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هفته نامهدهقان
زراعت معیاری؛ دستیابی به بازار جهانی

نقش زنان هراتی از کشت
 تا برداشت گندم

بانو فریما
 با ابراز خرسندی از 

خدمات وزارت زراعت که 
برایش ارایه شده، گفت: 
»هموارکاری ]لیزر لیول[ 

زمین مان و ایجاد کانال آبی 
برای ما، سبب زیاد شدن 
حاصالت ما شده است، ما 
تمام مصارف خانواده ی 

خودمان را با کشت گندم 
و زراعت های دیگر به 

دست می آوریم، و زنده گی 
خودمان را می چالنیم.«

بانو فریما در اخیر خواست 
تا با او در کشت و فراهم 

سازی تخم اصالح شده، کود 
کیمیایی و تراکتور به خاطر 

ُقلبه زمین و ایجاد سردخانه ها 
به خاطر حفظ محصوالت 

زراعتی شان همکاری شود تا 
باشد به گفته ی او حاصالت 

بیش تر زراعتی به دست 
بیاورند.
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بامیان  طاهره صمدی، فارغ اقتصاد و توسعه ی زراعتی انستیتوت زراعت کابل

 شجاع الحق نوری

باغی در بلخ، مرکز تحقیقی برای دانشجویان 
زراعت است.

باغی که در آن بیش از ۱۰۰ نوع میوه
 موجود است!

هــوا گــرم اســت و ســوزان. گرمــی هــوا 
ــا  ــت. ب ــراد اس ــانتی گ ــه س ــر از ۴۱ درج باالت
ــتیاق  ــا اش ــه ب ــویم ک ــنا می ش ــردی آش ــر م پی
ــداری  ــای مال ــاغ  و فارم ه ــدن ب ــه دی ــام، ب تم
و مرغــداری اش فــرا می خواندمــان کــه بــه 
همــکاری وزارت زراعــت ســاخته شــده اســت.
بــا داخــل شــدن بــه ایــن بــاغ، انــواع میوه هــای 
رنگارنــگ را می بینیــد و در آن بیــش از ۱۰۰ 
نــوع میــوه ی داخلــی و خارجــی موجــود اســت. 
ــادام  ــور، ب ــیب، انگ ــاک، س ــفتالو، ن ــواع ش ان
ــاس،  ــی، گی ــار، به ــوت، ان ــو، ت ــلیل، زردآل ش
آلــو، آلوچــه و... در ایــن بــاغ شــانده شــده اســت.
مالــک ایــن بــاغ حاجــی اکــرم هاشــمی اســت. 
ــخ  ــت بل ــدادی والی ــوالی ده ــنده  ی ولس او باش
ــال  ــس از ۲۸ س ــه ی او، پ ــه گفت ــد. ب می باش
ــتان  ــه افغانس ــور، ب ــارج از کش ــی در خ زنده گ
آمــده و ۲۵ جریــب زمیــن را بــه کمــک ریاســت 
ــال و  ــاغ نه ــن ب ــا در همی ــخ، تنه ــت بل زراع
ــارم گاوداری و دو حــوض  ــک ف گل شــانده و ی

ــت. ــاخته اس ــز س ــروری در آن نی ماهی پ
ایــن مــرد ســند ماســتری اش را از کشــور 
دوســت هندوســتان به دســت آورده و از ســالیان 
ــی را داشــت،  ــن مکان ــم آرزوی ایجــاد چنی قدی
ــای  ــت جنگ ه ــه عل ــودش ب ــه ی خ ــه گفت ب
ــا آمــدن  ــود، ب ــه ب ــرون از وطــن رفت ــی بی داخل
تحــول و نظــام نویــن بــه کشــور برگشــته و در 

ــد. ــت می کن ــش فعالی ــن بخ ای
ــای  ــخ و والیت ه ــت بل ــجویان زراع ــا دانش حت
ــات  ــن و تحقیق ــر آموخت ــه خاط ــوار آن ب همج

در ادامــه ی تاش هــا بــرای ترویــج و افزایــش 
حاصــات زعفــران و رشــد اقتصــاد خانم هــای 
زراعت پیشــه، ایــن بــار یــک هــزار و ۵۰۰ 
ــم  ــرای ۱۰ خان ــران ب ــاز زعف ــرام پی ــو گ کیل
ــان،  ــو، خنج ــوالی های بن ــه در ولس زراعت پیش
ــت  ــز والی ــری مرک ــن و پلخم ــی، نهری دوش
ــداری و  ــی باغ ــه ی مل ــرف برنام ــان، از ط بغ
مالــداری NHLP وزارت زراعــت توزیــع شــد.

زراعــت،  رییــس  صدیقــی  عبدالغیــاث 
آبیــاری و مالــداری والیــت بغــان گفــت: 
»ریاســت اقتصــاد خانــواده وزارت زراعــت، 
ــرای  ــی را ب ــای جامع ــای و پان ه پروگرام ه
بلنــد بــردن ســطح اقتصــادی زنــان در سرتاســر 
افغانســتان دارد و امــکان دارد در آینده هــای 
ــان  ــزود، »زن ــردد.« او اف ــق گ ــک تطبی نزدی

در روزهــای اخیــر، بــرای منــی کــه 
ــده ام و  ــی خوان ــعه زراعت ــاد و توس اقتص
ــای  ــم، خبره ــم نزن ــم قل گاه گاه نمی توان
زراعــت  زمینــه ی  در  زیــادی  خــوش 
خوانــدم و دیــدم. در افغانســتان و بــه 
ویــژه کابلــی کــه دشــواری ها بســیار انــد، 
ــت.  ــوارتر اس ــد دش ــای امی ــاد نقطه ه ایج
امــا دیــده می شــود کــه در یــک هفتــه ی 
اخیــر، گــواه خبرهــای خوبــی هســتیم کــه 

امیدآفرین انــد.
بــا مــروری بــه خبرهــای زراعتــی و 
می خوانیــم  زراعــت،  وزارت  صفحــه ی 
ویــژه ی  کــه  ممبــی  نمایشــگاه  کــه 
محصــوالت زراعتــی افغانســتان بــود، 
بیش تــر از ده هــا میلیــون دالــر بــرای 

داشــت. آورد  دســت  افغانســتان 
ــی  ــش احتمال ــم از افزای ــر ه ــی بعدت کم
۴۲ درصــدی حاصــات گنــدم بــه نســبت 
ــه  ــری ک ــدیم. خب ــر ش ــته خب ــال گذش س
پــس از یــک ســال خشــکیدن امیدهــا بــا 
خشک ســالی، دل گرمی هــای زیــادی را 
بــرای زراعــت افغانســتان بــه بــار آورد. جدا 
ــم،  ــر بزنی ــازار س ــه ب ــی ب ــا وقت از این ه
می بینیــم کــه کل بــازار را میوه هــای 
ــن خبرهــا  ــه اســت. ای ــد وطــن گرفت تولی
واقعیت هــا  ایــن  و  می شــود  خوانــده 
می شــود.  دیــده  چشــم  بــه  عمــل 
بــرای  کــه  خبرهایی انــد  این هــا 
ــتان  ــت افغانس ــعه ی زراع ــاد و توس اقتص

امیدآفرین انــد.
احتمــال افزایــش تولیــد گنــدم، پــر بــودن 
ــات  ــور از حاص ــای کش ــا و بازاره باغ ه
ــرای  ــر ب ــای بهت ــن قرارداده ــوه، یافت می
فــروش از نمایشــگاه ممبــی، احتمــال 
افزایــش دوبرابــری انگــور هــرات، و از 
ــی  ــر، احتمــال کاهــش واردات همــه مهم ت
ــش  ــر در بخ ــون دال ــه ارزش ۴۰۰ میلی ب
ــرای رشــد  ــی را ب ــدم، زمینه های ــد گن خری
فراهــم  زراعتــی  توســعه ی  و  اقتصــاد 

. می کنــد
اگــر حمایــت داخلــی از محصــوالت از 
تولیــد تــا بــازار بــه ویــژه از جانــب تاجــران 
و ســرمایه گذاران وجــود داشــته باشــد، 
ــه  ــه جــای کیل ــداران کوچــک ب اگــر خری
و ام، تربــز و خربــزه بخورنــد، اگــر تاجــران 

ــد. ــاغ می آین ــن ب ــه ای ــر ب بیش ت
بته هــای زینتــی و میوه هــای ایــن بــاغ از 
هنــد، ترکیــه، ایتالیــا، کانــادا و ایــران آورده 
شــده و مــکان تفریحــی زیبایــی را ایجــاد  کــرده 

ــت. اس
ــه  ــود، م ــادا می ش ــم از کان ــال از آمدن »۱۴ س
ــم  ــاد خواندی ــت و اقتص ــته ام زراع درس و رش
ــری  ــتری دارم، دانشــجویان بخــش وترن و ماس
ــن  ــاغ م ــد، از ب ــا می آین ــم این ج ــت ه و زراع
ــان  ــا ایش ــو را ب ــارب ن ــد و تج ــدن می کنن دی
در میان گــذاری می کنــم و کارهــای عملــی 
کــه  دانشــی  می دهــم،  یــاد  برای شــان  را 
محــدوده علمــی و فکــری خــود دارم بــا آن هــا 
ــن  ــن کار م ــای م ــذارم، کاره ــان می گ در می

می باشــد.«
آقــای هاشــمی از همکاری هــای وزارت زراعــت 
ــز سپاســگزاری کــرد و گفــت کــه برنامــه ی  نی
زراعــت  وزارت  مالــداری  و  باغــداری  ملــی 
ــرده اســت. ــش کمــک ک ــال را برای ــا نه صده
مــن  نــزد  اســتاک ها  »مــادر  می گویــد:  او 
ــت در  ــا اس ــج دنی ــه رای ــی ک ــت. میوه های اس
این جــا داریــم در ضمــن رود اســتاک دارم، 
۳۰ نــوع آلــو، ۳۰ نــوع زردآلــو ۳۵ نــوع انگــور، 
قطعــات نمایشــی گل و نــاک جــور کردیــم، بــر 
ــی  ــا را معرف ــن، نهال ه ــار ای ــجوها در کن دانش
ــه  ــا مرحل ــال ت ــاندن نه ــاز ش ــم، از آغ می کنی
شــاخه بُری، کوددهــی و تطابــق درخــت بــا 

محیــط را آمــوزش می دهیــم.«
آموزش دهــی روش هــای  بایــد گفــت کــه 

ــه  ــتند ک ــانی هس ــه کس ــه از جمل زراعت پیش
ــن  ــا مهم تری ــاد خانواده ه ــردن اقتص ــد ب در بلن
نقــش را ایفــا می کننــد و از حاصــات زراعتــی 
پــول و مصــارف خانــواده، بــه خصــوص خــرج 

می کننــد.« پیــدا  را  کودکان شــان 
خانــواده  اقتصــاد  مدیــر  صدیقــی  ســمن 
ریاســت زراعــت بغــان توزیــع پیــاز بــه 
زنــان زراعت پیشــه را »یــاری رســاندن بــه 
خواســتار کمک هــای  و  دانســت  خانم هــا« 
ــت  ــت والی ــای بی بضاع ــه خانم ه ــر ب بیش ت

ــد. ــان ش بغ
ــن ۱۰  ــک از ای ــر ی ــه ه ــه ب ــت ک ــد گف بای
ــع  ــران توزی ــاز زعف ــو گــرام پی ــم، ۱۵۰ کیل خان
ــد و  ــران توســعه یاب ــم کشــت زعف ــا ه شــد ت
ــد. ــوان رشــد کن ــا و بان هــم اقتصــاد خانواده ه

ــی،  ــای ایران ــردن مرب ــای وارد ک ــه ج ب
ــا  ــد مرب ــای تولی ــاختن فابریکه ه ــه س ب
بپردازنــد، اگــر خریــداران بــه جــای عســل 
بــی کیفیــت وارداتــی، عســل های وطنــی 
بخرنــد و اگــر وزارت زراعــت نیــز بیش تــر 
از ایــن در افزایــش تولیــد و کارآفرینی هــا 
ــای  ــردازد و زمین ه ــت بپ ــش زراع در بخ
ــه مزرعه هــای ســبز و  کشــت ناشــده را ب
ــر از  ــک را بیش ت ــای خش ــا و کوه ه تپه ه
ــل  ــدار و پرحاص ــای پای ــه جنگل ه ــن ب ای
بــدل کنــد، مطمینــًا افغانســتان می تواننــد 
ــد. ــی برس ــه خودکفای ــا ب ــر زمینه ه از اکث

ــا توجــه بــه کارهــای موثــر ایــن وزارت  ب
بــرای هــم آهنگــی و رشــد زراعــت، 
ــراوان اســت. ــرای خودکفایــی ف امیدهــا ب

هنــوز  کــه  بــرد  یــاد  از  نبایــد  امــا 

مــا  ســرمایه گذاران  و  تاجــران  هــم 
انــدک  کــه  کســانی  خواب انــد.  در 
روی  کرده انــد،  ســرمایه گذاری 
بخش هایــی  یــا  و  گازدار  نوشــابه های 
تمرکــز  مفیــد،  کم تــر  و  غیرپایــدار 

. نــد ه ا د کر
از  در فصــل گرمــا، حاصــات خیلــی 
ــد  ــر از ح ــبزیجات بیش ت ــات و س میوه ج
افغانســتان  تاجــران  می شــود.  تقاضــا 
ارزان  رومــی  بادنجــان  از  می تواننــد 
ســاخت  بــا  زمســتان،  در  فــراوان  و 
فابریکه هــا رب بســازند و یــا در وقــت 
ــر  ــو، انجی ــی ســیب، آلوبال ــی و ارزان فراوان
و زردک، فابریکه هــای تولیــد مربــا وجــود 
ــای  ــای مرب ــه ج ــا ب ــا م ــد ت ــته باش داش
مزه دارتــر  و  وطنــی  مربــای  »شــانا« 

ــم. ــتفاده کنی اس
نیــز  ســرمایه گذاران  بــه  کار،  ایــن 
پایــداری کاروبــار می بخشــد. دیگــر مثــًا 
ــرای  ــران و دیگــر کشــورها ب ــه ای ــول ب پ
ــع ســاختش در  ــد چیزهایــی کــه مناب خری
ــرون نمی شــود.  افغانســتان وجــود دارد، بی
ــد،  ــتان بمان ــول در افغانس ــه پ ــی ک زمان
واحــد پولــی کشــور نیــز از نوســان و بلنــد 
ــت  ــم حال ــتد و کم ک ــاز می ایس ــن ب رفت

ــرد. ــود می گی ــه خ ــی ب ثابت
ثبــات  و  اســتواری  پایه هــای  ســاختن 
کــه  آن  بــا  افغانســتان،  در  اقتصــادی 
کارهــای زیــادی کرده انــد، تنهــا بــر 
ــه  ــت، بلک ــا نیس ــت و نهاده دوش حکوم
ــرمایه داران  ــه ی س ــالت و وظیف ــن رس ای
ــر و  افغــان اســت کــه ســرمایه گذاری مؤث
ــدار و توســعه ی  ــرای اقتصــاد پای ــدار ب پای

ــند. ــته باش ــت داش زراع

سرمایه گذاران
 امیدها را گسترش بدهند

کندوی تجربه و دانش 
در والیت بلخ

یک هزار و ۵۰۰ کیلو پیاز زعفران
 به بانوان زعفران کار بغالن توزیع شد

ساختن پایه های 
استواری و ثبات 

اقتصادی در افغانستان، 
با آن که کارهای 

زیادی کرده اند، تنها 
بر دوش حکومت و 

نهادها نیست، بلکه این 
رسالت و وظیفه ی 

سرمایه داران افغان است 
که سرمایه گذاری مؤثر 
و پایدار برای اقتصاد 

پایدار و توسعه ی زراعت 
داشته باشند.

ACKU
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ــودا مشــهور نیســت،  ــرزمین ب ــه س ــا ب ــان تنه بامی
بــل در ســال های اخیــر، یــک محصــول خوش نــام 
ــش  ــا نام ــت را ب ــن والی ــو ای ــی کچال ــی یعن زراعت

گــره زده اســت.
ــت  ــن محصــول والی ــردم افغانســتان از ای ــام م تم
اســتقبال  خانه های شــان  در  بامیــان  زیبــای 
بامیــان، بهتریــِن آن را تولیــد  می کننــد، زیــرا 
می کنــد. کچالــوی بامیــان، بهتریــن کچالــوی 

افغانســتان اســت.
ــگ  ــی، فرهن ــنده گان بوم ــا باش ــی ب ــان والیت بامی
خــوب، والیتــی بــا کاروبــار زراعتــی، دارای امنیــت 

ــا اســت. ــت زیب ــاک و طبیع ــوای پ ــر، آب و ه بهت
ــر  ــد امی ــا بن ــی، ی ــارک مل ــتین پ ــت نخس موجودی
بــه ایــن والیــت ویژه گــی خاصــی بخشــیده اســت 
ــت  ــن والی ــد بخشــی از ارزش هــای ای کــه می توان

باشــد.
ــان و ولســوالی هایش شــیبر، ســیغان، کهمــرد،  بامی
یکا ولنــگ، یکاولنــگ نمبــر۲، پنجــاب، ورس و 
مرکــز والیــت، بهتریــن مــکان بــرای کشــت کچالو 
ــان  ــت. هم چن ــده اس ــخیص ش ــتان تش در افغانس

ــن والیــت گســترده اســت. باغــداری در ای
ــار  در ایــن والیــت در حــدود ۵۹ هــزار و ۳۴۳ هکت
زمیــن تحــت کشــت آبــی و۱۵ هــزار و ۹۸۴هکتــار 
زمیــن همــه ســاله تحــت کشــت للمــی قــرار دارد 
کــه حــدود ۱۰۰ هــزار دهقــان در ایــن والیــت بــه 

ــد. ــت مصروف ان زراع
ــت در  ــن والی ــداری ای ــی و باغ ــوالت زراعت محص
ــده آن  ــداوار عم ــه پی ــت ک ــوع اس ــوع ۳۳ ن مجم
ــنگ،  ــی، مش ــو، باقل ــو، ج ــدم، کچال ــارت از:  گن عب
عــدس، شــاخل، جــواری، زردک، شــلغم، پیــاز، 
کــرم، گلپــی، کاهــو،  مــرچ، گندنــه، کــدو، بادرنــگ، 
ــو،  ــاک، آلوبال ــیب، ن ــاس، س ــو، گی ــی، زردآل مل
گیاهــان  هم چنیــن  و  تــوت  چهارمغــز،  بــادام، 
ــد هنــگ،  ــی مانن ــی( و عایدات ــات طب ــی )نبات داروی
زیــره، زردآلــوی ســاقی و چپه نیمــک می باشــد.
 ســیب یکه ولنــگ، چکــه و قــروت بامیــان و 
ــم،  ــرک، گلی ــد، ب ــد نم ــتی ورس مانن ــع دس صنای
ماشــیو، قالیــن، گــراف دوزی و خامــک دوزی از 
ــان اســت کــه از  ــع بامی شــمار محصــوالت و صنای

کیفیــت و شــهرت بی نظیــر برخــوردار اســت. 
پــرورش گاو، گوســفند، بــز، اســب، خــر و مرغ هــای 

خانه گــی نیــز در ایــن والیــت رایــج اســت.
ــروش  ــرای ف ــده ب ــازار عم ــت و ب ــان مارکی در بامی
ــتی  ــع دس ــداری و صنای ــی، مال ــوالت زراعت محص
ــان  ــوالت دهقان ــد  محص ــدارد و ۸۰ درص ــود ن وج
بــاالی مزرعــه، ســه درصــد  در مارکیت هــای 

بــا خــود داشــته اســت.
فعالیت های سکتور زراعت در بامیان

واضــح  اجمالــی  و  مقایســه ای  دیــد  یــک  در 
ــت  ــای انکشــافی وزارت زراع ــه پان ه ــود ک می ش
ــردد. ــی می گ ــق عمل ــور دقی ــه ط ــان ب ــرای بامی ب

ــت  ــای وزارت زراع ــا و پروژه ه ــق برنامه ه ــا تطبی ب
ــاری  ــه ی آبی ــته زمین ــال گذش ــد س ــان چن در جری
ــاعد  ــن را مس ــب زمی ــزار و ۲۷۵ جری ــرای ۱۰ ه ب
ســاخته اســت. طــی چهــار ســال گذشــته بیــش از 
ــاد  ــان ایج ــد در بامی ــاغ جدی ــب ب ــزار جری ــج ه پن
ــا  ــز ارتق ــده نی ــال های آین ــم در س ــن رق ــده ای ش
ــته ۶۷۷  ــال گذش ــه س ــی س ــان ط ــد. هم چن می یاب
متریــک تــن تخــم اصاح شــده گنــدم خزانــی بــه 
دهقانــان بامیــان توزیــع شــده امســال نیــز ۲۷۰ تــن 
تخــم اصاح شــده گنــدم خزانــی توزیــع می گــردد.

در مجمــوع در جریــان چهــار ســال گذشــته حــدود 
بــرای  کچالــو  ذخیره خانــه   ۶۰۰ و  هــزار  ســه 
دهقانــان بامیــان ســاخته شــده، ایــن حرکــت تأثیــر 
بســیار مهــم و ارزنــده بــر انکشــاف اقتصــاد دهقانان 
ــده  ــاد ش ــای ی ــت. ذخیره خانه ه ــرده اس ــان ک بامی
بیــن ۲۰ تــا ۶۰ تــن ظرفیــت دارنــد و بــا اســتفاده از 
ــا پنــج  ــان می تواننــد ت آن در کنــار ایــن کــه دهقان
مــاه محصــول را نگهــداری و بــه تدریــج بــه بــازار 
ــز از ۴۰   ــو نی ــزان خســارات کچال ــد، می عرضــه کنن
درصــد  بــه دو تــا ســه درصــد  کاهــش می یابــد و 
دهقانــان بامیانــی مجبــور نخواهنــد بــود در جریــان 
ــن  ــا نازل تری ــان را ب ــل، محصوالت ش ــع حاص رف

قیمــت بفروشــند.
بازســازی فــارم تحقیقاتــی ماغــام طــی دو مرحله 
ــان و واکســین  ــری، درم ــان، پیش گی در مرکــز بامی
بیــش از ۴۱۰ هــزار حیــوان در ایــن والیــت و احداث 
ــان و  ــرای زن ســه هــزار و ۴۳۵ باغچــه خانه گــی ب
ــرای  ــه ب ــان در مزرع ــوزش دهق ــه ی آم ــه برنام نُ
ــان  ــان پ ــه در جری ــت ک ــی اس ــا فعالیت های آن ه
ــی شــد و  ــان عمل ــته در بامی انکشــافی ســال گذش
ــای  ــای مشــابهی در بخش ه ــز فعالیت ه امســال نی

یــاد شــده در حــال انجــام یافتــن اســت.
بــرای افزایــش تولیــد و حاصل خیــزی کچالــو طــی 
ــان  ــر دهق ــزار نف ــش از ۱۰ ه ــته بی ــال گذش دو س
ــی  ــع کــود کیمیای تحــت حمایــت برنامه هــای توزی
ترویجــی  مشــورت های  ارایــه  و  خوش کیفیــت 
قــرار گرفتــه اســت و بــرای دهاقیــن، اعضــا 
ــه  ــو ب ــده ی کچال ــی تولیدکنن ــای زراعت کوپراتیف ه
ارزش حــدود ۳۰۰ میلیــون افغانــی قرضه هــای 

ــت. ــده اس ــع گردی ــی توزی زراعت

چهار هزار و ۵۰۰ کیلو 
پیاز زعفران در سمنگان 

توزیع شد
توزیــع پیــاز زعفــران در والیــت ســمنگان نیــز آغــاز 
ــت  ــداری والی ــاری و مال شــد. ریاســت زراعــت آبی
ــو  ــزار و ۵۰۰ کیل ــار ه ــع چه ــد توزی ــمنگان رون س
گــرام پیــاز زعفــران را در ایــن والیــت آغــاز کــرد.
محمدرحمــان ارغندیــوال رییــس زراعــت آبیــاری و 
مالــداری والیــت ســمنگان در مراســم توزیــع ایــن 
پیازهــا بــه دهقانــان گفــت: »امســال چهــار هــزار و 
۵۰۰ کیلــو گــرام پیــاز زعفــران و نـُـه بســته زراعتــی 
ــت کش،  ــوس، دس ــی، پتن ــبد، قوط ــامل س ــه ش ک
ماســک، کــود کیمیایــی و دوای مخصــوص اســت، 

ــع می شــود.« ــران کار توزی ــان زعف ــه دهقان ب
بــه گفتــه ی آقــای ارغندیــوال، هــر دهقــان مســتفید 
شــده از ایــن پروگــرام مکلــف اســت کــه مســاحت 
ــد. او  ــت کن ــران کش ــن را زعف ــب زمی ــم جری نی
گفــت: »زعفــران نــه تنهــا در اقتصــاد کشــور نقــش 
ــان  ــد دهقان ــردن درآم ــد ب ــه در بلن ــم دارد بلک مه

نیــز بســیار اثرگــذار اســت.«
ــران  ــت زعف ــی در والی ــه نمایش ــه قطع ــال نُ امس
ســاخته می شــود کــه در کنــار آن بــرای ۱۲۰ 
ــی  ــای آموزش ــرد و زن، برنامه ه ــان م ــن از دهقان ت
ــران  ــس زعف ــت و پروس ــت، برداش ــاره ی کش درب

ــد. ــد ش ــر خواه دای
رییــس زراعــت ســمنگان در اخیــر گفــت کــه 
ــران از  ــش زعف ــا در بخ ــص م ــکاران متخص هم
مرحلــه کشــت تــا برداشــت ایــن گیــاه بــا ارزش و 
ــا دهقانــان همــکار می باشــند و از نزدیــک  مهــم، ب

ــرد. ــد ک ــکاری خواهن ــا هم ــا آن ه ب

محلــی و ۱۵ درصــد  توســط تاجــران محلــی 
می شــود. فروختــه 

کشت کچالو در بامیان 
ــان از  ــت بامی ــفید در والی ــای س ــا ط ــو ی کچال
جملــه محصــوالت اســتراتژیک بــه حســاب می آیــد 
ــًا  ــی عمدت ــای زراعت ــی از زمین ه ــمت اعظم و قس
ــداوم )۲-۶( ســال در  ــا م ــاوب و ی ــه صــورت متن ب
ــن  ــک زمی ــان ی ــز بامی ــاحات مرک ــیاری از س بس
ــان  ــردد. دهقان ــذر می گ ــو ب ــال کچال ــن س چندی
بامیــان، ســاالنه مقــدار قابــل ماحظــه ای از کچالــو 
ــی را  ــا در ســطح مل ــوی نیازمندی ه ــه جواب گ را ک

ــد. ــت می کنن ــت، کش اس
ــی  ــی، تجارت ــول زراعت ــن محص ــو عمده تری کچال
ــوی دیگــر محصــوالت والیــت  و صادراتــی در پهل
بــرای  معیشــت  تامین کننــده  و  اســت  بامیــان 
اکثریــت دهقانــان ایــن والیــت اســت. ایــن والیــت 
یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــده گان کچالــو در 
کشــور بــوده و بــه ســبد کچالــو در کشــور شــهرت 
ــزار  ــر از۳۵۰ ه ــاالنه بیش ت ــه س ــت ک ــه اس یافت
ــادر  ــور ص ــارج کش ــل و خ ــه داخ ــو ب ــن کچال ت
می کنــد. ســاالنه در حــدود ۱۷ هــزار هکتــار زمیــن 
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــن محصــول ق تحــت کشــت ای
حــدود پنــج هــزار نفــر دهقــان مصــروف کشــت و 
پــروش کچالــو هســتند. در شــرایط کنونــی میــزان 
حاصل دهــی در هــر جریــب زمیــن بــه طــور 
متوســط ۵-۷ تــن بــوده اســت، امــا در صورتــی کــه 
حمایــت شــود، ظرفیــت حاصل دهــی آن ۱۰-۸ 

ــید. ــد رس ــن خواه ــک ت متری
جریــان  در  کــه  افغانســتان  مرکــز  در  بامیــان 
ســال های متمــادی، نمونــه ی یــک والیــت محــروم 
ــک  ــود، این ــا ب ــم پیش رفت ه ــی و دور از چش زراعت
در شــاهراه انکشــاف زراعتــی قــرار گرفتــه اســت و 
در ســه ســال گذشــته دســت آورد های چشــم گیری 

سبد کچالوی افغانستان
 شجاع  الحقبامیان

معرفی یک والیت
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Plum is fruit of spring season. The fruit 
has a reasonable price, good taste, with 
nutritional values and health benefits. 
The Ministry of Agriculture, Irriga-
tion, and Livestock (MAIL) strives to 
promote the fruit thus MAIL has built 
2,700 acres of land plum gardens.

Plum Characteristics:
1. Has many vitamins, cure night blind-
ness and is good for body’s growth.
2. Plum has minerals such as calcium, 
copper, iron, magnesium, phosphorus, 
potassium, sodium, and zinc.
3. Plum fight cancer cells, improves 
cardiovascular health, and boosts im-
mune system.
4. Plum also has anti-bacterial activity.
5. Studies suggest that plum cut the 
risks of tumors.
6. Plum is good for gout.
7. Plum effectively treat anemia.
8. Plum regulates kidney functions
9. Plum leaf cures stomach worm
10. If eaten unwashed, causes food poi-
soning.
11. Plum seed (also known as stones, 
pits, or kernels) is poisonous and must 
not be eaten.
12. High acid of plum causes inflam-
matory bowel disease (IBD), gas, and 
bloating.
13. Excessive use of plum causes stom-
ach bloating.

MAIL’s Activities in This Area
Since 2013, the Ministry of Agricul-
ture has carried out achievable activ-

What is Plum, Why are We Trying 
to Promote It?

ities to promote and proliferate this 
fruit. During the period, the National 
Horticulture and Livestock Program 
(NHLP) of MAIL has turned 2,717.5 
acres of land to plum gardens. The 
area has been turned to gardens for 
4,262 farmers, parts of which has 
reached harvest.
Plum gardeners say that a good ground 
is available for the growth and devel-

opment of this valuable fruit, adding 
that the fruit has newly been promoted 
and the price of which is also reason-
able.
Shams Rahman, gardener of Nangar-
har’s Khewa district, has planted 500 
plum seedlings in his garden, saying 
that he has planted the seedlings in one 
acres of land.
Rahman says, “This is the first year of 

my harvest. I have sold over 300,000 
AFN worth plums. We used to grow 
onions or other vegetables in the past, 
which has low income. We did not 
receive more than 50,000 AFN. Gar-
dening has good income. This garden 
has been built for us by NHLP and we 
also took part in its building. Several 
merchants came to me for buying my 
garden’s products even before the har-
vest. We were trained on how to prune 
properly, and trees spraying. This type 
of gardening is different from the past, 
both in harvesting and irrigation.”
Meanwhile Bashirullah Nasrat, hor-
ticulture expert in east zone of the 
country, says that the gardens of the 
Ministry of Agriculture are built with 
50 percent of people’s share. Accord-
ing to him, these gardens are built in 
high-density and semi-density system 
to increase gardeners’ income.
“NHLP operates in the east zone of 
the country since 2013, and fortunate-
ly some of the gardens have reached 
harvest. During the period, NHLP 
has turned 292 acres of land to plum 
gardens in the eastern provinces. 
NHLP aim is to bring changes in the 
lives of gardeners, self-sufficiency, and 
strengthening the national economy. 
In addition, NHLP also trained farm-
ers on how to prune properly, prevent 
diseases, irrigation, fertilization, and 
spraying.”
According to Nasrat, these activities 
have warmly been welcomed by people 
because the income of fruits is much 
higher compared to vegetables and 
other crops.

 Standard Agriculture;
Access to Global Market
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