بسماهلل الرحمن الرحیم
قدرمنو هیواد والو ،درنو حاضرینو،
السالمعلیکم و رحمةاهلل و برکاته
تر تولو د مخه ،د خپلو درنو هېوادوالو ته د  ۱۳۹۸هجري شمسي کال ،د لوي
خداي (ج) څخه غواړم چې سږ کال د عزت او تلپاتی سولي کال او هم کرنیز
کال وي.
هموطنان عزیز! رشد سکتور زراعت ،تضمین امنیت و مصونیت غذایی،
ایجاد فرصتهای کاری ،رشد اقتصادی ،کاهش فقر و مساعدسازی محیط
زیست مناسب زندهگی در کشور است.
اما با تأسف تجارب نشان میدهد که طبیعتاً رشد سکتور زراعت بطی است و
نمیتوان در چند سال محدود به آن دست یافت .از طرفی هم روابط پیچیدهی
عوامل تولید همچون تکنولوژی ،زیربنا ،آب ،خاک ،تحقیق تخمهای اصالح
شده ،ترویج و منابع مالی؛ هر کدام از این عوامل ،تأثیرات مستقیم روی تولید
دارد .از جانبی هم در نتیجهی جنگ تحمیلی چندین ساله ،تخریبات وسیع
زیربناها ،نبود تکنولوژی کافی و دسترسی نداشتن به سایر عوامل تولیدی ،حتا
در مقایسه با زمان مرحوم محمدداوود خان مستلزم آن است که در این سکتور،
بیشترین سرمایهگذاری صورت گیرد .در حالی که فعالً کمتر از یک فیصد
بودجهی کشور به این سکتور اختصاص داده شده است که به هیچ عنوان این
مقدار بسنده نیست .از طرفی هم زراعت با هر تغییر اقلیمی ،آسیب بیشتر
متحمل میشود.
ما و شما شاهد تغییرات اقلیمی در سال گذشته بودیم که در نتیجه خشکسالی
بیسابقه در کشور ما به خطر امنیت و مصونیت غذایی مواجه شدیم ،عالوه بر
آن سکتور مالداری ما نیز ارزش آن بیش از هفت میلیارد دالر است ،سخت
مورد تهدید قرار گرفت.
اما ما توانستیم که هر بُعد این تهدید بشری و مالداری را با توزیع تقریباً ۱۰۰
هزار گندم و توزیع حدود  ۵۰هزار تن علوفهی متراکم به مالداران از امکانات
محدود خویش موفقانه مدیریت کنیم.

باید اعتراف کرد که نسبت به وسعت این بحران ،این کمکهای ما به هیچ
عنوان کافی نبود و حتا در بعضی از قسمتهای کشور تلفات محدود مالداری
نیز داشتیم ،ولی الحمداهلل از یک فاجعهی کالن جلوگیری شد که اگر جلوگیری
نمیشد ،جبران آن در حد اقل  ۱۵ – ۱۰سال میسر نبود.
ارقام احصاییه مرکزی که اخیراً نشر شده ،نسبت خشکسالی بیسابقه در
کشور ،ما در رشد سکتور زراعت به رشد منفی  ۰.۹درصد مواجه شدیم و آن
هم نسبت عدم رسیدن هدف تعیین شده به تولید  ۴.۲میلیون تن گندم بود .در
عین حال ،ارقام احصاییهی مرکزی نشان میدهد که در سال  ،۹۷ما شاهد
بیشترین صادرات محصوالت زراعتی بودیم و هکذا  ۱.۷درصد کسر
واردات داشتیم که معادل ارزش  ۱۳۳میلیون دالر است .به همین ترتیب ما
رشد  ۴درصدی تولید برنج را با وجود کمبود آب داشتیم که این نشانهای است
که بدون تولید گندم ،در دیگر بخشهای تولید زراعتی رشد داشتیم که عالیمی
از مثمریت تالشهای وزارت زراعت است.
خوشبختانه با وجود خشکسالی ،اما با مدیریت بهتر آب و حمایت تخنیکی در
بخش میوهجات و سبزیجات نیز تولیدات ما افزایش یافته است.
حاضرین گرامی! اجازه دهید که مختصراً درباره دستآوردهای وزارت
زراعت در سال  ۱۳۹۷با در نظر داشت همه چالشهایی که داشتیم اشاره
داشته باشم.
مصرف  ۹۵درصدی بودجه که در تاریخ وزارت زراعت سابقه نداشته،
این نمایانگر آن است که پروژههای پالن شده سال  ۹۷عمالً تطبیق شده
است .جزییات همهی پروژهها از حوصلهی این کنفرانس نیست ،من
میخواهم اینجا از آنها به شکل اختصار نام ببرم.
الف  -عالوه بر ساخت  ۲۳۵شبکهی آبیاری ،مطالعات امکانسنجی سه کانال
بزرگ هر یک خوشتپه ،اندخوی و موسیقلعه ،نیز آغاز گردیده که تا چند ماه
آینده این مطالعات تکمیل خواهد شد که در نتیجهی ساخت این کانالها ،معادل
 ۳.۶میلیون جریب زمین جدید تحت آبیاری قرار خواهد گرفت که بدون شک،
ما را به طرف خودکفایی خواهد برد.

ب  -پروژههای زیربنایی وزارت زراعت که طی چندین سال راکد مانده بود،
به حرکت درآورده شد و منجمله پروژههای ذیل تکمیل گردید:
 -１ساختمان کمپلکس البراتوار بادامباغ
 -２ساختمانهای مرزی و گمرکی قرنطین ستیشن ( ۱۱تعمیر)
 -３البراتوار خاکشناسی
 -４هشت فارم تحقیقاتی
 -５چهار فارم تولید تخمهای اصالح شده تکمیل شدهاند.
 -６و کار ساخت مسلخها پس از نُه سال رکود ،دوباره آغاز شد و
یکی از مسلخها تکمیل گردید
 -７تکمیل دیزاین پنج سیلو و ذخیرههای استراتژیک
 -８دیزاین  ۱۲باب سرخانهی  ۵۰۰تنی تکمیل به تدارکات ملی جهت
تصمیمگیری فرستاده شد،
 -９چهار باب مارکیت مرغداری در چهار والیت (کابل ،بلخ ،هرات
قندهار) ساخته شد
 ۳۰۱۸۲تن گندم اصالح شده توزیع شد
-１０
 ۲۰۷۳۵تن کود توزیع گردید
-１１
در بخش تقویت باغداری و ازدیاد محصوالت میوه؛ ۸۱۰۰
-１２
هکتار باغ در سطح کشور ساخته شد .از این میان ۵۰۰۰ ،هکتار
باغ جدید ۳۰۰۰ ،هکتار باغ احیا ۱۰۰ ،هکتار باغ متراکم و نیز
 ۴۰۰باب کشمشخانه برای باغداران ایجاد شد
در بخش گسترش پستهزارها ۳۷۵۰ ،کیلو تخم پسته توزیع
-１３
شد ۱۸۰۰ ،ذخیرهی آب و  ۶۰۰هزار متر جالی آهنی برای حفاظت
پستهزارها توزیع گردید.
به خاطر تولید بیشتر سبزیجات؛  ۳۰۰باب سبزخانهی
-１４
تجارتی با حمایت مالی و تخنیکی وزارت زراعت ساخته شد.
 -２در زنجیره ارزشی
حمایت مالی و تخنیکی از سکتور خصوصی،
فابریکهی پروسس انگور با ظرفیت  ۱۰متریک تن در ساعت ،در
والیت پروان،

فابریکهی پروسس انار به ظرفیت  ۵متریک تن در قندهار،
دستگاه پروسس  ۳متریک تن پنبه طبی در قندهار،
فابریکهی تصفیهی روغن با ظرفیت  ۱۰تن در روز در هلمند،
ساخته و به بهرهبرداری سپرده شدند.
 -３در بخش مالداری :این سکتور در بخش مصونیت غذایی ،رشد
اقتصادی ،فرصتهای کاری از اهمیت خاص برخوردار است .بناً
فعالیتهای ذیل انجام شده است.
 -۱تهیه و تطبیق دو میلیون و  ۲۱۰هزار دوز واکسین و تولید ۳.۲
میلیون دوز واکسین در البراتوار وزارت زراعت،
 – ۲حمایت از  ۱۲۵۴واحد وترنری
 -۳ایجاد  ۶۰فارم ماهیپروری
 -۴توزیع  ۵۰۰بستهی زنبورداری
 -۵ایجاد  ۳۹فارم مرغداری تجارتی با ظرفیتهای کالن پنج هزار،
 ۱۰هزار ۲۵ ،هزار و  ۳۰هزار قطعهای
 -۶کمک  ۱۶دستگاه چوچهکشی
 -۷تکمیل مطالعات ایجاد فابریکهی لبنیات با ظرفیت  ۳۰هزار لیتر
شیر در روز به صورت « »UHTیا فرادما در کابل
 – ۸ایجاد سه فارم گاوداری با سکتور خصوصی در والیت بلخ
سکتور منابع طبیعی که عالوه بر رشد اقتصادی ،تزیید آبهای
زیرزمینی ،جلوگیری از فرسایش خاک ،ایجاد محیط زیست مناسب
برای زندهگی تطبیق گردیده و نیز فعالیتهای ذیل انجام شده:
 -１احیا و حفاظت از  ۳۲۰هکتار جنگل
 -２احیا و حفاظت  ۱۴۶۶هکتار چراگاه ،کشتزار نباتات طبی و
کنترول ریگهای روان
 -３تولید  ۲۰میلیون نهال به خاطر سرسبزی
 -４حفاظت  ۴۶۵هکتار ساحهی کمربند سبز کابل

در بخش تقویت دهاقین که یکی از عوامل تولیدی مهم سکتور زراعت است و
حمایت اآنان مهم است ،فعالیتهای ذیل انجام شده:
معرفی و آموزشدهی نحوهی کار تکنولوژی هموارکاری یا الیزر
-１
لیول « »L.Lبرای اولین بار،
توزیع تخمهای اصالح شده و کود
-２
آموزشدهی به  ۷۴هزار و  ۵۷۶دهقان زن و مرد در سراسر
-３
کشور
ارایه  ۵۰۱میلیون افغانی قرضه به دهاقین با شرایط آسان
-４
قرضهدهی به سرمایهگذاران در بخش زراعت از طریق فند رشد
-５
زراعت.
در بخش حمایت از خانمها و خانوادههای فقیر ،که یک قشر نهایت
آسیبپیر کشور است ،فعالیتهای ذیل صورت گرفته:
 -１احداث  ۲۲هزار و  ۴۰۰باغچهی خانهگی برای خانمها
 -２حمایت از  ۲۱هزار و  ۱۲۲خانم از طریق فارمهای کوچک
مرغداری
 -３حمایت از  ۱۲۰۰خانم با توزیع  ۱۲۰۰گاو شیری
 -４حمایت از  ۴۰۰خانم با توزیع  ۸۰۰بز شیری
 -５حمایت از  ۸۰۰خانم با توزیع بستههای پروسس محصوالت
 -６احداث یک هزار و  ۳۰سبزخانهی کوچک برای خانوادههای
بیبضاعت
 -７ایجاد  ۱۴مرکز پروسس میوه ،سبزیجات و عسل در هرات برای
خانمها
 -８و از همه مهمتر ،ازدیاد تولید زعفران و رسیدن به هدف تعیین
شده یک سال قبل از پیشبینی استراتژی انکشاف ملی زعفران ،که
اکثر کارکنان این بخش خانمها هستند و سبب شده که فرصت کاری
دایمی داشته باشند.

ګرانو هېوادوالو او درنو حاضرینو ،اجازه راکړئ چې په لنډه توګه د
 ۱۳۹۸یم کال په مهمو ټکو رڼا واچوم.
د اوبولګولو په برخه کې ،پالن لرو چې دا الندې فعالیتونه سرته
ورسوو:
-۱د  ۳۴۴شبکو رغول
-۲د خوش تیپي ،اندخوی ،زمینداور او موسی کال د کانالونو د امکان
سنجولو مطالعات بشپړېدل چې په تطبیق سره به یې  ۳.۶میلیونه جریبه
ځمکه خړوبه شي.
-۳د څاڅکي (قطرې) په سیسټم سمبال د اوبولګولو د  ۵۰ننداریزو
(نمایشي) قطعو جوړول
-۴د کمال خان بند الندې په کانالونو کار پیلول
 -۵د کنړ په مروره کې د لمریزې انرژۍ په واسطه نوي ځمکې
خړوبول
 -۶په باالمرغاب کې له لمریزې انرژۍ څخه په استفادې سره د نوي
ځمکو خړوبول.
د طبیعي سرچینو (منابعو) په برخه کې:
دا منابع په چاپیریال ساتنه د ځمکې د اوبو ساتلو ،سیالبونو څخه د
مخنیوی او د ځمکې د مولدیت په برخه کې اغېزمن رول لري .سږ کال
غواړو چې په دې برخه کې الندې فعالیتونه ترسره کړو:
-۱د هېواد په کچه د پستې او چهارمغزو (غوزانو)  ۶۵۰۰هکټاره
ځنګلونو احیا او جوړول.
 -۲اقتصادي او محروقاتي استفادې لپاره  ۲۰۵هکټاره ځنګلونه جوړول
-۳د خوست ،پکتیا او پکتیکا والیتونو دپاره د جلغوزیو او چهارمغزو
(غوزانو)  ۶.۴میلیونه نیالګي تولیدول ،چې  ۸زره هکټاره ځنګلونه به
منځ ته راوړي.
-۴د  ۲۱۰۰هکټاره علفچرو احیا کول او د روانو شګو  ۲۰۰هکټاره
ځمکو ساتنه.
-۵د  ۸۲۰۰هکټاره په اندازه د انجې (هنګ) او شیرین بویې احیا او
ساتنه
د کرنې او بڼوالۍ په برخه کې:
-۱د  ۴۱۹۱هکټاره نوي بڼونو جوړول.

 -۲د  ۲۷۰۰باغونو احیا کول
-۳د  ۱۷۶۵سیمه ییزو وچول خونو جوړول
-۴د  ۱۰۳بابه سوداګریزو (تجارتي) شنوخونو جوړول
 -۵پر بڼوالو د وړو ټراکټورونو وېشل
 -۶بزګرو ته د الیزر لېول ) ۱۳۰(L.Lنوي ماشینونه ورکول او د یادې
ټکنالوژۍ لمن پراخول.
 -۷د کرنې وزارت د موجوده  ۲۲۳ټراکټورونو شمېر  ۵۳۱ته لوړول
ترڅو په میکانیزه کولو کې مرسته وکړي.
-۸د بڼوالۍ په برخه کې د فني سال مشورو لپاره  ۱۶۷کلنیکونه جوړول.
 ۵۰۰۰ -۹بزګرو ته د بسته بندی توکي ورکول ترڅو دوی له دغوتوکو
څخه دخپلو حاصالتو په ټولولوکې استفاده وکړي.
 -۱۰د جلغوزو د غوزو شکولو د پاره  ۶۶۰کسانو ته د شکولو وسایل
ورکول.
 -۱۱د پیازو  ۴۰۰سړو خونو جوړول
-۱۲د حاصل لوړولو دپاره  ۴۵۴هکټاره انګورو ته د چیلې سیسټم
جوړول.
-۱۳د غلو په برخه کې  ۳۳۹۸ننداریزې (نمایشي) قطعې جوړول.
 -۱۴د بزګرو د وړتیا (ظرفیت) لوړولو دپاره  ۱۲زره او ۲۳۰
ښوونځي جوړول.
 -۱۵په  ۵۰ولسوالیو کې ښوونیز (تربیوي) مرکزونه جوړول.
 -۱۶د کرنې وزارت له فارمونو څخه  ۲۷۰۰ټنه د غنمو تخم تولیدول.
 -۱۷مالي منابعو ته د الس رسی په صورت کې سږ کال په  ٪۵۰ازدیاد
سره د بذري تخمونو او کیمیاوي سرو وېشل.
 -۱۸د زعفرانو انسټیټوټ ایجادول
۱۹ـ د  ۱۰څېړنیزو (تحقیقاتي) فارمونو د جوړولو چارې بشپړول.
 -۲۰د بذري تخمونو د تولید  ۶فارمونه تکمیلول.
-۲۱د کچالو البراټوار او د مېوه لرونکو نیالګیو د تولید البراټوار
جوړول.
 -۲۲د لسو ورایټیو تحقیق شویو غلو معرفي.
 -۲۳د ترویج د لمن پراخولو د پاره له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستل.

د کرنیزو بنسټونو په برخه کې:
دا بنسټونه د کرنیزو محصوالتو په معیاري کولو ،د خوړو خوندیتوب او
امنیت برسېره په صادراتو او وارداتو کې هم مهم رول لوبوی.
سږ کال په دې برخه کې الندې فعالیتونه سرته رسوو:
-۱د  ۱۲سړوخونو عملي کار پیلول.
 -۲د  ۸لویو پنځه زره ټني سړوخونو ډیزاین او تدارکاتي چارې
بشپړول.
 -۳د بادام باغ د البراټوار او د  ۱۱قرنطیني البراټوارونو سمبالول.
 -۴په کابل ،هرات او کندهار کې د  ۳سیلوګانو او اسټراټیژیکو زېرمو
عملي کار پیلول.
 -۵د بغالن ،بلخ او بدخشان په والیتونو کې د درېوو نورو سیلوګانو او
اسټراټیژیکو زېرمو ډیزاین تکمیلول.
 -۶په کابل ،هرات ،بلخ او کندز کې د څلورو عمومي مسلخونو بشپړول
او ګټې اخیستنې ته سپارل.
د مالدارۍ په برخه کې:
دا سکټور زمونږ په اقتصادي وده او د خوړو په خوندیتوب کې خورا
ډېر مهم دی او مونږ غواړو چې په دې سکټور کې الندې فعالیتونه تر
سره کړو:
-۱د بروسلوزس (حیواني محرقې) پر وړاندې  ۶.۶میلیونه وزو د
واکسین تطبیق
-۲د  ۳.۵میلیونه مختلفو واکسینونو تولیدول.
 -۳دنسل د اصالح دپاره د مصنوعي القاح پروګرام پلي کول.
 -۴کوچیانو ته د  ۶پنډغالو جوړول
 -۵کوچیانو او مالدارانو ته د اوبو د اتو لویو حوضونو جوړول
 -۶کوچیانو او مالدارانو ته د حیواني خوراکي د جوړولو ماشینونه
ورکول
 -۷مالدارانو ته د څارویو د خوراکي توکو  ۱۶زېرمې جوړول
 -۸د کبانو  ۴میلیونه بچي وېشل.
 -۹د کبانو  ۱۴۳فارمونه جوړول.
 -۱۰د پنځه زره ۲۵ ،زره او  ۳۰زره چرګانو په ظرفیت د چرګانو ۷۰
نوي فارمونه جوړول.

 -۱۱د  ۳۰زره لیټره  UHTشیدو فابریکې کار پیلول.
او په پای کې د ښځو او بېوزلو کورنیو د مالتړ او الس نیوی په پار
دوی ته د دایمې دندو د فرصتونو ایجادول ،چې نه یوازې د دوی د ژوند
په اقتصادي وده کې مهم دی بلکې زمونږ په ملي اقتصاد کې هم ونډه
لري .په پام کې ده ،چې په دې برخه کې الندې فعالیتونه تر سره شي.
-۱د ښځو د اقتصادي ودې او دوی ته د دوامداره کار پیداکولو دپاره د
 ۱۰۰، ۵۰ ،۳۰او  ۵۰۰قطعو چرګانو وېشل.
 -۲دکورنیو باغچو جوړول
-۳د دوی محصوالتو ته د بازارموندنې دپاره یو باب مارکېټ جوړول.
د پورتنیو کارونو په ترسره کولو سره مونږ کوالی شو ،چې  ۵۱زره او
 ۶۲۹کورنیو ته د اقتصادي فعالیتونو زمینه برابره کړو.
او په پای کې بزګرو ته د خدماتو د عرضه کولو سربېره دوی ته د
مایکرو فایننس بانک په ذریعه اسانو فرصتونو ته د الس رسی زمینه هم
برابروو.
او په همدې توګه کوم کسان ،چې غواړي د کرنې په سکټور کې پانګونه
وکړي مونږ دوی ته د کرنې د پراختیا له فنډ څخه د پور اخیستلو زمینه
هم برابرو.
په پای کې په خصوصي سکټور باندې غږ کوم ،چې راوړاندې شئ ،په
دې سکټور کې په ځانګړې توګه د ارزښت لوړولو او پروسس په برخه
کې پانګونه وکړئ او د کرنې وزارت د امکاناتو په محدوده کې له مالي
او تخنیکي مرستو څخه برخمن شی.

