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کارکردهاوبرنامههای
ریاستتحقیقاتمالداری

صدهزارنهالپستهدربادغیس
تولیدشد

۳ هفته نامه دهقان،   شماره نودودوم،    شنبه 19 دلو 1398 
ــاری و  ــت، آبی ــداری وزارت زراع ــات مال ریاســت تحقیق
ــواع و  ــازم« ان ــرم پ ــظ »ج ــور حف ــه منظ ــداری، ب مال
نســل های محلــی حیوانــات اهلــی، طیــور )پرنــده گان(، 
ــات  ــل حیوان ــاح نس ــد، اص ــرات مفی ــان و حش ماهی
محلــی و معرفــی خوراکه هــای حیوانــی بــا کیفیــت بــه 
ــود کیفیــت محصــوالت  منظــور افزایــش کمیــت و بهب

ــت. ــده اس ــاس گذاری ش ــی اس حیوان
ــی  ــا در معرف ــد ت ــه دارن ــن ریاســت وظیف ــدان ای کارمن
ــرای  ــی، اج ــات اهل ــی حیوان ــل های محل ــواع و نس ان
مختلــف  عرصه هــای  در  تحقیقــات  و  مطالعــات 
ــات و  ــر حیوان ــداری، غــرض معرفــی نســل های بهت مال
تکنولوژی هــای مناســب بــرای رشــد و انکشــاف ســکتور 
ــدار،  ــت پای ــی، معیش ــت غذای ــن مصونی ــداری، تامی مال
کاهــش فقــر و رشــد اقتصــاد ملــی کار کننــد. ریاســت 
ــداری در ســال ۱۳۹۳ تأســیس شــد، کــه  تحقیقــات مال
ــن از  ــت و ۱۰ ت ــه آمری ــت س ــن ریاس ــکیل ای در تش

می کننــد. کار  متخصصیــن 
اهداف:

ــی  ــل های محل ــواع و نس ــازم« ان ــرم پ ــظ »ج • حف
حیوانــات اهلــی، پرنــده گان، ماهیــان و حشــرات مفیــد، 
ــل های  ــواع و نس ــراض ان ــری از انق ــور جلوگی ــه منظ ب

آن هــا،
انــواع و نســل های محلــی  • معرفــی کرکترهــای 
حیوانــات اهلــی، پرنــده گان، ماهیــان و حشــرات مفیــد،
• مطالعــه توافــق محیطــی، مقاومــت در مقابــل امــراض 
ــات  ــل های حیوان ــواع و نس ــد ان ــطح تولی ــی و س حیوان
محلــی و مقایســه آن هــا بــا نســل های دو رگــه محلــی 

و نســل های اصــاح شــده خارجــی،
ــی  ــات محل ــر حیوان ــه بهت ــل های دوَرگ ــی نس • معرف
ــاوم  ــر و مق ــق محیطــی بهت ــر، تواف ــد بیش ت دارای تولی

ــی، ــراض حیوان ــل ام در مقاب
ــن  ــه منظــور تأمی ــف ب ــواع عل ــاالی ان ــات ب • و تحقیق
افزایــش  غــرض  حیوانــات،  خوش کیفیــت  غــذای 

محصــوالت حیوانــی.
ــزارش  ــن گ ــری در ای ــه خاط ــال ب ــای دو س فعالیت ه

ریاســت جنــگات وزارت زراعــت، آبیــاری 
و مالــداری، امســال صدهــزار نهــال پســته 
ــه  ــع ب ــور توزی ــه منظ ــس ب ــت بادغی در والی

ــت. ــرده اس ــد ک ــن تولی ــداران ای باغ
ــگات وزارت  ــس جن ــار ریی ــان امانی محمدام
ــتراتیژی  ــاس اس ــه براس ــد ک ــت، می گوی زراع
ــت  ــن ریاس ــی ای ــع طبیع ــم مناب ــی تنظی مل
ــا و  ــور احی ــه منظ ــافی را ب ــای انکش برنامه ه
ــت دارد  ــی روی دس ــگات طبیع ــت جن حفاظ
ــگات  ــترش جن ــا و گس ــی از آن احی ــه یک ک
ــه رســیس  ــه گفت پســته در کشــور می باشــد. ب
ــکوفان  ــارم ش ــا در ف ــال تنه ــگات، امس جن
نعمتــی والیــت بادغیــس، صدهــزار اصلــه 
ــت  ــرار اس ــه ق ــده ک ــد ش ــته تولی ــال پس نه
طبــق طرزالعمــل در ســال ۱۳۹۹ بــه باغــداران 

ــردد. ــع گ توزی
ایــن در حالیســت کــه ریاســت جنــگات وزارت 
زراعــت، آبیــاری و مالــداری در ســال روان، 
ــر،  ــوالی های مق ــن را در ولس ــار زمی ۱۶۰ هکت
آب کمــری، قلعه نــو و قــادس والیــت بادغیــس 
ــورت  ــگل داری به ص ــن جن ــق ۱۶ انجم از طری

مشــارکتی کشــت کــرده اســت.

ــه  ــات س ــان تحقیق ــواًل زم ــه معم ــده ک ــرح داده ش ش
ســال را در بــر می گیــرد.

فعالیت ها و دست آوردهای سال ۱۳۹۷
گوســاله پروری،  گاوداری،  طویله هــای  بازســازی   -۱

ــداری، ــفندداری و مرغ گوس
۲- خریــداری ۱۵ گاو »غوناجــی« و ســه رأس بقــه گاو 

ــری و سیســتانی، ــی قندهــاری، کن از نســل های محل
۳- خریــداری ۶۰۰ چوچه مــرغ یــک روزه نســل »وایــت 
ــرغ  ــکی، ۲۶ م ــرغ کان خس ــی، ۲۹ م ــارن« تخم لگه

ســبزواری و ۲۴ مــرغ ُکلنگــی،
ــم  ــا متراک ــنتریت« و ی ــه »کانس ــداری خوراک ۴- خری
ــقه  ــرال، رش ــت های من ــا، خش ــا و مرغ ه ــرای گاوه ب

ــفید، ــک و کاه س خش
۵- خریــداری تجهیــزات دفتــری، اجنــاس و لــوازم کاری 

مــورد ضرورت فــارم ریشــخور،
ــا و  ــی، دواه ــک حیوان ــزات کلینی ــداری تجهی ۶- خری
واکســین های حیوانــی و کــود کیمیایــی مــورد ضــرورت 

فــارم ریشــخور،
۷- حفر یک چاه عمیق در فارم ریشخور،

۸- و تمدید برق سه فاز برای فارم ریشخور.
فعالیت ها و دست آوردهای سال ۱۳۹۸

۱- بازسازی و تجهیز دفترهای اداری فارم ریشخور،
زمیــن  جریــب  هشــت  پات بنــدی  و  تنظیــم   -۲

زراعتــی داخــل فــارم ریشــخور،

 شجاعالحق

ــی کشــور  ــام مهــم صادرات پســته یکــی از اق
بــه شــمار مــی رود و طبــق آمارهــای اداره 
احصایــه و معلومــات، افغانســتان ســال گذشــته 
۲۳۳.۶ متریــک تــن پســته را بــه ارزش بیــش 
از ۱.۵۷ میلیــون دالــر بــه خــارج از کشــور 
صــادر نمــوده اســت. ســرمایه گذاری هــای 

ــرورش، مطالعــه کرکترهــا و نســل گیری گاوهــا و  ۳- پ
ــارم ریشــخور، ــی در ف مرغ هــای محل

ــری و  ــبدر مص ــقه، ش ــدم، رش ــری گن ــت تکثی ۴- کش
جــواری بــرای تولیــد خوراکــه گاوهــای فــارم ریشــخور،

ــه در ســال ۱۳۹۷  ــی بخــش علوف فعالیت هــای تحقیقات
و ۱۳۹۸

بــه اســاس معیــار و اصــول تحقیقــات زراعتــی، تجــارب 
ــال  ــه س ــرای س ــد ب ــه، بای ــش علوف ــی در بخ تحقیقات
تطبیــق گــردد تــا نتیجــه قناعت بخــش بــه دســت آیــد. 
بدیــن لحــاظ تجــارب ذیــل در ســال های ۱۳۹۷ و 

ــت: ــده اس ــق گردی ۱۳۹۸ تطبی
ــی«  ــدم »تریتیکل ــوع گن ــت ن ــه ای هف ۱- کشــت تجرب

ــع، در ۲۵۲ مترمرب
ــاحه  ــی س ــوع نخــود علف ــج ن ــه ای پن ۲- کشــت تجرب

ــع، ۲۴۰ مترمرب
۳- کشــت تجربــه ای شــش نــوع رشــقه محلــی و 

مترمربــع،  ۲۱۶ در  اصاح شــده 
۴- کشــت تجربــه ای شــش نــوع مشــنگ در ۳۶۰ 

مترمربــع،
۵- و کشــت تجربــه ای هفــت نــوع »یــوالف« محلــی و 

ــع. ــده در ۲۵۲ مترمرب اصاح ش
ــر عــاوه تجــارب فوق الذکــر،  قابــل ذکــر اســت کــه ب
ــق  ــال ۱۳۹۸ تطبی ــرف در س ــز ص ــل نی ــه ذی دو تجرب

ــده اســت: گردی

ــی روی  ــع طبیع ــی مناب ــت عموم ــر ریاس اخی
ــای جنــگات پســته و افزایــش  چگونگــی احی
قابــل  نقــش  می توانــد  آن  محصــوالت 
ــص  ــدات ناخال ــاف تولی ــی در انکش ماحظه ی

ــد. ــته باش ــور داش کش


ــی در ۳۸۴  ــود علف ــن نخ ــه ای ۳۶ الی ــت تجرب ۱- کش
ــع مترمرب

۲- و کشــت تجربــه ای ۲۲ الیــن نخــود علفــی در ۲۸۰ 
مترمربــع.

پان کاری سال ۱۳۹۹
۱- خریــداری ۴۸ گوســفند از هشــت نســل محلــی 

ــور، کش
۲- خریداری ۳۰ بز از پنج نسل محلی کشور،

چوچه کشــی  بیضــه ای   ۱۰۰ ماشــین  خریــداری   -۳
ــرغ، م

۴- اعمــار حــوض ذخیــره آب بــا نصــب سیســتم بــرق 
ســولر آن و فعــال نمــودن سیســتم آب تعمیــرات فــارم 

ریشــخور،
ــت  ــداری و تثبی ــت فارم هــای گاوداری و مرغ ۵- مدیری

کرکترهــای مختلــف آن هــا،
ــری و  ــاری، کن ــی قنده ــای محل ــل گیری گاوه ۶- نس
سیســتانی بــرای تولیــد گوســاله های خالــص و دو رگــه،

ــبزواری  ــکی، س ــی خس ــای محل ــل گیری مرغ ه ۷- نس
خالــص  چوچه مرغ هــای  تولیــد  بــرای  ُکلنگــی  و 

محلــی، نســل های 
۸- تنظیــم و پات بنــدی حــدود ۱۲ جریــب زمیــن 

ــخور، ــارم ریش ــل ف داخ
ــری،  ــبدر مص ــقه، ش ــدم، رش ــری گن ــت تکثی ۹- کش
ــارم  ــای ف ــه گاوه ــد خوراک ــرای تولی ــواری ب ــو و ج ج

ــخور، ریش
۱۰- تطبیــق تجربــه غنی ســازی کاه گنــدم توســط 

ــا، ــی یوری ــود کیمیای ک
۱۱- کشــت تجربــه ای ۲۳ الیــن نخــود علفــی در 
ــات ننگرهــار و  ــی والی ــارم تحقیقات ــارم ریشــخور و ف ف

ــان، بدخش
۱۲- کشــت تجربــه ای ۳۶ الیــن نخــود علفــی در ۳۸۴ 

مترمربــع،
۱۳- کشــت تجربــه ای ۲۲ الیــن نخــود علفــی در ۲۸۰ 

مترمربــع،
۱۴- کشــت تجربــه ای هفــت نــوع گنــدم »تریتیکلــی« 

در ۲۵۲ مترمربــع،
۱۵- کشــت تجربــه ای پنــج نــوع نخــود علفــی در ۲۴۰ 

مترمربــع،
ــی و  ــقه محل ــوع رش ــش ن ــه ای ش ــت تجرب ۱۶- کش

مترمربــع،  ۲۱۶ در  اصاح شــده 
ــنگ در ۳۶۰  ــوع مش ــش ن ــه ای ش ــت تجرب ۱۷- کش

ــع مترمرب
۱۸- و کشــت تجربــه ای هفــت نــوع »یــوالف« محلــی 

ــع. ــده در ۲۵۲ مترمرب و اصاح ش

محمدامانامانیار
رییسجنگالتوزارت
زراعت،میگویدکه
براساساستراتیژی
ملیتنظیممنابع
طبیعیاینریاست
برنامههایانکشافی
رابهمنظوراحیاو
حفاظتجنگالت
طبیعیرویدست
داردکهیکیاز
آناحیاوگسترش
جنگالتپستهدر
کشورمیباشد.
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نظیفه سروری
 چگونه سرمایه دار شد؟

گذرگاه در یک سال
 یک و نیم میلیون شیر 

پروسس کرده است

سرمایهگذاریکوچک،حاصلبزرگ؛
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نظیفــه نــام دارد و باشــنده ی والیــت غزنــی اســت. 
ــته بندی  ــد پروســس و بس ــه تولی ــاد کارخان ــکارش ایج ابت
ــق  ــا آن، رون ــودش ب ــی خ ــه زنده گ ــه ب ــد ک رب می باش

ــت. ــیده اس ــادی بخش اقتص
نظیفــه می گویــد، در زنده گــی بــا مشــکات جــدی 
اقتصــادی روبــه رو بــود و بــا فــروش زیوراتــش، تولیــد رب 

ــرد. ــاز ک ــال ۲۰۰۹ آغ ــی در س ــکل خانه گ ــه ش را ب
ــد: »از  ــه می کن ــن قص ــتان کاری اش را چنی ــه داس نظیف
ــردم،  ــد می ک ــی رب تولی ــه شــکل محل ــا ۲۰۱۷ ب ۲۰۰۹ ت
ــول  ــت، از پ ــی آن را می فروخ ــت غزن ــوهرم در مارکی ش
آن در تغذیــه و آمــوزش فرزندانــم اســتفاده می کــردم، 
ــا در آینــده  ــداز می شــد، ت مقــداری از پــول آن هــم پس ان

ــرده باشــم.« ــری ک کار کان ت
ــک  ــب ی ــتم صاح ــد: »آرزو داش ــروری می گوی ــم س خان
کارخانــه تولیــدی باشــم و خیلــی خــوش هســتم کــه حالی 
خوابــم بــه حقیقــت بــدل شــده اســت، حــاال صاحــب یــک 
ــان  ــد غزنوی ــام امی ــه ن ــی ب ــواد غذای ــد م ــه تولی کارخان

ــت دارد.« ــی موقعی هســتم کــه در شــهر غزن
RADP-« ــروژه ــک پ ــه کم ــال ۲۰۱۷ ب ــه در س نظیف

East« و ریاســت زراعــت والیــت غزنــی توانســت یــک 
کارخانــه نیمه صنعتــی ایجــاد کنــد و در آن، بــه ۱۲ تــن از 
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زنــان و مــردان دیگــر کارآفرینــی کنــد. او کارش را از پنــج 
ــه هشــت  ــی آغــاز کــرد و حــاال ســرمایه اش ب هــزار افغان
ــد  ــت. ۵۰ درص ــیده اس ــی رس ــزار افغان ــون و ۵۰۰ ه میلی
 »RADP-East« از ایــن ســرمایه گذاری را پــروژه ی
ــداری تمویــل کــرده اســت. ــاری و مال وزارت زراعــت، آبی

اکنــون تولیــدات کارخانــه ی نظیفــه بــه والیت هــای 
ــان  ــار و بدخش ــان، تخ ــار، لغم ــت، ننگره ــکا، خوس پکتی
ــاش  ــروری در ت ــم س ــود. خان ــروش می ش ــتاده و ف فرس

ــت. ــز هس ــر نی ــای دیگ ــه والیت ه ــترش کارش ب گس
ــه دو  ــال ۱۳۹۷ ب ــا در س ــدات م ــد: » تولی ــه می گوی  نظیف
هــزار و ۵۰۰ بوتــل یــک کیلویــی رب بــود، در ســال ۱۳۹۸ 
ــوز در  ــا هن ــید، ام ــل رس ــزار بوت ــه ۱۷۰ ه ــا ب ــدات م تولی
ــر  ــکاری بیش ت ــار هم ــتیم، انتظ ــش آن هس ــاش افزای ت
را  زراعــت  و  بانــوان  حمایت گــر  ادارات  و  مؤسســات 

ــم.« داری
ایــن کارخانــه در کنــار ایــن کــه تولیــد می کنــد، زمینــه ی 
ــن  ــت. در ای ــاخته اس ــاعد س ــردم مس ــرای م ــتغال را ب اش
ــد  ــه صــورت مســتقیم در آن کار می کنن ــن ب ــگاه، ۱۲ ت بن

و از کارشــان خرســند انــد.
»شــرکت مــا فعــًا از یــک ماشــین خردپلپریــا شــیره کش 
ــدود  ــدی ح ــت تولی ــه ظرفی ــه روزان ــد ک ــتفاده می کن اس
۲۰ بایلــر ۱۵۰ کیلویــی را دارد، ماشــین مــا می توانــد 
ــیره ی  ــو ش ــزار و ۶۰۰ کیل ــک ه ــدود ی ــاعت ح در ۲۴ س
ــدود  ــا ح ــرکت م ــد، ش ــس کن ــی را پروس ــان روم بادنج
ــد و  ــته بندی می کن ــه بس ــه ای را روزان ــته ۱۲ دان ۱۰۰ بس
قــرار وعــده پــروژه »RADP-East«، در ســال ۱۳۹۹، 
ــز می شــود  ــی تجهی ــه میعارهــای جهان شــرکت مکمــل ب
و از شستشــو تــا بســته بندی همــه کار هــای ایــن شــرکت 
توســط ماشــین ها صــورت خواهــد گرفــت، حــاال بعضــی 

ــرد.« ــورت می گی ــانی ص ــروی انس ــط نی ــا توس کاره
ــان  ــی را از دهقان ــان روم ــان، بادنج ــد غزنوی ــرکت امی ش
غزنــی، مارکیــت غزنــی و هم چنــان از والیت هــای دیگــر 

ــد. ــداری می کن ــان خری ــار و لغم ــار، قنده ــد ننگره مانن
ــت  ــی را از والی ــان روم ــن بادنج ــاری ۱۴ ت ــال ج در س
ــن را از  ــج ت ــدود پن ــار، ح ــن را از قنده ــار، ۱۲ ت ننگره

ــت. ــده اس ــان خری ــت لغم والی
دارنــد  تــاش  می گوینــد  کارخانــه  ایــن  مســووالن 
محصــوالت دیگــر ماننــد ترشــی، مربــا و دیگــر محصوالت 

ــد. ــه کنن ــازار عرض ــه ب ــس و ب ــز پروس ــی را نی زراعت

فابریکــه پروســس شــیر گــذرگاه کابــل از 
ــه  ــت ک ــور اس ــای کش ــدود، کارخانه ه مع
به همــکاری ایــن اتحادیه فعــال شــده و در 
بخــش پروســس لبنیــات فعالیــت می کند. 
مســووالن ایــن فابریکــه می گوینــد کــه از 
ــک  ــون بیــش از ی ــاز ســال ۱۳۹۸ تاکن آغ
میلیــون و ۵۰۰ هــزار لیتر شــیر را پروســس 

کرده انــد.
اعضــای ایــن اتحادیــه شمارشــان بــه ۹۴۶ 
عضــو می رســد و در چــوکات ۱۵ کوپراتیف 
ــن در  ــان۴۰ ت ــد. هم چن ــت می کنن فعالی
ایــن اتحادیــه به صورت مســتقیم مشــغول 

بــه کار انــد.
ــه ی  ــس اتحادی ــدزی ریی ــا احم غام ذکری
لبنیــات گــذرگاه کابــل می گویــد: »از 
ــه  ــم، ب ــداری بودی ــروف مال ــابق مص س
ــی  ــه گاوداری و دهقان ــی ب ــه ی ابتدای گون
مشــغول بودیــم، مــا اکثــراً بــرای معیشــت 
خانواده های مــان مصــروف کشــت گنــدم و 
جــواری بودیــم و هم چنــان شــیر و ماســتی 
ــزی  ــه ارزش ناچی ــه داشــتیم ب ــه در خان ک
ــه  ــم دکان دار ب ــی ه ــم و گاه می فروختی

ــد.« ــا نمی خریدن ــردی از م ــل س دلی
ــتان  ــدزی: »افغانس ــای احم ــاور آق ــه ب ب
کشــوری اســت کــه مــردم توســط زراعــت 
تامیــن  را  خانواده های شــان  مخــارج 
ــراف  ــوالی ها و اط ــردم در ولس ــد. م می کن
ــد، کــه زراعــت  ــی ندارن ــن کاف ــل زمی کاب
بکننــد، مــا بــه آن ها توصیــه کردیــم که هر 
خانــواده یــک تــا چهــار گاو بخرنــد و اندک 
زمین هایــی کــه دارند رشــقه، شــبدر و علف 
بکارنــد و ایــن روش بــه خوبــی جــواب داده 
اســت، مــا شــیر گاو آن هــا را جمــع آوری و 
هفتــه وار پــول آن هــا را پرداخــت می کنیــم، 
کــه هــر فامیل بــه گونــه متوســط از ۵۰۰ تا 

چهــار هــزار افغانــی عایــد می کنــد.«
او از مشــکاتی کــه در اوایــل ســد راه شــان 
ــد: »در  ــد و می افزای ــخن می گوی ــود، س ب
روســتاها بعضــی خانواده هــا به نحوی شــیر 
فروختــن را ننــگ می پنداشــتند، توانســتیم 
آن هــا را راضــی کنیــم و مشــکاتی از ایــن 
رو بــود، خوشــبختانه حــاال از ایــن طریــق، 
ــن  ــان را تامی ــم از مخارج ش ــش اعظ بخ

ــد.« می کنن
او عــاوه کــرد، »جــدا از پروســس و 

ــات  ــه لبنی ــات در اتحادی ــته بندی لبنی بس
ــی،  ــت حیوان ــات صح ــا خدم ــذرگاه م گ
پروگرام هــای القــاح مصنوعــی، تهیــه علف 

ــم.« ــرا می کنی ــز اج را نی
ایــن که بــه چی  علــت ایــن اتحادیــه ایجاد 
شــده اســت، او گفــت: »در منطقه مــا، لوگر، 
ــا  ــتند، آن ه ــی نداش ــی خوب ــردم زنده گ م
بــه خاطــر ایــن کــه بتواننــد عایــد خوبــی از 
زمین های شــان بــه دســت بیاورنــد، کشــت 
ــود،  ــنده نب ــم بس ــد و آن ه و کار می کردن
بعضــی خانواده هــا، کــه چنــد گاو داشــتند، 
ــه  ــان ب ــیر گاو های ش ــات ش ــی اوق گاه
ــه می شــد و گاهــی  ــز فروخت قیمــت ناچی
هــم نمی شــد، تــا ایــن کــه ســازمان غذایی 
جهــان »FAO« در ســال ۲۰۰۴ فعالیتش 
ر ا در منطقــه ی مــا آغــاز کــرد و شــیر را بــه 
قیمــت مناســب جمــع آوری می کردنــد و به 

کابــل انتقــال مــی داد.«
ــد  ــرای خودمــان عای ــد، »مــا ب وی می گوی
دوام دار از ایــن راه داشــته باشــیم، در ۲۰۰۶ به 
همــکاری وزارت زراعــت، آبیــاری و مالداری 
بــه تعــداد هفــت کوپراتیــف از والیت هــای 
لوگــر و میــدان وردک در یــک مجمــع 
عمومــی در کابــل جمــع شــدیم و اتحادیــه 
ــم، کــه  ــذرگاه را تشــکیل کردی ــات گ لبنی
در روز اول از پنــج قریــه والیــت لوگــر، بــه 
خاطــری کــه مــردم آگاهــی نداشــتند، ۲۰ 

لیتــر شــیر را جمــع کردیــم.«
احمــدزی می گویــد کــه آنــان روزانــه پنــج 
ــه  ــای اتحادی ــیر را از اعض ــر ش ــزار لیت ه
ــوع  ــت ن ــه هف ــد و ب ــع آوری می کنن جم
لبنیــات، شــامل چکــه، قیمــاق، دوغ، پنیــر، 
ــان  ــده و هم چن ــزه ش ــت و ری ــیر پس ش
ماســت پاســتوریزه پروســس، بســته بندی و 
وارد بــازار می  کننــد و هزینــه آن را هفتــه وار 

ــد. ــداران می پردازن ــرای مال ب
ــه  ــن اتحادی ــات گــذرگاه اولی ــه لبنی اتحادی
کوپراتیفــی اســت کــه در ســال ۱۳۸۵ 
ریاســت  چــوکات  در  خورشــیدی 
ــاری و  ــت، آبی ــای وزارت زراع کوپراتیف ه
مالــداری ایجــاد  و ثبــت شــد. ایــن اتحادیه، 
مجموعــاً ۴۱۶ عضــو و هفــت کوپراتیــف 
داشــت کــه ســاالنه بــه طــور متوســط یک 
ــه  ــر را پروســس و ب هــزار و ۸۲۵ هــزار لیت

ــد. ــه می کن ــازار عرض ب
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تاتولیداتزراعتیبهترشود

 بشیرعزیزی کارمنــدان ترویــج بــه منظــور بلنــد بــردن 
ــی  ــود معیشــت زنده گ ــی و بهب حاصــات زراعت
ــد. قســمی کــه  ــت می کن ــی فعالی ــه دهقان جامع
ــک  ــاختن ی ــج س ــد )رای ــج برمی آی ــام تروی از ن
ــت  ــه زراع ــن ب ــاختن دهاقی ــنا س ــو، آش ــز ن چی
نویــن، معرفــی نمــودن تکنولــوژی جدیــد، شــیوه 
اســتفاده از تخنیک هــای تکنولوژی هــای روز( 
زراعتــی  ترویــج  بخــش  کارمنــد  می باشــد. 
ــن را در  ــا دهاقی ــد ت ــت دارن مســوولیت و مکلفی
بخــش زراعتــی راهنمایــی، مشــورت دهی و 
ــا  ــر روز را ب ــوژی موث ــد و تکنول ــی کنن همراه
تمــام مهارت هــای فنــی و مســلکی ای کــه 
دارنــد بــه شــکل ســاده و بــه زبــان خــود دهقــان 
در میــان آن هــا مــروج بســازند. ایــن کار زمــان 
ــرار  ــان ق ــول دهق ــورد قب ــرد و م صــورت می گی
ــن  ــه ای بی ــل ماحظ ــاوت قاب ــه تف ــرد ک می گی
ــج در  ــد تروی کار دهقــان در مزرعــه و کار کارمن
ــه  ــا ب ــا »دیموپات« ه ــی ی ــای نمایش مزرعه ه
بســیار وضاحــت قابــل لمــس باشــد تــا دهقــان 
آن چــه را کــه از کارمنــد ترویــج شــنیده عمــا در 

ــد. ــه چشــم خــودش مشــاهده کن ســاحه ب
ــدن  ــد: دی ــه می گوین ــت ک ــروف اس ــول مع ق

ــت. ــردن اس ــاور ک ب
ــم  ــان در چش ــاور دهق ــد ب ــم می گوین ــا ه و ی
دهقــان اســت )بدیــن معنــا هــر آن تاثیــر، تغییــر 
و تفاوتــی کــه میــان کارکــرد کارمنــد ترویــج در 
مزرعه هــای نمایشــی بــه وجــود آمــده، دهقانــان 
ــرار  ــورد قبول شــان ق ــا م ــد( ت آن را عمــًا ببینن

گیــرد.
پــس درآن صــورت قناعــت دهقــان فراهــم 
ــرار  ــان ق ــند دهقان ــورد پس ــوژی م ــده تکنول ش
ــت  ــاده اس ــان آم ــد از آن دهق ــه بع ــرد ک می گی
ــج در  ــد تروی ــای کارمن ــه رهنموده ــق ب مطاب

ــد. ــود کار کن ــاحه ی خ س
ــد دارای ویژه گــی  ــج در ســاحه بای ــد تروی کارمن
خاصــی باشــد، هــر دهقــان او را نــه تنهــا 
من حیــث کارمنــد ترویــج زراعتــی بــل او را 
ــا و  ــراز، راهنم ــت، هم ــق، دوس ــث رفی من حی
ــت  ــش زراع ــوب در بخ ــان خ ــک کمک رس ی
بداننــد و ایــن کار بــه توانایــی و مهــارت کارمنــد 

ویژه گی هــای  از  می شــود.  مربــوط  ترویــج 
ــه  ــا توجــه دهقــان را ب ــج اســت ت ــد تروی کارمن
ــر  ــان را تغیی ــر دهق ــب و فک ــود جل ــوی خ س
ــد  ــه چن ــته گی ب ــن کار بس ــد و ای ــت بده مثب

ــل دارد. ــل ذی اص
ــا  ۱- صداقــت، دیانــت، اخــاق، شــیوه گفتــار ب

مــردم،
ــی،  ــادی، مذهب ــایل اعتق ــی در مس ۲- بی طرف
ــن  ــزاع بی ــبب ن ــه س ــور ک ــایر ام ــی و س قوم

ــردد، ــا گ آن ه
۳- اعتماد دهقان به کارمند ترویج زراعتی،

۴- دانــش، مهــارت و ســطح آگاهــی بلنــد 
ــت  ــه خواس ــق ب ــی مطاب ــج زراعت ــد تروی کارمن

ــان، دهق
ــوژی از کارمنــد ترویــج  ۵- شــیوه انتقــال تکنول

بــه دهقــان )افهــام و تفهیــم(
ــردم، رســم و  ــدگاه و نظــر م ــه دی ــرام ب ۶- احت
ــج، ــد تروی ــب کارمن ــان از جان عنعنه هــای دهقان

ــی و  ــت مذهب ــد در فعالی ــج بای ــد تروی ۷- کارمن
ــد، ــان شــرکت کن اجتماعــی دهقان

ــارت،  ــا مه ــیار ب ــد بس ــج بای ــد تروی ۸- کارمن
ــی و  ــورت تخنیک ــه ص ــمندانه، ب ــاط هوش احتی
ــان بحــث و  ــا دهقان ــل قناعت بخــش ب ــا دالی ب

گفت وگــو کنــد،
ــان از  ــان دهقان ــد در می ــج بای ــد تروی ۹- کارمن

ــام  ــا تم ــل نشــود ب ــک قای ــچ لحاظــی تفکی هی
آن هــا یک ســان برخــورد کنــد و احتــرام متقابــل 

داشــته باشــد،
۱۰- کارمنــد ترویــج حیثیــت پــل ارتباطــی بیــن 
دهقــان و تحقیــق را دارد، پــس بایــد بــه درســتی 

ایــن ارتبــاط را تامیــن کنــد،
پروگرام هــای  بایــد  ترویــج  کارمنــد   -۱۱
ــد،  ــق می کن ــاحه تطبی ــه در س ــی ای را ک زراعت
برابــر بــه خواســت دهقــان، هم خــوان بــا ســویه 
ــردم  ــت م ــد و قناع ــان باش ــاز دهق ــورد نی و م

ــد، ــم کن ــل را فراه مح
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۱۲- پروگــرام هــای ترویجــی بایــد بــه شــرایط 
اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی، و سیاســی 
حــل  در  و  باشــد  موافــق  دهقانــی  جامعــه 

ــود، ــع ش ــذار واق ــردم اثرگ ــکات م مش
۱۳ - کارمنــد ترویــج بایــد پروگرام هایــی را کــه 
باعــث رشــد، توســعه، بهبــود و تکامــل جامعــه ی 

دهقانــی می شــود تطبیــق کنــد،
کــه  ســاحه ای  در  ترویــج،  کارمنــد  و   -۱۴
بــا  بایــد  می کنــد،  ترویجــی  فعالیت هــای 
محاســن  قومــی،  متنفــذ  افــراد  روحانیــون، 
ســفیدان و ســایر اقشــار جامعــه هم آهنگــی 
داشــته باشــد و در برخــی مــوارد از آن هــا کمــک 

ــرد. بگی
ــی  ــج زراعت ــد تروی ــر کارمن ــان ب ــر گاه دهق ه
اعتمــاد پیــدا کنــد و باورمنــد بــه گفتــار و 
ــت و قناعــت  کارکــرد او در ســاحه شــد و رضای
دهقــان را حاصــل نمــود، پــس در ایــن صــورت 
ــج اســت کــه آن چــه در  ــد تروی ــت کارمن مکلفی
تــوان دارد بــرای تغییــر و بهبــود جامعــه دهقانــی 
ــد محصــوالت  ــان بتوانن ــا دهقان ــدد ت ــه کار بن ب
بیش تــر، خوش کیفیت تــر، بــا ارزش تــر و بــا 

ــد. ــد کنن ــر تولی ــرف پایین ت مص
هــر گاه کارمنــد ترویــج، نقــش اساســی اش 
را از آغــاز تــا انجــام پروســه ی تولیــد طــی 
ــد  ــردن تولی ــد ب ــتای بلن ــل( در راس ــک فص )ی
خوش کیفیــت دهقانــان عزیــز ایفــا کنــد، دهقــان 
ــد  ــی و مســلکی کارمن ــو رهنمود هــای فن در پرت
ترویــج زراعتــی، محصــول معیــاری و عــاری از 
ــوع آلوده گــی کیمیایــی  امــراض، آفــات و هــر ن

را بــه مصرف کننــده گان عرضــه می کنــد.
ــواد  ــد م ــل مول ــه در اص ــان ک ــر دهق ــد ه بای
ــان(  ــی او )دهق ــج حام ــد تروی ــی و کارمن خوراک
رفــع  عــاوه  بــر  شــان  هــدف  می باشــد، 
نیازمندی هــای غذایــی، صحــت و ســامتی 
انســان ها، مصونیــت غذایــی را نیــز در نظــر 
داشــته باشــند، نظــر بــه مقولــه مشــهور: از غذای 
ــه  ــد ب ــه صحت من ــالم جامع ــت و س خوش کیفی

وجــود می آیــد.
ــدون شــک طــی دو ده آخــر نقــش ماموریــن  ب
مالــداری  و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت  ترویــج 
ــت  ــی آن وزارت در جه ــان و پالیس ــق پ مطاب
آگاهی دهــی در بخش هــای مختلــف ســکتور 
ــان  ــد دهقان ــطح تولی ــردن س ــد ب ــت و بلن زراع
و مالــداران قابــل لمــس بــوده و ماموریــن 
ــدد ســاحه ای،  ــا وجــود مشــکات متع ــج ب تروی
ــی  ــی و وجدان ــه ایمان ــات، وظیف ــود امکان کمب
خویــش را در راســتای رســاندن تکنولوژی هــای 
هنــوز  و  داده انــد  انجــام  کماحقــُه  زراعتــی 
از  بایــد  نیســت،  کار  پایــان  و  بســنده  هــم 
ایــن بیش تــر و بیش تــر بــه خاطــر تولیــد 
ــود  ــان کار ش ــا دهق ــت ب ــول خوش کیفی محص
تــا محصــوالت معیــاری و مطمیــن تولیــد گــردد.

صاحب امتیاز: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری
(0766400600   -  akbar_rostami10@yahoo.com)

 ha.behzad@gmail.com  -   0706798144  مدیر مسوول: حبیب بهزاد
سردبیر: نورالعین

ویراستاران: جمعه گل اشرفی و ظفرشاه رویی
مدیر خبر: گیتی محسنی

گزارشگران:  شجاع الحق نوری، حشمت اهلل حبیبی، نعیم رضایی، شفیق اهلل نوری، عوض علی مهدوی و عبدالواسع خان زاده
برگ آرایی: نذیراحمد دستگیرزاده 

توزیع: شبکه زنگ صبح - 0744021952

به جز گزارش ها و سخن دهقان، مسوولیت متباقی مقاله ها به نویسنده گان آن بر می گردد.

 Public.relation@mail.gov.af                                                     :نشانی برقی
www.mail.gov.af                                                                           :ویب سایت

  Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock                 :فیس بوک
@MAIL_AF                                                                                          :تویتر
شماره های تماس:                                     0766400600             0748009137

آدرس: جمال مینه، کارته سخی، کابل، افغانستان

دهقان

۷۷ هفته نامه دهقان،   شماره نودودوم،    شنبه 19 دلو 1398 

ACKU



D No: 92-   Dehqan Weekly  - Saturday February 08, 2020

weeklyehqan

150

Supporting Domestic Products, 
A Step toward Economic Independence

ACKU




