سخنرانی نصیراحمد درانی وزیر زراعت ،آبیاری و مالداری در جشنواره انگور و عسل والیت هرات:

والی صاحب والیت هرات خواهر عزیزم مستوفی صاحب ،اعضای محترم پارلمان اعضای محترم
شورای والیتی ،دوستان دیپلوماتیک کشورهای دوست هندوستان و ترکیه و اگر کسی را هم تشریف
آورده باشد و من فراموش کرده باشم معذرت میخواهم ،سکتور خصوصی ،اتحادیه عزیز زعفران،
جامعه محترم مدنی همه خواهران و برادران!
اسالم علیکم و رحمت اهلل وبرکاته!
اجازه بدهید قبل از این که سر زعفران صحبت بکنیم من احساس امروز خود را با شما شریک بکنم،
دقیقاً با تفاوت  ۳یا  ۴هفته در همین روز من با شما بودم و در غم این بودیم که مالداری افغانستان آیا
زنده میماند یا نمیماند.
الحمدهلل ثٌم الحمدهلل که ما از آن بحران بر آمدیم و ما که در بخش رشد محصوالت زراعتی و خاصتاً
زعفران که هم بدیل مناسبی برای کوکنار و هم نقش عظیم در بخش اقتصاد منطقوی و کشور و در
بیالنس تجارت افغانستان دارد .با وجودی که در بخش زعفران همکار عزیر و جوانم آقای رحمانی که
شخص پرتوان و افتخار میکنم به همکار بودن اینها و همکاران عزیر دیگر در وزارت زراعت معلومات
مختصری دادند و صحبتهای جناب والی صاحب و نماینده جوان شما را در پارلمان هم شنیدم.
دو-سه پیشنهاد اولی دارم و بعدا میآییم سر زعفران.
اول :من پیشنهاد میکنم که بعد از این در جشنوارههای عکس بابای زعفران وجود داشته باشد تا
فرهنگ خدمت گزاریها مردم همیشهگی باشد .بابای زعفران تنها برای والیت هرات نیست بلکه
افتخار آن برای تمام کشور است.
دوم :برای من مشورت بدهید روزی را که شما با هم تعیین بکنید و در تقویم افغانستان بنام روز ملی
زعفران گنجانیده شود و انشااهلل روزی را که شما برای ما معین کردین من برای کابینه پیشنهاد
میکنم و انشااهلل به حیث روز ملی زعفران مثل جلغوزه را که ما تجلیل کردیم از زعفران هم تجلیل
بکنیم .

جای خوشی است که به اساس استراتیژی  ۵ساله وزارت زراعت که ما پالن داشتیم در سال ۱۴صد تا
 ۱۵تن زعفران تولید داشته باشیم ،به حمایت همکاران عزیز من و همچنان به سعی و تالش
اتحادیهها و زارعین گرامی ما الحمدهلل این سفر  ۵ساله را ما و شما در دو سال طی کردیم .دقیقاً به
خاطر دارم که در ماه میزان سال  ۱۳۹۶که من مسوول وزارت زراعت شدم تولید ما در آن سال در
حدود . ۸چند تن بود ،و سال گذشته در مجموع در حدود  ۱۶تن که منجمله  ۱۵تن صرف از هرات
بود و الحمدهلل که امروز پیشبینی میشود که ما زعفران به سطح هرات در حدود  ۱۷تن که تقریبا
 ۱۳.۳فیصد رشد را نشان میدهد و به سطح کشور اگر مجموع کشور را یک تن بگیریم امسال در
حالیکه من مطمئن هستم که بیشتر میشود امسال در حدود  ۱۹ – ۱۸و احتماالت این هم است که تا
 ۲۰تن برسد.
و خوشبختانه که زعفران تقریبا در تمام والیات کشور نتیجه خوب داده است و از تمام والیات برای ما
پیشنهادات میرسد که به ما همکاری کنید.
زعفران نه تنها جایگزین مواد مخدر بلکه کار افزا است زیاد ترین کار را برای خود ایجاد میکند و
خاصتاً برای خواهران عزیز ما که به این خاطر با ارزش است و باید توجه جدی شود.
اما چیزی را که من پیشنهاد میکنم به اساس آیه متبرکهای را که معاون صاحب والیت پیشنهاد
کردند بیایید همه ما دست به دست بدهیم و در این مورد مسوولیت مشترک داشته باشیم و ما و شما
ضربالمثلی داریم که از یک دست صدا نمیبرآید بیاید که این را بگذاریم که مسوولیت را باالی کی
پرتابیم ،باید با خود بیندیشیم که من چی کرده میتوانم در این بخش ،آنچه که مسوولیت حکومت
است ما انجام میدهیم؛ اما بدون همکاری زارعین محترم ،اراکین والیات ،همکارهای مشترک ما و
شما اتحادیهها و خاصتاً سکتور خصوصی به هیچ صورت ما کامیاب نمیشویم.
در حال حاضر از لحاظ کمی و الحمدهلل که کیفی هم است ،که در نمایشگاههای جهانی زعفران ما نمره
اول را گرفت و از لحاظ کمی ما سومین مولد زعفران در سطح جهان هستیم ،در حالیکه در سطح
جهان بیشتر از  ۴۶کشور زعفران را تولید میکنند .من امیدوار هستم که همانطوری که راه  ۵ساله را
در دو سال طی کردیم دومین مولد زعفران در سطح جهان شویم ،فعالً مولد اول کشور همسایه ما
ایران است مولد دوم کشور همسایه ما هندوستان است و مولد سوم ما هستیم من امیدوار هستم که
به دومین زود تر برسیم.

در بخش معرفی زعفران به سطح جهانی آنچه که از توان وزارت زراعت بود انجام داد البته به همکاری
سکتور خصوصی ،حد اقل در دو نمایشگاه دوبی و ممبی شخصاً من خودم همراه همین زعفران و
محصوالت افغانی رفته بودم ،تقریباً دو هفته پیشتر به همکاری وزارت زراعت نمایشگاه تولید
زراعتی که البته )(CHAMPآنها را از طریق ) (USAIDتمویل کرد در عربستان سعودی داشتیم و در
آنجا هم زعفران ما به فروش رسید و فوق العاده مارکیت برایش ایجاد شده است به همین ترتیب برای
انار قندهار ،فعال ما مارکیت بینالمللی فوقالعاده زیاد داریم مثال امارات متحده ،چین ،هند ،سعودی و
در سعودی بحث شده که آنها باز توزیع به کشورهای دیگر را هم سکتور خصوصیاش به عهده دارد
یعنی تقریباً برای تمام منطقه عربنشین در اروپا مثلی که جناب وکیل صاحب گفت که در امریکا هم
دیدم؛ اما سوال در کجاست ما مارکیت داریم آیا ما صرف سر این که کمیت را باال ببریم یا اینکه سر
کیفیت هم کار میکنیم ،بیایید که ما دو-سه تعهد را امروز با هم داشته باشیم آنچه که مربوط به من
است من در خدمت شما هستم انجام میدهیم مثلی که سال گذشته برای من شکایت کردند که
زعفران بیرونی میآید وارد بازار میشود ،با دوستان نشستم که افرادش را برای من معرفی کنید که
متأسفانه هیچکس جرأت نکرد که معرفی کند و من اعالم میکنم که من جرأت دارم و در مقابلش
اقدام میکنم و همین بود که من حکم رئیس صاحب جمهور را گرفتم که زعفران وارداتش به کشور
منع است .که یقیناً تاثیر خود را داشته در نرخ اما چیزی که من بسیار ترسم از این است که ما را از
لحاظ کیفیت ضربه نزنند من امروز پیشنهاد من به سکتور خصوصی این است خاصتاً سرمایه گزاران
عزیز ،تاجران عزیز بیاید که سرمحصوالت خود فوکس کنیم ،چرا ما به خاطر یک منفعت صرف چند
روزه که بعداً ما را از پای میاندازد و همه ما از دست ما میرود ما خدمت به محصوالت دیگران
میکنیم اگر همین سلسله دوام کند هم محصول ما را هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی ضربه
میزنند و باالخره یک عاید پایدار و کار پایداری که برای کشور ایجاد شده از بین میرود از لحاظ
تجاری تقریباً به دمپینگ میماند و تا زمانیکه ما احساس مسوولیت نکنیم در برابر این کسان دیگر
برای ما توجه نمیکنند.
پس امروز ما تعهد میکنیم که من به حیث خادم تان در سطح حکومت آنچه که از دست من میشود
متعهد هستم به سرحدات به گمرکات و شما هم برای ما یک قول وطنی بدهید که به خاطر دوست
داشتن کشورتان همین را وارد نکنید.

جناب والی صاحب شما فرمودین که به هرات توجه جدی شود ،جناب والی صاحب من  ۷.۸میلیارد
بودجه انکشافی داشتم در همین سال از آن جمله باالتر از یک میلیارد که اضافهتر از  ۱۳فیصد
بودجه وزارت زراعت میشود از همین اکنون پروژههایش در والیت هرات تحت کار است و این بخاطر
از این است که هرات یک پوتانشیل عظیم اقتصادی دارد در پهلوی آن شاید شما در جریان باشید که
یک هیئت کالنی را روان کردیم از کابل بخاطر سروی در ولسوالی انجیل که ما میخواهیم باغهای
تجارتی پسته و زیره را هم به همکاری سکتور خصوصی انکشاف بدهیم و امیدوار هستم که به
همکاری همه شما هرات به حیث یک پوتانشیل عظیم اقتصادی و بخش عظیم از صادرات کشور و
رشد ملی شود.
الحمدهلل در والیت هرات همین حاال تنها در بخش زیربنا در حدود بیشتر از ۸صد میلون افغانی به
شمول انستیتوت زعفران زیر کار است و همین یک میلیارد افغانی پروژهها تقریبا یک مقدارش
تکمیل است که همین امروز آماده به بهره برداری است که از شما خواهش میکنم که آنها را به
بهرهبرداری بسپارید و متباقیاش در ظرف دو ماه آینده همه تکمیل میشود.
هرات برای ما از لحاظ اقتصاد ملی ارزش عظیم دارد ،بخش زراعت نمیتوانیم که هر دوست ما بگوید
که چرا در اینجا مصرف نشده است ،سرمایه گزاری در بخش زراعت از لحاظ اقتصاد ملی مطرح
میشود به این خاطر پوتانشیلی که در هرات است در هلمند است در فراه است در قندهار است و در
مزار شریف در دیگر والیات نیست و بخاطر این که ما خودکفا شویم و رفاه کشور را بسازیم مکلف
هستیم که به همین چند والیات ما سرمایهگذاری کنیم.
وزارت زراعت بخاطر رشد سریع سکتور زراعتی هفته آینده ما یک کنفرانس ملی رشد زراعت را ما
به سطح افغانستان به کابل دعوت میکنیم که از آن جمله استادان از پوهنزیهای مختلف زراعت
تمام والیات و دانشمندان زراعت سایر بخشها که در این بخش تجربه دارند از  ۳۴والیت به مرکز
دعوت میشوند و همراه آنها ما فرصتها را شریک میسازیم و ما میخواهیم که با در نظر داشت
امکانات مالی کشور یک پالن که همه ما باالی آن متّفق شویم و بتوانیم که رشد سریع زراعت را
میسر بسازد و انشااهلل که یک استراتیژی زراعت را تکمیل میکنیم و انشااهلل که کنفرانس سه روزه
خواهد بود و استراتیژی را به رییس صاحب جمهور پیشنهاد میکنیم که انشااهلل از طرف رئیس
صاحب جمهور تائید شود به حیث یک استراتیژی رسمی وزارت زراعت برای افغانستان شود.

عالوتاً چیزی که من میخواهم برای وکالی عزیز ما در پارلمان پیشنهاد بکنم آن این است که به
وکالی عزیز با در نظر داشت محدودیتهای مالی ما نمیتوانیم که رشد داشته باشیم ،پیشنهاد من
این است که اولویتهای اقتصادی کشور ما مشخص شود ضرور نیست که به همه وزارت خانهها همه
چیز مساویانه تقسیم شود ببینید که کجا زندگی مردم ما رشد میکند و کجا زندگی مردم ما خوب
میشود و من فکر میکنم که یکی از آن نقاط سرمایه گذاری باالی وزارت زراعت است.
اول اینکه  ۸۰فیصد مردم ما در بخش زراعت مصروف است و برای ایجاد فرصتهای کاری هم
بیشتر از  ۸۰فیصد کار ایجاد میکند و دوماً ما سکتورهای دیگر صنعتی را تا که میرسانیم تا آن حد
که به سطح واردات برویم و برای ما بیالنس تجارتی ما را تغییر بدهد یگانه سکتور زراعت است با ۷یا
 ۸و یا  ۱۰میلیارد هیچ چیز نمیشود.
جنگ چهل ساله همه زیربناهای ما را نابود ساخته قیمت پروژههای ما از لحاظ ناامنی فساد چی در
دولت و چی در سکتور خصوصی و هم از لحاظ نا امنی قیمتش سه چند است.
موثریت صد افغانی صرف  ۳۳افغانی است بناً با در نظر داشت این من از طریق وکالی که در اینجا
تشریف دارند پیشنهادم به پارلمان این است که اولویتبندی بکنید بگذارید از مسایل دیگری که
مثال در قریه من فالن پروژه نیست یا فالن پروژه نیست ،دید ملی و اولویت بندی بکنید من مطمئن
هستم که اگر سه سال متواتر حد اقل هزینه  ۵۰۰میلیون دالر در وزارت زراعت یا سکتور زراعت به
مصرف برسد من مطمئن هستم که در سال چهارم کشور خودکفا است و سال چهارم حداقل دو
میلیارد واردات محصوالت زراعتی تعویض میشود ،و از لحاظ بیالنس تجارتی ما و شما به طرف مثبت
میرویم بیاین باهم یکجا شویم ،از رسانههای عزیز من میخواهم که به حیث منتقد اصالحی ما هم
باشد اما درعین زمان منحیث پارتنر اصالحی ما هم عمل کنند.
بیایید دردها را با مردم یکجا شریک کنیم یک موضوع پیدا میشود آن را چنان جلوه میدهند که
اصالً هیچ کاری نشده است ،بیایید ما و شما با هم دست بدهیم وی ک دیدگاه مشترک داشته باشیم و
به خاطر خدمت به مردم و رفاه مردم یک پارتنر انکشافی باشیم و در این مورد آگاهی را به مردم
بدهیم من بیشتر از این نمیخواهم صحبت بکنم بیشتر از این خواست من این است که بیابید همه
ما یکدیگر را دست بدهیم و در رفاه و انکشاف کشور حس مسوولیت بکنیم چی به کسی از لحاظ

حکومت چی به کسی از لحاظ نماینده مردم چی از لحاظ زارع و چی از لحاظ اتحادیه و چی از لحاظ
سکتور خصوصی همه ما مسوولیت مشترک داشته باشیم.
السالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته!

