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 او ورونو، ندویصاحبانو، خو

  !و رحمت هللا و برکاته کمیعل السالم

 س،ی ٔیشورا له ر ېدنده ده.  د افغانستان له جاللتمأب ولسمشر او د مصالح هډګاو له افتخاره  تیمسوول یوزارت دنده اعل د

او  ولوګاوبول ،ېد کرن ییاو ستاسو حضور ته  می ینلګ  ړو ړایو ېدد یېزه  ،ېداکتر صاحب عبدهللا عبدهللا، نه مننه کوم چ

 .می ړیک یپه صفت معرف رینوماند وز ۍمالدار

 ،ید یکتل ېله نژد ېصاحبانو سره م لیوک ولوټله  با  یپخوا هم درلود او تقر ړایما د وزارتونو د دندو و ېچ ،ېله د  سره

  .ژنمېدروپ انځهم  ایب ولډ ډلن رډېپه  ېچ کاري،ښراته  هښ

 ېپه کلي ک دليګد ج ،ید سروبي ولسوال ت،ید کابل وال ،یدوکتورانوارالحق احدي، د قاضي عبدالحق خان زو زه،

 والوړیپه ن ېاو ماستري م ېاو اقتصاد ک استیپه س سانسی. ما خپل لمی ینه فارغ شو ېسېله ل یېبیاو د د حب می یدلېږېز

 اسيیاو په س  MBA ېک تیری. ما په مالي اقتصاد او مدړیک سهله پوهنتون نه تر ال کاید امر ېک روتیپه ب ېک کوړیا

نه وروسته  ړې. له زده کړینه ترالسه ک «Northwestern » د نامتو پوهنتون  کایدوکتورا د امر ای Ph.D ېاقتصاد ک

د  ېم ېک هنتونپه پو نسیډته د پروااو له هغه نه وروس ړبانک سره کار وک یالملل نیب یلو ېویله  ېکاله م ېدر با  یتقر

 .پوهاندي ده ېعلمي رتبه م یکاله  استاد وم او اخرن ۱۳. هړدنده تر السه ک یاستاد

 سیصاحب له خوا د افغانستان بانک د رئ یولسمشر کرز یبن له کنفرانس نه وروسته وطن ته راستون شوم او د پخوان د

معرفي وه.  ۍد نوي افغان ېم نهړالس ته راو هټغ ېچ ،ېدر لود ېنړالس ته راو وڅ ېم ېشوم. په بانک ک اکلټو  هګپه تو

 رید وز یېد مال ایشو. ب ړراک الیډافغان م نیجمال الد دیخوا د س لهصاحب  یمشر کرزولس یامله د پخوان ېماته له همد

 ېم نهړالس ته راو هټغ وهی ېچ ،ېدر لود ېنړالس ته راو وڅهم  ېم ېپه وزارت ک یېمعرفي شوم. د مال هګپه تو

شي،  رېدعوي ت هد پورونو ل الرهډ اردهیلیم۱۱،۳افغانستان ته د  ،ېته قناعت ورکول و چ وادونوېنورو ه نوځیاو  یېروس

زما د کار  ایب لځ ویشوه.  هټیټرا  ولډ ساري ېد افغانستان د دولت د پورونو کچه په ب ېک جهید هغه په نت ېچ

 عویاو صنا ۍرګوزارت  نه وروسته ماته د د سودا یې. د مالړراک الیډاکبرخان م رمحمدیاحب د وزص یکرز رولولپارهیتقد

لپاره  ېد روزن عوید نفتي موادو او د صنا ېنړالس ته راو ټېزما غ ېوزارت ک ېد وزارت دنده را وسپارل شوه. په د

 .و لولیتکم ېد پروس توبړید افغانستان د غ ېپه سازمان ک ۍرګسودا والړیاو د ن قیاو تطب ولړجو سيیپال

  : محترم یوکال

را راجع به سکتور زراعت  ندیآنسبتا  ناخوش تیچند واقع خواهمیمردم افغانستان دارد. م یگنقش مهم در زنده زراعت

غول زراعت اند، مردم افغانستان مش صدیف ۵۶از  ترشیب کهنیکنم. با وجود ا میمحترم تقد یافغانستان خدمت شما وکال

که فقر به صورت عموم در کل کشور . با وجود آندهدیم لیرا تشک یمل دیکل عوا صدیف ۲۸سکتور فقط  نیما از ا دیعوا

ها بلندتر است. همه مردم مشغول زراعت هستند، سطح فقر نسبت به شهر با  یکه تقر ییجا ،ییاست، در مناطق روستا ادیز

در  نیهکتار زم یدر حدود شش تن است، محصوالت ف نیهکتار زم یاوسط محصوالت فکه به سطح منطقه با وجود آن

ما از  یآب نیکه در چهل سال گذشته نفوس افغانستان دو چند شده، مساحت زمتُن است. با وجود آن ۲،۵افغانستان در حدود 

صاحب و حاال در حدود  یدر آغاز دوره کرز نیهکتار زم ونیلیم ۲هکتار در زمان داود خان به کمتر از  ونیلیم ۲، ۳

 ۱،۵مردم مشغول زراعت هستند، افغانستان در حدود  صدیف ۵۶که . و با وجود آنهکم شد نیهکتار زم ونیلیم ۲،۵

در زراعت افغانستان آمده، باالعموم زراعت  راتییتغ ریکه در هژده سال اختن با کسر غله مواجه است. با وجود آن ونیلیم

 ریخورد و غ اریبس مانهیپشده، به  حنا اصال هیبا مواد اول ،یعلم ریکهن و غ یبا تکنولوژ ،یستان به شکل سنتافغان

است که باالقوه سکتور زراعت افغانستان  نیا تیهم واقع نیدوام دارد. اما با ا نیدهاق یبرا ریبخورونم دیو تول یتجارت



 ادیکه چانس ازد دهدیو پژوهش گران مستقل نشان م یک جهانبان یتوان توسعه کالن را دارد. مطالعات اقتصاد

  .است ادیدر افغانستان فوق العاده ز یتمحصوالت زراع

در  ییغذا تیمصون یبرا یمحصول زراعت نیتر. گندم مهمدهدیم لیقلم زراعت کشور را تشک نیترزرع گندم مهم 

 ادیازد یمحصوالت گندم است. برا هیافغانستان از ناح ییو خودکفا ییغذا تیافغانستان است. هدف حکومت مصون

کود مورد ضرورت  نیتخم کی. بر اساس میکنیم یمناسب و کاف یاویمیمحصوالت گندم ما اصرار بر استعمال کود ک

. قسمت اعظم کود مورد شودیم دیتن آن در داخل کشور تول ۳۵۰۰۰تن است که تنها  ۰۰۰، ۷۲۵در حدود یفعل یاب نیزم

هم  ی. اما گاهرسدیهزار م ۵۰۰به  با  یکه مجموع واردات تقر شودیت در افغانستان از طرف تاجران کود وارد مضرور

. به صفت باشدیخوب برخوردار نم تیفیهم کود وارد شده از ک یو گاه شودیاستفاده نم یبه اندازه کاف ناسباز کود م

زراعت  یفن نیکود را توسط مامور تیفیرا منظم سازم ؛ ک یزراعت، من کوشش خواهم کرد که ورود کود زراعت ریوز

کود  یاست که تقاضا برا یادآورینشان دهم. قابل  نیهاقاستعمال درست کود را به د جیترو نیکنم، و از راه مامور نیتضم

خل کشور کود در دا دیتول تیخواهم کرد تا ظرف بیاست. من موضوع را با وزارت معادن تعق ادیدر حالت ازد یاویمیک

 .شود ادیز

محصوالت گندم نقش مهم دارد استعمال تخم اصالح شده است. تخم اصالح شده الاقل حاصالت  ادیدوم که در ازد فاکتور

که  خواهمیمن م یدارد ول انیطرف جر نیسال به ا ۱۲تخم اصالح شده از  جی. گرچه تروسازدیم ادیز صدیف ۳۰را 

 یاندازه ب کیتخم اصالح شده شامل  عیاوقات واضح داشته باشم. پروژه توز میتقس کیتخم اصالح شده  جیترو یبرا

ما از تخم اصالح  نیو فعال همه دهاق شدیم لیتکم دیپروسه با نیسال گذشته ا ۱۲آن در ظرف  ریاست و اال در غ ینظم

 میکنم، تقس عپروژه را رف نیا یهایکاست ندهیکه در ظرف دو، سه ماه آ دهمی. بنا  به شما وعده مکردندیشده استفاده م

پروژه اصرار ورزم. خوشبختانه که  لیاوقات بر تعم میکنم و مطابق تقس هیتخم اصالح شده ته میتعم یاوقات واضح برا

 گریهفته د کیو انشاهللا که در  میشده آغاز نمود نییمطابق وقت تع با  یتخم اصالح شده را تقر عیامسال شروع پروسه توز

 .خواهد شد عیتوز نیاصالح شده به دهاق ندمتن گ ۱۴۰۰۰اوقات  میمطابق تقس

 ۰۰۰، ۵۶۰ با  ی. مجموعه مصرف برنج در افغانستان تقردهدیم لیبعد از گندم، برنج قلم عمده غذا را در افغانستان تشک 

در قسمت برنج  تن است. ۰۰۰، ۲۰۰و واردات ساالنه در حدود  باشدیتن م ۰۰۰، ۳۶۰داخل در حدود  دیتن است که تول

سکتور و استفاده از کود  نیا شدنزهیکانیاست. با استفاده از تخم اصالح شده و م ندهیدر چهار سال آ ییهم هدف ما خودکفا

 .میتوانیم دهیهدف رس نیمناسب به ا یاویمیک

 زهیکانینو، و م نیزمهزار هکتار  ۵۰۰ یاریتخم اصالح شده، آب ،یاستعمال کود بهتر و کاف جهیهستم که در نت نیمطم من

 یمل اجیکرد بلکه غله اضافه از احت میکه کمبود غله مورد ضرورت کشور را رفع خواه نیزراعت نه تنها ا ترشیشدن ب

 تیمصون یسیپال ،یکاف یغذا تیالاقل در بخش موجود ،ییهدف خودکفا ندهیشاءهللا که در چهار سال آداشت ان میخواه

 .دیبخش میحکومت را در کشور تحقق خواه ییغذا

پروگرام  یو مالدار ،یاریکردن غله دارد. وزارت زراعت، آب رهیذخ تیهم چنان ضرورت به ظرف ییغذا تیمصون 

شده  هالویپروگرام اعمار س لیکرونا باعث تعط روسیرا در نقاط مختلف کشور دارد. حالت اضطرار زاده و لوهایاعمار س

و  یاریوزارت زراعت، آب ندهیسال آ یکرد. برا میخواه بیرا تعق هالویفرصت برنامه اعمار س نیما به زودتر یول

زابل،  اتیتن غله در وال ۱۷۰۰۰ یعموم تیجات به ظرفغله یبرا خانهرهیاعمار چهار ذخ یدر بودجه انکشاف یمالدار

 .جوزجان، فراه و خوست را در نظر گرفته است

 ینسبتا خورد برا یهاگاه رهیهزاران ذخ ،یدر دو سال گذشته، خصوصا در سال جار یو مالدار یاریوزارت زراعت، آب 

 نیاعمار چن یبودجه ما برا ندهیسال آ یمردم اعمار نموده. برا یو کچالو برا ازیکشور چون پ یحفاظت محصوالت زراعت

مرکز  ۳۰گاه خورد و  رهیذخ ۱۰۰۰حدود  دارم که الاقل در نظردر  یکمتر است ول یها نسبت به سال جارگاه رهیذخ

  .میاعمار نما ۱۴۰۰پروسس را در سال  شرفتهیمتوسط و پ

  ! صاحبانو لیمحترمو وک 



 روډېنسبت  ېپه برخه ک ووېد م وادېدا ه ېنظر دي، چ ېاقتصاد پوهان په د زیاو د کرن نویمتخصص زویافغانستان کرن د

 ،ېوېم ېلپاره مساعده ده او  تازه او وچ دیتول ووې( م تهیفیهوا د خوندورو) با ک ته نسبي برتري لري. د افغانستان وادونوېه

 ووېد م ،ېشو چ یکوال تونوښپه کمونو ېاند دي، چ ېپه د نیمتخصص زی. کرندي ېلډصادراتو له  خيید تار وادیه یدد

 رډې ونهګپان ېپه برخه ک ۍوالڼد ب ېپه افغانستان ک ېنظر دي، چ ېپه د نیمتخصص هګ. همدارنوړک اتیز رډېحاصالت 

ده . د  ېاچول هګپان ېک ۍوالڼپه ب ېکلونو ک وڅ روېوزارت او دونرانو په ت ېد کرن  ېک اڼپه ر اتویده. د همدغو نظر ورګټ

بانک د مالوماتو  والړی. د نئړته پاملرنه ک ۍوالڼب یېبرخه  رهډې ي،یږنوم « NHLP » ،ېپروژچ هټغ وهیبانک  والړین

 ونوڼب مکهځهکتاره ۴۶۰،۰۰۰او اوس   یچنده شو میدوه ن مهیس ۍوالڼد ب ېپه افغانستان ک ېکلونو ک وڅ روېپه ت ټپر بنس

او  دید تول ېلکه د خرماو د باغونو پروژه، د شکرپار ېپروژ ښې ېپه برخه ک ۍوالڼد ب ېچ ،ېله د ه. سریته وقف شو

پروژه، د بادامو د  ېاو بازارموندن یبسته بند د،یپروژه، د الوبخاره د تول یاو بسته بند دیپروسس پروژه، د عنابو د تول

 هړکېبانک پر والړیدي، ن ېپه حال ک قیپروژه د تطب ولوړد جو ونوڼب زویرګسودا ویپروژه او د لو ېاو بازارموندن دیتول

 دایورته پ ونرډبل  ېچ م،ړوک څېه ېرډې. خو زه به يړختمه ک «NHLP» ملي پروژه ۍاو مالدار ۍوالڼد ب ېچ ،ړیک

 يړک ېاتر ېخبر ینړبانک له چارواکو سره لوم يیایپراخت يیاید اس ېهکله م ې. په ديړوک ونهګپان ۍوالڼپر ب ېچ م،ړک

 .يړوک ۍاو همکار ېسره مرست ږپه هکله به له مو دوېد پوره ک ایتړا ېدد ږزمو یهغو ېلرم، چ لهیدي او زه ه

 ېهل ېکلونو ک وڅ روېپه پار په ت ېاو سبو د ساتن ووې. د ممړپاملرنه وک ګړېانځته  ېاو بازارموندن ېساتن ووېزه به د م 

ندي  ېخون ړېس اريینه ده.مع ېپور هړپه ز رهډې یې لهیشوي، خو پا ړېجو ېخون ړېس یې ېک څپه تر ېشوي، چ ېلځ

دي.  ولړجو وخونوړد س تنهښغو هیلو وهی رانوګخوا د بز ېبلو. د  ګهم ج تګښد چلولو ل وخونوړشوي او د س ړجو

په کال  ،ېده چ لهیاو ه ړک لیکار پ ولوړجو وخونوړس ویلو ۱۴شرکت له خوا د  اید ملي پراخت ېکال ک ۱۳۹۹حکومت په 

 ېوزارت د خپل ېاو د کرن  ي؛ړوک ګپرمخت رډېبه  نوځیشي او د  ړبشپ ېچار وخونوړس ېنځیبه د  ېهه.ش ک ۱۴۰۰

دي. همدارنکه زه به خصوصي  وليین ېپه نظر ک ولړجو وخونوړس وینورو لو ېد در ېک جهیهه .ش کال په بود ۱۴۰۰

   .يړک ړېجو ېخون ړېپر اساس س تید اقتصادي معقول ېک مویس لوېالبېپه ب وادېد ه ،ېچ ومڅسکتور وه

د افغانستان مهم صادراتي توکي  ېوېم ېووچپاملرنه ووشي.  هښاو سبو وچولو ته  ووېد م دیسره جوخت با وخونوړس له

په  ېک اشتویم ویوروست ېوزارت پام شته او په د ېته د کرن کيټ ې. دويټیټکچه  ایتړته د ا وخونوړوچول س ېوېدي. د م

 ادید ازد ویترکار وواوېدي. د م يړک ړېجو ېزخونیمم ایتړپه و چولوو وروګان نهټد لس زره  هږتر ل ږل ېک تیهرات وال

له خپلو هلو  ږپالن پر اساس ندي شوي. مو وید  ېلځ ېشوي دي، خو دغه هل ېلځ ېاو تحفظ لپاره خصوصي او دولتي هل

لپاره وي.  دوېد رفع ک اوویتړا وګړانځمو د  ېلځ ېولرو او هل ېرېلپاره شم اوویتړد ا ېاخلو چ لهیپا هښنه هغه وخت  لوځ

پر اساس د  روېشي، ددغو شم ولټرا ېرېوزارت له خوا شم ېمحصوالتو لپاره د کرن زوید کرن ،ېچ مړوک هڅزه به ه

 . ولشيټبازارونه و ل والړیشي؛ او د محصوالتو لپاره کورني او ن تهځرامن ېاویمحصوالتو د تحفظ لپاره اسانت

 هڅبه ه ېپه وخت ک ېادار . زما دیبازار پاکستان او هندوستان د خيیمحصوالتو د صادراتو لپاره تار زوید کرن ږزمون 

 رهډېشي. خو  لړور ک ایمحصوالتو د صادراتو لپاره دغو عنعنوي بازارونو ته پراخت زوید افغانستان د کرن ېوشي، چ

 . خو غني او پرمخ تللي بازارونه دووټاو غني بازارونه ول یومحصوالتو لپاره ن زویدخپلو کرن ږمو ېمهمه ده، چ

«WTO» ونوډرډنټس يیایروغت والړین دیمحصوالت با زیکرن ږ. زمويړسره سم محصوالت غوا ونوډرډنټس يیایروغت 

غني او  هګتو ګړېانځمحصوالتو صادرات، په  زوید کرن ېچ م،ړپاملرنه وک ګړېانځته  ېبرخ ېسره سم وي. زه به د

خپل  ېشو چ یو کوال ږن موممک ېبرابر وي. په دغو بازراونو ک ارونویمع يیایروغت والوړیتللي بازارونو ته په ن مخپر

 ولوټزما د کاري اجندا تر  تیمحصوالتو مدر زوید کرن ېدا چ هډ. لنوړک څخر هیب هګچنده ج ېدر –محصوالت په دوه 

 . ید یکټمهم 

  ! صاحبان محترم لیوک

 یمبتن عیصنا جادیارزش محصوالت کمک کند ا ادیو ازد یما را در حفظ محصوالت زراعت تواندیکه م گرید تیفعال کی

 ریوجود دارد. من به صفت وز یگزار هیسرما یبرا یادیز یهاقسمت چانس نیبر زراعت است. من باور دارم که در ا

هستند توجه خاص خواهم کرد. من از  یوانیو ح یزراعتبر محصوالت  یکه مبتن عیبه صنا یو مالدار یاریزراعت آب



مورد  نیدر ا یگذارهیبه سرما قیرا تشو نیکه از توان حکومت بلند نباشد و متشبث یمال یهاو کمک ها،یسیمقررات، پال

 .خواهم کرد یقو تیکند حما

 دایاشاره به جنگالت داشته باشم. جنگالت افغانستان در چهار دهه گذشته شد خواهمیبحث زراعت م ریدر قسمت اخ 

جنگالت را آغاز  یایپروگرام اح یو مالدار یاریت، آببختانه در چند سال گذشته وزارت زراعمتضرر شده اند. خوش

. در باشمیجنگالت م یایفعال اح اریطرفدار پروگرام بس یو مالدار یاریزراعت و آب ریکرده است. من هم به صفت وز

 گریهکتار د ۲۰.۰۰۰و  اءیمجددا  اح یعیجنگالت طب ارټهک۱۰.۰۰۰هر سال حد اقل  ندهیچهار سال آ ینظر دارم که برا

درختان پسته دارد  ینمو یکه خاک مساعد برا اتی. همچنان از توسعه جنگالت پسته در والردیتحت حفاظت قرار گ

از  هیبونیریو ش نگیچون ه یخواهم کرد و به توسعه جنگالت جلغوزه و چهار مغز توجه خواهم کرد. نباتات طب تیماح

 .توجه خواهم کرد یدو نبات طب نیقلم قابل مالحظه صادرات کشور بوده و من در توسعه زرع ا کیدراز  انیسال

 ! صاحبان محترم لیوک

ثور  یافغانستان قبل از کودتا یمالدار یمساعد است و سکتور یپرورش مالدار یافغانستان برا یایوجود آن که جغراف با

داشته  یمنف اریبس ریافغانستان تاث یسال در کشور بر سکتور مالدار ۴۰از  ترشیب یهابود، متاسفانه که جنگ یقو ۱۳۵۷

 .سکتور توجه شود نیبه ا خواهمیرشد دارد. من م یراامکانات قابل مالحظه ب یاست. سکتور مالدار

. دکریتخم مرغ را از خارج وارد م ونیلیها مهزار تن گوشت مرغ، و صد ۱۲۰ده سال قبل افغانستان ساالنه در حدود  

 داتیشده. فعال تول ادیسکتور به قدر مالحظه ز نیا داتیحاال تول یحکومت از سکتور مرغ دار یویحما استیس جهیدر نت

هزار تن است. هم چنان ساالنه تقاضا  ۷۶.۰۰۰ما در حدود  اتتن است و وارد ۲۱۹.۰۰۰گوشت مرغ در حدود  یداخل

و واردات در حدود  ضهیب ۶۰۰.۰۰۰تخم مرغ در حدود  یداخل دیاست، تول ونیلیم ۱۲۰۰تخم مرغ در حدود  یبرا

 یتیامن یقوا یبرا یسکتور مرغ دار یداخل داتیاز تول دیحکومت، خصوصا خر یویحما استیاست. س ضهیب۵۶۰.۰۰۰

هدف قرار دهم و  ثیرا به ح یدر سکتور مرغ دار ییخودکفا خواهمیسکتور داشته. من م نیمثبت بر رشد ا ریکشور تاث

هدف واقع گرا است و انشاهللا که در  کیسکتور  نیدر ا ییکنم. هدف خودکفا تیسکتور حما نیا دارتریو پا ترشیباز رشد 

سکتور خودکفا خواهد شد. با وجود  نینده کشور در ایو حکومت در ظرف چهار سال آ یسکتور خصوص یهمکار جهینت

: ضرورت به ورود میبه خارج هست یدر دو ساحه هنوز هم متک یصورت گرفته ول یهاشرفتیسکتور پ نیکه در اآن

. باشدیدر دو موارد فوق هم م ییسکتور هدف ما خودکفا نیا یرشد عموم یها. در پهلوها، و خوراکه مرغمرغجوجه

ه باشم که تخم مرغ، گوشت مرغ و دانه مرغ داشت یداخل دیتول یبه اندازه کاف خواهمیم ندهیکه در چهار سال آ نیخلّص ا

هدف استفاده خواهد  نیبه ا دنیرس یضرورت به ورود هم چو اموال نشود. حکومت از همه امکانات دست داشته خود برا

 .کرد

 یسنجش ضرورت ساالنه مردم افغانستان، برا کیدر افغانستان بلند رفته. بر اساس  یمصرف ماه ریچند دهه اخ در

از  یویحما یسیاما پال میدر داخل کشور ندار یماه دیاز تول قیار دقتن است. ما آم ۱۴.۶۰۰در حدود  یگوشت ماه

هدف  کی یماه دیدر تول ییمن خودکفا دهیما داشته. به عق یداخل داتیمثبت بر تول ریاز طرف دونران تاث یپرورش ماه

 تیحما ه،یرا ته یمن، پالن مفصل پرورش ماه یتحت رهبر ،یاریو آب ،یاست. وزارت زراعت، مالدار نانهیبواقع

 .اوقات در نظر دارد میپالن را مطابق تقس قیحاصل، و تطب یپرور یماه یهاپروژه لیتمو یدونران را برا

قلم عمده  کیثور  یقبل از کودتا یوانیگوسفند، بز و گاو هستند. محصوالت ح واناتیح نیترمهم یاما در سکتور مالدار 

. در میکنیثور افغانستان صادرات گوشت داشت. فعال ما گوشت وارد م ییودتا. قبل از کدادیم لیرا تشک یمحصوالت مل

به  یبه سکتور مالدار خواهمیصورت نه گرفته. من م یاقتصاد تیقولو با مع یاقدامات قو یقسمت رشد سکتور مالدار

است اما بودجه  یوزارت زراعت شامل پرورش مالدار یفعل یهاکه پروگراممثل سکتور زراعت توجه کنم. با وجود آن

در قسمت  خواهمیاست. به صورت مشخص م یاریزراعت و آب یهاکمتر از بودجه سکتور اریسکتور بس نیداده شده به ا

 یهانسل جیچنان تروسکتور کمک شود. هم نیرشد ا یچرها براعلف یایها و احرمه ادیبا مالداران، ازد یوانیصحت ح

در افغانستان به  یافغانستان داشته باشد مهم است. مال دار طیبا شرا یو توافق و سازگار ترشیب دیو گوسفند که تولبز 

کالن  یهافارم یاقتصاد تیمطالعه داشته باشم که معقول کی خواهمی. مردیگیتشبث کوچک صورت م یشکل عنعنو

است  نانهیبخصوصا گوشت، هدف واقع ،یوانیسمت محصوالت حدر ق ییکه خودکفا نیکنند. خالصه ا یابیرا ارز یمالدار



 یهاافتهیکشور از  نرا در وزارت زراعت داشته باشم تا مال دارا یفعال مالدار اریو من کوشش خواهم کرد که قسمت بس

 .شود ادیکشور ز نیا یوانیسکتور استفاده کند و محصوالت ح نیا یعلم

سکتور رخ  نیخوب در ا شرفتیکه در چند سال گذشته پاست. با وجود آن یسکتور مالدار یگریمحصول عمده د اتیلبن

ضرورت  ن،یتخم کیاست. بر اساس  ادیما ز اتیاست که هنوز هم واردات لبن نیا تیواقع شرفت،یپ نیبا وجود ا یداده ول

تن است  کیمتر ونیمل ۲ما در حدود  یداخل داتیحال که تول رتن است د کیمتر ونیمل ۳در حدود  ریساالنه کشور به ش

در تفاهم با سکتور  ،یو مالدار یاری. بنا  وزارت زراعت آبمیدار ریتن واردات ش کیمتر ونیمل کیو ساالنه در حدود 

  .فراهم خواهد کرد اتیو انکشاف صنعت لبن یتوسعه سکتور مالدار یمساعد برا نهیزم ات،یلبن یخصوص

 نی. من به مامورمی. متاسفانه که ما ارقام موثق نه دارباشدیمؤثر نم اریبس یبدون ارقام و بدون اهداف ارقام یسیپال

را جمع کنند تا به  اتیو واردات لبن یداخل دیخواهم داد که ارقام موثق عرضه و تقاضا، تول تیوزارت زراعت هدا

باشد. من از  اتیدر سکتور لبن ییخودکفا دیهم هدف ما با باز یلکه چه مقدار کار ضرورت است. و میبفهم قیصورت دق

را دوام  اتیموجود کمک به سکتور لبن یهاکمک کنند، پروژه اتیدونران خواهش خواهم کرد تا ما را در رشد سکتور لبن

و ما را در هدف  زند،مقصد فعال سا نینو را به ا یهاتوسعه دهند، پروژه اتیها را به همه والپروژه تیدهند، ساحه فعال

بالعوض دونران، وبا  یهاکمک ،یویحما یهاکمک کنند. با استفاده از تعرفه اتیدر سکتور لبن ییخودکفا نانهیبواقع

و انشاهللا خودکفا  میسکتور را رشد بده نیا ندهیدر چهار سال آ توانیم اتیمحصوالت لبن یبلند برا یتقاضا تیموجود

سکتور  نیکه ا میهست نیسکتور مؤثر بوده و مطم نیمت در چند سال گذشته در رشد احکو یویحما یهایسی. پالمیشو

 .حکومت را خواهد داشت یقو تیحما

 ! صاحبانو لیوک محترمو

 ولوګلپاره مستقله اداره لرو. اصال  اوس دغه اداره د اوبول تیرید اوبو د مد ږمو ېک لید افغانستان د حکومت په تشک اوس

لري. خو  تیمسؤل تیرید اوبو د مد ېپه کروندو ک ېوازیوزارت  ېلري. د کرن تیمسؤل لیاو تعم نیزاډیپروژو د  وید لو

او  ولوګاوبول ،ې. د کرنیمهم د ېک ولوګپه اوبو ل هډوزارت ون ۍاو مالدار ولوګاوبول ،ېهم د کرن ایسره ب تیمحدود ېله د

 مید اوبو د تنظ ېپه کروندو ک ېک جهیبود اريیاخت ریغپه  ېپروژ «EATS» وزارت راتلونکي مالي کال لپاره د ۍمالدار

 .شي وبهړخ مکهځ ارهټهک( ۸۵۰۰۰ ېدږسره به )ن دوړېپه بشپ ېپروژ ېدد ېلري، چ جهیبود الرډ ونهیلیم ۶۵ ېدږلپاره ن

فوق  ېاویتړا يیایپراخت وادېد ه ېده، متاسفانه چ ایتړته ا ېجی. د پالنونو د تحقق لپاره کافي بوديیږک وډپو په شون يیوا

 ېلکیپروژو په تمو يیایدونران د پراخت ېچ ،ید لیمحدود دي. همدغه دل رډېاو د دولت خپل مالي امکانات  رډېالعاده 

د اقتصاد لپاره او د عوامو د بهتر ژوند لپاره  وادېد ه ېپروژ ۍاو مالدار ېرند  ک ېلري. دونران دا مني، چ هډمهمه ون

په روان  ېورکوله خو متاسفانه چ جهیبود هټوزارت ته غ ۍاو مالدار ولوګاوبول ،ېد کرن ونرانوډدي. پخوا  ېنړیا ېرډې

 ېچ مړوک څېه ېرډېبه  زهخو  ېکمه شو هڅ ږل جهیاو د وزارت بود ېلړوت ېپروژ ېنځی ،یې ېک (۱۳۹۹مالي کال )

  .يړمرستي وک ېکلکسره  ږله مو ېپه برخه ک ۍاو مالدار ولوګاوبول ،ېد کرن ېچ مړته قناعت ورک ونرانوډ

 ! صاحبان محترم لیوک

. میدر حکومت ضرورت دار تیبهتر در افغانستان به شفاف ندهیآ یمشکل کالن در افغانستان است. ما برا کی یادار فساد

که امور  کنمیکوشش م تیاست. من نها یدر اجراات موسسات حکومت تیها هم شفافدوام کمک یشرط دونران برا

نظارت وزارت را  تیظرف ،یو استخبارات یسیپول ،یعدل اترود. عالوه بر اتکا بر موسس شیکامل به پ تیوزارت با شفاف

  .میکرده باش یقو شرفتیدر امور پ تیخواهم کرد تا در تحقق شفاف هیهم تقو

 یالدارو م یاریزراعت، آب شرفتیکه در پ میداشته باش التینظر خواهد شد تا تشک دیوزارت تجد التیبر تشک چنانهم

 دیما با التیتشک دیوزارت مرکز محور است. در حال که با یفعل التیکه تشک دهدینشان م ییمؤثرتر باشد. مرور ابتدا

نفر  ۸۶۰ما در حدود  جیترو یبشر یرا دارد. فعال  قوا یزراعت یپخش معلومات علم تیمسوول جیدهقان محور باشد. ترو

نقش  یزراعت یما در پخش معلومات علم جیترو یکه قوا خواهمیکم است من م اریتعداد بس نی. اباشدیکل کشور م یبرا

. مینماحاصل  جیترو یبرا یکاف لیتشک کیداشته باشد و کوشش خواهم کرد که موافقت حکومت را به ارتباط  یکاف



 جیبخش ترو نیدر بهتر شدن زراعت استفاده کند و رابطه را ب یپژوهشگران زراعت یهاافتهیاز  دیوزارت زراعت با

  .سازد یزراعت قو یوزارت زراعت و مراکز علم

با  یدارد. در همکار یافراد مسلک ادیضرورت به استخدام تعداد ز یو مالدار ،یاریکار وزارت زراعت، آب چنانهم

  .شود هیدر استخدام تقو یساالرستهیکوشش خواهم کرد که اصل شا یمستقل اصالحات ادار استیر

 ! محترم یوکال

مٔوسسات را هم دارم؛ در دو دهه گذشته  نیچن تیریرا دارم؛ من تجربه مد یکالن دولت یهامؤسسه تیریمد یفهم علم من

 اریبس یو مالدار یاریام. ساحه کار در وزارت زراعت، آبرفته شیپ یام با پالن کاررا که اداره کرده یهمه موسسات دولت

ام و فعال  ها را در سکتور زراعت مطالعه کردهها و فرصتبه چالش ربوطاست. من در چند ماه گذشته موضوعات م عیوس

دارم؛ از  یمقدمات یوزارت بر موضوعات مسلط هستم، پالن کار نیا یکه با وجود وسعت ساحه کار کنم،یاحساس م

 یمصدر خدمت برا کسب کنم و هم کیخود نام ن یشاءهللا که هم براو ان توانمیوزارت برآمده م نیخوب ا تیریعهده مد

تالش خواهم کرد تا شما  نی. آخردیبده یدییتأ یرا میو برا دیمحترم بر من اعتماد کن یاست که شما وکال دیکشور شوم. ام

 .نسازم دیخود ناام یرا از کارها

 قیهللا التوفمن و

 وي افغانستان ېد تل

 باد افغانستان ندهیپا

 شن افغانستان سهی


