
 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 

 قدرمنو هیواد والو، درنو حاضرینو،

 اهلل و برکاتهعلیکم و رحمةالسالم

هجري شمسي کال، د لوي  ۱۳۹۸وادوالو ته د ېتر تولو د مخه، د خپلو درنو ه

پاتی سولي کال او هم کرنیز کال د عزت او تل ږس ېم چړخه غواڅخداي )ج( 

 کال وي.

، تضمین امنیت و مصونیت غذایی، ر زراعتهموطنان عزیز! رشد سکتو

محیط ، کاهش فقر و مساعدسازی رشد اقتصادی، های کاریایجاد فرصت

 گی در کشور است.زیست مناسب زنده

و  دهد که طبیعتًا رشد سکتور زراعت بطی استاما با تأسف تجارب نشان می

ی پیچیدهدر چند سال محدود به آن دست یافت. از طرفی هم روابط  تواننمی

اصالح  هایتحقیق تخم، خاک، آب، زیربنا، عوامل تولید همچون تکنولوژی

تولید روی تأثیرات مستقیم ، مالی؛ هر کدام از این عواملترویج و منابع شده، 

تخریبات وسیع ، ی جنگ تحمیلی چندین سالهدارد. از جانبی هم در نتیجه

حتا ، به سایر عوامل تولیدینبود تکنولوژی کافی و دسترسی نداشتن ، زیربناها

، در مقایسه با زمان مرحوم محمدداوود خان مستلزم آن است که در این سکتور

صد تر از یک فیگذاری صورت گیرد. در حالی که فعاًل کمترین سرمایهبیش

به هیچ عنوان این  هاین سکتور اختصاص داده شده است کی کشور به بودجه

تر آسیب بیش، م زراعت با هر تغییر اقلیمیمقدار بسنده نیست. از طرفی ه

 شود.متحمل می

سالی ما و شما شاهد تغییرات اقلیمی در سال گذشته بودیم که در نتیجه خشک

 عالوه بر، و مصونیت غذایی مواجه شدیم امنیتر طسابقه در کشور ما به خبی

 ، سختآن سکتور مالداری ما نیز ارزش آن بیش از هفت میلیارد دالر است

 مورد تهدید قرار گرفت.

 ۱۰۰توزیع تقریبًا با عد این تهدید بشری و مالداری را اما ما توانستیم که هر ُب

ی متراکم به مالداران از امکانات هزار تن علوفه ۵۰هزار گندم و توزیع حدود 

 محدود خویش موفقانه مدیریت کنیم. 



ای ما به هیچ هاین کمک، وسعت این بحرانبه باید اعتراف کرد که نسبت 

های کشور تلفات محدود مالداری عنوان کافی نبود و حتا در بعضی از قسمت

جلوگیری ی کالن جلوگیری شد که اگر ولی الحمداهلل از یک فاجعه، نیز داشتیم

 سال میسر نبود. ۱۵ – ۱۰جبران آن در حد اقل ، شدنمی

سابقه در سالی بینسبت خشک، ارقام احصاییه مرکزی که اخیرًا نشر شده

درصد مواجه شدیم و آن  ۰.۹ما در رشد سکتور زراعت به رشد منفی ، کشور

میلیون تن گندم بود. در  ۴.۲به تولید هم نسبت عدم رسیدن هدف تعیین شده 

ما شاهد ، ۹۷دهد که در سال مرکزی نشان میی قام احصاییهرا، عین حال

درصد کسر  ۱.۷م و هکذا ترین صادرات محصوالت زراعتی بودیبیش

به همین ترتیب ما  میلیون دالر است. ۱۳۳ارزش واردات داشتیم که معادل 

ای است درصدی تولید برنج را با وجود کمبود آب داشتیم که این نشانه ۴رشد 

عالیمی رشد داشتیم که زراعتی های تولید در دیگر بخش، که بدون تولید گندم

 های وزارت زراعت است.تالشمثمریت از 

در و حمایت تخنیکی  اما با مدیریت بهتر آب، سالیتانه با وجود خشکخوشبخ

 جات و سبزیجات نیز تولیدات ما افزایش یافته است.بخش میوه

 

آوردهای وزارت زه دهید که مختصرًا درباره دستاحاضرین گرامی! اج

هایی که داشتیم اشاره با در نظر داشت همه چالش ۱۳۹۷زراعت در سال 

 .باشمداشته 

 ه،درصدی بودجه که در تاریخ وزارت زراعت سابقه نداشت ۹۵مصرف 

عماًل تطبیق شده  ۹۷های پالن شده سال این نمایانگر آن است که پروژه

نیست، من ی این کنفرانس ها از حوصلهی پروژهجزییات همهاست. 

 ها به شکل اختصار نام ببرم.از آنجا اینخواهم می

سنجی سه کانال مطالعات امکان، ی آبیاریبکهش ۲۳۵ساخت بر عالوه  -الف 

نیز آغاز گردیده که تا چند ماه ، قلعهموسی و اندخوی، تپهبزرگ هر یک خوش

معادل ، های ساخت این کانالآینده این مطالعات تکمیل خواهد شد که در نتیجه

، میلیون جریب زمین جدید تحت آبیاری قرار خواهد گرفت که بدون شک ۳.۶

 ه طرف خودکفایی خواهد برد.ما را ب



، که طی چندین سال راکد مانده بودوزارت زراعت های زیربنایی پروژه -ب 

 های ذیل تکمیل گردید:جمله پروژهحرکت درآورده شد و من به

 باغساختمان کمپلکس البراتوار بادام -１

 تعمیر( ۱۱) مرزی و گمرکی قرنطین ستیشن هایساختمان -２

 شناسیالبراتوار خاک -３

 فارم تحقیقاتی هشت -４

 اند.تکمیل شده های اصالح شدهچهار فارم تولید تخم -５

دوباره آغاز شد و ، ها پس از ُنه سال رکودکار ساخت مسلخو  -６

 ها تکمیل گردیدیکی از مسلخ

 های استراتژیکدیزاین پنج سیلو و ذخیرهتکمیل   -７

تنی تکمیل به تدارکات ملی جهت  ۵۰۰ی باب سرخانه ۱۲دیزاین  -８

 ، ری فرستاده شدگیتصمیم

 هرات، بلخ، چهار باب مارکیت مرغداری در چهار والیت )کابل -９

 قندهار( ساخته شد 

 تن گندم اصالح شده توزیع شد ۳۰۱۸۲ -１０

 تن کود توزیع گردید ۲۰۷۳۵ -１１

 ۸۱۰۰در بخش تقویت باغداری و ازدیاد محصوالت میوه؛  -１２

هکتار  ۵۰۰۰، هکتار باغ در سطح کشور ساخته شد. از این میان

هکتار باغ متراکم و نیز  ۱۰۰، هکتار باغ احیا ۳۰۰۰، جدیدباغ 

 خانه برای باغداران ایجاد شدباب کشمش ۴۰۰

توزیع  هکیلو تخم پست ۳۷۵۰، زارهادر بخش گسترش پسته -１３

هزار متر جالی آهنی برای حفاظت  ۶۰۰ی آب و ذخیره ۱۸۰۰، شد

 زارها توزیع گردید. پسته

ی باب سبزخانه ۳۰۰تر سبزیجات؛ بیشخاطر تولید به  -１４

 تجارتی با حمایت مالی و تخنیکی وزارت زراعت ساخته شد.
 

 زنجیره ارزشیدر  -２
 ، حمایت مالی و تخنیکی از سکتور خصوصی

در  ،متریک تن در ساعت ۱۰ی پروسس انگور با ظرفیت فابریکه

 ،پروانوالیت 



 ، متریک تن در قندهار ۵ی پروسس انار به ظرفیت فابریکه

 ، متریک تن پنبه طبی در قندهار ۳س دستگاه پروس

 ، تن در روز در هلمند ۱۰ی روغن با ظرفیت تصفیهی فابریکه

 .ندبرداری سپرده شدساخته و به بهره

 

: این سکتور در بخش مصونیت غذایی، رشد در بخش مالداری -３

های کاری از اهمیت خاص برخوردار است. بنًا اقتصادی، فرصت

 است. های ذیل انجام شدهفعالیت
 ۳.۲هزار دوز واکسین و تولید  ۲۱۰تهیه و تطبیق دو میلیون و  -۱

 ، میلیون دوز واکسین در البراتوار وزارت زراعت

 واحد وترنری ۱۲۵۴حمایت از  – ۲

 پروریفارم ماهی ۶۰ایجاد  -۳

 ی زنبورداریبسته ۵۰۰توزیع  -۴

، رهزاپنج  های کالنتی با ظرفیترافارم مرغداری تج ۳۹ایجاد  -۵

 ایهزار قطعه ۳۰هزار و  ۲۵، هزار ۱۰

 کشیدستگاه چوچه ۱۶کمک  -۶

هزار لیتر  ۳۰ی لبنیات با ظرفیت تکمیل مطالعات ایجاد فابریکه -۷

 در کابل یا فرادما «UHT»به صورت  شیر در روز

 ایجاد سه فارم گاوداری با سکتور خصوصی در والیت بلخ – ۸

 

های د اقتصادی، تزیید آبکه عالوه بر رش منابع طبیعیسکتور 

زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش خاک، ایجاد محیط زیست مناسب 

  های ذیل انجام شده:فعالیت تطبیق گردیده و نیزگی برای زنده

 

 هکتار جنگل ۳۲۰احیا و حفاظت از  -１

کشتزار نباتات طبی و ، هکتار چراگاه ۱۴۶۶احیا و حفاظت  -２

 های روانکنترول ریگ

 ن نهال به خاطر سرسبزیمیلیو ۲۰تولید  -３

 ی کمربند سبز کابلهکتار ساحه ۴۶۵حفاظت  -４

 



که یکی از عوامل تولیدی مهم سکتور زراعت است و  در بخش تقویت دهاقین

 های ذیل انجام شده:حمایت اآنان مهم است، فعالیت

تکنولوژی هموارکاری یا الیزر  ی کاردهی نحوهمعرفی و آموزش -１

 ، برای اولین بار« L.L»لیول 

 های اصالح شده و کودتوزیع تخم -２

در سراسر  دهقان زن و مرد ۵۷۶هزار و  ۷۴دهی به آموزش -３

 کشور

 میلیون افغانی قرضه به دهاقین با شرایط آسان ۵۰۱ارایه  -４

از طریق فند رشد گذاران در بخش زراعت دهی به سرمایهقرضه -５

 زراعت.

 

، که یک قشر نهایت های فقیرها و خانوادهدر بخش حمایت از خانم

 های ذیل صورت گرفته:پیر کشور است، فعالیتآسیب

 هاگی برای خانمی خانهباغچه ۴۰۰هزار و  ۲۲احداث  -１

های کوچک خانم از طریق فارم ۱۲۲هزار و  ۲۱حمایت از  -２

 مرغداری

 گاو شیری ۱۲۰۰خانم با توزیع  ۱۲۰۰حمایت از  -３

 بز شیری ۸۰۰خانم با توزیع  ۴۰۰حمایت از  -４

 های پروسس محصوالتخانم با توزیع بسته ۸۰۰ت از حمای -５

های ی کوچک برای خانوادهسبزخانه ۳۰احداث یک هزار و  -６

 بضاعتبی

در هرات برای  عسلسبزیجات و ، میوه مرکز پروسس ۱۴ایجاد  -７

 هاخانم

ازدیاد تولید زعفران و رسیدن به هدف تعیین ، ترو از همه مهم -８

، که اتژی انکشاف ملی زعفرانبینی استرشده یک سال قبل از پیش

ها هستند و سبب شده که فرصت کاری اکثر کارکنان این بخش خانم

 دایمی داشته باشند.
 

 



د  هګتو هډپه لن ېچ ئړاجازه راک نو،یاو درنو حاضر وادوالوېه رانوګ

 واچوم. اڼر کوټکال په مهمو  می ۱۳۹۸

سرته  نهتویفعال ېدا الند ېپالن لرو چ ،ېپه برخه ک ولوګاوبول د

 ورسوو:

 شبکو رغول ۳۴۴د -۱

کال د کانالونو د امکان  یاو موس نداوریزم ،یاندخو پي،ید خوش ت-۲

 بهیجر ونهیلیم ۳.۶ یېسره به  قیپه تطب ېچ دلړېسنجولو مطالعات بشپ

 شي. وبهړخ مکهځ

 زوینندار ۵۰د  ولوګسمبال د اوبول مټسی( په سې)قطر کيڅاڅد -۳

 ولړ( قطعو جوشيی)نما

 لولیپه کانالونو کار پ ېمال خان بند الندد ک-۴

 ېمکځپه واسطه نوي  ۍانرژ ېزید لمر ېپه مروره ک ړد کن -۵

 وبولړخ

سره د نوي  ېپه استفاد خهڅ ۍانرژ ېزیله لمر ېپه باالمرغاب ک -۶

 .وبولړخ مکوځ

 :ې)منابعو( په برخه ک نویسرچ عيیطب د

د  خهڅ البونوی، سد اوبو ساتلو ېمکځساتنه د  الیریمنابع په چاپ دا

کال  ږرول لري. س زمنېاغ ېپه برخه ک تید مولد ېمکځاو د  یویمخن

 :وړترسره ک تونهیفعال ېالند ېبرخه ک ېپه د ېچ وړغوا

 ارهټهک ۶۵۰۰او چهارمغزو )غوزانو(  ېپه کچه د پست وادېد ه-۱

 .ولړاو جو ایاح لونوګنځ

 ولړجو لونهګنځ ارهټهک ۲۰۵لپاره  ېاقتصادي او محروقاتي استفاد -۲

او چهارمغزو  ویدپاره د جلغوز تونویوال کایاو پکت اید خوست، پکت-۳

به  لونهګنځ ارهټزره هک ۸ ېچ دول،یتول يګالین ونهیلیم ۶.۴)غوزانو( 

 .يړته راو ځمن

 ارهټهک ۲۰۰ وګکول او د روانو ش ایعلفچرو اح ارهټهک ۲۱۰۰د -۴

 ساتنه. مکوځ

او  ایاح یېبو نیری( او شګ)هن ېپه اندازه د انج ارهټهک ۸۲۰۰د -۵

 ساتنه

 :ېپه برخه ک ۍوالڼاو ب ېکرن د

 .ولړجو ونوڼنوي ب ارهټهک ۴۱۹۱د -۱



 کول ایباغونو اح ۲۷۰۰د  -۲

 ولړوچول خونو جو زویی مهیس ۱۷۶۵د -۳

 ولړ)تجارتي( شنوخونو جو زویرګبابه سودا ۱۰۳د -۴

 شلېو ورونوټراکټ وړد و والوڼپر ب -۵

 ېادیورکول او د  نونهینوي ماش ۱۳۰ (L.L) ولېل زریته د ال روګبز -۶

 لمن پراخول. ۍکنالوژټ

 ولړته لو ۵۳۱ رېشم ورونوټراکټ ۲۲۳وزارت د موجوده  ېد کرن -۷

 .يړمرسته وک ېکولو ک زهیکانیپه م وڅتر

 .ولړجو کونهیکلن ۱۶۷د فني سال مشورو لپاره  ېپه برخه ک ۍوالڼد ب-۸

له دغوتوکو  یدو وڅتوکي ورکول تر یته د بسته بند روګبز ۵۰۰۰ -۹

 .يړاستفاده وک ېولولوکټدخپلو حاصالتو په  خهڅ

 لیکسانو ته د شکولو وسا ۶۶۰د جلغوزو د غوزو شکولو د پاره  -۱۰

 ورکول.

 ولړخونو جو وړس ۴۰۰ ازوید پ -۱۱

 مټسیس ېلیته د چ وروګان ارهټهک ۴۵۴دپاره  ولوړد حاصل لو-۱۲

 .ولړجو

 .ولړجو ې( قطعشيی)نما ېزینندار ۳۳۹۸ ېد غلو په برخه ک-۱۳

 ۲۳۰زره او  ۱۲دپاره  ولوړ( لوتی)ظرف ایتړد و روګد بز -۱۴

 .ولړجو يځوونښ

 .ولړ( مرکزونه جوويی)ترب زیوونښ ېک ویولسوال ۵۰په  -۱۵

 .دولید غنمو تخم تول نهټ ۲۷۰۰ خهڅوزارت له فارمونو  ېد کرن -۱۶

 ادیازد ٪۵۰کال په  ږس ېکپه صورت  یمالي منابعو ته د الس رس -۱۷

 .شلېسرو و اويیمیسره د بذري تخمونو او ک

 جادولیا ټوټیټد زعفرانو انس -۱۸

 .ولړبشپ ېچار ولوړ( فارمونو د جوقاتيی)تحق زوینڅېړ ۱۰ـ د ۱۹

 .لولیفارمونه تکم ۶ دید بذري تخمونو د تول -۲۰

 وارټالبرا دید تول وګیالیلرونکو ن وهېاو د م وارټد کچالو البرا-۲۱

 .ولړجو

 غلو معرفي. ویشو قیتحق ویټید لسو ورا -۲۲

 .ستلیاخ هګټ خهڅ ۍکنالوژټد لمن پراخولو د پاره له  جید ترو -۲۳

 



 :ېپه برخه ک ونوټبنس زویکرن د

او  توبیخوند وړکولو، د خو اريیمحصوالتو په مع زوید کرن ونهټبنس دا

 . یلوبوهم مهم رول  ېپه صادراتو او وارداتو ک رهېبرس تیامن

 سرته رسوو: تونهیفعال ېالند ېبرخه ک ېکال په د ږس

 .لولیعملي کار پ وخونوړس ۱۲د -۱

 ېاو تدارکاتي چار نیزاډی وخونوړس نيټزره  هځپن ویلو ۸د  -۲

 .ولړبشپ

 سمبالول. وارونوټالبرا نيیقرنط ۱۱او د  وارټد بادام باغ د البرا -۳

 رموېز کویژټیراټاو اس انوګلویس ۳د  ېپه کابل، هرات او کندهار ک -۴

 .لولیعملي کار پ

او  انوګلوینورو س ووېد در ېک تونوید بغالن، بلخ او بدخشان په وال -۵

 .لولیتکم نیزاډی رموېز ژیکوټیراټاس

 ولړعمومي مسلخونو بشپ لوروڅد  ېپه کابل، هرات، بلخ او کندز ک -۶

 ته سپارل. ېستنیاخ ګټېاو 

 :ېپه برخه ک ۍمالدار د

خورا  ېک توبیپه خوند وړپه اقتصادي وده او د خو ږزمون ورټسک دا

تر  تونهیفعال ېالند ېک ورټسک ېپه د ېچ وړغوا ږاو مون یمهم د رډې

 :وړسره ک

وزو د  ونهیلیم ۶.۶ ېاندړ( پر وېمحرق وانيید بروسلوزس )ح-۱

 قیتطب نیواکس

 .دولیتول نونویمختلفو واکس ونهیلیم ۳.۵د -۲

 پلي کول. رامګه د مصنوعي القاح پرودنسل د اصالح دپار -۳

 ولړجو غالوډپن ۶ته د  انویکوچ -۴

 ولړحوضونو جو ویاو مالدارانو ته د اوبو د اتو لو انویکوچ -۵

 نونهیماش ولوړخوراکي د جو وانيیاو مالدارانو ته د ح انویکوچ -۶

 ورکول

 ولړجو ېرمېز ۱۶د خوراکي توکو  ویاروڅمالدارانو ته د  -۷

 .شلېبچي و ونهیلیم ۴د کبانو  -۸

 .ولړفارمونه جو ۱۴۳د کبانو  -۹

 ۷۰ انوګد چر تیپه ظرف انوګزره چر ۳۰زره او  ۲۵زره،  هځد پن -۱۰

 .ولړنوي فارمونه جو



 . لولیکار پ ېکیفابر دویش UHT رهټزره لی ۳۰د  -۱۱

 

په پار  یویاو الس ن ړد مالت ویکورن وزلوېاو ب وښځد  ېک یپه پا او

د ژوند  ید دو ېوازینه  ېچ جادول،یدندو د فرصتونو ا ېمیته د دا یدو

 هډهم ون ېپه ملي اقتصاد ک ږزمون ېبلک یمهم د ېپه اقتصادي وده ک

 تر سره شي. تونهیفعال ېالند ېبرخه ک ېپه د ېده، چ ېلري. په پام ک

دپاره د  داکولویته د دوامداره کار پ یاو دو ېد اقتصادي ود وښځد -۱

 .شلېو انوګقطعو چر ۵۰۰او  ۱۰۰، ۵۰، ۳۰

 ولړباغچو جو ویدکورن -۲

 .ولړجو ېټباب مارک ویدپاره  ېمحصوالتو ته د بازارموندن ید دو-۳

زره او  ۵۱ ېشو، چ یکوال ږکارونو په ترسره کولو سره مون ویپورتن د

 .وړبرابره ک نهیزم تونویته د اقتصادي فعال ویکورن ۶۲۹

ته د  یدو رهېکولو سربته د خدماتو د عرضه  روګبز ېک یپه پا او

هم  نهیزم یاسانو فرصتونو ته د الس رس عهیبانک په ذر ننسیفا کرویما

 برابروو.

 ونهګپان ېک ورټپه سک ېد کرن يړغوا ېکوم کسان، چ هګتو ېپه همد او

 نهیزم ستلوید پور اخ خهڅ ډله فن اید پراخت ېته د کرن یدو ږمون يړوک

 هم برابرو.

شئ، په  ېاندړراو ېکوم، چ ږغ ېباند ورټپه خصوصي سک ېک یپا په

او پروسس په برخه  ولوړلو تښد ارز هګتو ګړېانځپه  ېک ورټسک ېد

له مالي  ېوزارت د امکاناتو په محدوده ک ېاو د کرن ئړوک ونهګپان ېک

 .یبرخمن ش خهڅمرستو  کيیاو تخن


