نوراحمد ،دهقان پیشتاز در خدمت به باغداران
 ۵ثور ۱۳۹۷
حاجی نوراحمد یک تن از دهقانان پیشتاز پروژه
ملی باغداری و مالداری » «NHLPوزارت
زراعت ،آبیاری و مالداری بوده که در ولسوالی
کرخ والیت هرات در راستای خدمت به باغداران
ایفای وظیفه میکند.
او میگوید« :از زمانی که منحیث دهقان پیشتاز
برگزیده شدهام موضوعات بسیار جالب ،ساده ،مفید
و ارزنده را از همکاران بخش تخنیکی آموختهام و
مطالب و تجربههای آموخته شده را برای تمام
دهقانان این مرز و بوم (ولسوالی کرخ) انتقال
دادهام .کاری که همیشه از انجام آن برای دهقانان
لذت میبرم همانا راهاندازی برنامههای آموزشی
برایشان است که همیشه این ورکشاپها از جانب
همکاران دفتر زون برنامهی ملی باغداری و
مالداری برایم تدریس شده و بنده این امانت را به صورت شاید و باید نظر به توان خویش به باغداران میرسانم .نحوهی رساندن این
آموزشها از طریق مکاتب ساحهای ،مالقات با باغداران در مجتمعهای مردمی و یا هم بشکل انفرادی است که همیشه تا پای جان
برای رساندن این پیامها سعی و تالش بیدریغانه را انجام داده و خواهم داد».
نور احمد یکی از موفقیتهای خود را چنین قصه کرد :
«شپشکها از جمله آفتهای گیاهیاند که بیشتر دهقانان را متضرر ساخته و باعث پایین آوردن محصوالت در باغهای دهقانان
میگردد .این امر باعث آن شد تا بنده در این مورد معلومات کافی به دست بیاورم تا چگونه این آفتها را توسط مواد طبیعی کنترل
کنم ،که خوشبختانه همکاران بخش تخنیکی این پروژه ورکشاپی را تحت عنوان شپشکهای نباتی دایر کردند و بنده نیز جزء
اشتراککنندهگان این ورکشاپ محسوب میشدم.
در این ورکشاپ آموزشی در مورد کنترل شپشکهای نباتی به شکل همهجانبه برایمان تشریح شد که یکی از آنها نحوهی ساختن
محلول برای کنترول شپشکها بود که مواد الزمه آن  ۲۰ملی لیتر صابون مایع را به  ۲۰لیتر آب حل کرده و برای گیاهانی که مورد
حمله قرار گرفتهاند محلولپاشی میکنیم .متعاقبا ً حد اکثر باغداران که به این مشکل مواجه بودند از محلول متذکره به درختان مصاب
استفاده کرده که خوشبختانه کامال تحت کنترول قرار گرفت».
نوراحمد میافزاید که قبالً در مورد دوغ از منابع متفاوت شنیده بود که میتوان برای جلوگیری از بعضی حشرات استفاده کرد ،ولی
این امر وی را واداشت تا خودش در این زمینه کار کند و باآلخره تصمیم به عملی کردن آن گرفت.
او در زمینه دست به کار شد و از مسوول بخش آفتها و بیماریهای این پروژه سوال کرد و در زمینه موضوع را قرار ذیل اظهار
داشتند« :یکونیم لیتر دوغ را به داخل یک بوتل عالوه میکنیم و مدت یک هفته آن را در بیرون در معرض نور خورشید قرار داده
تا خوب تُرش شود و بعد از مدت تعیین شده دوغ را گرفته به نسبتهای متفاوتی به آب مخلوط کند و برای کنترول شپشکها استفاده
میکنیم .بهترین اندازهای که نتیجه داد و برای دهقانان قابل قبول واقع شد ،مقدار یکونیم لیتر دوغ در  ۱۰لیتر آب بود».
وی عالوه کرد که از این طریق هم توانست به محیط زیست کمک کند و از آلودهگی جلوگیری کند و هم از جانب دیگر از لحاظ
اقتصادی راهی بهتر و به صرفه در مبارزه با آفتها برای باغداران معرفی کند.
ً
به گفتهی او وقتی استفاده از دوغ را با دهقانان شریک کرد هر کدام بعد از تطبیق آن کامال رضایت داشتند و کمک خوبی برای
کنترول وقایهای از شپشکها دانستند.
نوراحمد همچنان گفت ،وقتی به عنوان دهقان پیشتاز در برنامهی ملی باغداری و مالداری شروع به کار کرد ،معلومات اندکی نسبت
به خیلی از محصوالت و مسایل تخنیکی در بخش باغداری داشت .اما اکنون از برکت این پروژه و همکاری تیم کاری این بخش
توانسته به عنوان یک شخص کار فهم در بخش زراعت و باغداری به ولسوالی معرفی شود و معلومات کافی را که در این بخش
آموخته است در اختیار اکثر باغداران قرار دهد.
به گفتهی او «حاال در بین تمام باغداران این ولسوالی مطرح شدهام و از این طریق میتوانم روزی حالل به دست بیاورم و زندهگیام
را به خوبی بگذرانم .روزانه تعداد زیادی از باغداران منطقه به من مراجعه میکنند و مشکالتشان را در بخش باغداری با من در
میان میگذارند و در صورتی که موضوعات را بدانم همراهشان همکاری میکنم تا مشکالتشان حل شود ،ولی در صورتی که

موضوع برایم گنگ باشد ،از کارمندان بخش تخنیکی برنامهی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت ،معلومات میگیرم و با
دهقانان شریک میسازم».

