بسماهلل الرحمن الرحیم
جاللتمآب رییس جمهور
وزیران محترم ،مقامهای محترم خارجی
دهقانان سختکوش
نمایندهگان نهادهای شریک
و همکاران و خبرنگاران گرامی
السالم علیکم و رحمتاهلل و برکاته

تشریفآوری یکایک شما را به کنفرانس ملی ترویج ،خیر مقدم عرض میدارم .خوش آمدید.
زراعت ،مثل دیگر عرصه های علم و تکنولوژی ،همواره به سوی نوشدن می رود .معرفی
بذرهای نو و ایجاد روش های تازه ی کشت و کار برای افزایش و بهتر شدن کیفیت حاصالت
زراعتی ،پروسس بهتر ،بستهبندی خوب ،یعنی از آمادهسازی زمین و بذر تا فروش در بازار،
مسایلی اند که همواره دستخوش تغییرات مثبت میشود.
امروز که در کنفرانس ملی ترویج حضور داریم ،باید بگوییم که ما ،به منظور رساندن معلومات
تازه و ترویج مهارت ها و روش های جدید کشت و کار ،بی هیچ محدودیتی کار کرده ایم که از
مهم ترین آن ها ترویج مهارت ها و تجربه ها توسط نُه روش برقی است .فراهمسازی تماس
رایگان دهقانان به شماره ی  150از هر کنج و کنار کشور ،باعث شده است که مشکل ده ها
هزار دهقان در سراسر کشور عزیز ما حل میشود .این خدمات ،ساحات و امن و ناامن را
نمیشناسد و به صورت مساویانه و به اساس درخواست دهقانان ،برایشان خدمت ارایه میکند.
ما در وزارت زراعـت ،روی ترویج الکترونیک زراعت به صورت گسترده و همهجانبه تالش
کردیم و نتیجهی آن ،مجموعهای از دستآوردها است که نُه بخش دارد.
 .1د کروندګرو د اړیکو مرکز  :Farmers call centerدا مرکز د کروندګرو لپاره جوړ
شویدی .کروندګر کوالی شي دی مرکز ته زنګ ووهي او د یاد مرکز له تخنیکي کار
کوونکو نه په اړونده برخه کې معلومات تر السه کړي .د یادونې وړ ده چې د کروندګرو
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لپاره له دی مرکز سره اړیکې په لومړي کال وړیا دی .او تر هغې وروسته به کروندګر
کوالی شي چې د کمو لګښتونو په بدل کې له یاد مرکز سره اړیکې و نیسي .له دی الرې
کیدای شي چې هغو سیمو ته چې امنیت یې خوندي نه دی او کار کوونکي هلته په اسانه تګ
راتګ نه شي کوالی هم اړوند معلومات په اسانه او له ځنډ پرته ورسیږي .کروندګر کوالی
شي چې  ۱۵۰شمیرې ته د زنګ وهلو له الرې له دی مرکز سره اړیکې ونیسي او اړونده
مشوره تر السه کړي .د دی مرکز له الرې د اړتیا په صورت کې کوالی شو چې کروندګرو
ته په ډله ایز شکل لیکلي پیغامونه ولیږو او هغوی ته د ممکنه ستونزو د رامنځته کیدو د
مخنیوي لپاره خبرداري او هدایت ورکړو .له دی الرې غږیز پیغامونه هم کروندګرو ته
لیږالی شو.
د  ۴۳۲ټکنالوژۍ خدمات  :234 Technologyدا د روشن مخابراتي شرکت او کرنې
وزارت ګډ نوښت دی چې له الرې یې کروندګر کوالی شي د روشن ټیلیفون له الرې یادې
شمیرې ته زنګ ووهي او د ځینو نباتاتو (انګور ،پنبه او غنم) په اړه د غږیزو پیغامونو له
الرې معلومات تر السه کړي .یاد غږیز پیغامونه د کرنې وزارت د کارپوهانو له لوري د
اړتیا په پام کې نیولو سره چمتو شویدي .دی خدماتو ته الس رسی په هره میاشت کې  ۵ځله
وړیا او تر هغې وروسته لګښت لري .هڅه کیږي چې نور نباتات هم پکې عالوه کړای شي.
د یادونې وړ ده چې له نورو شبکو سره خبرې روانې دي تر څو یاد خدمات د هغوی له الرې
هم د الس رسي وړ وګرځي.
ښوونیزې کرنیزې ویډیو ګانې ( :Ag Videosلیدل باور کول دي) .په دی برخه کې د
بیالبیلو نباتاتو اړوند کرنیزو عملیو او نورو کړنو اړوند ویډیوګانې جوړي شویدي چې هره
عملیه په کې قدم په قدم تشریح شویده .کروندګر کوالی شي په اسانه ترې زده کړه وکړي.
کروندګر د ویډیو له الرې د هیواد په هره برخه کې په اسانۍ زده کړه کوالی شي او د زده
کړې په برخه کې یوه اغیزناکه الره ده .دی تر څنګ عملي ویډیوګانې کروندګرو ته د
ګرځنده پروجکیټورونو له الرې په عملي بڼه ورښودل کیږي.
کرنې راډیو  :Ag Radioد کرنې د راډیو له الرې به اړینې خپرونې وړاندې کیږي چې
کروندګر کوالی شي له دی راډیو خپل د اړتیا وړ مواد تر السه کړي .دا راډیو به په ژوندۍ
بڼه د کرنې اړوند په بیالبیلو موضوعاتو معلومات ،له کارپوهانو سره مرکې او خپرونې
وړاندې کوي .دا راډیو به د هیواد په بیالبیلو برخو کې د اف ام په څپو د اوریدنې وړ وي.
سربیره پر دی دا راډیو کیدای شي د کروندګرو د اړیکو له مرکز سره ونښلول شي تر څو
هغه اړیکې چې د اړیکو له مرکز سره نیول کیږي په ورته وخت کې په ژوندۍ بڼه د راډیو
له څپو هم خپرې شي تر څو نور کروندګر هم یاد معلومات تر السه کړي.
 :Green tabletد سروې او د معلوماتو د راټولولو ،راپور ورکولو ،د نباتي افاتو او
امراضو د تشخیص په برخه کې ترې ګټه اخیستل کیږي .له دی وسیلې نه د ډیټا د کره توب
لپاره هم د استفاده کیږي.
بریښنایي کتابتون  :Digital libraryپه بریښنایي کتابخانه کې ګڼ شمیر معتبر کتابونه په
ملي او نړیوالو ژبو راټول شویدي چې د کرنې وزارت کارکوونکي ،محصلین او نور ترې په
اسانۍ استفاده کوالی شي .په یاد کتابتون کې ګڼ شمیر کتابونه په هارډ بڼه شتون لري چې د
یو سیستم له الرې د کتابونو اړوند معلومات او د ځانګړي کتاب پیدا کول اسانه شي .د دی تر
څنګ کتابتون د  www.aglibrary.gov.afانالین ویبپاڼې له الرې هم د الس رسي وړ دی

چې اکثره مواد یې د انالین لوستنې او ډاونلوډ لپاره چمتو دي .په همدې ډول کتابتون د مبایل
اپلیکشن له الرې هم په سافټ بڼه د الس رسي وړ دی.
 .7د معلوماتو بانک  :Knowledge bankپه دی انالین پاڼه کې د کرنې د بیالبیلو برخو اړوند
اړین معلومات راټول شویدي چې محصلین ،د وزارت کارکوونکي او نور ترې په انالین بڼه
په اسانۍ استفاده کوالی شي .په یاده ویبپاڼه کې د هوا حالت ،د کرنیزو توکو ورځني نرخونه،
د هیواد اړوند کرنیز زونونه او نور په نښه شویدي چې په کرنه کې د ښکیلو کسانو لپاره د
ډیر زیات ارزښت وړ دي.
 .8مافوق لیسانس  :PGDپه دی برخه کې د کرنې وزارت او نورو اړوندو برخو کارکوونکو د
ظرفیت د لوړونې لپاره پروګرام په الره اچول شویدي .د دی لپاره د هند هیواد د MANAGE
انسټیټوت سره د وزارت له خوا یو تفاهم لیک السلیک شویدی چې په نتیجه کې به یې د
وزارت کارکوونکو ،د پروژو کارکوونکې او ځینې نورو اړوندو ادارو کارکوونکو ته یو
کلنې مسلکي ذده کړې ( )PGDورکول کیږي .د دی پروګرام لومړۍ ډله اوس مهال کرنیز
ترویج مدیریت ( )agri extension managementپه دویم سمستر کې دی چې خوا اوشا
 ۷۵تنو په کې ګډون کړیدی .د سیمستر په اوږدو کې هندي استادان راځي او محصلینو ته
زده کړې ورکوي او د ازموینو بهیر هم د هندي استادانو له لورې تنظیمیږي .د ترویج
عمومي ریاست اړتیا په کتو نور کورسونه هم وړاندیز کوي چې وخت په وخت به دایریږي.
 .9ټوټو جیو  :TOTO GEOپه دی برخه کې اکثره هغه معلومات چې د کرنې لپاره اړین دي
وړاندې کیږي .دا معلومات د یو نړیوال ویبسایټ له الرې په بیالبیلو موضوعاتو وړاندې
کیږي .د بیلګې په ډول د نباتي افاتو او ناروغیو ،کرنیزو احصایو او ارقامو ،خاورې ،د هوا
حالت ،مالداري ،نرخونو او نورو په اړه وړاندې کیږي .د دی برخې لپاره اړین مواد باید د
هیواد په رسمي ژبو (پښتو او دري) وژباړل شي تر څو دا خدمات د الس رسي وړ وګرځي.
دا کار  ۶۵سلنه مخته تللی دی.

همچنان در بخشهای دیگر ،کارهای زیر را انجام دادیم:
 -1نُه سال پیش ،برنامه این بود که پنج باب مسلخ یا کشتارگاه حیوانات در شهرهای بزرگ
افغانستان ساخته شود ،ولی کار روی آنها راکد بود .میخواهم خدمتتان مژده بدهم
که در کنار افتتاح مسلخ ریشخور ،تا پایان بهار جاری ،مسلخهای شکردره ،هرات و
مزارشریف به بهرهبرداری سپرده شوند .این گام ارزندهای برای بهبود و مصونیت استفاده
از گوشت حیوانات و بهبود وضعیت شهری از موجودیت زبالههای قصابی خواهد بود.
همچنان کار جدی روی ایجاد مسلخ کندز ،جریان دارد.
 -2در یکسال اخیر ،کار ساخت  ۱۳استیشن قرنطین یا آزمایشگاههای تثبیت کیفیت
واردات و صادرات زراعتی را در بندرهای کشور تکمیل کردیم و فرایند تجهیز و
مهارتسازی آن امسال تکمیل میشود.

 -3در سال  ۱۳۹۷حدود  ۳۵۰ساختمان ،شبکه ،چاه و ذخیرهی آبیاری ساختیم و آبیاری
مؤثر ،باعث شد که با وجود خشکسالی برخی از حاصالت ما مانند برنج ،میوهی خشک
و شماری دیگر از میوهها ،افزایش داشت.
 -4در سال گذشته۴۰ ،هزار و  ۵۰۰جریب باغ ساختیم .این باغها همچنانی که باعث
جلوگیری از کشت کوکنار میشوند ،زمینهها را برای افزایش حاصالت و درآمد دهقانان،
سرسبزی و احیای جنگلها فراهم میکنند.
 -5در  ،۱۳۹۷میزان تولید زعفران افغانستان به  ۱۶تن رسید و این افزایش فوقالعادهای را
نسبت به طرح انکشاف پنج سالهی زعفران ،نشان میدهد.
 -6توجه به پروژههای بزرگ ،برنامهریزی و آغاز کارهای ابتدایی این پروژهها ،امید های
کالنی را در میان دهقانان به میان آورده است .قراردادِ امکانسنجی ،سروی و دیزاین و
مطالعات اقتصادی-اجتماعی کانالِ خوشتپه با ظرفیت آبیاری بیش از  ۲.۵میلیون جریب زمین
در والیتهای کندز ،بلخ و جوزجان امضا و کارهای مطالعاتی آن آغاز شد .کا ِر سروی بندِ
موساقلعه و کانالِ زمینداور با ظرفیتِ آبیاری مجموعی بیشتر از  ۲۰هزار هکتار زمین آغاز
گردید.
 -7دیزاین پنج سلیو و یک ذخیرهی استراتژیک با ظرفیتِ  ۱۹۰هزار تن غله در والیتهای کابل،
بغالن ،بلخ ،هرات ،قندهار و بدخشان نهایی شد و مراحل تداکراتی آن نیز آغاز شده است.
 -8طرح ساخت  ۱۲سردخانه هر یک به ظرفیت نگهداری  ۵۰۰تن در والیتهای فراه،
غزنی ،لوگر ،پکتیا ،پروان ،کاپیسا ،تخار ،فاریاب ،میدان وردک و نیمروز و اعمار
۸سردخانه تجارتی به ظرفیت نگهداری هر کدام پنج هزار تن میوه در والیتهای کابل،
ننگرهار ،هرات ،بلخ ،قندهار و کندز تکمیل شده و مراحل تدارکاتی آن در کمیتهی
تدارکات جریان دارد.
تیشو کلچر
برنامهی میثاق تجارتی
توسعهی باغداری
دورنمای رشد اقتصادی
ورایتیهای جدید گندم

میکانیزه (وضعیت :تراکرتورهای تازه و )...
 -0این تغییرات ،بدون شک ،بیارادهی قاطع و بدون تالشهای پیگیر ،به دست نمیآمد،
واقعیت است این است که ما در کنار آغاز دوبارهی پروژههای راکد و شروع کار
پروژههای نو ،به شدت با فساد مبارزه کردیم و نهادهای موازی را ادغام ساختیم .در
 ۱۳۹۷ما توانستیم  ۷۵۰میلیون افغانی را با تطبیق درست و بررسیهای دقیق،
صرفهجویی کنیم ۱۵ .کارمند مفسد را برکنار و به سارنوالی معرفی کردیم .همچنان
توانستیم  ۲۶شرکت جعل کار تخمهای اصالح شده را که در ارایهی تخمهای اصالح
شده جعلکاری و با زراعت افغانستان بازی میکردند ،تشخیص و به سارنوالی معرفی
کنیم.
 -0همچنان از مهمترین دستآوردهای وزارت زراعت در سال گذشته ،مهار اثرات ناگوار
خشکسالی بود .ما توانستیم با تعدیل پروژهها ،با توزیع  ۴۹هزار تن خوراکهی حیوانی
به مالداران آسیبپذیر ،از فاجعهی مرگ و میر حیوانات جلوگیری کنیم .همچنان برای
جلوگیری از گرسنهگی ناشی از خشکسالی از مجموع  ۲۶۷هزار تن گندم ذخیرهی
خود ۱۹۰ ،هزار تن آن را به نیازمندان تحت مدیریت کمیتههای اضطرار والیتی توزیع
کردیم.
اما در سال روان ،قرار است این کارها را اجرا کنیم:

گسترش منابع طبیعی ،تضمینکنندهی زراعت است ،به همین خاطر ،بیست
هزار هکتار آبریزه و چهار هزار هکتار کشتزار نباتات طبی را احیا۳۰۰ ،
هکتار ساحهی کمربند سبز کابل را حفاظت و بیش از  ۸.۴میلیون نهال را
برای سرسبزی ،احیای جنگلهای جلغوزه و چارمغز تهیه و غرس میکنیم.
همچنان  ۲۰۰جریب جنگلباغ را ایجاد و  ۳۰۰هکتار پستهزار را به منظور
حفاظت و گسترش منابع طبیعی احیا ،میکنیم

 -2در بخش زیربناها ،باید گفته شود که بدون ایجاد و تقویت زیربناها،
چرخهی اقتصاد زراعتی ،پایدار نمیماند .در  ۱۹۸تأسیس ۱۲سردخانه به
ظرفیت مجموعی شش هزار تن ،سه سیلوی غله به ظرفیت مجموعی نُه هزار
تن و ساختن چهار مسلخ معیاری بزرگ در والیتهای کابل ،بلخ و هرات ،از
برنامههای وزارت زراعت است.
 -3پروسس بهتر ،مارکیت بیشتر به میان میآورد:

در  ،۱۳۹۸به

سرمایهگذارانی را که در بخش پروسس و ارزشافزایی محصوالت زراعتی کار
میکنند ،کمک مالی و تخنیکی میکنیم.
 -4در بخش آبیاری ،چون آب کافی ،اساس خودکفایی زراعتی است ،در
 ،۱۳۹۸مطالعات امکانسنجی پروژه خوشتپه برای آبیاری  ۵۰۰هزار هکتار
زمین ،مطالعات امکانسنجی ،سروی و دیزاین پروژهی اندخوی برای آبیاری
 ۱۹۷هزار هکتار زمین ،سروی و دیزاین بند موسیقلعه و پروژهی آبیاری
زمینداور برای آبیاری  ۲۶هزار هکتار زمین آغاز شد ،تکمیل میشود ،تنظیم
واترشید در والیت هرات و غرس پسته در  ۳۰هزار هکتار زمین ،بازسازی و
تنظیم سیستمهای آبیاری و پاییندست بند سلما ،بازسازی سیستمهای
آبیاری و اعمار پروژههای گبیونی در  ۳۴والیت و آغاز کندنکاری کانالهای
پروژهی کمالخان ،از برنامههای اجراشدنی ما است.
 -5توسعهی باغداری ،ایجاد بدیل برای واردات است و ما در  ۱۳۹۸وزارت
زراعت ۳۰ ،هزار جریب باغ ،یکهزار و  ۵۰۰هکتار پستهزار و ۴۰۰
کشمشخانهی عصری ،میسازیم.

 -6حمایت از زنان زراعتپیشه و مالدار ،برای قدرتنمایی زحمتکشان
صورت میگیرد .به همین خاطر ،در  200 ،1398سبزخانهی کالن۲۰ ،
هزار باغچهی خانهگی و یک هزار و  ۵۰۰سبزخانهی عادی دیگر را به زنان
فقیر توزیع میکنیم.
همچنان به  ۱۰هزار خانم بیبضاعت ،بستههای مرغداری  ۳۰قطعهای ،به دو
هزار خانم ،مرغداریهای  ۱۰۰قطعهای و به  ۳۵۰خانم مرغداریهای ۵۰۰
قطعهای میسازیم.
به این باوریم که حمایت از زنان ،چرخ فعال -ولی پنهانِ -نیروی کار را به
رشد اقتصاد ملی میافزاید.
 -7توسعهی مالداری به رشد اقتصاد ملی میانجامد .ما در ۶۰ ،۱۳۹۸
مرغداری  ۵۰۰قطعهای ۱۰ ،مرغداری  ۱۰هزار قطعهای و  ۶۰ماهیپروری
کالن را برای سرمایهگذاران بخش مالداری میسازیم و نیز سه دستگاه تولید
چوچهماهی را فعال میکنیم .همچنان یک فابریکهی بزرگ لبنیات را با
ظرفیت پروسس روزانهی  ۳۰هزار لیتر شیر ،در کابل ایجاد میکنیم.
تزریق  ۵.۵میلیون دوز واکسین به حیوانات و راهاندازی کمپینهای
آگاهیدهی و دواپاشی در بارهی تب کانگو ،از دیگر برنامههای ما در ۱۳۹۸
برای بهبود و توسعهی مالداری است.

 -8به هدف کمک به موقع به دهقانان ،برای رشد محصوالتشان ،در ،۱۳۹۸
ما هشت میلیون دالر را به دهقانان و تجارتهای کوچک ،قرضه میدهیم.
 ۱۵هزار تن تخم اصالحشده را تولید و با  ۲۰هزار تن کود ،به صورت

سبسایدی به دهقانان در موقع کشت توزیع میکنیم .برای حمایت از
دهقانان للمیکار ،در زمان کشت ،تراکتورهای رایگان را در اختیار آنان قرار
میدهیم.
در آخر باید بگویم که تمام این برنامهها ،به صورت جدی و پیگیر ،به هدف
رشد کمی و کیفی محصوالت زراعتی ،رفتن به سوی خودکفایی و افزایش
صادرات صورت میگیرد .چنانکه شاهدیم ،برای اولین بار میزان صادرات
کشورمان به یک میلیارد دالر در سال رسیده که بیشتر صادرات ما
محصوالت زراعتی است ،بناً برای رشد اقتصاد ملی ،بهترین راه ،رشد زراعت
است که ما تا پای جان برای آن تالش و تقال میکنیم.
به امید افغانستان آباد ،آزاد ،صادراتی و خودکفا

