف یعقوبــی، رییــس زراعــت پنجشــیر، 

بــا اشــاره بــه این کــه والیــت پنجشــیر آب وهــوای 

خوبــی بــرای رشــد درخــت تــوت دارد، گفــت 

کــه در ایــن والیــت انــواع مختلــف تــوت پــرورش 

ــار  ــن ب ــزود: »ای ــی اف ــای یعقوب داده می شــود. آق

جشــنواره تــوت را متفــاوت برگــزار کردیــم؛ چــون 

وضعیــت کرونایــی اســت. تــوت از نباتــات بومــی 

و  فرهنــگ  ماســت، جــزء  قدیمــی رسزمیــن  و 

ــنواره ها و  ــن جش ــت. همی ــی ماس ــای بوم غذاه

ــوالت را  ــه محص ــود ک ــث می ش ــگاه ها باع منایش

بــه معرفــی بگیریــم و در بهبــود تولیــد و انکشــاف 

آن کار کنیــم. در پنجشــیر انــواع مختلفــی از توت 

وجــود دارد. ســاالنه عایــد خوبــی نیــز از فــروش 

تــوت بــه دســت می آوریــم، منتهــا توجــه مــردم بــه 

ــوت کــم شــده اســت. عاقه منــدی  جمــع آوری ت

مــردم نســبت بــه گذشــته بــرای جمــع آوری و 

ــار تــوت کــم اســت.« کاروب

آقــای یعقوبــی هم چنــان گفــت کــه تــوت بــه 

شــکل های متفــاوت در پنجشــیر اســتفاده و از 

آن تلخــان و پیرقنــد ســاخته می شــود. هم چنــان 

به صــورت تــازه و خشــک مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد. او افــزود کــه ریاســت زراعــت پنجشــیر 

می خواهــد کلکســیونی از درختــان تــوت بســازد 

ــی  ــره ارزش ــد و زنجی ــد بگیرن ــردم از آن پیون ــا م ت

ــت در  ــاز اس ــه نی ــت ک ــود. او گف ــاد ش ــوت ایج ت

ــه داران و  ــوت، رسمای ــار ت ــعه کاروب ــمت توس قس

ــد. تاجــران همــکاری کنن

داکــر عبدالرشــید، رییــس  شــورای مردمــی 

تدویــر  کــه  گفــت  محفــل  ایــن  در  آســتانه، 

هم چــو برنامه هــای مناســبتی فرهنگــی، ارزش 

اجتامعــی و اقتصــادی دارد. او افــزود کــه نبــات 

تــوت از غذاهــای اصیــل پنجشــیر اســت کــه در 

ــذا اســتفاده  ــه جــای غ ــت ب گذشــته از آن دو وق

می شــد.

جشــنواره،  ایــن  فرهنگــی  بخــش  در 

نقاشــی،  عکــس،  کتــاب،  منایشــگاه های 

مینیاتــوری، محصــوالت زراعتــی و صنایع دســتی 

اقتصــادی  و  اجتامعــی  امــور  معــاون  توســط 

والیــت پنجشــیر و جمعــی از فرهنگیــان بــا قطــع 

ــاعران  ــش ش ــن بخ ــت. در ای ــایش یاف ــوار گش ن

و  قرصــک  ملــی  تیم هــای  و  خواندنــد  شــعر 

ــه  ــبت ب ــد. نس ــرا کردن ــش اج ــازی، منای تفنگ ب

همــه قرصــک پنجشــیر و تفنگ بــازی مــردم را 

دور خــود جمــع کــرده و هــوای مجلــس را تغییــر 

بــود. داده 

ایــن بــرای نهمیــن بــار اســت کــه فرهنگیــان 

والیــت  ایــن  حکومتــی  مســووالن  و  پنجشــیر 

در  و  می کننــد  برگــزار  را  تــوت  جشــنواره 

داشــت. خواهــد  ادامــه  آینــده  ســال های 
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آتش جنگ بر مزارع
بــرای  ناگــواری  و  بحرانــی  ســال جــاری، ســال 

زراعــت بــه شــامر مــی رود. از یــک  ســو خشک ســالی 

ــوی  ــد و از س ــج می ده ــان را رن ــود آب دهقان و کمب

باعــث  مســلحانه  خشــونت های  گســرش  دیگــر 

ــود  ــتزارهای خ ــه کش ــد ب ــان نتوانن ــا دهقان ــده ت ش

به موقــع و درســت رســیده گی کننــد.

طبیعــی  بحــران  یــک  خشک ســالی  مشــکل 

اســت، امــا متــرر شــدن کشــتزارها بــه  دلیــل 

خشــونت های مســلحانه، چیــزی  اســت کــه بیشــر 

ــامل  ــد. احت ــج می ده ــردم را رن ــالی م از خشک س

این کــه بحــران ناامنــی، مــردم بیشــر را در قهــر 

گرســنه گی بــربد، متصــور اســت.

ــرار  ــدف ق ــردم را ه ــکم م ــان و ش ــان، ن ــروه طالب گ

دهقانــان  کــه  نانــی  لقمــه   می خواهــد  و  داده 

آب  کمبــود  وجــود  بــا  و  زیــاد  دشــواری های  بــا 

آنــان  از  را  می آورنــد  دســت  بــه   خشک ســالی  و 

ــداوم خشــونت هایش کار و  ــا ت ــن گــروه ب ــرد. ای بگی

فعالیــت دهقانــان را دشــوار ســاخته و در مناطقــی 

کــه جنــگ و خشــونت جریــان دارد، کمــر دهقانــی 

ــه کشــتزارهایش رســیده گی  ــا ب دل  و جــرأت دارد ت

ــد. کنن

ــک  ــدم ی ــه گن ــان مزرع ــراد طالب ــل، اف ــدی قب چن

مناطــق  از  ابراهم خیــل،  ســاحه  در  را  دهقــان 

مربــوط بــه مرکــز والیــت پکتیــا، بــه آتــش کشــیدند. 

ایــن دهقــان بــا متقبــل شــدن زحــامت زیــاد و 

دشــواری ها، انتظــار داشــت تــا چنــد ســیر گنــدم از 

مزرعــه اش بــردارد و بــرای خانــواده اش لقمــه  نانــی 

آمــاده  ســازد؛ امــا جنــگ و خشــونت طالبــان باعــث 

شــد تــا او بــه آرزویــش نرســد. طالبــان ایــن مزرعــه را 

کــه هنــوز حاصلــش برداشــته نشــده بــود، بــه آتــش 

ــر  ــه خاکس ــان را ب ــک دهق ــامت ی ــیدند و زح کش

ــد. ــل کردن تبدی

همین طــور در مــاه جــوزای گذشــته در نتیجــه ی 

ــار  ــد هکت ــه دوص ــک ب ــگ، نزدی ــش و جن ــادل آت تب

ــه  ــتان ب ــت نورس ــرام والی ــوالی نورگ ــگل در ولس جن

ــد. ــل ش ــر تبدی خاکس

هم چنیــن چنــد روز پیــش، ریاســت زراعــت، آبیــاری 

و مالــداری والیــت هلمنــد نیــز اعــام کــرد کــه 

جنــگات طبیعــی منطقــه »بــوالن« در نتیجــه جنــگ 

ــم  ــت و تی ــن ریاس ــدان ای ــا کارمن ــت، ام ــش گرف آت

ــه  ــل رفت ــه مح ــگ، ب ــداوم جن ــل ت ــه  دلی ــه ب اطفائی

ــتند. نتوانس

خاکســری  نه تنهــا  و خشــونت ها  جنــگ  تــداوم 

ــه  ــذارد، بلک ــای می گ ــه  ج ــود ب ــتزارها از خ ــر کش ب

ــن  ــال ای ــی و انتق ــع برداشــت محصــوالت زراعت مان

محصــوالت از یــک والیــت بــه دیگــر والیــت نیز شــده 

اســت. در حــال  حــارض، فصــل برداشــت محصــوالت 

خشــونت های  هم زمــان  امــا  اســت،  زراعتــی 

مســلحانه در مناطــق مختلــف کشــور گســرش 

بی ســابقه یافتــه و خیلــی از دهقانــان دل و جــرأت 

منی تواننــد تــا محصوالت شــان را بردارنــد و یــا بــه 

کشتزارهای شــان رســیده گی کننــد. ایــن دهقانــان 

می ترســند کــه رفــن بــاالی زمین هــای زراعتــی و کار 

ــود. ــام ش ــان مت ــت جان ش ــه قیم ــتزارها، ب ــاالی کش ب

برخــی از مســووالن ریاســت های زراعــت در والیــات 

ــه ی  ــرش دامن ــی و گس ــه ناامن ــد ک ــف می گوین مختل

جنــگ باعــث شــده تــا رونــد انتقــاالت محصــوالت 

زراعتــی از یــک والیــت بــه دیگــر والیــات مختــل و 

حتــا متوقــف شــود. طالبــان در برخــی از مســیرها 

ایــن  در  انتقــال  و  رفت وآمــد  و  کــرده  ماین گــذاری 

ــت. ــده اس ــف ش ــیرها متوق مس

و  آبیــاری  زراعــت،  رییــس  عاملــی،  محمدعــامل 

مالــداری جوزجــان، می گویــد کــه تــداوم جنــگ و 

ــت  ــردم را تح ــی م ــای زنده گ ــام بخش ه ــونت مت خش

ــه  ــع ب ــد به موق ــان منی توانن ــرار داده و دهقان ــر ق تاثی

آقــای عاملــی  کشتزارهای شــان رســیده گی کننــد. 

زنده گــی  جنبه هــای  متــام  بــاالی  »جنــگ  گفــت: 

مــردم تاثیــر گذاشــته اســت. دهقانــان به موقــع بــه کار 

و زنده گــی خــود رســیده گی منی تواننــد، بــه  خاطــر 

ــه در  ــی ک ــل موانع ــه  دلی ــان ب ــاالت محصوالت ش انتق

ــده اند.« ــکل ش ــار مش ــده، دچ ــاد ش ــا ایج ــیر راه ه مس

ــچ بخشــی از  ــد کــرد کــه هی محمدعــامل عاملــی تاکی

زنده گــی مــردم نیســت کــه متاثــر از پیامدهــای منفــی 

جنــگ نباشــد. او افــزود کــه خشک ســالی و گســرش 

ــدیداً  ــردم را ش ــه م ــت ک ــده اس ــران عم ــگ، دو بح جن

متــرر ســاخته اســت.

و  آبیــاری  زراعــت،  رییــس  قرلــق،  عبدالهــادی 

باعــث  جنــگ  کــه  می گویــد  کنــدز،  مالــداری 

بدبختی هــای زیــادی شــده اســت. او گفــت: »وقتــی 

کــه جنــگ بــوده، دهقــان مزرعــه خــود را آب داده 

در  باغ هــا  و  کشــتزارها  از  بســیاری  نتوانســته اند. 

ــگ  ــل جن ــه دلی ــدز ب ــهر کن ــراف ش ــن دور و اط همی

خشــک شــده اســت.«

و  آبیــاری  زراعــت،   رییــس  مومنــد،  محمددیــن 

ــز  ــگ ج ــد اســت کــه جن ــز معتق ــا، نی ــداری پکتی مال

ــه   ــه گفت ــدارد. ب ــال ن ــری در قب ــز دیگ ــی« چی »تباه

او، در نتیجــه  گســرش خشــونت  و جنــگ در کشــور، 

تطبیــق شــامری از پروژه هــای زراعتــی متوقــف شــده 

ــر تعــداد افــراد بیــکار افــزوده شــده اســت. آقــای  و ب

مومنــد گفــت: »در ســاحاتی کــه پــروژه  زراعتــی اجــرا 

می شــد و مــردم صاحــب کار می شــدند، کار متوقــف 

ــون  ــه دو میلی ــا هزین ــروژه ب ــک پ شــده اســت. اگــر ی

اجــرا می شــد، حــاال هیــچ رشکتــی حــارض نیســت بــه 

چهــار میلیــون اجــرا کنــد. همیــن پیامدهــای جنــگ 

اســت.«

میــزان  کــه  دارد  تاکیــد  پکتیــا  زراعــت  رییــس 

کاهــش  نیــز  زراعــت  بخــش  در  رسمایه گذاری هــا 

یافتــه و رفت و آمــد و نقل وانتقــاالت محصــوالت نیــز 

بــرای دهقانــان دشــوار شــده اســت.
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آغاز فصل برداشت شفتالو

 و نکاتی در مورد این میوه

ــای  ــی از میوه ه ــه یک ــفتالو ک ــت ش ــل برداش فص

عمــده کشــور بــه حســاب می آیــد، آغــاز شــده 

و  خوش مــزه  افغانســتان،  شــفتالوی  اســت. 

ارگانیــک اســت.

هرچنــد آمــار دقیــق از میــزان جمــع آوری ایــن 

محصــول در ســال جــاری تــا حــال روشــن نیســت، 

امــا ســال پــار براســاس آمــار ریاســت احصائیــه و 

مالــداری،  و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت  معلومــات 

۷۰ هــزار مریک تُــن در رسارس کشــور تولیــد و 

برداشــت شــد. براســاس ایــن آمــار، ســاحه تحــت 

ــار  ــزار هکت ــت ه ــه هف ــک ب ــفتالو نزدی ــت ش کش

زمیــن در ســطح کشــور می رســد.

شــفتالو در متــام کشــور حاصــل و رشــد مناســب 

دارد. در رده بنــدی ریاســت احصائیــه و معلومــات 

هفــت  برداشــت  بــا  کابــل  زراعــت،  وزارت 

عمده تریــن  حاصــل،  مریک تــن   ۶۷۰ و  هــزار 

ــا  ــان ب ــت. بغ ــور اس ــفتالو در کش ــده ش تولیده کنن

پنــج هــزار و ۷۰۰ مریک تــن جایــگاه  برداشــت 

 ۵۱۰ و  هــزار  چهــار  برداشــت  بــا  قندهــار  دوم، 

ــت  ــا برداش ــان ب ــوم، بدخش ــگاه س ــن جای مریک ت

ــارم و  ــگاه چه ــن جای ــک ت ــزار و ۳۶۵ مری ــار ه چه

هلمنــد بــا برداشــت چهــار هــزار و ۲۳۶ مریک تــن 

جایــگاه پنجــِم عمده تریــن تولیدکننــده گان شــتفالو 

از آن خــود کرده انــد. را 

 آب و هــوای مناســب، بارنده گی هــای به موقــع و 

حامیــت وزارت زراعت از زمیــن داران، از دالیل عمده 

ــدار  ــر مق ــد بیش ــا در تولی ــن والیت ه ــازی ای پیش ت

شــفتالو در کشــور اســت. میــدان وردک، پــروان، 

ارزگان، بلــخ، هــرات، فاریــاب، زابــل، بادغیــس، 

ــه  ــد ک ــه والیت هایی ان ــار از جمل ــدز و تخ ــور، کن غ

بســر مناســب بــرای کشــت و تولیــد شــفتالو بــه 

می رونــد. شــامر 

بیشــرین شــفتالوی کابــل در ولســوالی های گل دره، 

شــکردره و پغــامن تولیــد می شــود. شــفتالو در کابــل 

۱۰ ورایتــی دارد کــه برخــی زود رس انــد و برخــی 

ــت  ــت و مارکی ــول، دارای کیفی ــن محص ــررس. ای دی

ــی اســت. خوب

نکاتی در مورد شفتالو

شــفتالو نوعــی میــوه ای گوشــتی اســت کــه در درون 

دارای  میــوه،  ایــن  دارد.  قــرار  بزرگــی  هســته  آن 

پوســت نســبتاً ضخیــم و رسخ رنــگ، گاه زردرنــگ 

ــوه  ــن می ــکل ای ــت. ش ــفید اس ــای س ــا  لکه  ه و گاه ب

گــرد و کــروی اســت و طعــم شــیرین دارد. برگ هــای 

درخــت شــفتالو ســبز تیــره  بــوده و گل هــای کوچکــی 

ــره  ــد و منظ ــکوفه می ده ــار ش ــل به ــه در فص دارد ک

ــت  ــا پوس ــفتالو ب ــوه ش ــی آورد. می ــد م ــی را پدی زیبای

می شــود. مــرف 

 طریقه کاشت درخت شفتالو

شــفتالو از طریــق بــذر و پیونــد تکثیــر می شــود. بــذر 

ــی  ــک دوره رسماده ــه ی ــاز ب ــد نی ــرای رش ــفتالو ب ش

ــز در  ــل پایی ــذر آن در فص ــل ب ــن دلی ــه همی دارد، ب

ــود را  ــی خ ــا دوره رسماده ــود ت ــته می ش ــن کاش زمی

ــن  ــد. هم چنی ــه بزن ــار جوان ــد و در فصــل به طــی کن

ــت.  ــدان کاش ــذر آن را در گل ــال ب ــار س ــود به می ش

بــرای ایــن کار، ابتــدا ۶۰ تــا ۹۰ روز بــذر ایــن درخــت 

را در دمــای مناســب فریــزر نگهــداری کنیــد و ســپس 

ــد و  ــدان بکاری ــاک گل ــبی از  خ ــق مناس آن را در عم

روی آن را بــا الیــه نازکــی از خــاک بپوشــانید. پــس از 

گذشــت مدتــی، بــذر جوانــه  می زنــد و گیــاه رشوع بــه 

ــد  ــی از رش ــد معین ــه ح ــه ب ــی ک ــد. زمان ــد می کن رش

رســید،  آن را بــه زمیــن اصلــی منتقــل کنیــد.

محمد تمیم صدیقی
گزارش گر
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لــوی اخــر مســلامنانو لــه پــاره د کال دویمــه لویــه 

ــې د  ــج فریض ــر کال د ح ــې ه ــحايل ده، چ خوش

ــه  ــو رسه پ ــو کول ــه قربانی ــو پ ــو او د څاروی ادا کول

نــړۍ کــې د مســلامنانو لــه خــوا پــه تــود هــرکيل 

ــږي. رسه ملانځــل کې

د لــوی اخــر ورځ د مســلامنانو لــه پــاره ځانګــړی 

اهمیــت لــري ځکــه پــه دې ورځ حــرت ابراهیــم 

علیــه ســام د اللــه پــاک پــه نامــه خپــل خــوږ زوی 

ــې  ــح کاوه، چ ــام ذب ــه س ــمعیل علی ــرت اس ح

ــه  ــد او ل ــه ومون ــدې پس ــړې الن ــې د چ ــای ی پرځ

هغــې ورځــې راهیســې حاجیــان پــه مکــه کــې پــه 

دې ورځ ذبــح کــوي او مســلامنان د چــا چــې وس 

ــه  ــه نام ــه پ ــړۍ کــې د الل ــه ن ــه ټول ــوان وي پ او ت

قربــاين کــوي.

ــړې  ــوه ځانګ ــمو ی ــر د مراس ــوی اخ ــاين د ل قرب

برخــه ده، چــې د لــوی اخــر پــه ورځــو کــې هــر 

کال پــه نــړۍ کــې د مســلامنانو لــه خــوا پــه ګــڼ 

شــمېر وزې ، پســونه، غــواوې او نــور ورتــه څــاروي 

ــږي. حالې

نــورو ځایونــو د  د  لکــه  د کابــل ښــاریانو هــم 

مســلامنانو پــه څېــر د قربــاين لــه پــاره چــا پســونه، 

ــان رانیــي، چــې  چــا اوزې او ګــډې او چــا غوای

ــر بلــې  ــو ورځ ت وررسه د څارویــو د خرڅــاو بازارون

نــورو وختونــو تــه پــه کتــو د پېــر او پلــور پــه تــودو 

ــه  ــل پ ــې د کاب ــار ی ــه پ ــوې او پ ــدل ش ــو ب بازارون

پلــور  ځینــو ځانګــړو ســیمو کــې د څارویــو د 

ــوي دي. ــوړ ش ــه ج بازارون

ــېدو  ــه رارس ــر پ ــوی اخ ــې د ل ــتان ک ــه افغانس پ

د  چــې  وي  تــود  ځکــه  بــازار  څارویــو  د  رسه، 

اقتصــادي تــوان او دخــدای )ج( د امــر د پرځــای 

ــده  ــان مان ــارک قرب ــد مب ــه عی ــدود ب ــد روز مع چن

مبــارک  روزهــای  در  مســلامن ها  اکــر   اســت. 

ــردم  ــد. م ــی می کنن ــات را قربان ــد، حیوان ــن عی ای

افغانســتان نیــز براســاس باور هــای دینی شــان 

حیوانــات را ذبــح می کننــد تــا فــرض الهــی را بــه 

ــد. جــا آورن

 برخــی از حیوانــات بــه بیــامری تــب کنگــو مبتــا 

هســتند و بــه همیــن دلیــل نیــاز اســت مــردم 

ــکات رضوری  ــه ن ــی، متوج ــح قربان ــان ذب در جری

ــند. باش

معرفی تب کنگو
کنگــو یــک مــرض کشــنده ویروســی اســت کــه از 

حیــوان بــه انســان انتقــال می کنــد. ایــن بیــامری 

ــدن  ــی گزی ــوان، در پ ــن انســان و حی مشــرک بی

حیــوان توســط کنــه، بــه حیــوان رسایــت می کنــد 

و هنگامــی کــه انســان بــه آن حیــوان دســت 

ــی  ــل می شــود. حیوانات ــان منتق ــه انس ــد، ب می زن

چــون گاو، گوســفند و بــز انتقال دهنــده عمــده 

ویــروس تــب کانگــو هســتند و در صــورت ابتــا بــه 

ــاد اســت. ــر آن هــا زی ــن مــرض، مرگ و می ای

 انتقال 

ــی  ــت. وقت ــامری اس ــن بی ــی ای ــع اصل ــه منب کن

کنــه حیوانــی را می گــزد، ایــن بیــامری بــه آن 

حیــوان منتقــل می شــود و متــاس گرفــن بــا 

ــال  ــث انتق ــا، باع ــوان مبت ــون حی ــا خ ــت ی پوس

ــاره  ــه پ ــر ل ــوا د اخ ــه خ ــو ل ــم د خلک ــدو رسه س کې

ډول ډول څــاروي د قربانــۍ لــه پــاره رانیــول کېــږي، 

چــې د خــدای)ج( دې امــر د پازمېنــې کابــل د 

ــم  ــه ه ــړو بازارون ــه ځانګ ــور پ ــر او پل ــدارۍ د پې مال

ــړې ده. ــزه ک اغې

ــن،  ــوري چم ــورالره، حض ــبزی څل ــۍ، د رسس کمپن

ارزان قیمــت، قعلچــه او یوشــمېر نــورې هغــه ســیمې 

دي، چیــرې چــې د کابــل اوســیدونکي د قربــاين لــه 

پــاره څــاروي تــرې رانیــي.

 پــدې بازارونــو کــې د څارویــو نرخونــه بېابېــل دي 

)خوســکي، غــواوې، پســونه او وزې( چــې د تېــر کال 

پــه پرتلــه یــې نرخونــه او بیــې بدلــې رابدلــې دي.

ــو  ــو بازارون ــه هغ ــو ل ــډوی، ی ــال من ــا د م ــاس ی نخ

څخــه ده، چیــرې چــې یــوازې څــاروي لکــه غــواوې، 

اوښــان، وزې، پســونه او نــور څــاروي اخیســتل او 

ــږي. ــورل کې پل

ــواد  ــدو ځــای) نخــاس( د هې ــورل کې ــو د پل د څاروی

پــه بېابېلــو ســیمو کــې شــتون لــري، چیــرې چــې 

ــدن  ــوده ش ــود. آل ــان می ش ــه انس ــامری ب ــن بی ای

ــر  ــراد دیگ ــا اف ــاط ب ــل ارتب ــه دلی ــان، ب ــک انس ی

ــراد  در جامعــه، ســبب افزایــش آلوده گــی بیــن اف

آن جامعــه می شــود. پرنــده گان نیــز می تواننــد 

ــوند. ــامری ش ــن بی ــال ای ــبب انتق س

عالیم
رشوع ایــن بیــامری بــا رسدردی شــدید همــراه 

اســت و بــا تــب، لــرزه، درد عضــات، گیجــی، درد 

گــردن، درد چشــم، اســتفراغ، اســهال، درد شــکم 

بــه  و رسانجــام  ادامــه می یابــد  بی اشــتهایی  و 

می رســد. خون ریــزی 

می افتــد  اتفــاق  به رسعــت  خون ریــزی  مرحلــه 

و معمــوالً در روز ســوم تــا پنجــم بیــامری رشوع 

بــر  در  را  روز   ۴۴ متوســط  به طــور  می شــود، 

می گیــرد و در ایــن مــدت انســان را بــه کام مــرگ 

می کشــاند.

راه های جلوگیری از ابتا 

۱-  در هنــگام ذبــح حیوانــات ماننــد گاو، 

بــز، همیشــه از دســتکش و چپــن  گوســفند و 

داشــته  دراز  دامــن  و  آســتین  کــه  محافظتــی 

شــود. اســتفاده  باشــد، 

کــردن  پوســت  و  ذبــح  هنــگام  در    -۲

دهــن  در  قصابــی  کارد  گرفــن  از  حیوانــات، 

شــود. خــودداری 

۳-  بــرای از بیــن بــردن کنه هــا، حیوانــات 

ــاره هلتــه  ــه پ ــور ل ــو پېــر او پل خلــک او قصبــان د څاروی

ځــي، او اړیــن څــاروي پــه بېابېلــو وختونــو کــې د دې 

ــوی اخــر  ــه ځانګــړې توګــه د ل نخســانو څخــه پېــرې پ

پــه شــپو او ورځــو کــې.

د کابــل یــو شــمېر اوســیدونکي، چــې د غواګانــو، پســونو 

او نــورو مالونــو پېرلــو پــه پارنخــاس یــا د مالــدارۍ بــازار 

تــه راغــيل دي، هیلــه څرګنــدوي، چــې د اخــر د ورځــو 

پــه راتلــو رسه د څارویــو  نرخونــه لــوړ نــي. 

ګل بــر، د کابــل د ګل بوټــې ســیمې اوســېدونکی دی، 

هغــه د قربانــۍ مــال اخېســتلو پــه پــار د قلعچــې نخــاس 

ــو  ــل: »د څاروی ــی وو، هغــه ووی ــه راغل ــا هــم منــډوی ت ی

منــډوي تــه ددې لــه پــاره راغلــی یم،چــې د خپــل مــايل 

تــوان رسه ســم څــاروي راونیســم او د لــوی اخــر پــه ورځ 

کــې یــې قربــاين کــړم.«

ــې  ــو بی ــه د څاروی ــه پرتل ــر کال پ ــا، د تې ــه وین ــه پ د هغ

ــم د  ــوداګر ه ــد س ــې بای ــل، چ ــر ووی ــې دي. ګل ب ښ

خلکــو اقتصــادي وضعــت تــه پــه کتــو د څارویــو نرخونــه 

لــوړ نــه کــړي.

صحــت  داکــران  مشــورت  بــا  آن هــا  طویله هــای  و 

گــردد. دواپاشــی  حیوانــی 

ــه  ــض و هم ــارب مری ــی، اق ــدان صح ۴-  کارمن

افــرادی کــه بــا مریــض رسوکار دارنــد، بایــد از وســایل 

محافظتــی ماننــد کاه، ماســک، پیش بنــد پاســتیکی، 

دســتکش و کفــش یــا مــوزه اســتفاده کننــد.

۵-  در صــورت داشــن زخــم در دســتان، از 

ذبــح حیوانــات و توتــه کــردن گوشــت خــودداری شــود.

گوشــت  و  نیم خــام  جگــر  خــوردن  از    -۶

گــردد. خــودداری  نیم خــام 

۷-  اگــر از اشــخاص مصــاب بــه تــب کنگــو 

ــت های تان  را  ــت دس ــد از مراقب ــد، بع ــت می کنی مراقب

ــی،  ــل پیرودونک ــو ب ــوم ی ــه ن ــارز پ ــامن مب د نورالرح

چــې د غــوره څارویــو پــه لټــه کــې دی وایــي، کوشــش 

کــوي تــر څــو پــه مناســبه بیــه د خپلــې خوښــي 

ــر  ــم ت ــه ه ــه څ ــي ک ــوړی وای ــي. من ــاروی راونی څ

اخــره د ګوتــې پــه شــمېر شــپې او ورځــې پاتــې 

دي، خــو بیــا هــم لــه هېودوالــو او ســوداګرو غــواړي، 

ــي  ــاروي راونی ــدازه څ ــه ان ــې پ ــې وس ــې د خپل چ

پــه کولــو رسه خپــل مالونــه  او د مناســبې ګټــې 

وپلــوري، چــې دا کار کــوالی يش هــم پلورنکــي او 

ــوي. ــه هڅ ــو ت ــۍ کول ــي د قربان ــم پېرودونک ه

دغــه راز د څارویــو ســوداګر هــم وایــي، چــې هــره ورځ 

د شــته څارویــو لــه ډلــې یــو شــمېر یــې خرڅېــږي.

زبیــح اللــه چــې لــه تېــرو شــلو کالــو راهیســې د 

د  چــې  وایــي،  دی  بوخــت  پېر-پلــور  پــه  څارویــو 

قلعچــې  د  څخــه  ولســوالیو  او  والیتونــو  بېابېلــو 

عمومــي منــډوی تــه ګــڼ څــاروي راوړل کېــږي، 

ــود وي هغــه  ــازار ښــه ت ــو کــې یــې ب ــه اخرون چــې پ

د یــوې مناســبې غــوا بیــه وزن تــه پــه کتــو او پــه 

ځانګــړي توګــه لــه ۵۰ زرو څخــه تــر څــه بانــدې۱۰۰ 

ــه  ــورل کېــدو پ ــادوي، چــې د پل ــورې ی زره شــاوخوا پ

وخــت کــې د مناســبې ګټــې پــه پــام کــې نیولــو رسه 

تــر خپلــې وســې ګــوزاره وررسه کــوي.

پــه هېــواد کــې د کرنــې ترڅنــګ مالــدارۍ هــم 

اقتصــادي ارزښــت لــري او یــو شــمېر کورنــۍ پــه تېــره 

ــدازه لومــړين  ــوه ان ــو کورنیــو ي ــو کورنیــو د خپل کلیوال

ــه ځانګــړي  ــو پ ــو حیوانات ــاوې د کورنی اقتصــادي اړتی

ــوي. ــوره ك ــه پ ــږو څخ ــواوو، وزو او مې ــه غ ډول ل

ــه هېــواد کــې  ــه خــربه پ د کرنــې وزارت د چارواکــو پ

د مالــدارۍ د محصوالتــو د راکــړې ورکــړې کلنــۍ 

ــه رســېږي، د  ــرو ت ــارډه ډال ــږدې لــس میلی ارزښــت ن

دوی پــه خــربه د هېــواد ۴۰ ســلنه وکــړي د مالــدارۍ 

او د مالــدارۍ د محصوالتــو پــه برخــه کــې پــه دنــدو 

بوخــت دي او خپــل لګښــتونه لــه همــدې الرې پــوره 

کــوي.

بشــویید. صابــون  و  آب  بــا 

دســت  بــا  را  حیوانــات  کنــه  هیچــگاه    -۸

نکنیــد. دور  برهنــه 

۹-  دســتهای تان را همیشــه بعــد از متــاس 

بــا حیوانــات و پــاک کاری طویلــه یــا محــل نگهــداری 

بشــویید. صابــون  و  آب  بــا  حیوانــات، 

قابــل یــادآوری اســت کــه در صــورت مراجعــه به موقــع 

مریــض بــه داکــر، تــب کنگــو قابــل تــداوی اســت.

ــوارد  ــان، م ــاز اســت مــردم در روزهــای عیــد قرب نی

ــه  ــا از ابتــای خــود و جامع ــد ت فــوق را در نظــر گیرن

ــد. ــری کنن ــامری جلوگی ــن بی ــه ای ب

د لوی اخرت په درشل کې د څارویو د پېر او پلور تود بازار

کنگو و الزام رعایت نکاتی برای پیش گیری از ابتال به آن

نورالله پتمن   
خربیال  

شجاع الحق نوری
گزارش گر  


