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آغاز کار گسترش ساحه سبز در تپه های قلعه مسلم
 و خوشحالی  باشندگان محل از مساعد شدن 

فرصت های کاری
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کرونا را جدی بگیریم

از شــیوع بیمــاری خطرنــاک و همه گیــر ویــروس کرونــا 
ــا ایــن دم  ــه دو مــاه می گــذرد، ایــن بیمــاری ت نزدیــک ب
ــی  ــادی در پ ــارات اقتص ــانی و خس ــاد انس ــات زی تلف
داشــته اســت. چیــن، ایتالیــا، ایــران و فرانســه بیش تریــن 

ــل شــده اند. ــه ی انســانی متحم ــن فاجع آســیب از ای
ــه دســت آمــده نشــان می دهــد کــه در  ــن آمــار ب آخری
سراســر جهــان   ۳۷۲ هــزار و ۷۵۷ نفــر بــه ایــن بیمــاری 
مبتــا شــده و ایــن مــرض باعــث مــرگ ۱۶ هــزار و ۲۳۱ 

نفــر شــده اســت.
طــی چنــد روز اخیــر ده هــا مــورد مثبــت در افغانســتان 
نیــز ثبــت شــده اســت کــه آمــار مجموعــی افــراد مبتــا 
بــه کرونــا در افغانســتان بــه بیشــتر از 80 مــورد 

می رســد.
ــده  ــف ش ــی توصی ــورها بحران ــر کش ــت در اکث وضعی
ــه  ــتفاده از قرنطین ــا اس ــورها ب ــیاری از کش ــت، بس اس
ــیوع  ــری از ش ــی جلوگی ــه در پ ــای پیش گیران و روش ه

بیش تــر ایــن بیماری انــد.
بســیاری از بازارهــا، مکان هــای عمومــی بســته و تــردد 
مــردم در جاهــای عمومــی بــه حــد اقــل رســیده اســت، 
ــاد جــدی  ــوز ایــن موردهــا را زی امــا در افغانســتان هن

نگرفته انــد.
و  بازارهــا  تفریحــی،  پارک هــای  از  کــه  تصاویــری 
ــات  ــات در صفح ــل و والی ــی در کاب ــای عموم مکان ه
مجــازی نشــر می شــود، نشــان می دهنــد کــه بــا وجــود 
توصیه هــای جــدی وزارت صحــت عامــه، هنــوز مــردم 
ــرده و جــدی  ــار را درک نک ــروس مرگ ب ــن وی خطــر ای

نگرفته انــد.
بــا آن هــم هنــوز فرصــت داریــم، قبــل از بحرانــی شــدن 
وضعیــت، کارهــای پیش گیرانــه ای را در حــد تــوان 
انجــام دهیــم. حداقل تریــن کاری کــه می توانیــم رعایــت 
ــه مکــرراً  ــن اســت کــه دســت های مان را روزان ــم ای کنی
بــا آب و صابــون بــه مــدت ۲0 ثانیــه بشــوییم؛ از تمــاس 
نزدیــک بــا افــرادی کــه زکام یا ریــزش دارند خــودداری 
کنیــم؛ هنــگام عطســه و ســرفه دهــن و بینی مــان را بــا 
دســتمال و یــا بــا آرنــج دســت مان بپوشــانیم؛ از دســت 
دادن، روبوســی و بغــل کشــی خــودداری کنیــم؛ از 
رفت وآمــد بــه جاهــای ُپرازدحــام و بیروبــار بپرهیزیــم، 
اگــر ســرفه، ریــزش و زکام داریــم بایــد از ماســک 
ــان  ــت بدن م ــردن مقاوم ــد ب ــرای بلن ــم؛ ب ــتفاده کنی اس
از ســبزیجات و میوه جــات بیش تــر اســتفاده کنیــم؛ 
اگــر امــراض قلبــی، تنفســی، شــکر، فشــار و ... داشــته 
ــروس  ــه خطــر مــرض وی ــروض ب ــر مع باشــیم، بیش ت
ــه  ــه بمانیــم و از رفتــن ب ــذا در خان ــا می باشــیم، ل کرون
بیــرون بپرهیزیــم؛ ســطوح و جاهانــی کــه زیادتــر بــا آن 
در تمــاس هســتیم،مانند دســتگیر دروازه و موتر، ســطح 
میــز، ســاکت بــرق، حاضــری الکترونیــک و امثــال آن را 
ــکل  ــل ال ــن و ایتای ــد کلوری ــی مانن ــد عفون ــع ض ــا مای ب

روزانــه بــه صــورت مکــرر پــاک کنیــم.
اگــر بــرای شــیوع ایــن بیمــاری اقدامــات جــدی و 
پیش گیرانــه داشــته باشــیم، از تلفــات ســختی کــه دیگــر 
ــرد. ــم ک ــری خواهی ــده اند، جلوگی ــل ش ــورها متحم کش

ــت،  ــم اس ــت مه ــه نهای ــن زمین ــردم در ای ــکاری م هم
در  مــردم  بــا  هم آهنگــی  در  دولــت  داریــم  انتظــار 
مبــارزه بــا ایــن ویــروس پیــروز شــده و ملــت را از یــک 

ــد. ــات ده ــزرگ نج ــران ب بح




والیت بلخ؛ 
مکان مناسب برای پرورش گوسفندان قره قل
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ریاســت زراعــت، آبیــاری و مالــداری والیــت بلــخ، 
می گویــد کــه ایــن والیــت شــرایط مناســب بــرای 
نگهــداری و پــرورش گوســفندان قره قــل دارد و 
ــفند  ــزار راس گوس ــد ه ــتر پنج ص ــون بیش هم اکن
قره قــل در والیــت بلــخ نگهــداری می شــوند. 
ــل  ــفندان قره ق ــت، گوس ــن ریاس ــه ی ای ــه گفت ب
ــن  ــت و ای ــداری اس ــا ارزش مال ــوالت ب از محص
ــد پشــم، پوســت و روده  ــه منظــور تولی ــات ب حیوان

پــرورش می یابنــد.
ــاری  ــت، آبی ــس اداره زراع ــاعی ریی ــالم س محمدس
از  یکــی  را  قره قــل  بلــخ،  والیــت  مالــداری  و 
محصــوالت ارزشــمند و پربهــای والیــت بلــخ 
دانســته می گویــد: »ریاســت زراعــت بلــخ بــا 
ــداد ۲۵۰  ــه تع ــل ب ــداری قره ق ــارم نگه ــتن ف داش
راس، قره قــل را بــا رنگ هــای مختلــف بــرای 
ــرورش  ــدف پ ــه ه ــداران ب ــویق مال ــی و تش معرف
و  دارد  پــرورش  و  تربیــه  تحــت  نســل گیری  و 
خدمــات وترنــری بــرای تمــام مالدارانــی کــه 
ــتند،  ــل هس ــفندان قره ق ــرورش گوس ــروف پ مص

ــی دارد.« ــه م عرض
ــه دارای  ــت ک ــفند اس ــی از گوس ــام نوع ــل ن قره ق
ــد  ــه می باش ــه، حلق ــکل حلق ــوب به ش ــت مرغ پوس
و به رنگ هــای آســمانی، ســفید، ســیاه، شــتری 
و خاکســتری و دیگــر رنگ هــای ترکیبــی پیــدا 
ــل از  ــود، قب ــد می  ش ــه تول ــردد و هنگامی ک می گ
لِســیدن و بُــو کــردن مــادرش، توســط مالــداران یــا 
ــش  قصــاب حــال می  شــود و پوســت اش را از بدن
جــدا می کننــد تــا ُگل و خط هــای کــه در روی 

پوســت اســت خــراب نشــود.
ــرورش  ــروف پ ــه  مص ــخ ک ــت بل ــداران والی مال
گرفتــن  می  گوینــد  هســتند،  قره قــل  گوســفند 
ــد  ــرق می کن ــال ف ــه هرس ــل نظرب ــت قره ق پوس
از  نباشــد،  خشک ســالی  کــه  فصلــی  در  و 
ــر  ــا، اگ ــد. ام گوســفندان پوســت بیشــتری می گیرن
ــرای  ــب ب ــفند مناس ــد و گوس ــالی باش ــک س خش

ــتفاده  ــا از گوشــت آن اس ــد، تنه پوســت گیری نباش
. د می شــو

ــوالی  ــدارن ولس ــی از مال ــول یک ــی غام رس حاج
نهرشــاهی بلــخ می  گویــد: »مــن ســه صد راس 
گوســفند قره قــل دارم و نظــر بــه ســال و وضیعــت 
گوســفند، از تعــدادی از گوســفندانی کــه برابــر 
ــم  ــت می  گیری ــد پوس ــت گیری می باش ــرای پوس ب

ــت.« ــاوت اس ــال متف و از هرس
ــزود کــه ریاســت  ــن اف حاجــی غام رســول هم چنی
زراعــت والیــت بلــخ نیــز در بخــش آمــوزش 
چگونگــی پــرورش و نگهــداری گوســفندان قره قــل 
و تطبیــق واکســین، همــکاری الزم دارد. امــا، وی در 
ــرای  ــتانی ب ــای زمس ــود خوراکه ه ــال از نب عین ح
نگهــداری و پــرورش گوســفندان قره قــل در کشــور 
ــرده و از  ــاد ک ــم ی ــکل مه ــک مش ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــن زمین ــا در ای ــخ خواســت ت ریاســت زراعــت بل

ــداری همــکاری داشــته باشــد. ــا مال ــز ب نی

در همین حــال، نورمحمــد کوهســتان آمــر قرنطیــن 
ریاســت صحــت حیوانــی وزارت زراعــت، می گویــد 
ــداری و  ــه نگه ــداران ب ــش توجــه مال ــا افزای ــه ب ک
پــرورش گوســفندان قره قــل، میــزان صــادرات 
پوســت قره قــل نیــز افزایــش یافتــه اســت. او 
و خدمــات  گفــت: »ریاســت صحــت حیوانــی 
و  تخنیکــی  همکاری هــای  مســولیت  مالــداری 
محموله هــای  بــه  صحــی  ســرتفکیت  صــدور 
صادراتــی بعــد از تاییــد از آزمایش هــای الزم را 
ــزار و ۴۳۲  ــداد ۵۱ ه ــه تع ــال ۱۳۹۸ ب دارد و در س
ــه کشــورهای ازبکســتان و  ــل ب ــد پوســت قره ق جل

ــت.« ــده اس ــادر گردی ــد ص فنلن
ــمت های  ــب در قس ــوای مناس ــت آب و ه موجودی
توجــه  و  وســیع  چراگاه هــای  کشــور،  شــمالی 
خــاص مــردم عوامــل و فرصتــی اســت کــه زمینــه 
ــل  ــفند قره ق ــرورش گوس ــداری و پ ــرای نگه را ب
ــتر  ــاخته اســت. بیش ــاعد س ــیع مس ــه وس ــه پیمان ب

مرغوبیــت پوســت و پشــم قره قــل نیــز متکــی بــه 
ــاری شــمال  ــف در علفچرهــای به ویژگی هــای عل

کشــور می باشــد.
در  قبــل  ســال ها  از  قره قــل،  پوســت  تجــارت 
میــان شــهروندان برخــی از والیــات شــمالی کشــور 
رایــج بــوده اســت. قره قــل از پیــداوار مهــم والیــت 
ــخ،  ــل بل ــخ اســت. محصــوالت گوســفندان قره ق بل
بیشــتر از بنــدر حیرتــان بــه بیــرون از کشــور صــادر 
می شــود. انســتیتوت قره قــل کــه بــه عنــوان 
بخشــی از ســکتور خصوصــی در والیــت بلــخ 
فعالیــت می کنــد، بیشــترین مراحــل پروســیس 
پوســت قره قــل را انجــام می دهــد. از پوســت 
گوســفند قره قــل معمــواًل شــش نــوع کاه ســاخته 

می شــود.
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