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گپ دهقان
زاویه ی دید بهتری داشته باشیم

ــط  ــا فق ــح م ــد ترجی ــا بای ــه در بازاره ــت ک الزم اس
محصــوالت داخلــی باشــد، ایــن روش بــه ســاده گی 
ــد  ــه ی دی ــد زاوی ــا بای ــت، م ــن نیس ــاره ممک و یک ب
خــود را تغییــر بدهیــم. واقعیــت ایــن اســت کــه 
تولیــدات زراعتــی افغانســتان، بســیار طبیعــی و 
ارزشــمند اســت، ایــن ارزش را بایــد رشــد بدهیــم و 

ــازیم. ــر بس بارورت
یکــی از بایدهــای پیش رفــت زراعــت و رشــد تولیــد 
ملــی، رعایــت فرهنــگ تولیــد و مصــرف تولیــد 
داخلــی توســط مــردم اســت. بایــد همه ی شــهروندان 
ــد  ــا از تولی ــد ی ــد کنن ــر تولی ــود بیش ت ــرای س ــا ب ی
امــری  کار،  ایــن  کننــد.  اســتفاده  هم وطنان شــان 

ــت. ــد اس ــدس و ارزش من ــز مق ــی و نی حتم
بــه واقعیــت، بایــد گفــت کــه انگیــزه نیــروی کار برای 
ــر  ــت تاثی ــه تح ــر از آن ک ــی اش، فرات ــود کارآی بهب
نظــام انگیزشــی اقتصــادی باشــد بــه صــورت خــود 
تولیــدی و بــا انگیزه هــای شــخصی بــه گونــه ی 

ــرد. ــورت می پذی ــر ص بهت
کیفیــت بهتــر تولیــد افغانســتان، باعــث می شــود کــه 
ــا را  ــدات م ــراوان، تولی ــتیاق ف ــا اش ــز ب ــران نی دیگ
مصــرف کننــد و ایــن باعــث رشــد اقتصــادی مــا بــه 

صــورت دوام دار می شــود.
شــهروندان بایــد در کنــار مصــرف داخلــی، بــه 
مشــورت  مشــتری،  عنــوان  بــه  تولیدکننــده گان 
ــی  ــد چ ــان بای ــه تولیدش ــد ک ــنهاد کنن ــد و پیش بدهن
ــز  ــده گان نی ــد. تولیدکنن ــته باش ــی را داش کیفیت های
بــه خاطــر پایــداری کاروبارشــان، بایــد تــاش 
و  ســازند  فراهــم  را  خریــداران  رضایــت  کننــد 
تولیدشــان را بهتــر از معیارهــای مــد نظــر، آمــاده ی 
فــروش بســازند. بــا ایــن روش، همــه ی محصــوالت 

افغانســتان، می توانــد نــام آور جهــان شــود.
ــورمان  ــه کش ــتان ک ــهروندان افغانس ــوان ش ــه عن ب
از  را  نیازهای مــان  بایــد خریــد  اســت،  زراعتــی 
محلــی  تولیــدات  از  و  خانــه  محــل  نزدیک تریــن 
و وطنــی آغــاز کنیــم. بکوشــیم هــر چیــز را از 
ــا  ــم. ب ــداری کنی ــه خری ــه خان ــل ب ــن مح نزدیک تری
ــویم. ــی می ش ــت محل ــد مارکی ــث رش ــن کار، باع ای

اگــر دیــد منفــی و نــگاه بــد بســیاری از شــهروندان 
تغییــر کنــد، می توانیــم باعــث رشــد در تمامــی 
ــه میلیون هــا شــهروند  ــًا روزان زمینه هــا باشــیم. مث
ــر  ــان اگ ــن می ــد. از ای ــه بازارهــای کشــور می رون ب
هــر کــس بــه تــوان خــودش یــک محصــول داخلــی 
ــا  ــه میلیون ه ــا اســت ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــد کن را خری
ــه  ــا ب ــول آن ی ــه شــده و پ ــی فروخت محصــول داخل
دهقــان یــا بــه دیگــر روســتایی رســیده اســت و پــول 
در داخــل افغانســتان بــه گــردش باقــی مانــده اســت.

شــبیه ایــن اســت کــه یــک ســرک یــا پیــاده راه 
ــای آن  ــی در کناره ه ــت،  ول ــه اس ــر از زبال ــبتًا پ نس
زباله دان هــای زیــادی قــرار داده شــده اســت. از 
ــر  ــد، اگ ــن می گذرن ــزاران ت ــه ه ــیر روزان ــن مس ای
ــه روی  ــه ب ــک زبال ــن ی ــای انداخت ــه ج ــدام ب ــر ک ه
راه رو یــا جــاده، یــک زبالــه را از جــاده بــه زبالــه دان 
ــی  ــه ای باق ــاده زبال ــگاه در ج ــا بی ــا ت ــد، آی بیندازن
خواهــد مانــد؟ فــردا اگــر یک یــک زبالــه را برنداریــم 
ــاد  ــال زی ــه احتم ــم، ب ــش نکنی ــه کثیف ــن ک ــم، همی ه

ــد. ــد مان ــاک خواه پ
در تمامــی زمینه هــا اگــر شــهروندان تغییرپذیــر 
باشــند و خشــت خودشــان را راســت بگذارنــد، 
ــدی  ــی و بلن ــه زیبای ــتان ب ــام افغانس ــه ن ــی ب عمارت

ــد. ــد ش ــاخته خواه ــل، س کام
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ــگ  ــوالی یکاولن ــام دارد، از ولس ــد ن ــید عبدالحمی س
والیــت بامیــان بــه بیســت وچهارمین نمایشــگاه 
زراعتــی بادام بــاغ کابــل آمــده اســت. دهقانــی 
ــی دارد.  ــج  چین خورده گ ــش از پن ــش  بی ــه جبین ک
ــی و  ــر زحمت کش ــی ب ــانی او، دلیل ــای پیش چین ه
عشــقش بــه کار دهقانــی و نیــز نمایان گــر تالشــش 

ــت. ــالل اس ــه رزق و روزی ح ــرای تهی ب
در نمایشــگاه بادام بــاغ، مــا بــرای تهیــه مســتندهای 
ویدیویــی، غرفه هــا را دور می زدیــم. از تصــادف 
ــد.  ــان آم ــر راه م ــش، س ــرد زحمت ک ــن م ــک، ای نی
ــم، دســتان مان را خــوب فشــرد،  احوال پرســی کردی
ــه اش را  ــا غرف ــت ت ــا خواس ــام از م ــتیاق تم ــا اش ب
ــر  ــان بیش ت ــوی بامی ــاره ی کچال ــم و از او در ب ببینی

بشــنویم.
حمیدخــان می گویــد کــه در جریــان چهــار روز 
ــگ  ــوی یکاولن ــن کچال ــه ت ــی، س ــگاه خزان نمایش
ــه  ــی فروخت ــزار افغان ــه ارزش ۳۰۰ ه ــان را ب بامی

ــت. اس
حمیــد خــان گفــت: »نمایشــگاه فرصتــی شــد کــه 
ــوی  ــه کچال ــد ک ــما می دانی ــل، ش ــم کاب ــن بیای م
بامیــان در ایــن ســال ها خیلــی مشــهور شــده، حتــا 
بامیــان ســبد کچالــوی افغانســتان نــام گرفتــه، مــن 
ــزار  ــه ه ــه ارزش س ــگاه ب ــن نمایش ــتم در ای توانس
ــی  ــو را ۱۰۰ افغان ــیر کچال ــر س ــم، ه ــو بفروش کیل
ــوی  ــس، کچال ــرکت های چپ ــی ش ــم، بعض فروخت

ــد.« ــا را خریدن م
ــالت  ــدی حاص ــش ۴۰درص ــان وی از افزای هم چن

ــد. ــر می  ده ــال ۱۳۹۸ خب ــش در س کچالوی
ــوب  ــیار خ ــال بس ــا امس ــل م ــول او، »حاص ــه ق ب
ــه  ــش ب ــا افزای ــالت م ــد در حاص ــود، ۴۰ فی ص ب
وجــود آمــده، ایــن کار در نتیجــه کشــت تخم هــای 
اصــالح شــده کچالــو از طــرف وزارت زراعــت، 

آمــوزش و زحمت کشــی دهقانــان می باشــد.«

ــه  ــی ب ــام خوب ــان، ن ــوی بامی ــتفاده از کچال ــا اس ب
ــت،  ــه اس ــری یافت ــازار بهت ــت و ب ــت آورده اس دس
ــا از  ــد م ــر تولی ــه بیش ت ــم ک ــش می کنی ــا کوش م

ــد.« ــان باش ــوی بامی کچال
ــز  ــان در پخت وپ ــوی بامی ــز از کچال ــا نی خانواده ه
بیش تــر اســتفاده می کننــد و ترجیــح می دهنــد 

ــد. ــداری کنن ــن محصــول را خری ای
ــد  ــان می گوین ــت بامی ــی در والی ــووالن محل مس
ــت  ــرار اس ــال ق ــان، امس ــای آن ــا ارزیابی ه ــر ب براب
ــود.  ــته ش ــان برداش ــو از بامی ــن کچال ــزار ت ۳۷۰ه
بــه گفتــه ی ایــن مســووالن، پیــش از ایــن ســاالنه 
حــدود ۳۵۰ هــزار متریــک تــن کچالــو از بامیــان بــه 

ــد. ــت می آم دس
ــد  ــت و تولی ــان کش ــق بامی ــر مناط ــو در اکث کچال
و  مرکــز  بــه  مربــوط  مناطــق  امــا  می شــود، 
ــده ی  ــز عم ــیبر، مراک ــگ و ش ــوالی های یکا ولن ولس

ــد. ــمار می رون ــه ش ــان ب ــو در بامی ــد کچال تولی
بامیــان کــه از جملــه والیــات کم تــر زراعتــی 
ــال های  ــی س ــو ط ــد کچال ــت و تولی ــت، کش اس
ــق  ــت در آن رون ــای وزارت زراع ــا تالش ه ــر ب اخی
ــه کشــت و  ــان آن ب ــر دهقان زیــادی یافتــه و بیش ت

ــد. ــو روی آورده ان ــد کچال تولی

عبدالوهــاب محمــدی رییــس اداره زراعــت، آبیــاری 
ــه ســاالنه  ــد ک ــان، می گوی ــت بامی ــداری والی و مال
ــن در  ــار زمی ــزار هکت ــده ه ــا هج ــده ت ــدود هف ح
سراســر والیــت بامیــان تحــت کشــت کچالــو قــرار 
ــرد. وی گفــت: »پارســال هــم ســاحه تحــت  می گی
کشــت بــه همیــن منــوال )۱۷ تــا ۱۸  هــزار هکتــار 
زمیــن( بــود، امــا متاســفانه بــه دلیــل خشک ســالی 
ــد؛ مخصوصــًا  ــن آم ــی پایی ــی حاصــل اندک و کم آب
در فصــل آخــر ســال برخــی  جاهــا را خشک ســالی 
آســیب زد. ولــی امســال الحمــداهلل آب فراوان اســت، 
بارنده گــی خــوب بــوده و هم چنــان برنامه هــای 
ــده و  ــق ش ــت تطبی ــی وزارت زراع ــی زراعت حمایت
امســال حاصل خیــزی باالســت. هرچنــد فصــل 
ــع  ــا متوّق ــا م ــده، ام ــم نش ــالت خت ــت حاص برداش
هســتیم تــا ۳۷۰ هــزار متریــک تــن حاصــل 

ــم.« ــت کنی ــان را برداش ــوی بامی کچال
بایــد گفــت کــه بامیــان از والیت هــای اســتثنایی از 
لحــاظ امنیــت، ســیاحت و زراعــت اســت. زمین هــای 
ــودا،  ــر، تندیس هــای ب ــد امی ــز، داشــتن بن حاصل خی
ــای  ــش، از ویژه گی ه ــواز و زحمت ک ــردم مهمان ن م
دیگــر ایــن والیــت اســت کــه اهمیــت آن را چنــد 
ــه  ــین توج ــال های پس ــت. در س ــاخته اس ــر س براب
گردشــگران، تاجــران و دولــت را بــه خــود معطــوف 
ســاخته اســت. بســترهای زیــادی بــرای رشــد 
زراعــت ایــن والیــت مســاعد اســت، ایــن داســتان 
ــن  ــت ای ــان و پیش رف ــت دهقان ــه ای از موفقی نمون
ــادی را  ــای زی ــا و آرزو ه ــه امیده ــت ک ــت اس والی

ــد. ــد می ده نوی
ــه، ســال گذشــته وزارت زراعــت  ــن هم ــار ای در کن
ــش  ــان را در بخ ــت بامی ــافی والی ــه ی انکش بودج
ــن  ــردن ای ــه ک ــاخت و هزین ــر س ــت دو براب زراع
ــول  ــر محص ــر و بنیادی ت ــد بیش ت ــه رش ــه ب بودج
ــا  ــده اســت و انتظاره ــز انجامی ــان نی ــوی بامی کچال
ــن  ــد ای ــی، تولی ــال های آت ــه در س ــت ک ــن اس ای

ــود. ــر ش ــب بیش ت ــه مرات ــت ب والی

ایــن مــرد دربــاره ی مشــکالت  دهقانــان نیــز 
خــوب  زیــاد  مــا  کچالــوی  »بــازار  می گویــد. 
ــم  ــا داری ــم، تقاض ــر داری ــردخانه کم ت ــت، س نیس
ــود و  ــاخته ش ــا س ــرای م ــر ب ــردخانه های بیش ت س

ــود.« ــر ش ــو بهت ــروش کچال ــازار ف ب
حمیــد خــان می گویــد: »شــما می دانیــد کــه 
ــو  ــت کچال ــان کش ــان بامی ــد کار دهقان ۸۰ فی ص
اســت، بهتریــن و خوب تریــن کچالــو را داریــم. 
ــتراک  ــه ی اش ــازی، در نتیج ــرکت های چپس س ش
مــا در نمایشــگاه زراعتــی، ســال گذشــته ۳۰۰ هــزار 
ــه  ــم ک ــار داری ــد، انتظ ــا را خریدن ــوی م ــن کچال ت

ــود.« ــده ش ــا خری ــوی م ــم کچال ــال ه امس
او از دولــت می خواهــد کــه بــازار فــروش کچالــوی 

بامیــان را بهتــر بســازد.
»وزیــر زراعــت وقــت ُگل  کچالــو بــه بامیــان آمــده 
بــود، بــرای مــا وعــده داد کــه حاصــالت کچالــوی 
ــه  ــرارداد و ب ــه ق ــاع و داخل ــا وزارت دف ــان را ب بامی
آن  شــدن   عملــی  آرزوی  می رســاند،  فــروش 

وعده هــا را داریــم.«
ــراز  ــز اب ــان نی ــوی بامی ــتفاده کننده گان از کچال اس
رضایــت دارنــد. مســعود، کــه در یــک شــرکت 
مــا  »شــرکت  می گویــد:  می کنــد،  کار  چپــس 
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ــت  ــرای زراع ــب ب ــوای مناس ــار آب و ه ــت تخ والی
مصــروف  والیــت  ایــن  باشــنده گان  اکثــر  دارد، 
کشــاورزی هســتند. پیــاز تخــار، یکــی از محصــوالت 
ــه  ــت ب ــن والی ــان ای ــرای دهقان ــوب ب ــد خ ــا درآم ب
شــمار مــی رود. از ایــن رو ایــن والیــت یکــی از 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــاز ب ــده پی ــن تولیدکنن بزرگ تری

ــان تخــار در ســال جــاری ســاحه ی پنــج هزار  دهقان
جریــب زمیــن را پیــاز کشــت کــرده بودنــد. حاصــالت 
بــه دســت آمــده از ایــن کشــت زارها، بــه بیش تــر از 

ــن می رســد. ــزار ُت ۶۰ ه
ســراج الدین مهربــان رییــس زراعــت، آبیــاری و 
ــاز  ــال پی ــد: »امس ــار می گوی ــت تخ ــداری والی مال
ــه ای کــه هــر ســیر  ــه گون ــازار بســیار گــرم دارد، ب ب
ــی  ــا ۱۲۰ افغان ــل هشــتاد ت ــان در مقاب ــاز را دهقان پی

می فروشــند.
ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه ی آقــای مهربــان، 
ــاز  ــو( پی ــت کیل ــیر )هف ــک س ــش، ی ــال های پی »س
ــن  ــد و از ای ــی می فروختن ــدل حــدود ۵۰ افغان را در ب
ــان را  ــت زنده گی ش ــم از معیش ــش  اعظ ــق بخ طری

ــد.« ــن می کنن تامی
بــه گفتــه ی رییس زراعــت والیــت تخــار، »کارمندان 
اداره زراعــت در بســیاری مــوارد بــا دهقانــان همکاری 
ــاب  ــی، انتخ ــن، ذهنیت ده ــویق دهاقی ــد، تش می کنن
اگروتخنیــک،  مســایل  کشــت،  )ورایتــی(،  نــژاد 
ــت  ــاره ی کش ــی درب ــراض و آگاهی ده ــا و ام آفت ه
پیــاز از موضوعاتــی بــوده اســت کــه ریاســت زراعــت 

بــرای رشــد کشــت وکار پیــاز انجــام داده اســت.«
ــر  ــه، از ه ــه صــورت گرفت ــی ک ــه ارزیابی های نظــر ب
ــاز  ــا ۲۰۰۰ ســیر پی جریــب زمیــن در حــدود ۱۵۰۰ ت

ــود. ــت می ش برداش
ــت  ــن والی ــای ای ــا نیازمندی ه ــه تنه ــار ن ــاز تخ پی
می کنــد؛  تامیــن  را  هم جــوار  والیت هــای  و 
ــتان و  ــه پاکس ــول را ب ــن محص ــان ای ــه بازرگان بلک
ــاز  ــی پی ــه تازه گ ــد. ب ــز صــادر می کنن ــتان نی هندوس
افغانســتان بــه امــارات متحــده ی عربــی و آذربایجــان 

ــز صــادر شــده اســت. نی

اعضــای انجمــن زنبــورداران »دریــای هلمنــد« 
میــدان وردک می گوینــد کــه در جریــان امســال 
بیــش از ۳۰ هــزار کیلوگــرام عســل تولیــد کرده انــد. 
افزایــش  از  هم چنــان  انجمــن  ایــن  اعضــای 
ــه  ــد. ب ــر می دهن ــز خب ــان نی ــدی درآمدش ۲۰درص
گفتــه مســووالن ایــن انجمــن، اشتراک شــان در 
معرفــی  و  درآمــد  افزایــش  ســبب  نمایشــگاه ها 

اســت. حاصل شــان شــده 
ــای  ــورداران دری ــری رییــس انجمــن زنب ــداهلل امی عب
بیســت وچهارمین  در  کــه  میــدان وردک  هلمنــد 
ــود،  ــرده ب ــتراک ک ــاغ اش ــی بادام ب ــگاه زراعت نمایش
ــه هفته نامــه دهقــان گفــت: »در ســال ۱۳۹۶ ایــن  ب
ــن،  ــن انجم ــا در ای ــم، م ــیس کردی ــن را تاس انجم
ــور  ــدوق زنب ــزار و ۸۰۰ صن ــم، یک ه ــو داری ۷۰ عض
عســل داریــم و امســال از ایــن صندوق هــا، ۳۰ تــن 

ــم.« ــه دســت آوردی عســل ب
مســووالن ایــن انجمــن می افزاینــد: »اشــتراک مــا در 
نمایشــگاه های زراعتــی ســبب شــده کــه ۲۰ درصــد 
در درآمدمــان از فــروش عســل افزایــش رونمــا شــود. 
ــت وچهارمین  ــر در بیس ــن خاط ــه همی ــز ب ــال نی ح

مارکیت های جدید برای پیاز وانار
ســمیر رســا، مســوول روابــط عامــه مشــاوریت ارشــد 
ــی و  ــور مال ــوری در ام ــت جمه ــی ریاس ــام عال مق
بانکــداری نوشــته اســت: »اخیــراً وزارت صنعــت 
وتجــارت درهــم آهنگــی بــا ســکتور خصوصــی بــرای 
ــق  ــاز را از طری ــن پی ــک ُت ــار ۱۵۰ متری ــتین ب نخس
ــارات  ــه ام ــران ب ــاس ای ــدر عب ــر از بن ــار کانتین چه
متحــده عــرب صــادر کــرده اســت و قــرار اســت تــا 
ــن  ــک ُت ــدود ۸۵۰ متری ــالدی ح ــاه روان می ــر م آخ

ــی صــادر شــود.« ــارات متحــده عرب ــه ام ــاز ب پی
او گفتــه اســت: »ایــن در حالــی اســت کــه حــدود یک 
هفتــه پیــش افغانســتان از طریــق دهلیــز هوایــی ســه 
ُتــن پیــاز را بــه امــارات متحــده عــرب صــادر کــرده 
ــی  ــرمایه گذاران عرب ــرم س ــتقبال گ ــا اس ــه ب ــود ک ب
ــه  ــان ب ــی خواه ــرمایه گذاران عرب ــد و س ــه رو ش روب

ــده اند.« ــی ش ــاز افغان ــر پی ــت آوردن بیش ت دس

ــاغ  کابــل هــم اشــتراک  نمایشــگاه زراعتــی در بادام ب
کرده ایــم.«

آقــای امیــری یــاد آوری کــرد کــه هــر کیلــو عســل را 
ــد  ــه خری ــدی ب ــند و عالقه من ــی می فروش ۷۰۰ افغان

اســت: »امســال  نوشــته  ادامــه  در  آقــای رســا 
ــه امــارات متحــده  هندوســتان صــادرات پیــازش را ب
عــرب متوقــف ســاخته اســت تــا نیازمنــدی داخلی اش 
ــرای  ــک فرصــت خــوب ب ــن ی ــد و ای ــرآورده کن را ب
ــد  ــرای پیــازش مارکیــت جدی ــا ب افغانســتان اســت ت

ــد.« ــدا کن پی

فواید استفاده از پیاز
مصــرف ایــن محصــول ســودمندی های صحــی 
ــورت  ــه ص ــه ب ــماری دارد، چ ــاده ی و بی ش فوق الع
ــه ی  ــه گون ــذا. ب ــراه غ ــه ی آن هم ــا پخت ــام و ی خ
ــل  ــه ثقی ــی ک ــم غذاهای ــام در هض ــاز خ ــه، پی نمون
قــوی  را  بــدن  و  می شــود  تمــام  موثــر  اســت، 
ــرای  ــام ب ــاز خ ــوالی ها از پی ــردم در ولس ــد. م می کن
ــت  ــاز خاصی ــد، چــون پی ــتفاده می نمای ــز اس ســفر نی
ضــد باکتــری دارد باعــث می شــود بــدن را در مقابــل 

ــه  ــش یافت ــته افزای ــال های گذش ــه س ــبت ب آن، نس
اســت.

امیــری گفــت: »عســل وطنــی آینــده خــوب دارد؛ در 
ــام  ــه ن ــد و ب ــاخته می ش ــی س ــل تقلب ــته عس گذش

مسووالناینانجمنمیافزایند:»اشتراکمادرنمایشگاههای
زراعتیسببشدهکه۲۰درصددردرآمدمانازفروشعسل
افزایشرونماشود.حالنیزبههمینخاطردربیستوچهارمین

نمایشگاهزراعتیدربادامباغکابلهماشتراککردهایم.«

مکروب هــا محافظــت نمایــد و هم چنــان پیــاز را 
بــرای خوش مــزه کــردن غذاهــا بــه گونــه فــروان در 

ــد. ــرار می دهن ــتفاده ق ــورد اس ــا م همه ج
ــاز در تخــار،  ــد پی ــش چشــم گیر تولی ــود افزای ــا وج ب
ــن  ــردخانه و پایی ــود س ــل نب ــه دلی ــان ب ــا دهقان ام
ــت  ــه کش ــته، ب ــال های گذش ــا در س ــودن قیمت ه ب
ــا،  ــد. ام ــان می دهن ــود نش ــدی از خ ــاز عالقه من پی
وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری در پاســخ بــه 
ــده  ــال آین ــر دارد س ــان، در نظ ــی  دهقان ــن نگران ای
ــداری  ــور نگه ــه منظ ــی ب ــردخانه ی ۵۰۰ تن ــک س ی
ــت  ــز والی ــان مرک ــات در تالق ــبزیجات و میوه ج س

ــازد. ــار بس تخ

بهگفتهیرییسزراعت
والیتتخار،»کارمندان
ادارهزراعتدر
بسیاریمواردبادهقانان
همکاریمیکنند،
تشویقدهاقین،
ذهنیتدهی،انتخاب
نژاد)ورایتی(،کشت،
مسایلاگروتخنیک،
آفتهاوامراضو
آگاهیدهیدربارهی
کشتپیازازموضوعاتی
بودهاستکهریاست
زراعتبرایرشد
کشتوکارپیازانجام
دادهاست.«

ــل  ــردم را عس ــد، م ــه می ش ــی فروخت ــل وطن عس
ــا تبلیغــات و تهیــه ی  ــود؛ ب ــاور ســاخته ب وطنــی بی ب
ــب  ــردم را جل ــت م ــتیم رضای ــی توانس ــل وطن عس
ــاد  ــر زی ــال های اخی ــا در س ــتری های م ــم، مش کنی

شــده اســت.«
مســوول انجمــن زنبــورداران »دریــای هلمنــد« 
البراتــواری  می خواهیــم  دولــت  »از  می گویــد: 
بســازد کــه عســل اصــل و بــدل را تشــخیص بدهــد؛ 
خواهــان مراکــز پروســس و بســته بندی معیــاری 
ــه صــورت ســنتی پروســس  ــاًل ب هســتیم، چــون فع

می کنیــم.«
ــان  ــت خواه ــه از وزارت زراع ــد ک ــد می کن او تأکی
راه انــدازی برنامه هــای آموزشــی اســت. امیــری 
می گویــد کــه هم چنــان البراتوارهــای تشــخیص 
ــل را  ــت عس ــا کیفی ــود ت ــاخته ش ــد س ــل بای عس
تشــخیص بدهــد. بــه گفتــه آقــای امیــری، در 
گذشــته بــه علــت ســاخت عســل های جعلــی، مــردم 
ــا در  ــد، ام ــده بودن ــاور ش ــی کم ب ــل وطن ــه عس ب
ــت  ــل خوش کیفی ــه عس ــن ک ــر از ای ــال های اخی س
ــتری  ــد و مش ــر عالقه من ــردم بیش ت ــده م ــد ش تولی

عســل وطنــی شــده اند.«
ــل  ــوار کاب ــای همج ــمار والیت ه ــدان وردک از ش می
اســت و بســتر خوبــی بــرای پــرورش زنبــور و تولیــد 
عســل دارد. عبــور دریاهــا، فضاهــای ســبز و هــوای 
ــی  ــت خاص ــی اهمی ــری کاف ــای بش ــوارا و نیروه گ
بــرای پــرورش زنبــور و عســل به آن بخشــیده اســت.

بازار گرم پیاز تخار

یکیازغرفهداران:
اشتراکدرنمایشگاههادرآمدمانرا

۲۰درصدافزایشداد

 نعیم رضایی

 شجاع الحق نوری
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روش تســتینگ )غربــال 
و هیتــر(

روش  بــه  روش  ایــن 
ــز شــهرت دارد،  ــپانیایی نی اس
بــودن  ارزان  واســطه  بــه 
حمایت هــای  و  سیســتم 
و  آبیــاری  زراعــت  وزارت 
روش هــای  از  مالــداری 
ــان  ــان دهقان ــول در می معم
می باشــد. خالصــه مراحــل 
ــت: ــر اس ــورت زی ــه ص کار ب
از گل  تار هــای جداشــده   •
بــه مقــدار ۱۵۰ تــا ۲۰۰ گــرم 
ــای  ــه توری ه ــه ب را بالفاصل
ــاده  ــل و آم ــوص منتق مخص

خشــکاندن می نمایــد.
ــه  ــا فاصل ــی ب ــتقرار جال • اس
معّیــن بــر روی منبــع حرارتی 
کــه بتوانــد ۷۰ درجــه حــرارت 
یک نواخــت  طــور  بــه  را 
قســمت  در  غیرمســتقیم  و 
ــدون برخــورد  ــی و ب ــر جال زی
شــعله مســتقیم تامیــن نمایــد.
• پــس از تنظیــم حــرارت 
ــران را  ــوی زعف ــی، محت جال
ــه  ــا ۲۰ دقیق ــدت ۱۵ ت ــه م ب
روی دســتگاه گذاشــته و در 
ــه  ــچ وج ــه هی ــت ب ــن حال ای
زده  دســت  زعفــران  بــه 

. د نمی شــو
ــوری  ــه ت ــس از ۲۰ دقیق • پ
خالــی دیگــری را روی جالــی 
قــرار  زعفــران  محتــوی 
ــوری  ــر دور ت ــد و ه می دهن
ــوری  ــته ط ــم برداش ــا ه را ب
زعفــران  کــه  می چرخاننــد 
ــوری  ــل در ت ــور کام ــه ط ب

دوم تخلیــه گــردد.
روی  را  تــوری  مجــدداً   •
دســتگاه قــرار داده و پــس 
از ۱۵ دقیقــه همیــن عمــل را 

می کننــد. تکــرار 
• پــس از ۳ یــا ۴ بــار تکــرار 
ــا  ــن ۵۰ ت ــم، بی ــه روی ه ک
خواهــد  طــول  دقیقــه   ۶۰

کشــید، زعفــران داخــل جالــی 
ــه  ــد ب ــود و بای ــک می ش خش
ظــرف مخصــوص نگهــداری 

ــود. ــل ش ــول منتق محص
• بــه ایــن ترتیــب از هــر 
ــا  ــه ۳۰ ت ــر مرحل ــی در ه جال
۴۰ گــرم زعفــران خشــک 
شــده بــه دســت خواهــد آمــد. 
بهتــر اســت زعفــران خشــک 
شــده را از جالــی مســتقیمًا 
تمیــز  کامــاًل  پارچــه  روی 
تخلیــه کنیــد تــا زعفــران 

ــود. ــک ش ــاًل خن کام
شــدن  خنــک  از  پــس   •
ــز  ــی تمی ــه ظرف ــران را ب زعف
ــا  ــد و ت و محکــم منتقــل کنی
ــازار در  ــه ب ــه ب ــان عرض زم
جــای خشــک و خنــک باشــد.

ــن  ــوت ای ــف و ق ــاط ضع نق
روش:

ــودن  ــق نب ــل دقی ــه دلی • ب
تولیــدی  حــرارت  مقــدار 
توســط هیترهــا گاه بــه دلیــل 
بی دقتــی مصرف کننــده گان، 
زعفــران دچــار ســوخته گی 
کیفیــت  افت)پاییــن(  و 

. د د می گــر
میــزان  کنتــرل  امــکان   •

نــدارد. وجــود  رطوبــت 
محصــول  کیفیــت   •
ــوب  ــبت مطل ــه نس ــی ب نهای

. شــد می با
• ســرعت عمــل آن قابــل 

مالحظــه اســت.
پاییــن  دســتگاه  قیمــت   •
امــکان  نتیجــه  در  و  بــوده 
اســتفاده از آن بــرای دهاقیــن 

دارد. وجــود 
• بــه دلیــل پاییــن بــودن 
امــکان  دســتگاه،  ظرفیــت 
بــرای  آن  از  اســتفاده 
بــا  کوچــک  زمین هــای 
محصــول کــم نیــز میســر 

اســت.

 محمــد هاشــم اســلمی، مشــاور ارشــد 
انکشــاف زعفــران در وزارت زراعــت         

                       قسمت بیست ودوم
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زعفران

روش های خشک کردن
 زعفران و بررسی تأثیر هر روش 

بر کیفیت محصول
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ــرای همــه  ــدار« ب »امنیــت غذایــی« و »توســعه پای
کشــورها از اهمیــت خــاص برخــوردار اســت و 
ــدار  ــعه پای ــادی و توس ــاف اقتص ــه انکش ــیدن ب رس
هــدف اساســی یــک جامعــه و یــک کشــور را 

می دهــد. تشــکیل 
یکــی از عوامــل تعیین کننــده و کلیــدی در رســیدن 
ــد  ــت. رش ــت اس ــاف زراع ــدف، انکش ــن ه ــه ای ب
ــکوفایی  ــب ش ــی موج ــوالت زراعت ــادرات محص ص
ــود  ــت خ ــه نوب ــه ب ــردد ک ــت می گ ــش زراع بخ

زیربنــای انکشــاف اقتصــادی می باشــد.
از آن جایــی کــه زراعــت تهــداب اقتصــاد افغانســتان 
را تشــکیل می دهــد، بایــد بــه آن بــه عنــوان 
یکــی از ارکان هــای اساســی توســعه توجــه خــاص 
صــورت بگیــرد. از طــرف دیگــر بســیار مهــم 
اســت تــا نباتــات بــرای کشــت انتخــاب شــوند کــه 
ــند. در  ــادی را دارا باش ــره وری اقتص ــن به بیش تری
میــان محصــوالت مختلــف تولیــدی در بخــش 
زراعــت یکــی زعفــران اســت کــه ارزش اقتصــادی 
ــا  ــاص ی ــوالت خ ــزء محص ــاده ای دارد و ج فوق الع
))High value Crop شــناخته شــده اســت.

ــد  ــر از ۹۰ درص ــدود بیش ت ــر در ح ــال حاض در ح
ــورت  ــه ص ــان ب ــران در جه ــد زعف ــات تولی عملی
ــه  ــود و ب ــام می ش ــزه انج ــر مکانی ــا غی ــتی ی دس
بلنــد بــودن دســت مزد ها در کشــور های  دلیــل 
نحــوی چشــم گیر  بــه  تولیــد  اروپایــی ســطح 
ــن  ــد ای ــه طــوری کــه تولی ــه اســت. ب کاهــش یافت
ــه ۲.۳  ــته ب ــن درگذش ــپانیا از ۲۵ ت ــول در اس محص
تــن در حــال حاضــر کاهــش یافتــه اســت، بنــا بــر 
ایــن افغانســتان در تولیــد زعفــران بــه دلیــل داشــتن 
ــری  ــت و برت ــراوان و ارزان دارای مزی ــروی کار ف نی

ــت. ــق اس مطل
افغانســتان  در  زعفــران  تولیــد  دیگــر  از ســوی 
ــت  ــک کش ــث ی ــه حی ــود را ب ــای خ ــد ج می توان
بدیــل بــرای کوکنــار در والیــات دارای اقلیــم 
ــث  ــد و باع ــاز نمای ــر ب ــه بیش ت ــر چ ــب ه مناس
نهادینــه  شــدن اقتصــاد و درآمــد مشــروع بــه جــای 
اقتصــاد نامشــروع کــه عواقــب اجتماعــی، سیاســی و 

ــردد. ــراه دارد، گ ــه هم ــک را ب ــادی مهل اقتص
ــی،  ــرات اقلیم ــد، تغیی ــر ش ــه ذک ــر آن چ ــالوه ب ع
عــدم ضــرورت زعفــران بــه آب و آبیــاری در فصــل 
ــم  ــل کم حج ــه دلی ــل ب ــانی حمل ونق ــتان، آس تابس
بــودن، امــکان انجــام ۸۰ فی صــد از کارهــای 
برداشــت و پروســس توســط زنــان و دیگــر اعضــای 
فامیــل، ایجــاد زمینــه ی کار بــرای مــردم قریه جــات 
در فصــل بــی کاری )عقــرب و قــوس(، مقاومــت در 
ــر  ــرورت ه ــود ض ــرات، نب ــراض و حش ــل ام مقاب
ــات  ــن و عملی ــاختن زمی ــوزه، آماده س ــه غ ــاله ب س
ــت اندرکاران  ــان و دس ــدی دهقان ــت و عالقه من کش
ســکتور خصوصــی بــه کشــت ایــن نبــات بــه دلیــل 
ــتان  ــازی افغانس ــای پیش ت ــاد از مزیت ه ــد زی درآم

ــود. ــمرده می ش ــران ش ــد زعف در تولی

ــتان  ــت افغانس ــد حکوم ــر گردی ــه ذک ــر آن چ ــا ب بن
از آدرس وزارت زراعــت آبیــاری و مالــداری بــا 
ــعه  ــور توس ــه منظ ــه ب ــالن همه جانب ــک پ ــرح ی ط
ــران،  و گســترش کشــت، بهــره وری و تجــارت زعف
گام  هــای ســریع و بلنــد را طــی مــدت کوتــاه 

ــت. ــته اس برداش
افغانســتان تــا حــدود چنــد ســال قبــل، تخم )غــوزه( 
و تــار خشــک زعفــران مــورد ضرورتــش را از خــارج 
وارد می ســاخت، کــه بــر اســاس اطالعــات موجــود، 
ــه  ــروی ای ک ــق س ــدان دور طب ــه چن ــته ن در گذش
ــام دادم،  ــریف انج ــرات و مزارش ــازار ه ــده در ب بن
ســالیانه حــدود ۴۰۰ کیلــو زعفــران بســته بندی 
ــت  ــران وارد و جه ــن از ای ــت پایی ــا کیفی ــده ب ش
مصــرف داخلــی فروختــه می شــد. ضمــن ایــن کــه 
ــران  ــد و ای ــز از  هالن ــران نی ــاز زعف ــورد نی ــوزه م غ
بــه شــکل رســمی و یــا غیررســمی وارد می گردیــد، 
ــزی  ــت و برنامه ری ــه دول ــر توج ــون از اث ــا اکن ام
و حمایــت همه جانبــه وزارت زراعــت، آبیــاری و 
مالــداری ســطح زیــر کشــت ایــن نبــات بــه حــدود 
شــش هــزار هکتــار و ســطح تولیــد نزدیــک بــه ۱۶ 
هــزار کیلــو افزایــش یافتــه و ذخایــر موجــود غــوزه 
زعفــران در افغانســتان حــدود بیش تــر از ۱۲۰ هــزار 

ــود. ــرآورد می ش ــن ب ت
افغانســتان کــه تــا چنــدی قبــل در جهــان بــه عنوان 
کشــور تولید کننــده زعفــران شــناخته نمی شــد، 

امــروز در بیــن ۳۰ کشــوری کــه بــه تولیــد زعفــران 
روی آورده انــد، جایــگاه ســوم را بــا ۳.۶ فی صــد 
تولیــد زعفــران جهــان از آن خــودش ســاخته و ارزش 
ــر از ۱۴۰  ــدود بیش ت ــتان ح ــت در افغانس ــن صنع ای

ــود. ــن زده می ش ــر تخمی ــون دال میلی
در زمینــه ی صــادرات نیــز کشــور عزیــز مــا بعــد از 
ایــران و اســپانیا ســومین مقــام را دارد و ۷.۶ فی صــد 
صــادرات زعفــران جهــان بــه افغانســتان تعلــق دارد.
از مجمــوع ۸۵۰ میلیــون دالــر صــادرات ســال 
ــادل ۵۹۵  ــدود ۷۰ درصــد مع ــتان ح ــته افغانس گذش
میلیــون دالــر آن محصــوالت زراعتی انــد کــه حــدود 
ــران  ــد آن زعف ــی ۴.۳ فی ص ــر یعن ــون دال ۲۵ میلی
ــادرات  ــهم ص ــد س ــان می ده ــن نش ــه ای ــت، ک اس
ــه در  ــی ک ــای جهان ــتان در بازار ه ــران افغانس زعف
شــروع طــرح پنج ســاله، دو ســال قبــل حــدود ۰.۴۵ 
درصــد بــود امســال بــه حــدود ۲.۵ درصــد افزایــش 

ــه اســت. یافت
محصوالتــی  اشــتغال زاترین  جملــه  از  زعفــران 
اســت کــه در حــال حاضــر حــدود ۱۸ هــزار و ۹۵۰ 
مــرد و پنــج هــزار زن کــه مجموعــًا ۲۳ هــزار و ۹۵۰ 
ــران  ــد زعف ــه تولی ــت ب ــود در ۳۳ والی ــر می ش نف
اشــتغال دارنــد. هم چنیــن بــا توجــه بــه ســطح زیــر 
کشــت زعفــران در افغانســتان ایــن صنعــت توانســته 
حــدود هشــت هــزار و ۴۰۰ شــغل دایمــی و حــدود 
ــی  ــزار و ۴۷۱ روز کار فصل ــون و ۶۹۸ ه ــک میلی ی

ازسویدیگرتولیدزعفراندرافغانستانمیتواندجایخود
رابهحیثیککشتبدیلبرایکوکناردروالیاتدارای
اقلیممناسبهرچهبیشتربازنمایدوباعثنهادینهشدن
اقتصادودرآمدمشروعبهجایاقتصادنامشروعکهعواقب
اجتماعی،سیاسیواقتصادیمهلکرابههمراهدارد،گردد.

ایجــاد کنــد.
شــمولیت زعفــران بــه عنــوان یــک ســکتور مســتقل 
ــب  ــن و تصوی ــادرات و تدوی ــی ص ــی مل در پالیس
اســتراتژی صــادرات زعفــران در شــورای عالــی 
اقتصــاد و شــورای وزیــران در کنــار تصویــب طــرح 
ملــی پنــج ســاله انکشــاف پایــدار زعفــران از دیگــر 
ــداری  ــاری و مال ــت، آبی ــت آورد های وزارت زراع دس

اســت.
ایجــاد البراتــوار کنتــرول کیفیــت زعفــران و تــالش 
بــرای »اکریدیشــن« یــا اعتباردهــی ســرتیفکت های 
 ،»ITC« بــه کمــک بین المللــی  آن در ســطح 
ــوزش  ــات و آم ــی تحقیق ــتیتوت بین الملل ــاد انس ایج
زعفــران کــه کار ســاختمان آن آغــاز گردیــده اســت، 
ــت از  ــرای حمای ــت ب ــخ دول ــزم راس ــر ع نمایان گ

انکشــاف پایــدار ایــن صنعــت اســت.
توجــه بــه تضمیــن کیفیــت از طریــق ایجــاد و 
ــهیل  ــته بندی، تس ــس و بس ــز پروس ــز مراک تجهی
ــت  ــت دریاف ــی جه ــکتور خصوص ــت از س و حمای
پنجمیــن  برگــزاری  بین المللــی،  ســرتیفکت های 
ــا اشــتراک متخصصــان  ــران ب ــی زعف ــس مل کنفران
ــرکت ها  ــاختن ش ــکل س ــل، متش ــور های دخی کش
ــای  ــزاری آموزش ه ــران، برگ ــی زعف ــه مل در اتحادی
ــن و  ــرای دهاقی ــی ب ــی و خارج ــدت داخل ــاه م کوت
ــی،  ــای آموزش ــور و جزو ه ه ــاپ بروش ــدان، چ کارمن
و  تخنیکــی  اجرایــی،  طرزالعمل هــای  تدویــن 
کمیتــه کنتــرول کیفیــت زعفــران، ایجــاد ســکرتریت 
ــه  ــران، تهی ــاف زعف ــت از انکش ــی حمای ــه مل کمیت
ــران،  ــی زعف ــی و کیف ــدار کم ــاف پای ــدل انکش م
شــروع اجــرای طرح هــای تحقیقاتــی، آمــوزش 
ــه  ــوالی ها، تهی ــات و ولس ــطح والی ــا در س ترینره
برگــزاری  زعفــران،  خــودکار  خشــک کن های 
جشــنواره های زعفــران، چــاپ بولتــن انگلیســی 
معرفــی زعفــران افغانســتان و توزیــع در کشــورهای 
ــوری  ــای جمه ــفارت خانه ه ــق س ــف از طری مختل
اســالمی افغانســتان، ممنــوع ســاختن واردات زعفران 
ــد  ــور و عق ــس جمه ــم ریی ــه حک ــوزه ی آن ب و غ
ــرب و  ــده ع ــارات متح ــن، ام ــا چی ــا ب تفاهم نامه ه
ــز در راســتای پالن هــای  ــوان نی هندوســتان را می ت
ــه  ــداری در رســیدن ب ــاری و مال ــت، آبی وزارت زراع
ــی  ــران ارزیاب ــادرات زعف ــش ص ــی و افزای خودکفای

ــرد. ک
ــوق، وزارت  ــر دســت آوردهای چشــم گیر ف ــالوه ب ع
زراعــت پالن هــای درازمــدت را جهــت تثبیــت 
ــی،  ــطح بین الملل ــتان در س ــران افغانس ــگاه زعف جای
هم چــون ثبــت »GI«، تهیــه بارکــد و ســاخت 
ــز  ــد(، داشــتن نشــان اســتندرد نی ــی )برن ــام تجارت ن
وزارت خانه هــای  بــا  همــکاری  و  هم آهنگــی  در 
ــتندرد و  ــی اس ــاد، اداره ی مل ــه، اقتص ــارت، مالی تج
ــت دارد  ــی روی دس ــات بین الملل ــا و مؤسس دونر ه
ــه  ــا توج ــد ب ــک بتوان ــده نزدی ــتان در آین ــا افغانس ت
بــه پوتانســیل های موجــود از نظــر شــرایط مناســب 
ــدی، حــدود  ــران تولی ــی زعف ــت عال اقلیمــی و کیفی
۵۰ فی صــد زعفــران جهــان را تولیــد کنــد و همیــن 
ــودش  ــط خ ــان را توس ــای جه ــاز بازار ه ــدار نی مق

رفــع کنــد.
ــم  ــه آن چــه ذکــر شــد، نتیجــه می گیری ــا توجــه ب ب
ــم  ــد تخ ــتان در تولی ــران افغانس ــت زعف ــه صنع ک
ــار  ــد ت ــیده و در تولی ــی رس ــه خودکفای ــوزه( ب )غ
خشــک زعفــران از مــرز خودکفایــی گذشــته و 
ــدل  ــده ب ــم صادرکنن ــور های مه ــی از کش ــه یک ب

ــت. ــده اس گردی

زعفران، 
محور خودکفایی اقتصادی

معرفی یک محصول

 محمد هاشم اسلمی مشاور ارشد انکشاف زعفران و سکرتر کمیته ی ملی حمایت از انکشاف 
زعفران در وزارت زراعت و آبیاری و مالداری
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Takhar province has a favorable cli-
mate for agriculture, with the major-
ity of the population engaged in ag-
riculture. Takhar onion is one of the 
good income crops for farmers in the 
province. The province is therefore 
one of the largest onion producers.
Takhar farmers have cultivated 
2,500 acres of land onion this year, 
producing over 60,000 tons of on-
ion.
Sarajuddin Mehraban, provincial 
agriculture director, said, “This 
year onion has a very hot market, 7 
kilograms of which is sold 80-120 
AFN.”
This comes as Mehraban said previ-
ous years 7 kilograms of onion was 
sold 50 AFN.
According to Mehraban, “In many 
cases, the directorate staff collab-
orates with farmers, encouraging 
farmers, mentality, breeding, culti-
vation, agro technical issues, pests 
and diseases, and awareness of on-
ion cultivation has been one of the 
issues that the agriculture directorate 
has done to grow onions.”
According to the survey done, each 
half an acres of land produce 10,500-
14,000 kilograms of onions.
Takhar onions not only meet the 
needs of the province and neigh-

Flourish Market of Onion
 in Takhar

boring provinces, but also is being 
exported to Pakistan and India. Re-
cently, Afghan onions have also 
been exported to the United Arab 
Emirates and Azerbaijan.

New Markets for Pomegranates 
and Onions
Samir Rasa, spokesperson to senior 
presidential advisor for banking and 
financial affairs, has written, “The 
Ministry of Commerce and Indus-

According to Mehraban, “In many cases, the directorate staff collabo-
rates with farmers, encouraging farmers, mentality, breeding, cultiva-
tion, agro technical issues, pests and diseases, and awareness of onion 
cultivation has been one of the issues that the agriculture directorate 

has done to grow onions.”

try in cooperation with the private 
sector for the first time has export-
ed 150 metric tons of onions to the 
United Arab Emirates through four 
containers from Iran’s Bandar Ab-
bas. By the end of this month, some 
850 metric tons onions will be ex-
ported to the United Arab Emirates.”
He also has said, “This comes as 
a week ago, Afghanistan exported 
three tons of onions to the United 
Arab Emirates through the air cor-

ridor, which was met with warm 
welcome from Arab investors busi-
nessmen, calling for more Afghan 
onions.”
Rasa has also written, “This year 
India has stopped exporting onions 
to the UAE to meet its domestic de-
mand and this is a good opportunity 
for Afghanistan to find a new market 
for its onions.

Health Benefits of Onions
Consumption of onion has enor-
mous health benefits, whether raw 
or cooked with food. For example, 
raw onions are effective in digesting 
foods that are lightweight, strength-
ening the body.
People in districts also use raw on-
ions for travel, as the onions have 
antibacterial properties, protecting 
the body against germs, and they 
still use onions to make delicious 
food everywhere.
Despite the lack of cold storage fa-
cilities and low price of the crop in 
Takhar, farmers have shown interest 
in growing onions. The Ministry of 
Agriculture, Irrigation, and Live-
stock (MAIL) plans to build a 500-
ton cold storage facilities for veg-
etables and fruits in the provincial 
capital, Taliqan to address farmers’ 
problems.

150

Supporting Domestic Products, 
A Step toward Economic Independence


