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محترم  یمحترم پارلمان اعضا یصاحب، اعضا یمستوف زمیهرات خواهر عز تیصاحب وال یوال

 فیرا هم تشر یو اگر کس هیدوست هندوستان و ترک یهاکشور کیپلوماتیدوستان د ،یتیوال یشورا

 ،زعفران زیعز هیاتحاد ،یسکتور خصوص خواهم،یآورده باشد و من فراموش کرده باشم معذرت م

 !همه خواهران و برادران یجامعه محترم مدن

 ! و رحمت اهلل وبرکاته کمیاسالم عل 

بکنم،  کیمن احساس امروز خود را با شما شر میکه سر زعفران صحبت بکن نیقبل از ا بدهید اجازه

 ایافغانستان آ یکه مالدار میبود نیروز من با شما بودم و در غم ا نیهفته در هم ۴ ای ۳با تفاوت  اًقیدق

 .ماندنمی ایماند می زنده

 و خاصتاً یو ما که در بخش رشد محصوالت زراعت میآمد ثٌم الحمدهلل که ما از آن بحران بر الحمدهلل

و کشور و در  یدر بخش اقتصاد منطقو میکوکنار و هم نقش عظ یبرا یمناسب لیزعفران که هم بد

که  یحمانر یو جوانم آقا ریکه در بخش زعفران همکار عز یتجارت افغانستان دارد.  با وجود النسیب

در  وزارت زراعت معلومات  گرید ریو همکاران عز نهایکنم به همکار بودن امی شخص پرتوان و افتخار

 .دمیجوان شما را در پارلمان هم شن ندهیصاحب و نما یناب والجهای صحبت دادند و یمختصر

 . سر زعفران مییآمی دارم و بعدا یاول شنهادیسه پ-دو

زعفران وجود داشته باشد تا   یعکس باباهای در جشنواره نیکنم که بعد از امی شنهادی:  من پاول

بلکه  ستیهرات ن تیوال یزعفران تنها برا یباشد. باباگی شهیمردم هم  هایفرهنگ خدمت گزار

 .تمام کشور است یافتخار آن برا

 یافغانستان بنام روز مل میو در تقو دیبکنتعیین  را که شما با هم یروز دیبده تمن مشور ی:  برادوم

 شنهادیپ نهیکاب یمن برا نیکرد نیما مع یرا که شما برا یروزشااهلل ان شود و دهیزعفران گنجان

 لیهم تجل زعفراناز  میکرد لیزعفران مثل جلغوزه را که ما تجل یروز مل ثیبه حشااهلل ان کنم ومی

  .میبکن



صد تا ۱۴در سال  میساله وزارت زراعت که ما پالن داشت ۵ یژیاست که به اساس استرات یخوش یجا

تالش  وسعی من و همچنان به  زین عزاهمکار  تیبه حما م،یداشته باش دیتن زعفران تول ۱۵

به  اًقی.   دقمیکرد یساله را ما و شما در دو سال ط ۵سفر  نیما الحمدهلل  ا یگرام نیو زارع هاهیاتحاد

ما در آن سال در  دیوزارت زراعت شدم تول مسوولکه من  ۱۳۹۶سال  زانیخاطر دارم که در ماه م

تن  صرف از هرات  ۱۵منجمله  تن که  ۱۶چند تن بود، و سال گذشته در مجموع در حدود . ۸حدود 

 بایتن که تقر ۱۷که ما زعفران به سطح هرات در حدود  شودیم ینیبشیبود  و الحمدهلل که امروز پ

امسال در  میریتن بگ کیو به سطح کشور اگر مجموع کشور را  دهدیرشد را نشان م صدفی ۱۳.۳

هم است که تا  نیو احتماالت ا ۱۹ – ۱۸حدود  امسال در شودیم تربیشهستم که  نمن مطمئ کهیحال

 .تن برسد ۲۰

ما  یبرا اتیخوب داده است و از تمام وال جهیکشور نت اتیدر تمام وال بایخوشبختانه که زعفران تقر و

 .دیکن یکه به ما همکار رسدیم شنهاداتیپ

کند و می ایجادخود  یکار را برا نیتر ادیمواد مخدر بلکه کار افزا است ز نیگزیجا نه تنهازعفران  

 .شود یتوجه جد دیخاطر با ارزش است و با نیما که به ا زیخواهران عز یبرا خاصتاً

 شنهادیپ تیرا که معاون صاحب وال یامتبرکه هیبه اساس آ کنمیم شنهادیرا که من پ یزیچ اما

و ما و شما  میمشترک داشته باش تیمسوولمورد  نیو در ا میهمه ما دست به دست بده دییایکردند ب

 یک یاالرا ب تیمسوولکه  میرا بگذار نیکه ا دیایب دیآبرنمی دست صدا کیکه از  میدار یالمثلضرب

حکومت  تیمسوولبخش، آنچه که  نیدر ا توانمیکرده م یکه من چ میشیندیبا خود ب دیبا ،مابیپرت

مشترک ما و های همکار ات،یوال نیمحترم، اراک نیزارع یاما بدون همکار م؛یدهمی است ما انجام

 .میشونمی ابیصورت ما کام چیبه ه  یسکتور خصوص و خاصتاً هاهیشما اتحاد

زعفران ما نمره  یجهانهای شگاهیهم است، که در نما یفیو الحمدهلل که ک یحال حاضر از لحاظ کم در

در سطح  کهیدر حال م،یمولد زعفران در سطح جهان هست نیما سوم یلحاظ کم اول را گرفت و از

ساله را  ۵که راه  یهستم که همانطور دواری. من امکنندیم دیکشور زعفران را تول ۴۶از  تربیشجهان 

ما  هیمولد اول کشور همسا فعالً ،میمولد زعفران در سطح جهان شو نیدوم میکرد یسال ط در دو

هستم که  دوارین امم میما هندوستان است و مولد سوم ما هست هیاست مولد دوم کشور همسا رانیا

 .میزود تر برس نیبه دوم



 یآنچه که از توان وزارت زراعت بود انجام داد البته به همکار یزعفران به سطح جهان یبخش معرف در

زعفران و  نیشخصاً من خودم همراه هم یمبو م یدوب شگاهیحد اقل در دو نما ،یسکتور خصوص

 دیتول شگاهیوزارت زراعت نما یبه همکار ترشیدو هفته پ باًیرفته بودم، تقر یمحصوالت افغان

و در  میداشت یکرد در عربستان سعود لیتمو  (USAID) قیآنها را از طر  (CHAMP)که البته یزراعت

 یبرا بیترت نیشده است به هم جادیا شیبرا تیو فوق العاده مارک دیآنجا هم زعفران ما به فروش رس

و  یهند، سعود ،نیچ ده،مثال امارات متح میدار ادیالعاده زفوق یللالمنیب تیانار قندهار، فعال ما مارک

به عهده دارد  اشیصرا هم سکتور خصو گرید هایکشوربه  عیبحث شده که آنها باز توز یدر سعود

هم  کایصاحب گفت که در امر لیکه جناب وک یدر اروپا مثل نینشتمام منطقه عرب یبرا باًیتقر یعنی

سر  کهنیا ای میرا باال ببر تیکه کم نیما صرف سر ا ایآ میدار تیجاست ما مارکک اما سوال در دم؛ید

آنچه که مربوط به من  میسه تعهد را امروز با هم داشته باش-که ما دوبیایید  م،یکنیهم کار م تیفیک

کردند که  تیمن شکا یکه سال گذشته برامثلی  دهیمیاست من در خدمت شما هستم انجام م

که  دیکن یمن معرف یبا دوستان نشستم که افرادش را برا شود،یوارد بازار م دیآیم یرونیزعفران ب

ت دارم و در مقابلش أکه من جر کنمیکند و من اعالم م یت نکرد که معرفأجر کسچیسفانه هأمت

صاحب جمهور را گرفتم که زعفران وارداتش به کشور  سیبود که من حکم رئ نیو هم کنمیاقدام م

است که ما را از  نیترسم از ا اریکه من بس یزیخود را داشته در نرخ اما چ ریتاث ناًیقیاست. که  منع

گزاران  هیاست خاصتاً سرما نیا یمن به سکتور خصوص شنهادیربه نزنند من امروز پض تیفیلحاظ ک

ند چمنفعت صرف  کی خاطره چرا ما ب م،یکه سرمحصوالت خود فوکس کن دیایب زیتاجران عز ز،یعز

 گرانیرود ما خدمت به محصوالت دمی ما از دست ما همهاندازد و می یروزه که بعداً ما را از پا

ضربه  یفیو هم از لحاظ ک یلحاظ کم سلسله دوام کند هم محصول ما را هم از نیاگر هم میکنیم

از لحاظ  رودیم نیشده از ب جادیکشور ا یکه برا یداریو کار پا داریپا دیعا کیالخره او ب زنندیم

 گریکسان د نیدر برابر ا مینکن تیمسوولما احساس  کهیو تا زمان ماندیم نگیبه دمپ باًیتقر یتجار

 .کنندنمی ما توجه یبرا

 شودیچه که از دست من مخادم تان در سطح حکومت آن ثیکه من به ح میکنیامروز ما تعهد م پس

خاطر دوست به  که دهیدب یقول وطن کیما  یمتعهد هستم به سرحدات به گمرکات و شما هم برا

 .دیرا وارد نکن نیداشتن کشورتان هم



 داریلیم ۷.۸صاحب من  یشود، جناب وال یکه به هرات توجه جد فرمودینصاحب شما  یوال جناب

 صدفی ۱۳تر از که اضافه اردیلیم کیسال از آن جمله باالتر از  نیداشتم در هم یانکشاف جهبود

بخاطر  نیهرات تحت کار است و ا تیدر وال شیهااکنون پروژه نیاز هم شودیوزارت زراعت م بودجه

که  دیباش انیشما در جر دیآن شا یدارد در پهلو یاقتصاد میعظ لیشپوتان کیاست که هرات  نیاز ا

های باغ میخواهیکه ما م لیانج یدر ولسوال یاز کابل بخاطر سرو میرا روان کرد یکالن ئتیه کی

هستم که به  دواریو ام میانکشاف بده یسکتور خصوص یرا هم به همکار رهیپسته و ز یتجارت

از صادرات کشور و  میو بخش عظ یاقتصاد میعظ لپوتانشی کی ثیهمه شما هرات به ح یهمکار

 .شود یرشد مل

به  یافغان لونیصد م۸از  تربیشدر حدود  ربنایحاال تنها در بخش ز نیهرات هم تیدر وال الحمدهلل

مقدارش  کی بایتقر هاپروژه یافغان اردیلیم کی نیکار است و هم ریزعفران ز انستیتوتشمول 

 هکه آنها را ب کنمیاست که از شما خواهش م یامروز آماده به بهره بردار نیاست که هم لیتکم

 .شودیم لیهمه تکم ندهیاش در ظرف دو ماه آیو متباق دیبسپار یبرداربهره

 دیکه هر دوست ما بگو میتوانیدارد، بخش زراعت نم میارزش عظ یما از لحاظ اقتصاد مل یبرا هرات

 مطرح یدر بخش زراعت از لحاظ اقتصاد مل یگزار هیمصرف نشده است، سرما جانیکه چرا در ا

 در که در هرات است در هلمند است در فراه است در قندهار است و یلینشاخاطر پوت نیشود به امی

مکلف  میکشور را بساز هو رفا میما خودکفا شو که اینو بخاطر  ستین اتیوال گریدر د فیمزار شر

 .میکن یگذارهیما سرما اتیچند وال نیکه به هم میهست

رشد زراعت را ما  یکنفرانس مل کیما  ندهیهفته آ یسکتور زراعت عیزراعت بخاطر رشد سر وزارت

مختلف زراعت های یزکه از آن جمله استادان از پوهن میکنیبه سطح افغانستان به کابل دعوت م

 کزبه مر تیوال ۳۴بخش تجربه دارند از  نیکه در ا هابخش ریو دانشمندان زراعت سا اتیتمام وال

که با در نظر داشت  میخواهیو ما م میسازمی کیرا شر هاشوند و همراه آنها ما فرصتمی دعوت

زراعت را  عیکه رشد سر میو بتوان میشو قمتّفآن  یباال پالن که همه ما کیکشور  یامکانات مال

سه روزه  انسکه کنفرشااهلل ان و میکنمی لیزراعت را تکم یژیاسترات کیکه شااهلل ان بسازد و سریم

 سیاز طرف رئشااهلل ان که میکنمی شنهادیر پصاحب جمهو سییرا به ر یژیخواهد بود و استرات

 .افغانستان شود یوزارت زراعت برا یرسم یژیاسترات کی ثیشود به ح دیصاحب جمهور تائ



است که به  نیبکنم آن ا شنهادیما در پارلمان پ زیعز یوکال یبرا خواهمیکه من م یزیچ عالوتاً

من  شنهادیپ م،یکه رشد داشته باش میتوانیما نم یمالهای تیبا در نظر داشت محدود زیعز یوکال

همه  هاکه به همه وزارت خانه ستیکشور ما مشخص شود ضرور ن یاقتصادهای تیاست که اولو نیا

مردم ما خوب  یکند و کجا زندگمی مردم ما رشد یکه کجا زندگ دینیشود بب میتقس انهیمساو زیچ

 .وزارت زراعت است یباال یگذار هیط سرمااز آن نقا یکیکه  کنمیو من فکر م شودیم

هم  یکارهای فرصت جادیا یبرا مردم ما در بخش زراعت مصروف است و صدفی ۸۰ کهنیا اول

تا آن حد  میرسانیرا تا که م یصنعت گریدهای ما سکتور دوماً و کندیم جادیکار ا صدفی ۸۰از  تربیش

 ای۷سکتور زراعت است با  گانهیبدهد  تغییرما را  یتجارت النسیما ب یو برا میکه به سطح واردات برو

 شود.نمی زیچ چیه اردیلیم  ۱۰ ای و ۸

در  یفساد چ یامناما از لحاظ نهای پروژه متیما را نابود ساخته قهای ربنایچهل ساله همه ز جنگ

 .سه چند است متشیق یو هم از لحاظ نا امن یدر سکتور خصوص یدولت و چ

 نجایکه در ا یوکال قیطر من از  نیاست بناً با در نظر داشت ا یافغان ۳۳صرف  یصد افغان تیموثر

که  یگرید لیاز مسا دیبگذار دیبکن یبندتیاست که اولو نیبه پارلمان ا شنهادمیدارند پ فیتشر

 نمطمئ من دیبکن یبند تیو اولو یمل دید ست،یفالن پروژه ن ای ستیمن فالن  پروژه ن هیمثال در قر

به  سکتور زراعت ایدالر در وزارت زراعت  ونیلیم ۵۰۰ نهیهستم که اگر سه سال متواتر حد اقل هز

 سال چهارم حداقل دو هستم که در سال چهارم کشور خودکفا است و نمصرف برسد من مطمئ

ما و شما به طرف مثبت  یتجارت النسیو از لحاظ ب شود،یم ضیتعو یواردات محصوالت زراعت اردیلیم

ما هم  یمنتقد اصالح ثیحبه  که خواهمیمن م زیعزهای از رسانه م،یشو کجایباهم  نیایب میرویم

 .ما هم عمل کنند یپارتنر اصالح ثیحزمان من نیباشد اما درع

که  دهندمیآن را چنان جلوه  شودیم دایموضوع پ کی میکن کیشر جاکیرا با مردم  هادردد ییایب

 و میمشترک داشته باش دگاهید ک یو میشما با هم دست بده ما وبیایید نشده است،  یرکا چیاصالً ه

را به مردم  یمورد آگاه نیو در ا میباش یپارتنر انکشاف کیخاطر خدمت به مردم و رفاه مردم ه ب

همه  بیابیداست که  نیخواست من ا نیاز ا تربیشصحبت بکنم  خواهمینم نیاز ا تربیشمن  میبده

از لحاظ  یبه کس یچ میبکن تیمسوولانکشاف کشور حس  و در رفاه و میرا دست بده گریدکیما 



از لحاظ  یو چ هیاز لحاظ اتحاد یاز لحاظ زارع و چ یمردم چ ندهیاز لحاظ نما یبه کس یحکومت چ

 .میمشترک داشته باش تیمسوولهمه ما  یخصوص تورسک

 !برکاته و رحمت اهلل و کمیعل سالملا


