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پیش بینی ریاست زراعت:
افزایش ۳۸ درصدی حاصالت کنجد  جوزجان نسبت به سال گذشته

د کرنې وزارت رسپرست او د اوبولګولو او طبیعي رسچینو مرستیال
 د هلمند له وايل رسه وکتل

v

د کرنې وزارت د ننګرهار په شېرزاد کې ۶۶ شنې خونې جوړې کړي

وګرځېــدل. وړ  تأییــد  د  رسپرســت  د  وزارت  کرنــې  د 

طبیعــي  او  اوبولګولــو  د  او  رسپرســت  وزارت  کرنــې  د 

راز  دغــه  غفــوري  حشــمت الله  مرســتیال  رسچینــو 

کرنیــزو  د  چــې  وغوښــت  څخــه  وايل  لــه  هلمنــد  د 

پــي  روڼ  او  چټــک  د  پــروژو  د  مدیریــت  محصوالتــو 

کېــدو پــه برخــه کــې دې همــکاري وکــړې، د هلمنــد 

وکــړه. ژمنــه  همــکارۍ  د  کــې  برخــه  دې  پــه  وايل 

پــه دې غونــډه کــې دغــه راز د هلمنــد پــه والیــت کــې پــر 

راتلونکــو برنامــو بحــث او پــه دې والیــت کــې د مالــدارۍ 

او غلودانــو پــه برخــه کــې پــر الډېــر مترکــز ټینــګار وشــوه.

دوی پــه دې لیدنــه کــې دواړو خــواوو پــر بزګرانــو پــر وخــت 

ــړل. ــګار وک ــم ټین ــش ه ــه وې ــو پ ــوي تخمون ــاح ش د اص

د کرنې وزارت رسپرست او د اوبولګولو او طبیعي رسچینو 

ــه دفــر  ــل کار پ ــوري، د خپ مرســتیال حشــمت الله غف

کــې د هلمنــد لــه وايل محمدیاســین خــان رسه وکتــل.

ــت  ــه والی ــد پ ــواو د هلمن ــې دواړو خ ــه ک ــه دې لیدن پ

ــی  ــال او د موس ــروژو، د زمین داورکان ــو پ ــر لوی ــې پ ک

کا د اوبــو د بنــد پــه هکلــه خــرې اتــرې وکــړې.

پــه دې لیدنــه کــې د یادو پروژو د رسوې پــر پړاوونو او د 

وروســتي ډیزایــن پــر چمتــو کولــو خــرې اترې وشــوې.

د هلمنــد وايل محمــد یاســین خــان پــه دې والیــت 

مننــې  د  څخــه  فعالیتونــو  لــه  وزارت  کرنــې  د  کــې 

ترڅنــګ، د کــب روزنــې د پــروژو د پــي کېــدو او 

چــې  شــو،  غوښــتونکی  جوولــو  د  شــنوخونو  وړو  د 

و  آبیــاری  زراعــت،  ریاســت  مســووالن 
احتمــال  از  جوزجــان،  والیــت  مالــداری 
امســال  حاصــات  ماحظــه ی  قابــل  افزیــش 
داده انــد. خبــر  والیــت  ایــن  در  کنجــد 

والیــت  زراعــت  رییــس  عالمــی  محمدعالــم 
از کنجــد جوزجــان بــه عنــوان بــا  جوزجــان، 
ــت:  ــرد و گف ــاد ک ــور ی ــد در کش ــن کنج کیفیت تری
 »امســال بــه مســاحت پنج هــزار و ۱۲۵هکتــار 
ــه از آن در  ــت ک ــده اس ــت ش ــد کش ــن کنج زمی
ــی  ــل پیش بین ــن حاص ــزار و ۸۴۰ ت ــه ه ــدود نُ ح
درصــدی   ۳۸ درحــدود  رقــم،  ایــن  می شــود. 

ــه ســال قبــل نشــان می دهــد.« افزایــش را نظــر ب
ــاحات  ــته س ــال گذش ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
و  هــزار  چهــار  کنجــد  نبــات  کشــت  تحــت 
شــش هزار  آن  از  و  بــود  زمیــن  هکتــار   ۳۲
آمــد. بــه دســت  تــن حاصــل  متریــک  و ۴۸ 

جوزجــان  والیــت  دهقانــان  حــال،  همیــن  در 
نیــز  انــد،  کنجــد  کشــت  مصــروف  کــه 
افزایــش  بــه  نســبت  کــه  امســال  می گوینــد 
هســتند. خوش بیــن  محصوالت  شــان 
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گیاهــی  روغن هــای  از  بایــد  چــرا 
کنیــم اســتفاده  وطنــی 

ــرف  ــتان مص ــه در افغانس ــی ک ــع روغن های ــت قاط اکثری
می شــود، وارداتــی اســت. روغن هــای وارداتــی، کــه 
نباتــی،  نــام  بــه  و  حیوانی انــد  روغن هــای  اکثــراً 
پــر  و  مســکه  از  چرب تــر  می رســند،  فــروش  بــه 
ثقیــل و  بــدن، بــدون کار فزیکــی  از موادی انــد کــه 
کنــد. دفــع  را  آن  نمی توانــد  ســخت،  ورزش هــای 
روغن هــای حیوانــی، بــه خاطــر کارایــی بیش تــر در 
پخت وپــز، نــزد بســیاری از آشــپزها نیــز محبــوب 
ــی،  ــن حیوان ــه روغ ــت ک ــاد داش ــه ی ــد ب ــا بای ــد. ام ان
ــی  ــن حیوان ــر از روغ ــی دیگ ــه نوع ــکه ک ــاف مس ــر خ ب
اســت، آب و ترکیبــات شــیر اضافــی در خــود نــدارد و بــه 
واقعیــت، چربــی خالــص اســت. یعنــی بــه گونــه ی مثــال، 
ــن  ــوری روغ ــق غذاخ ــک قاش ــا ی ــه تنه ــم ک ــد بگویی بای
حیوانــی حــاوی هشــت گــرام چربــی اشــباع  اســت.
در وضعیتــی کــه بیماری هــای فشــار خــون و کلســترول 
ــای  ــتفاده از روغن ه ــت، اس ــترده اس ــه گس ــاال در جامع ب
غیرصحــی و حیوانــی، می توانــد ســبب افزایــش بیش تــر 
ایــن بیماری هــا گــردد. بــرای ایــن کــه بتوانیــم وضعیــت 
صحــی خــود و اعضــای خانــواده را کنتــرل کنیــم، بهترین 
ــت. ــی اس ــی وطن ــای گیاه ــتفاده از روغن ه ــه، اس گزین
گیاهی انــد.  روغن هــای  روغن هــا،  مناســب ترین 
آفتاب پرســت  تولیــد گل  میــزان  اخیــر،  در ســال های 
ــه  ــف، از جمل ــای مختل ــن در والیت ه ــد روغ ــرای تولی ب
ننگرهــار، افزایــش یافتــه اســت و می توانــد تولیــد 
ــن  ــد. روغ ــردم باش ــرای م ــی ب ــژده ی خوب ــن آن، م روغ
گل آفتاب پرســت،  منبــع بــزرگ ویتامیــن »E« اســت. 
همیــن طــور، روغــن زیتــون کــه در ننگرهــار نیــز تولیــد 
می شــود، می توانــد گزینــه ی مناســب و صحــی ای باشــد.
کنجــد،  روغــن  این هــا،  همــه ی  از  گذشــته 
تولیــد  کــه  اســت  خوراکــی  روغــن  بهتریــن 
اســت. گســترده  افغانســتان  در  کنجــد  دانــه ی 
در واپســین گزارشــی کــه هفته نامــه ی دهقــان کار کــرده، 
ــد کنجــد  ــا مــژده ی احتمــال افزایــش ۳۸ درصــدی تولی م
والیــت جوزجــان را نشــر کردیــم. در ایــن گــزارش آمــده 
ــای  ــه  ی روغن ه ــه ملک ــد ب ــی کنج ــن خوراک ــت: »روغ اس
خوراکــی مشــهور اســت و دانــه ی کنجــد بیش تریــن 
ــر دارا  ــی دیگ ــای روغن ــن دانه ه ــن را در بی ــزان روغ می
اســت. روغــن کنجــد حــاوی آنتــی اکســیدان های طبیعــی 
اســت کــه باعــث از بیــن رفتــن ســرطان های خفتــه در بدن 
ــتگاه  ــرطان های دس ــری از س ــب جلوگی ــود و موج می ش
ــن  ــس بهتری ــردد. پ ــینه می گ ــتات و س ــوارش، پروس گ
گزینــه بــرای اســتفاده، روغن هــای گیاهــی وطنی اســت.«
باشــد  ایــن  خواننــده گان  اساســی  پرســش  شــاید 
کــه بــه میــزان مــورد نیــاز کشــور، تولیــد نداریــم 
و نمی توانــد تولیــد کنونــی کفایــت کنــد. ایــن یــک 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــی دیگ ــی واقعیت ــت، ول ــت اس واقعی
مــا آیــا ترجیــح می دهیــم گاهــی هــم بــرای حفــظ 
ســامت خودمــان بــه جــای مصــرف ۱۰۰۰ افغانــی 
بــرای خریــد روغــن خارجــی و ســپس هزینه کــردن 
ــی  ــکل صح ــل مش ــرای ح ــفاخانه ها ب ــی در ش ۱۵۰۰ افغان
ناشــی از اســتفاده از روغن هــای غیرصحــی، ِصــرف 
ــم؟ ــد کنی ــی خری ــی وطن ــن گیاه ــی را روغ ۱۵۰۰ افغان
ــد.  ــی می دهن ــخ منف ــده گان پاس ــر خوانن ــلماً بیش ت مس
ــی  ــن گیاه ــت روغ ــن اس ــه ممک ــی ک ــا جای ــد ت ــس بای پ
ــر  ــزارع بیش ت ــان م ــا دهقان ــم ت ــتفاده کنی ــی اس وطن
را از ایــن گیاهــان کشــت کننــد و هم زمــان بــا ایــن، 
وطنــی  خوش کیفیــت  گیاهــی  روغن هــای  تولیــد 
ــود. ــر ش ــت کم ت ــای بی کیفی ــر و واردات روغن ه بیش ت
اســت  شــهروندان  تقاضــای  عوامل، کم بــود  از  یکــی 
گیاهــان  بیش تــر  تولیــد  بــه  وادار  را  دهقانــان  کــه 
تولیدکننــده ی روغــن یــا »نباتــات تیلــی« نمی کنــد.

سه شبکه ی برق آفتابی برای آبیاری نهال های 
کمربند سبز کابل به فعالیت آغاز کرد

لغامن کې د امو د کرکېيل دودولو په پار هلې ځلې

ــه  ــداری، س ــاری و مال ــت، آبی ــی وزارت زراع ــع طبیع ــی مناب ــت عموم ریاس
ــووات  ــدی ۱۷۱ کیل ــت تولی ــه ظرفی ــی( را ب ــولری )آفتاب ــرق س ــبکه ی ب ش
ــرد. ــب ک ــن و نص ــل دیزای ــبز کاب ــد س ــروژه کمربن ــاحات پ ــرژی، در س ان

در  غرس شــده  نهال هــای  دوام دار  آبیــاری  منظــور  بــه  شــبکه ها  ایــن 
ســاحات تحــت فعالیــت پــروژه کمربنــد ســبز کابــل، واقــع تپه هــای 
قلعــه ی مســلم، اطــراف شــهرک منشــی میرغــام و تپه هــای تنگــی 
ــد نصــب شــده اســت. ــوا می کن ــار ســاحه را احت ــارو کــه حــدود ۶۵۰ هکت غ

ــب  ــل، نص ــبز کاب ــد س ــروژه ی کمربن ــده پ ــار، هم آهنگ کنن ــن نث محمدامی
شــبکه های بــرق ســولری را در صرفه جویــی مصــارف بــرق شــهری، 
ــدن  ــک ش ــری از خش ــرژی دوام دار و جلوگی ــن ان ــی، تامی ــش آلوده گ کاه
نهــال  ده هــا هــزار  روزانــه  و می گویــد کــه  موثــر می دانــد  نهال هــا 
توســط کارگــران کمربنــد ســبز کابــل حفاظــت و آبیــاری می شــوند.

ــزار  ــد ۱۳۲ ه ــی تولی ــاز، توانای ــورد نی ــاه م ــج م ــده در پن ــبکه های یادش   ش
کیلــووات بــرق را دارنــد کــه بــر اســاس نــرخ بــرق شــهری، از یــک میلیــون 
افغانــی مصــرف بــرق، صرفه جویــی  صــورت می گیــرد. و ۷۱۶ هــزار 

و  ســبز  کمربنــد  توســعه ای  ســاحات  بــرای  اســت  نظــر  در 
مرکــز  در  جنگل هــا  احیــای  بــرای  تولیــدی  فارم هــای  نیــز 
شــود. گرفتــه  کار  آفتابــی  انــرژی  از  کشــور،  والیــات  و 

د لغــان د کرنــې، اوبولګولــو او مالــدارۍ ریاســت چارواکي وایــي، چې په دې 

والیــت کــې د امــو ونــو د ترویــج پــه پــار د امو بڼونــه یې جــوړ کــړي او د یادې 

مېــوې ونــې یــې تــر روزنــې النــدې نیــويل دي، چــې پایــي یــې مثبتــې دي.

د لغــان دکرنــې رییــس  انجنیــر محمــد جمیــل خوشــحال وایــي، چــې 

او ښــه  اوبــه  پرېانــه  مناســبه هــوا،  لپــاره  بڼوالــۍ  او  لغــان د کرنــې 

خــاوره لــري، نــو پــه همــدې اســاس د کرنــې اداره پــه پــام کــې لــري، 

ــړي دي. ــوړ ک ــه ج ــو بڼون ــار د ام ــه پ ــج پ ــر او تروی ــو د تکثی ــو ون ــې د ام چ

د ښــاغي خوشــحال پــه خره د لغــان د مرکز مهرالم په ګــډون ددې والیت 

پــه علیشــنګ، علینــګار او قرغیــو ولســوالۍ کــې پــه نــږدې لــس جریبــه ځمکه 

کــې د امو ۳۰۰ ونې اېښــودل شــوي، چې تېر ۱۳۹۸یــم کال کې یې حاصات 

۶۰۰ کیلــو ګرامــه وه او ســږ کال یــې حاصــات زر کیلــو ګرامــو تــه رســیږي.

ښــاغلی خوشــحال وویــل، چــې د لغــان د کرنــې ریاســت فنــي او مســلکي 

کارکوونکــي ژمــن دي، چــې د یــادې مېــوې د ترویــج او پراختیــا پــه پــار لــه 

لغــاين بڼوالــو رسه هــر اړخیــز، فنــي او مســلکي همــکاري وکړي تــر څو دوی 

وهڅيــږي چــې راتلونکــي کــې د امــو بڼونــو تــه پراختیــا او وســعت ورکــړي.

پکتیا کې د زعفرانو ننداریزو قطعو جوړولو 

په پار پر یوشمېر بزګرانو د زعفرانو پیاز ووېشل شو

پــه ورتــه وخــت کــې د پکتیــا د کرنــې رییــس محمدالدیــن مومنــد وویــل، 

چــې ددغــو مرســتو موخــه پــه دې والیــت کــې د زعفرانــو د کرکېــي دودول 

او لــه دې الرې د بزګرانــو د عوایــدو زیاتــول دي. هغــه وویــل، چــې د 

پکتیــا والیــت اقلیــم د زعفرانــو کرکېــي لپــاره مناســبه اقلیــم ده او هیلــه یــې 

وښــودله چــې پــه دې والیــت کــې د زعفرانــو کرکېلــه نــوره هــم پراخــه يش.
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ــت  ــا والی ــوا د پکتی ــه خ ــت ل ــدارۍ ریاس ــو او مال ــې، اوبولګول ــا د کرن د پکتی

د مرکــز ګردیــز پــه کــډون ددې والیــت د زرمــت، لجــه منــګل، جــاين 

د  بزګرانــو  یوشــمېر  پــر  ولســوالیو   میرزکــې  او  اریــوب  ځاځــی  خېــل، 

ــاز وېشــل شــوي دي. ــو پی ــار د زعفران ــو پــه پ ــو ننداریــزو قطعــو جوړول زعفران

د پکتیــا د کرنــې رییــس انجنیــر محمدالدیــن مومونــد وایــي، چــې ددې 

ــوب او  ــی اری ــو، ځاځ ــاين خیل ــګل، ج ــه من ــت، لج ــز او د زرم ــت د مرک والی

ــو  ــزو قطع ــو د ۱۰ ننداری ــو د زعفران ــر ۱۰ مخکښــو بزګران میرزکــې ولســوالیو پ

جوړولــو پــه پــار د زعفرانــو پنځــه زره  کیلوګرامــه پیــاز، تقویتــي رسه او کرنیــزې 

ــی،  ــي قط ــس، املونیم ــې، پین ــک، دستکش ــې »ماس ــه ک ــې پ ــوړې، چ کڅ

پاســتیکي ســبد او پاســتیکي ســطل« شــامل دي وېشــل شــوي دي.

پــه هغــه غونــډه کــې، چــې پــه همــدې موخــه جــوړه شــوې وه د پکتیــا 

مرســتیالې آغلــې انجنیــر مطهــره احمــدزۍ پــه خپلــو خــرو کــې پــه یــاده برخــه 

کــې د کرنــې اوبولګولــو او مالــدارۍ وزارت کړنــې وســتایلې او پــه بزګرانــو يــې 

غــږ وکــړ چــې، د زعفرانــو روزنــې، پالنــې او ســاتنې تــه جدي پــام وکــړي. آغلې 

احمــدزۍ دغــه راز وویــل، چــې پــه دې والیت کــې د زعفرانــو کرکېلــه د کاري 

فرصتونــو تــر څنــګ د بزګرانــو د عوایــدو لوړولــو پــه برخه کــې رغنــده رول لري.



۳

د لوګر د زردالو د حاصالتو کچه لوړه شوې
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راز موفقیت زنان کارمند در وزارت زراعت:
ریاضت تا پیروزی 

بخش هــای   در  زنــان  دســت آوردهای  و  پیش رفت هــا 
چشــم گیر  اواخــر  ایــن  در  زراعــت  وزارت  مختلــف 
زنــان  فعالیت هــای  بــه  از جملــه می تــوان  بــوده کــه 
ســاخت  برنامه ســازی،  و  پــان  بخش هــای  در 
چدنــی،  ترشــی،  رب،  تولیــد  خانه گــی،  باغچه هــای 
کــرد. اشــاره  زنبــورداری  بخــش  در  کار  و  ســبزیجات 

برخــی از خانم هایــی کــه در وزارت زراعــت مشــغول کار 
ــه  ــان در ادارات دولتــی از جمل ــد، افزایــش فعالیت هــای زن ان
ــان در  ــدی زن ــش توان من ــی از افزای ــت را، ناش وزارت زراع
خدمت رســانی بــه مــردم کشورشــان عنــوان می کننــد.

ــه  ــال ب ــه از دو س ــت ک ــی اس ــوری از خانم های ــره ظه زه
ــد. زهــره  ــه می کن ــای وظیف ــن ســو در وزارت زراعــت ایف ای
ــان و چهــره بشــاش اســت. او را در  ــب مهرب ــا قل ــری ب دخت
همــان نــگاه اول می شــد حــدس زد کــه صمیمــی و مهربــان 
اســت. او، یکــی از خانم هــای موفــق در وزارت زراعــت اســت.

دانشــکده  از   ۲۰۰۴ ســال  در  را  لیسانســش  ظهــوری 
زبــان و ادبیــات انگلیســی پوهنتــون کابــل بــه دســت 
پنــج  دانشــگاه  از  فراغــت  از  بعــد  زهــره  اســت.  آورده 
کــرد. کار  دهــات  انکشــاف  و  احیــا  وزارت  در  ســال 

 خانــم زهــره می گویــد: »اعتقــاد دارم کــه از فرصت هــا کــه 
ــد، اســتفاده  ــر زنده گــی انســان ها دارن نقــش مهمــی در تغیی
کنــم؛ بــه ایــن بــاورم کــه بایــد تــاش و کوشــش شــود تــا 
چانس هایــی کــه بــه دســت می آیــد، اســتفاده شــود. انســان ها 
نبایــد فرصت هــا را از دســت بدهنــد، توصیــه مــن بــه همــه 
ــد.« ــت ندهن ــا را از دس ــه چانس ه ــت ک ــن اس ــوان همی بان

زهــره خانمــی کــه شــور و اشــتیاقش بــه تحصیــل از لحــن 
ــود، دوره ی ماســتری اش را  صــدا و نگاهــش حــس می ش
در یکــی از پوهنتون هــای خصوصــی در کابــل در رشــته 
مدیریــت و رهبــری بــه پایــان رســانده اســت. خانــم 
ــل  ــه تحصی ــه ب ــادی ک ــه زی ــوق و عاق ــر ش ــا ب ــره بن زه
دارد می گویــد: »آرزو دارم کــه دوره ی دکتــرای خــود را 
در یکــی از پوهنتون هــای بــزرگ جهــان آغــاز کنــم.«

زهــره ظهــوری نیــز هم ماننــد ســایر دختــران، بــا ممانعت هــا 
ــا توانســته  ــارزه کــرده اســت ت و مخالفت هــای اجتماعــی مب
بــه اهدافــی کــه بــرای خــودش تعییــن کــرده اســت، برســد.

او می گویــد: »بخــش عمــده ای از مشــکات زنــان، ناشــی از 
ســنت های متصلــب اجتماعــی و فرهنگــی اســت کــه ســال ها 
در جامعــه مــا حاکــم بــوده اســت و ایــن ســنت ها مانــع حضور 
ــده اســت.« ــی و اقتصــادی ش ــای اجتماع ــان در عرصه ه زن

زهــره می گویــد: »دوســت دارم خانم هــا در هــر رشــته 
ــند و  ــته باش ــزرگ داش ــای ب ــد، هدف ه ــت دارن ــه فعالی ک
تــاش کننــد خودشــان را بــه اهداف شــان برســانند.«

ــث ســکرتر  ــه حی ــن ســو ب ظهــوری کــه از یــک ســال بدی
نصیراحمــد درانــی وزیــر زراعــت ایفــای وظیفــه می کــرد، بــه 
تازه گــی بــا ســپری کــردن مراحــل و آزمون هــای قانونــی، بــه 
حیــث رییــس دفتــر وزیــر در ایــن وزارت تعییــن شــده اســت.

قــوی  خانم هــا  کــه  اســت  بــاور  ایــن  بــه  او   
توانایی های شــان  از  بایــد  و  هســتند  توانــا  و 

      مینا افسری

بڼوالــو  او  بزګرانــو  خــوا  لــه  پــروژې  مــي  مالــدارۍ  او  بڼوالــۍ 

رسه همــکارۍ او دوی تــه روزنــه ورکــول د بڼــوال د محصوالتــو 

پــه زیاتــوايل کــې اغېزنــاک دي او د کرنــې وزارت د بڼوالــۍ او 

ــورې  ــا مش ــي س ــې او تخنیک ــوا روزن ــه خ ــروژې ل ــي پ ــدارۍ م مال

دي.  شــوي  المــل  زیاتوالــی  د  حاصاتــو  د  بڼونــو  د  دوی  د 

د لوګــر والیــت د کرنــې ریاســت د معلومــات لــه مخــې دمګــړۍ 

او  دي  جوړشــوي  بڼونــه  ډېــر  زردالــو  د  کــې  والیــت  دې  پــه 

لوګــر  د  دي.  بوخــت  پالنــه  پــه  زردالــو  د  بزګــران  شــمېر  ډېــر 

اړتیــا  کــورين  د  والیــت  ددې  محصــوالت  زردالــو  د  والیــت 

صادریــږي. هــم  تــه  والیتونــو  ګاونډیــو  ترڅنــګ  کولــو  پــوره 

د لوګــر والیــت د کرنــې، اوبولګولــو او مالــدارۍ ریاســت 

پــه دې والیــت کــې د زردالــو د حاصاتــو لــه زیاتــوايل 

څــرخ  د  والیــت  ددې  یــوازې  وایــي،  او  ورکــوي  خــر 

ولســوالۍ د زردالــو ســږنۍ حاصــات دوه زره او ۵۰۰ ټنــه 

ده، چــې عوایــد یــې ۵۰ میلیونــه افغانیــو تــه رســیږي.

د لوګر د کرنې ریاســت وایي، چې په دې والیت کې د کرنې 

وزارت د بڼوالــۍ او مالــدارۍ مــي پــروژې »NHLP« لــه خــوا 

د نــورو مېــوو ترڅنــګ د زردالــو عــري بڼونــه هم جوړ شــوي 

ــو دودول دي. ــو عــري بڼون ــې د زردال دي، چــې موخــه ی

والیــت  لوګــر  د  څخــه  چوپړونــو  لــه  وزارت  کرنــې  د 

د  وزارت  کرنــې  د  چــې  وایــي،  بڼــوال  شــوي  برخمــن 

کننــد. اســتفاده  اهداف شــان  بــه  رســیدن  در 
تقــرر زهــره بــه حیــث رییــس دفتــر وزیــر در وزارت زراعــت 
پیش رفــت  بــه  او  عاقه منــدی  تــا  اســت  شــده  ســبب 
شــود. بیش تــر  باقی مانــده اش  آرزوهــای  بــه  رســیدن  و 

آرزوهــای  مــن  اســت،  راه  اول  »ایــن  می گویــد:  زهــره 
کوشــش  و  تــاش  بــا  می خواهــم  و  دارم  ایــن  از  بزرگ تــر 
و از دســت نــدادن فرصت هــا، بــه تمــام آرزوهایــم برســم.«

ــت.  ــد اس ــه جدی ــک تجرب ــم ی ــر برای ــت دفت ــد: »ریاس او می گوی
ــادی روی  ــای زی ــر، پان ه ــر وزی ــس دفت ــوان ریی ــه عن ــن ب م
دســت دارم، ایجــاد یــک سیســتم جداگانــه و قابــل دســت رس بــه 
منظــور ایجــاد ســهولت بــرای کارمنــدان، بــه وجــود آوردن فضــای 
ــازی  ــکاران و توان مندس ــن هم ــه بی ــری دوجانب ــه و یادگی صمیمان
دارم.« دســت  روی  کــه  اســت  کارهایــی  جملــه  از  زنــان، 

مملــو  قلبــی  و  خنــدان  چهــره ی  بــا  خانمــی  ظهــوری 
می خواهــد  کــه  هســت  دخترانــی  از  یکــی  عاطفــه،  از 
رهبــری  و  مدیریــت  بخــش  در  را  قدرتــش  و  دســت  آورد ها 
ــد. ــت کن ــورش خدم ــه کش ــق ب ــن طری ــا از ای ــد ت ــش بده افزای

ــان  ــت زن ــود وضعی ــازی و بهب ــرای توان مندس ــم ب ــاش می کن »ت
یــک پــان اســتراتژیک و اساســی ترتیــب کنــم کــه بــرای رســیدن 
بــه آن بایــد اقدامــات جامــع و همه جانبــه روی دســت گرفته شــود«.

در همیــن حــال، شــماری از خانم هایــی کــه در وزارت زراعــت 
مشــغول وظیفه انــد بــه ایــن بــاور انــد، کــه کار و فعالیــت در جامعــه 
ــاورد. ــه  وجــود بی ــان ب ــی را در زنده گــی آن ــرات مثبت ــد تغیی می توان

بخش هــای  در  خانم هــا  فعالیــت  می گوینــد  کارمنــدان  ایــن 
خانــواده،  اقتصــاد  ریاســت  جملــه  از  زراعــت  وزارت  مختلــف 
همــکار  پروژه هــای  و  بشــری  منابــع  جنــدر،  آمریــت 
چشــم گیر اســت، امــا بــا ایــن حــال، آنــان خواهــان تقــرر 
هســتند. کلیــدی  بســت های  در  بیش تــر  خانم هــای 

نذیره رحمان یکی دیگر از رییســان در وزارت زراعت اســت که از ۱۵ 
ســال به این ســو، رهبــری ریاســت اقتصاد خانــواده را به عهــده دارد.

در  مالــداری  و  آبیــاری  زراعــت،  »وزارت  می گویــد:  نذیــره 

راســتای توان مندســازی زنــان کارهــای موثــری کــرده و زمینــه 
فعالیت هــای اقتصــادی زنــان را در جامعــه مهیــا ســاخته اســت.«

تأســیس ۱۳۹ هــزار و ۴۰۵ باغچــه ی خانه گــی، ســاخت دو هــزار 
و ۲۵۵ ســبزخانه، ایجــاد ۵۷ هــزار و ۷۹ فــارم کوچــک مرغــداری 
تأســیس  خانــم،   ۶۷۱ و  هــزار   ۲۷۴ ظرفیــت  ارتقــای  خانه گــی، 
ــان، ایجــاد  مرکزهــای پروســس، ایجــاد گروپ هــای توان مندســازی زن
ــراردادی،  ــدان ق ــث کارمن ــه حی ــان ب ــداری، اســتخدام زن فارم هــای مال
ــای  ــه فعالیت ه ــا، از جمل ــه خانم ه ــی ب ــای مال ــک  و همکاری ه کم
ــن  ــای اقتصــادی و تامی ــان را در فعالیت ه ــه زن ــن ریاســت اســت ک ای
منابــع مالــی خانواده هــا، ســهیم ســاخته اســت. اکنــون بســیاری 
ــداری،  ــی و مال ــای گوناگــون زراعت ــا فعالیت ه ــتایی ب ــان روس از زن
دارنــد. خانواده های  شــان  مالــی  منابــع  تامیــن  در  بــارزی  ســهم 

خانــم رحمــان می گویــد هــدف از طــرح و تطبیــق برنامه هــا و پروژه های 
متعــدد وزارت زراعــت در ایــن بخــش، رشــد اقتصــاد خانواده هــا، بهبــود 
مصونیــت غذایــی، اشــتغال زایی خانم هــا و توان مندســازی زنــان اســت.

ــن  ــدان او در ای ــت کارمن ــه اکثری ــد ک ــواده می گوی ــس اقتصــاد خان ریی
ــر  ــتخدام بیش ت ــان اس ــان خواه ــتند. او هم چن ــا هس ــت، خانم ه ریاس
اســت. دیگــر  بخش هــای  و  کلیــدی  بســت های  در  خانم هــا 

پنــج  طــی  اســت  توانســته  ریاســت  ایــن  ایــن،  بــر  عــاوه 
از  تــن   ۳۸۰ بــرای  را  عملــی  کار  زمینــه ی  اخیــر،  ســال 
کنــد. مســاعد  والیــات  و  مرکــز  در  پوهنتــون  فارغــان 

ــه  ــت ک ــور اس ــدی کش ــای کلی ــی از وزارت خانه ه ــت یک وزارت زراع
ــت کشــور را شــکل می دهــد. حــدود  ــع معیشــت ۸۰ درصــد جمعی منب
۴.۵ درصــد کارمنــدان وزارت زراعــت را بانــوان شــکل می دهنــد.

در همیــن حــال شــماری از خانم هــای کارمنــد در این وزارت، بــه افزایش 
اســتخدام زنــان در بخش هــای مختلــف ایــن وزارت، خوش بیــن هســتند.

رســانه ها  بــا  ارتبــاط  عمومــی  مدیــر  یوســفزی  نســرین 
اســت. زراعــت  وزارت  در  کارمنــد  خانم هــای  از  دیگــر  یکــی 

نســرین کــه ســال ها ســابقه ی کار در ایــن وزارت دارد، می گویــد: 
»طــی ســال های اخیــر، حضــور زنــان در وزارت زراعــت افزایــش 

ــرای  ــان ب ــت زن ــرای پیش رف ــودش ب ــن خ ــت و ای ــه اس یافت
ــت.« ــده اس ــی، امیدوارکنن ــد حکومت ــای بلن ــه مقام ه ــن ب رفت

خانــم یوســفزی می گویــد زنــان نقــش کلیــدی در تحقــق 
او  دارنــد.  اجتماعــی  و  فرهنگــی  اقتصــادی،  تحــوالت 
ــتن  ــه کار بس ــا ب ــان ب ــه زن ــم ک ــت کرده ای ــا ثاب ــد: »م می افزای
اقتصــاد  چرخــه  افزایــش  باعــث  می تواننــد  شجاعت  شــان 
کشــور شــوند و جامعــه را بــه ســوی پیش رفــت ســوق دهنــد.«

بیــان  محــوری  عرصه هــا  تمامــی  در  را  زنــان  نقــش  وی 
زراعــت،  در  زنــان  ســهم  »بــدون  می گویــد:  و  می کنــد 
دست رســی بــه اهــداف انکشــاف پایــدار ناممکــن اســت و 
ــتای  ــی در راس ــش اساس ــت، نق ــان در زراع ــازی زن توان مندس
دارد.« خانواده هــا  اقتصــاد  تقویــت  و  اشــتغال  زمینه هــای 

پارســال  دانش آموختــه حقــوق می گویــد،  یعقوبــی  فرشــته 
تــاش  در  شــدت  بــه  و  اســت  شــده  فــارغ  دانشــگاه  از 
اســت تــا در یکــی از ادارات دولتــی ایفــای وظیفــه کنــد.

کــه  می کنــم  فکــر  »مــن  می گویــد:  یعقوبــی  بانــو 
تحصیــات  داشــتن  خانــم  یــک  بــرای  پیش رفــت  راه 
می باشــد  کشــورش  مــردم  بــه  خدمــت  اراده ی  و  عالــی 
و بایــد بــرای رســیدن بــه آن، تمــام تاشــش را بکنــد.«

ــری در وزارت  ــع بش ــووالن مناب ــه مس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــدون  ــد ب ــد کــه هــر شــخص می توان ــان می دهن زراعــت، اطمین
ــان  ــد و زن ــرکت کن ــی ش ــت های رقابت ــض در بس ــدام تبعی ک
مطابــق قانــون، از نمره هــای امتیــازی نیــز برخــوردار می باشــند.

بــا ایــن حــال برخــی از دخترانــی کــه در تــاش کســب وظیفــه 
ــی  ــا را عامل ــن اداره ه ــتند، کار در ای ــی هس ــای دولت در اداره ه
می کننــد. عنــوان  زنده گی شــان  وضعیــت  تغییــر  بــرای 

بــه  وزارت،  ایــن  همــکار  برنامه هــای  و  زراعــت  وزارت 
رشــد  در  خانم هــا  نقــش  افزایــش  و  خودکفایــی  منظــور 
فعالیت هــای  زمینــه ی  تــا  تاش انــد  در  کشــور  اقتصــاد 
ســازند. مهیــا  زنــان  بــرای  را  اقتصــادی  بیش تــر 
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ــه  ــه فرســتان شــهر قلع ــان« باشــنده قری ــداهلل »دهق عب
ــت  ــواده هف ــت. او خان ــس اس ــت بادغی ــز والی ــو مرک ن
ــش ۱۵  ــر بزرگ ــد. پس ــتی می کن ــود را سرپرس ــری خ نف
ســاله اســت او در پهلــوی رفتــن بــه مکتــب بــا پــدرش 
ــان  ــداهلل دهق ــد. عب ــز کمــک می کن ــی نی ــور دهقان در ام
ــال  ــد او در س ــت می کن ــی زراع ــای للم ــط در زمین ه فق
جــاری ۵۰ جریــب زمیــن خــود را پالیــز، گنــدم، کرابیــه و 

کنجــد کاشــته اســت.
او می گویــد، در ســال جــاری ۱۷ جریــب زمیــن را خربــزه 

و ســه جریــب را تربــز کاشــته اســت.
عبــداهلل دهقــان تــا فعــًا ۱۰ متریــک ُتــن خربــزه اش را 
ــه قیمــت مجموعــی ۱۵۰ هــزار  ــی ب ــو ۱۵ افغان هــر کیل

ــازار محلــی قلعــه نــو فروختــه اســت. افغانــی در ب
ــای  ــت و ج ــود مارکی ــه از نب ــان در حالی ک ــداهلل دهق عب

ــدارۍ ریاســت ددې  ــو او مال ــې، اوبولګول ــد د کرن د هلمن

والیــت پــه مرکــز لښــکرګاه او نــاوې ولســوالۍ ۳۰۰ 

ــړې ده. ــره ک ــه براب ــه د کارزمین ــو ت ــو مېرمن بېوزل

دغــه مېرمنــې ددې والیــت پــه مرکــز او نــاوې ولســوالۍ 

کــې پــه کرونــدو کــې پــه کار بوخــت دي.

دغــه کاري فرصتونــه مېرمنــو تــه د بېابېلــو مېــوو او ســبو 

د کرکېــي پــه پــار د کورنیــو باغچــو پــه جوړولــو رسه 

ــوي دي. ــرې ش براب

ــبو  ــې د س ــت ک ــه دې والی ــې اوس پ ــې چ ــې مېرمن کوم

او مېــوو د کرکېــي پــه برخــه کــې فعالیــت لــري، تــر دې 

ــو کــې اوزګار ناســت ول. وړانــدې پــه کورون

ــزان  ــا از می مناســب فــروش محصوالتــش شــکایت دارد ام
تولیــد و فــروش خربــزه اش در ســال جــاری رضایــت کامــل 
دارد.عبــداهلل دهقــان، دلیــل افزایــش تولیــد خربــزه را اجــرای 
ــس  ــی مگ ــرل میخانیک ــع، کنت ــه موق ــی ب ــات زراعت عملی

ــد. ــع می دان ــه موق ــی و ب ــای کاف ــزه و باران ه خرب
ــوران  ــی مام ــات آموزش ــان ماق ــان در جری ــداهلل دهق عب
ــان  ــا دهقان ــات ریاســت زراعــت ب ترویجــی و حفاظــت نبات
ــرل  ــای کنت ــازی بســتر کشــت، روش ه ــر آماده س ــزون ب اف
میخانیکــی مگــس خربــزه از قبیــل نحــوه جمع آوری شــفیره، 
خریطه هــای  بســتن  زهــری،  طعمه هــای  آماده ســازی 
تکــه ای و آماده ســازی تلک هــای نــوری را نیــز فــرا گرفتــه 
اســت. عبــداهلل بــه خاطــر دســت آوردهایی کــه دارد، از 
ــی اش،  ــوزش و آگاهی ده ــت در آم ــدان زراع ــرد کارمن کارک

ــت. ــپاس گزار اس ــی و س راض

ــو  ــتو برابرول ــري مرس ــت د ب ــې ریاس ــد د کرن د هلمن

خیریــه موسســې پــه همــکارۍ دغــو مېرمنــو تــه د 

کورنیــو باغچــو پــه جوړولــو رسه پــر دوی د ســبو لــس 

ــي دي. ــم وېش ــاوي رسې ه ــه او کیمی ــه تخمون ډول

د هلمنــد دکرنــې، اوبولګولــو او مالــدارۍ ریاســت پــه 

دې والیــت کــې مېرمنــو تــه د کارموندنــې پــه موخــه د 

نــورو فعالیتونــو ترڅنــګ  د کورنیــو بڼګیــو او نــوي بڼونو 

د جوړولــو پــه برخــه کــې هــم کار کــوي. ددې پــروژې 

ــو  ــت کــې د کورنی ــه دې والی ــه پ ــي کولــو موخ د پ

باغچــو وده او  پراختیــا او د بېوزلــو کورنیــو اقتصــادي 

ماتــړ دی.
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دهقان

عبدالبشــیر یــک تــن از دهقانــان در مرکــز والیــت جوزجــان گفــت: 
»امســال کشــت زار های کنجــد فوق  العــاده اســت و هیــچ مشــکلی 
نــدارد و نظــر به پارســال بســیار زیاد شــده اســت.« وی کــه به کمک 
ــش  ــخصی اش زمین های ــه ی ش ــان و هزین ــت جوزج ــت زراع ریاس
همکاری هــای  بابــت  زراعــت  ریاســت  از  کاشــته،  کنجــد  را 
دوام دارش در قســمت توزیــع تخــم اصاح شــده، راه نمایی هــای 
فنــی و توزیــع کــود کیمیایــی ســیاه و ســفید ابــراز قدردانــی کــرد.

ــان  ــز جوزج ــرخ« در مرک ــه »یمن ــی در قری ــر دهقان ــن، دیگ روش
قدردانــی کــرده  ابــراز  زراعــت  ریاســت  از کمک هــای  نیــز، 
آن  وقــت  بــه  والیــت  ایــن  در  کنجــد  »اگــر  می گویــد: 
کشــت شــده و آبیــاری مناســب شــود، دهقانــان جوزجــان و 
می کننــد.« تولیــد  را  کنجــد  باکیفیت تریــن  آقچــه  خصوصــًا 

ــاز فصــل کشــت  ــش از آغ ــان، پی ــت جوزج ــت والی ریاســت زراع
کنجــد، بــه دهقانــان هفــت کیلوگــرام تخــم کنجــد، یــک 
ــود. ــرده ب ــع ک ــیاه توزی ــود س ــو ک ــفید و ۱۲ کیل ــود س ــی ک بوج

کنجــد جوزجــان کــه دارای شــهرت و کیفیت خاص اســت، به شــکل 
آبــی و للمــی در ایــن والیــت کشــت می شــود و دهقانــان بیش تــر 
ــن ســاحه ی تحــت  ــد. بیش تری ــی کنجــد را می کارن نژادهــای محل
کشــت در ولســوالی های آقچــه، خانقــاه، خواجــه دوکــوه، فیض آبــاد، 
ــان، منگجــک، قوش تپــه، درزاب و مرکــز شــبرغان می باشــد. مردی

ــری  ــه کارگی ــه ب ــد ک ــان، می گوی ــت جوزج ــت زراع ــس ریاس ریی
کودهــای کیمیایــی، بارنده گی هــای خــوب موســمی، آبیــاری 
منظــم و رهنمایی هــای فنــی و تخنیکــی توســط کارمنــدان 
ــه حاصــات  ــی اســت ک ــه عامل های ــن ریاســت، از جمل ــج ای تروی
ــت. ــه ای داده اس ــل ماحظ ــش قاب ــت را افزای ــن والی ــد ای کنج

توافــق کشــت زارهای کنجــد بــا محیــط والیــت جوزجــان و 
هم چنیــن وجــود بازارهــای مناســب بــرای فــروش ایــن محصــول، 
دهقانــان را بیش تــر بــه کشــت ایــن گیــاه عاقه منــد ســاخته اســت.

ــای  ــایر والیت ه ــان در س ــت جوزج ــاوه والی ــر ع در افغانســتان ب
شــمالی نیــز کنجــد کشــت می شــود. از کنجــد بــر عــاوه 

فــروان  اســتفاده  نیــز  شــرینی ها  تهیــه  در  روغــن،  تولیــد 
ــد  ــخ تولی ــت بل ــر در والی ــه بیش ت ــدی ک ــوای کنج ــود و حل می ش
اســت. مــردم  عاقــه  مــورد  شــرینی های  شــمار  می شــود،از 

پرطرف دارتریــن قابلی پلــو، از دیگــی بیــرون می آیــد کــه در آن 
ــد،  ــن کنج ــا روغ ــو ب ــد. قابلی پل ــه باش ــه کار رفت ــد ب ــن کنج روغ
اســت.  رســتورانت ها  از  بســیاری  بازاریابــی  و  اعــان  روش 
ــی مشــهور  ــای خوراک ــه  ی روغن ه ــه ملک ــی کنجــد ب ــن خوراک روغ
اســت و دانــه ی کنجــد بیش تریــن میــزان روغــن را در بیــن 
ــی  ــاوی آنت ــد ح ــن کنج ــت. روغ ــر دارا اس ــی دیگ ــای روغن دانه ه
اکســیدان های طبیعــی اســت کــه باعــث از بیــن رفتــن ســرطان های 
از ســرطان های  بــدن می شــود و موجــب جلوگیــری  خفتــه در 
ایــن روغــن  پروســتات و ســینه می گــردد.  دســتگاه گــوارش، 
ــفافیت و  ــب ش ــن »A« موج ــودن ویتامی ــل دارا ب ــه دلی ــن ب هم چنی
ــیکو  ــودان و مکس ــن، س ــتان، چی ــردد. هندوس ــت می گ ــت پوس لطاف
بهتریــن تولیدکننــده گان کنجــد در جهــان بــه شــمار می رونــد.
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غــام حیــدر یک تــن از دهقانــان در ولســوالی امام صاحــب 
ــزه  ــتفاده از روش میکانی ــه اس ــد ک ــدز، می گوی ــت کن والی
ــر  ــش را دو براب ــی، حاصات ــی در کشــت روم شــده زراعت

کــرده اســت.
کشــت  مصــروف  کــه  اســت  ســال   ۲۰ غام حیــدر 
ــش از  ــت. او پی ــبزیجات اس ــر س ــی و دیگ ــان روم بادنج
ــال،  ــر س ــت و ه ــنتی کار می گرف ــن از روش کشــت س ای
مقــدار ثابــت شــده ی محصــوالت را بــا کیفیــت نه چنــدان 

ــی آورد. ــت م ــه دس ــش ب قناعت بخ
ــرمایه گذاری انکشــاف  ــروژه س ــه کمــک پ ــا، امســال ب ام
ــک مزرعــه ی نمایشــی  ــا »LKISP«، ی ــی ی ــع آب مناب
بادنجــان رومــی ســاخت. غام حیــدر می گویــد کــه 
میــزان حاصــات ایــن مزرعــه، دو برابــر بیش تــر از 
ــال های  ــت. س ــته اس ــال های گذش ــات س ــزان حاص می
کشــت وکار  ســنتی  روش  از  اســتفاده  بــا  او  گذشــته، 
می کــرد. بــه گفتــه ی او، کیفیــت محصــول جدیــد نیــز بــا 
کیفیــت محصــوالت گذشــته ی زمیــن او متفــاوت اســت و 
امســال توانســته بادنجــان رومــی بــا کیفیتــی را بــه بــازار 

ــد. عرضــه کن
بــا شــیوه ســنتی  مقایســه  در  نمایشــی  مزرعه هــای 
ــود و  ــاری می ش ــر آبی ــار کم ت ــج ب ــبزیجات، پن ــت س کش
ــه  ــی ب ــای حیوان ــا، از کوده ــن مزرعه ه ــور در ای همین ط

گونــه ی گســترده تر اســتفاده می شــود.
ــه  ــود ک ــال می ش ــدود ۲۰ س ــد: »ح ــدر می گوی غام حی
مــا در مزرعــه خویــش بادنجــان رومــی را بــه گونــه ســنتی 
ــه ی  ــت و مرحل ــیوه کش ــال ش ــا امس ــم ام ــت می کنی کش
پســا کشــت آن کامــًا متفــاوت بــوده قســمی کــه زمیــن 
ــرای  ــا اســتفاده از ماشــین های هموارســازی ب مزرعــه را ب
ــوژی را  ــن تکنول ــا چنی ــًا م ــه قب ــد ک ــوار کردن ــا هم م
ــن  ــازی زمی ــیوه هموارس ــن ش ــم. ای ــرده بودی ــتفاده نک اس
از ضایعــات آب جلوگیــری می کنــد و بوته هــا را قــوی 
می ســازد کــه در نتیجــه در مقابــل امــراض و آفــات 
ــد.  ــان می دهن ــود نش ــر از خ ــت بیش ت ــون مقاوم گوناگ

ــرام  ــزار گ ــدود یک ه ــن ح ــب زمی ــک جری ــرای ی ــته ب ــال های گذش ــان در س هم چن
ــن از ۶۰۰  ــب زمی ــک جری ــا امســال در ی ــم، ام تخــم اصــاح ناشــده اســتفاده می کردی
ــا  ــش در مقایســه ب ــه حاصات ــم ک ــد« کار گرفتی ــرام تخــم اصــاح شــده ی »هایبری گ

ــود.« ــر ب ــی بهت شــیوه ی ســنتی از لحــاظ کمــی و کیف
ایــن دهقــان می افزایــد کــه در گذشــته یــک مزرعــه بادنجــان رومــی را در یــک فصــل 
ــا شــیوه ی جدیــد، مزرعــه اش را امســال در یــک فصــل  ــار آبیــاری می کــرد، امــا ب ۱۶ ب
۱۱ بــار آبیــاری کــرده اســت. او تاکیــد دارد کــه از ضایعــات آب در روش جدیــد، جلوگیــری 

چشــم گیری شــده اســت.
غــام حیــدر ســال گذشــته از دو جریــب زمیــن حــدود ۱۰ هــزار کیلوگــرام رومــی بــه دســت 
آورده بــود، امــا امســال بــا ســاخت یــک مزرعــه ی نمایشــی از دو جریــب زمیــن حــدود ۲۰ هــزار 

کیلوگــرام رومــی را بــه دســت آورده اســت.
پــروژه ســرمایه گذاری انکشــاف منابــع آبــی از ســوی بانــک انکشــاف آســیایی تمویــل و توســط 

وزارت زراعــت تطبیــق می شــود.

غالم حیدر: کشت رومی به شیوه ی جدید، 
حاصالت مان را دو برابر ساخت


