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ملت ته د دولت حساب ورکولو

په ناسته کې د کرنې وزیر ډاکټر انوارالحق احدي وینا
بسم الله الرحمن الرحیم
د رسنیو محرتمو استازو ،اطالعاتو ته د الس رسی محرتم
کمیسیون ،محرتمو خویندو او ورونو السالم علیکم ورحمت
الله وبرکاته.

خــوښ یــم ،چــې نــن د افغانســتان د کرنــې ،اوبولګولــو او
مالــدارې د وزیــر پــه صفــت تاســو تــه ددې وزارت د  1399یــم
کال د کړنــو پــه هکلــه معلومــات درکــوم.
کرنــه او مالــداري د افغانســتان د اقتصــاد لویــه برخــه جــوړوی .د
هېــواد  56ســلنه خلــک مســتقیامَ پــه کرنــه او مالــداري مــروف
دي او د مــي عوایــدو  28ســلنه لــه همــدې ســکتور نــه تهیــه
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کېــږي .د کرنــې ،اوبولګولــو او مالــدارۍ وزارت موخــه داده
 ،چــې پــه هېــواد کــې ،کرنــه او مالــدارۍ تــه وده ورکــړي ،د
کرنیــزو او حیــواين محصوالتــو تولیــد ډېــر کــړي او د دهېــوا
د مــي اقتصــاد پــه وده کــې کرنــه او مالــدارۍ ښــه ونــډه
ولــري .برســیره پــردې دا وزارت د هېــود د طبیعــي رسچینــو د
ســاتني او روزين او د چاپېریــال لــه ســاتنې رسه د مرســتې...

در  ۱۳۹۹میزان تولید محصوالت زراعتی افزایش یافته است
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گپ دهقان

یکی از مزیتهای جمهوریت ،پاسخگو
بودن نهادها است

در چندیــن ســال اخیــر ،شــبکههای اجتامعــی بــا موجــی
از انتقادهــا ،پرســشها و نظرهــا در زمینههــای مختلــف و
بــه آدرس نهادهــا و شــخصیتهای مختلــف بــوده اســت.
هیــچ کســی حرفــی در دل نــدارد کــه نگویــد و ســوالی نــدارد
کــه پاســخ نخواهــد .گرچــه پدیدههایــی چــون شــبکههای
اجتامعــی و ارتباطــات نویــن ،در گذشــته وجــود نداشــت ،امــا
محــض وجــود آزادی اســتفاده از آزادی بیــان و پرس ـشگری،
ویژهگــیای اســت کــه تنهــا در نبــود آن میتــوان ارزش آن
را بــه معنــای واقعــی دانســت .آزادی بیــان و پرســشگری
و پاســخخواهی ،لــزوم پاســخدهی مســووالن بــه مــردم و
لــزوم تحمیــل احســاس مســوولیت بــر مســووالن امــروزی ،از
ویژهگیهــای جمهوریــت اســت.
ایــن وضعیــت بــا ایــن میــزان آزادی ،در تاریــخ نظامهــای
کشــور مــا وجــود نداشــته اســت و تجرب ـهای ایــن چنیــن بــه
عنــوان آکســیجن مردمســاالری میتوانــد تلقــی شــود.
انتقــاد ســازنده ،چنــان کــه از نامــش پیداســت ،بــه اصالحــات
میانجامــد ،پرســشگری و لــزوم پاســخگویی شــفافیت بــه
میــان مـیآو َرد و گــردش آزاد اطالعــات و بــاز کــردن گرههــای
کــور اطالعرســانی ،میتوانــد فصلهــای جدیــدی از روشــنی
مردمســاالری را بــه ارمغــان بیــاورد.
در ادامــهی ایــن وضعیــت ،دولــت افغانســتان همــه ســاله
برنامــهی پاســخدهی دولــت بــه ملــت را بــا فرمــان رییــس
جمهــور راهانــدازی میکنــد .محمــدارشف غنــی رییــس
جمهــور کشــور از نهادهــا خواســته اســت کــه بــه صــورت
شــفاف و خــود مســووالن درجهیــک نهادهــا در پاســخدهی
نهادهــای مربوطشــان بــه ملــت ،حضــور یابنــد .شــهروندان از
ایــن برنامههــا کــه زنــده نــر میشــود ،اطالعــات بــه دســت
میآورنــد و در کنــار رســانهها کــه از ایــن برنامههــا گــزارش
میســازند ،کمیســیون دسترســی بــه اطالعــات ،دیدهبــان
شــفافیت و شــاری دیگــر از نهادهــا ،از آن نظــارت میکننــد
و بنــا بــر ایــن ،نهادهــا نیــز میکوشــند بــه بهرتیــن روش ،بــه
ملــت پاســخ بگوینــد تــا بتواننــد قناعــت خاطــر مخاطبــان،
گزارشگــران و ناظــران را بــه دســت بیاورنــد.
امــروز دوشــنبه ،نوبــت پاســخدهی وزارت زراعــت ،آبیــاری
و مالــداری بــه ملــت اســت .مــا کوشــیدهایم بــه بهرتیــن
شــکل ممکــن ،پاسـخگو باشــیم .بــه همیــن خاطــر اســت کــه
شــارهی کنونــی هفتهنام ـهی دهقــان را ویــژهی پاس ـخدهی
بــه ملــت ســاختهایم و در آن ،دربــارهی متامــی کارهــای
بــزرگ وزارت زراعــت در ســال مالــی  ،۱۳۹۹گزارشدهــی
کرد هایــم.
وزارت زراعــت ،در ســه ســال اخیــر ،همــواره در اطالعرســانی
بهــر ،در رأس نهادهــای بودجـهای دولــت قــرار داشــته اســت.
بــا ایــن پیشــینه ،ایــن بــار نیــز مــا بــا بســتههای معلوماتــی
کامــل ،جالــب و واضــح ،بــه پیــشواز ارائــه اطالعــات و
پاس ـخگویی بــه ســواالت شــهروندان ،خربنــگاران و مســووالن
نهادهــای ناظــر میرویــم.
بــه ایــن باوریــم کــه اطالعرســانی و گــردش اطالعــات ،بــه
عنــوان «آکســیجن مردمســاالری» ،بایــد وجــود گســرده
داشــته باشــد تــا بتوانیــم بــه زعــم و ســهم خــود ،فصلهــای
بهــری از جمهوریــت و دموکراســی را در افغانســتان رقــم
بزنیــم.
زندهباد آزادی

دنده هم لري.
پــه افغانســتان کــې د کرنیــزو محصوالتــو د تولیــد کچــه د
ســیمې د هیوادونــو پــه مقایســه نســبتاَ ټيټــه ده .زمونــږ د کرنیــزو
محصوالتــو د کموالــی عمــده عوامــل د اوبــو کموالــی ،لــه نــوی
تکنالــوژۍ نــه کمــه اســتفاده او د هغــې پــه هکلــه د بزګرانــو
کــم معلومــات ،پــه کرنــه کــې لــه ماشــینو نــه کمــه اســتفاده ،لــه
کیــاوي رسې نــه ناســمه اســتفاده ،او پــه تولیــد کــې د تجــاريت
انګیــزې کموالــی دی.
د کرنــې ،اوبولګولــو او مالــدارۍ وزارت پــه تېــرو څــو کلنــو کــې
هڅــه کــړئ ،چــې د یــوې منظمــې ســراتیژی او کاري پــان پــر
اســاس د پورتــه ذکرشــویو نیمګړتیــاو پــه هکلــه اقدامــات وکــړي
ترڅــو دهیــواد کرنیــز محصــوالت ډېــر يش.
د کرنــې ،اوبولګولــو او مالــدارۍ د وزارت د کار ســاحه ډېــره
پراخــه ده؛ .ددې وزارت د ټولــو هغــو فعالیتونــه چــه پــه 1399
کال کــې یــې اجــرأ کــړي پــوره راپــور بــه ډېــر وخــت ونیــي .د
کرنــې وزارت د خپلــو ټولــو فعالیتونــو مفصــل راپــور نــر کــړئ
او تاســو یــې د وزارت د معلوماتــو لــه دفــر نــه تــر الســه کولــی
شــی .نــن بــه زه پــه اجاملــی ډول د وزارت د  1399کال عمــده
فعالیتونــو بانــدې وغږیــږم.
رسه لــه دې ،چــې د کرونــا ناروغــي لــه املــه پــه کارونــو کــی یوڅه
کمزورتیــا طبیعــی وه خــو د کرنــې ،اوبولګولــو او مالــدارۍ وزارت،
د کرونــا لــه ســتونزې رسه رسه ،پــه  1399کال کــی ډېــر فعــال ؤ.
یــاد وزارت خپلــه عــادي بودیجــه ،چــه  1300میلونــه افغانیــو پــه
حــدود کــې وه ،تقریبــا ټولــه مــرف کــړه او پراختیایــي بودیجــه
چــه لــه  14ملیــاردو افغانیــو جګــه وه 80 ،ســلنه یــې ولګولــه.
دا چــې د کال پــه نیامیــې کــې د وزارت انکشــايف بودیجــه
فــوق العــاده ډېــره شــوه 80 ،ســلنه مــرف د تقدیــر وړ دی.
پــه هــر حــال ،اوس بــه تاســو تــه د وزارت د  1399کال د غټــو
پراختیایــي فعالیتونــو پــه هکلــه نســبتاً لنــډ معلومــات درکــړم.
حضار محرتم!
افغانســتان از لحــاظ اقلیمــی ســاحه خشــک یــا نیمــه خشــک
اســت .بنــا ًء آبیــاری نقــش عمــده در بلنــد بــردن ســطح
محصــوالت زراعتــی دارد .وزارت زراعــت ازدیــاد زمینهــای
زراعتــی آبــی را یکــی از کارهــای عمــده خــود میدانــد .قبــل
از کودتــای ثــور  ۱۳۵۷افغانســتان  ۳.۲میلــون هکتــار زمیــن
آبــی داشــت .در نتیجــه جنگهــا ســاحه زمیــن آبــی در کشــور
بــه کمــر از دو میلــون هکتــار تنزیــل کــرد .امــا در نتیجــه
فعالیتهــای حکومــت در چنــد ســال گذشــته بیشــر از ۵۰۰
هــزار هکتــار زمیــن کــه المــزروع شــده بــود بــار دیگــر بــه زمیــن
آبــی تبدیــل شــد.
در ســال  ۱۳۹۹وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری  ۱۲۱شــبکه
آبیــاری ۴۳۵ ،کانــال فرعــی درجــه دوم و درجــه ســوم۱۲۰ ،
ذخیــره گاه خاکــی آب بــاران ۱۲۱ ،آبریــزه کوچــک آبیــاری،
 ۲۰۰چکــدم ۱۷ ،حــوض ذخیــره آب را ســاخته و  ۱۰۰پایــه واتــر
پمــپ ســولری را توزیــع کــرده اســت .در نتیجــه فعالیتهــای
انکشــافی آبیــاری ،وزارت زراعــت در ســال  ۱۳۹۹در حــدود
 ۹۷.۰۰۰هکتــار زمیــن آبیــاری شــده اســت.
بــه صــورت مشــخص در ســال  ۱۳۹۹ســاحه کشــت گنــدم پنــج
فیصــد زیــاد شــد ،ســاحه کشــت شــالی  ۱۵فیصــد بیشتــر
شــده و  ۲۵فیصــد جلــو ضایعــات آب گرفتــه شــد .بــا اعــار
بیــش از هفــت هــزار مــر دیــوار اســتنادی و گبیــون ،بیشتــر
از  ۴۰۰۰هکتــار زمیــن زراعتــی در مقابــل تهدیــد دریــا حفاظــت
شــده .سیســتم آبیــاری قطــرهای از آب کــم اســتفاده اعظمــی
میکنــد .در ســال  ۱۳۹۹وزارت زراعــت و آبیــاری ایــن سیســتم
را در هشــت هکتــار زمیــن تجربــه کــرد.
آبیــاری قســمت مهــم پروگرامهــای انکشــافی وزارت زراعــت در
آینــده هــم خواهــد بــود .بــرای ســال  ۱۴۰۰هــم مــا برنام ـهی
وســیع بــرای اعــار شــبکههای آبیــاری ،کانالهــا ،چکدمهــا،
و دیوارهــای اســتنادی داریــم .توقــع داریــم کــه در ســال ۱۴۰۰
هــم در حــدود  ۸۰هــزار هکتــار زمیــن بیشتــر آبــی شــود و یــا
آب کافــی برایــش برســد .وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری

اســتفاده از سیســتم آبیــاری قطــرهای را در ســال  ۱۴۰۰و بعــد
از آن هــم انکشــاف خواهــد داد.
عــاوه بــر ازدیــاد زمیــن آبــی ،تخــم اصــاح شــده در ازدیــاد
حاصــات زراعتــی نقــش عمــده دارد .قــرار اســت کــه تخــم
اصــاح شــده حاصــات را در حــدود  ٪۳۰زیــاد ســازد .وزارت
زراعــت ،آبیــاری و مالــداری در مــاه عقــرب ســال  ۱۳۹۹پروگرام
توزیــع  ۱۴هــزار تــن تخــم اصــاح شــده گنــدم را بــه  ۲۸۰هــزار
دهقــان در  ۳۴والیــت افغانســتان اجــرأ کــرد .مــا ایــن پروگــرام
را امســال بــه وقتــی کــه قــرار بــود آغــاز شــود رشوع کردیــم ولــی
متاســفانه کــه نســبت بــرف بــاری قبــل از وقــت نتوانســتیم کــه
بیشتــر از  ٪ ۸۰ایــن تخــم را توزیــع کنیــم .تخــم باقــی مانــده
در دور بعــدی بــه دهاقیــن توزیــع خواهــد شــد .دهاقیــن فقــط
 ٪ ۴۰قیمــت تخــم اصــاح شــده را تادیــه میکننــد؛ بقیــه ۶۰
 ٪قیمــت تخــم کمــک حکومــت و بانــک جهانــی بــه دهاقیــن
اســت در ســال  ۱۴۰۰وزارت زراعــت  ۱۶هــزار تــن تخــم
اصــاح شــده گنــدم دیگــر را بــه دهاقیــن توزیــع میکنــد.
تاثیــر تخــم اصــاح شــده بــر محصــوالت خــوب اســت .در ســال
 ۱۳۹۹محصــوالت گنــدم نســبت بــه ســال گذشــته بیشتــر از
 ۳۰هــزار مرتیــک تــن زیــاد بــود .مــن قصــد دارم کــه بــه زودی
پروگــرام توزیــع تخــم اصــاح شــده گنــدم را بهــر تنظیــم منایــم
تــا توزیــع الاقــل دو و ســه هفتــه قبــل از موســم کشــت تکمیــل
و در رسارس کشــور از تخمهــای اصــاح شــده اســتفاده شــود.

برنج هم یک قلم عمده غذای مردم
افغانستان را تشکیل میدهد .زرع
برنج در  ۱۹والیت افغانستان رایج
است .در چند سال اخیر استفاده از
تخمهای اصالح شده برنج تشویق
شده .در سال  ۱۳۹۹ساحه کشت
برنج  ۱۵فیصد زیادتر نسبت به سال
 ۱۳۹۸بود اما حاصالت برنج ٪ ۱۶
بیشتر بود .حاصالت برنج در سال
 ۱۳۹۹بالغ به  ۴۴۰هزار تن شد در
حالی که تقاضا برای برنج در حدود
 ۶۰۰هزار تُن است .پالیسی تشویقی
حکومت در سکتور برنج تاثیر خوبی
داشته و ما امیدوار هستیم که در سال
 ۱۴۰۰و بعد از آن هم قوس صعودی
حاصالت برنج دوام کند .البته وزارت
زراعت به توجه خود به این سکتور
دوام میدهد .وزارت زراعت در سال
 ،۱۳۹۹در چندین والیت برای ترویج
نوع بهرت برنج یک هزار و  ۸۲۰فارم
منایشی را تنظیم کرده تا دهاقین از
نزدیک با انواع بهرت و پر حاصل برنج
آشنا شوند.

ســبزیجات ارزش پولــی بلنــد دارد .وزارت زراعــت در ترویــج زرع
ســبزیجات میکوشــد .در ســال  ۱۳۹۹وزارت زراعــت ۱.۳۵۰
مزرعــهی منایشــی ســبزیجات را در والیتهــای مختلــف کــه
شــهرهای کالن در آنجــا واقــع هســتند تنظیــم کــرده بــود تــا
دهاقیــن بــا تخمهــای برنجــی کــه پــر حاصــل هســتند آشــنا
شــوند .همچنــان ،ایــن وزارت  ۲۱۰ســبزخانه عــری را اعــار
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خــرد
کــرده .و یــک هــزار و  ۲۹۰باغچــه خانگــی ُ
را بــرای خانمهــای بیبضاعــت اعــار کــرده.
هــم چنــان ،ایــن وزارت  ۵۰۰مزرعـهی منایشــی
پختــه و  ۹۰۳مزرعــه منایــش زعفران را در ســال
 ۱۳۹۹تنظیــم کــرد .این وزارت در ســال ۱۳۹۹
در بیــش از  ۴۰۰جریــب زمیــن کــه ســبزیحات
کاشــته شــده بــود ،در  ۱۶۶هکتــار بــاغ انگــور
و در  ۲۲هکتــار بــاغ دیگــر میــوه جــات ،چیلــه
اعــار کــرده و  ۳.۳۹۴ســیت وســایل باغــداری
را بــه باغــداران توزیــع کــرده.
محرتمو حارضینو!
د کرنــې متخصصیــن پــه دې نظــر دي ،چــې
پــه افغانســتان کــې بڼوالــۍ د کرنــې د نــورو
برخــو پــه مقایســه ډېــره ګټــه لــري .افغانســتان
د نــورو هېوادونــو رسه د مېــوو پــه برخــه کــې هــم
د کمیــت او هــم د کیفیــت لــه لحاظــه رقابــت
کولــی يش .د کرنــې وزارت پــه تېــرو څــو کلونــو
کــې باغــدارۍ تــه ښــه توجــه کــړې او پــه لنــډه
مــوده کــې د بڼونــو ســاحه دوه نیــم چنــده شــوې
ده .د  NHLPپــروژې پــه دې برخــه کــې ښــه
فعالیــت کــړی .نــه یــوازې دا چــه د باغونــو
ســاحه ډېــره شــوې بلکــې د ونــو بهــر نســل
او لــه روزل شــویو نیالګیــو نــه اســتفاده شــوې.
پــه  ۱۳۹۹کال کــې د افغانســتان د مېــوو پــه
حاصالتــو کــې  ٪۲۰زیاتوالــی راغلــی .دا وزارت
ډېــری د مېــوه دارو ونــو قوریــې جــوړې کــړي
او پــه  ۱۳۹۹کال کــې یــوازې  NHLPپــه
 ۴۴۱۲۵جریبــو ځمکــه کــې پــه اوو والیاتــو کــې
د  ۳۲۱ملیــون افغانیــو پــه مــرف د مېــوه دارو
ونــو نیالګــي ایښــي دي .همدارنګــه د انګــورو،
آلوبخــارا ،خرمــاو ،آنــارو ،مڼــو ،شــفتالو ،ځمکنــي
توتانــو او توتانــو بڼونــه یــې جــوړ کــړي دي.
متاســفانه چــې نړیــوال بانــک تصمیــم نیولــی،
چــې د NHLPپروګــرام قطعــه کــړي .خــو
بڼوالــۍ د افغانســتان د کرنــې او د مــي اقتصــاد
پــه وده کــې لویــه برخــه لــري او د کرنــې وزارت
هڅــه کــوي چــې د  ۱۴۰۰کال لپــاره لــه ځینــو
نــورو پــروژو نــه یــو څــه بودیجــه د باغــدارۍ
لپــاره راوګرځــوي او د بڼونــو د پراختیــا پــروژې
تــه دوام ورکــړي.
خــو ددې ترڅنګــه مونــږ د آســیایي بانــک رسه
پــه متــاس کــې یــو چــې د  NHLPپــه شــان
یــوه بلــه پــروژه د باغــدارۍ د ودې لپــاره منظــور
کــړي .زه پــه دې هکلــه خوشــبین یــم .د کرنــې
وزارت بــه د باغــدارۍ د ودې پروګــرام تــه دوام
ورکــوي .پــه دې هکلــه د کرنــې وزارت د انګــورو،
آنځــرو ،بــادام او د ســروس د ودې او پروســس
لپــاره اقتصــادي شــورا تــه پېشــنهادونه کــړي.
انشــاءالله چــې دغــه پېشــنهادونه بــه ومنــل
يش ،بودیجــه بــه ورتــه پیــدا يش او د بڼوالــۍ
د ودې پــه برخــه کــې بــه یــو بــل لــوی ګام
واخیســتل يش.
د کرنیــزو محصوالتــو پروســس یــوه مهمــه
موضــوع ده .پروســس کــول یــا زراعتــي صنایعــو
جوړېــدل د کرنیــزو محصوالتــو ارزښــت ډېــر
زیاتــوي .دا وزارت کرنیــز صنعــت تشــویقوي ،لــه
ځینــو کرنیــز صنعتــي فابرکیــو رسه یــې مــايل او
تخنیکــي مرســتې هــم کــړي دي او خوشــبختانه
چــې پــه تېــرو دوو مېاشــتو کــې ځینــې لویــې د
کرنیــز صنعتــي فابریکــې لکــه البــدر ،د کندهــار
کامپلکــس ،او بوســتان ســبز د پروســس

رشکتونــه افتتــاح شــول.
پــه  ۱۳۹۹کال کــې د کرنــې وزارت یــوه لویــه پــروژه
د کرنیــزو محصوالتــو د مدیریــت پــه نــوم وچلولــه.
ددې پــروژې اهمیــت پــه دې کــې وه ،چــې
تشــویش موجــود و چــې د کورونــا د ناروغــي لــه
املــه بــه بندرونــه بنــد يش او د افغانســتان کرنیــز
محصــوالت بــه خپــل عنعنــوي خارجــي بازارونــو
تــه ونــه رســول يش .ددې احتــايل حالــت رسه د
مقابلــې پــه خاطــر ،د حکومــت پــه تائیــد ،د کرنــې
وزارت تصمیــم ونیــو چــې لــه یــوې خــوا ډېــرې وړې
ســړې خونــې د کرنیــزو محصوالتــو لپــاره جــوړې
کــړي او لــه بلــې خــوا ځینــې محصــوالت وچ کــړي،
چــې د اســتفادې عمــر یــې اوږد يش .دغــې
پــروژې لــه یــوې خــوا خلکــو تــه مؤقتــي کارونــه
ایجــاد کــړل او لــه بلــې خــوا یــې زارعینــو تــه وخــت
ورکــړ چــه لــه خپلــو محصوالتــو نــه ښــه اســتفاده
وکــړي .دغــې پــروژې تقریبــا  ۶ملیــارده افغانــۍ
بودیجــه درلــوده ،چــې د  ۵ملیــاردو نــه زیاتــه یــې
مــرف شــوه.
پــه  ۱۳۹۹کال کــې د کرنــې وزارت د کرنیــزو
محصوالتــو مدیریــت د پــروژې لــه الرې پــه ټــول
هیــواد کــې نــږدې  ۱۰۰۰۰صفــر انــرژۍ ســړې
خونــې او ممیزخونــې جــوړې کــړي دي ،چــې لــه
دې جملــې نــه د پیــازو  ۳۵۰۳او د کچالــو ۲۷۴۹
صفــر انــرژۍ زېرمتونونــه ۳۸۶۷،ممیزخونــې او
د انــارو او مڼــو  ۴۷۵صفــر درجــې ســړې خونــې
جــوړې کــړي دي .ددغــو خونــو  ۹۰درصــد ســلنه
مــرف د کرنــې وزارت او  ۱۰مــرف د خلکــو
لخــوا ورکــړل شــوي دي .د یــو اټــکل پــر اســاس
دغــو ســړو خونــو او ممیزخونــو د  ۱۶۵زرو ټنــو
حاصالتــو د ضایــع کېــدو مخــه نیولــې .دغــه پــروژه
پــه خلکــو کــې محبوبیــت لــري او د کرنــې وزارت
پــان لــري چــې د  ۱۵۰۰ – ۲۰۰۰پــورې نــورې
همداســې ســړې خونــې او ممیزخونــې پــه بېلوبېلــو
والیاتــو کــې پــه  ۱۴۰۰کال کــې جــوړي کــړي.
ځنګلونــه د افغانســتان مهمــه طبیعــي شــتمني
ده .د ثــور لــه کودتــا نــه مخکــې افغانســتان (
 )۱۰۹میلیــون هکتــاره ځنګلونــه درلــودل .د تېــرو
 ۴۲کلونــو پــه جنګونــو کــې ځنګلونــو تــه ســخت
زیــان رســېدلی ،چــې پــه کال (  ) ۲۰۰۱کــې
د افغانســتان د ځنګلونــو ســاحه ( ) ۱.۳میلیــون
هکتــارو تــه راټیټــه يش .خــو د کرنــې وزارت د
حکومــت د پالیســۍ پــه چــوکاټ کــې پــه تېــرو څــو
کلونــو کــې هڅــه کــړې ،چــې ځنګلونــه بېرتــه احیــا
کــړي او تــر اوســه یــې څــه بانــدې  ۴۸۰زره هکټــاره
ځنګلونــه احیــا کــړي دي .البتــه د ټولــو ځنګلونــو
احیــا د ژونــد د محیــط پــر کیفیــت بانــدې ښــه اثــر
لــري .خــو پــه ځنګلونــو کــې د پســتې ،ځنغوزیــو او
چارمغــزو ځنګلونــه خــاص اقتصــادي اهمیــت هــم
لــري .دا د حکومــت پالیــي ده ،چــې ځنګلونــه
پــه لویــه کــې او د پســتې ،ځنغوزیــو او چارمغــزو
ځنګلونــه پــه خــاص ډول احیــا او پراخــه کــړي .پــه
همــدې اړونــد د کرنــې وزارت پــه  ۱۳۹۹کال کــې
 ۲۰۹۵۰۰۰اصلــه د ځنغوزیــو او چارمغــزو نیالګــي
روزيل او  ۳۲۲۳هکتــاره د چارمغــزو او ځنغوزیــو
ځنګلونــه بېرتــه احیــا کــړي او توســعه یــې ورکــړې
ده .ددې درې واړو غوزیــو بیــن امللــي بازارونــه
ښــه دي او د کرنــې وزارت پــه  ۱۴۰۰کال کــې
پــان لــري ،چــې تقریبــا  ۱۰۰۰۰هکتاره د پســتې،
د ځنغوزیــو او چارمغــزو ځنګلونــه احیــا کــړي او
 ۶،۴ملیونــه نیالګــي بــه غــرس کــړي.

خوســت ،کونــړ ،نورســتان او لغــان کــې پروګرامونــه
پــه نظــر کــې نیــول شــوي دي .پــه  ۱۴۰۰کال کــې
پــه ننګرهــار او لغــان کــې پــه  ۳۱۸هکتــاره ځمکــه
کــې  ۲ملیونــه د بېــرې نیالګــي غــرس يش.
همدارنګــه ،زعفــران ،زیــره ،انجــه او خــوږه ولــه ښــه
تجــاريت ارزښــت لــري او د کرنــې وزارت ددغــو بوټــو د
تولیــد د زیاتولــو او تجــارت پــه هکلــه فعالیــت کــوي.
پــه  ۱۳۹۹کال کــې د زعفــران تولیــدات  ۲۱ټنــو تــه
ورســېد چــه د بــازار بیــه یــې  ۱۸ملیونــه ډالــرو پــه
حــدودو کــې دی .د زعفــران تولیدوونکــي ســږ کال د
کورونــا لــه املــه د یــو څــه مشــکالتو رسه مــخ دي خــو
هیلــه ده چــې پــه  ۱۴۰۰کال کــې بــه دغــه ســتونزې
هــوارې يش .د انجــې د تولیــد د ډېرولــو لپــاره هــم د
کرنــې وزارت د انجــې لــه رشکــت رسه پروګــرام لــري،
چــې ددې نبــات تولیــد او عوایــد بــه ډېــر زیــات يش.

حضار محرتم!
مالــداری قســمت مهــم اقتصــاد افغانســتان اســت.
وزارت زراعــت و مالــداری اهمیــت مالــداری را درک
میکنــد .متاســفانه کــه در چنــد ســال گذشــته
بودجــه مالــداری نســبتا کــم بــود .مــن کوشــش
میکنــم کــه توجــه دونــران را بــه اهمیــت مالــداری
جلــب کنــم و صحبتهــای مقدماتــی در ایــن
مــورد صــورت گرفتــه .مــن خوشــبین اســتم کــه بــه
هــان طــور کــه رسمایهگــذاری بانــک جهانــی در
باغــداری افغانســتان تغییــر قــوی را در باغــداری
آورد ،رسمایهگــذاری بانــک آســیایی در ســکتور
مالــداری تغییــرات کالن مثبــت را در ایــن ســکتور
بــه میــان بیــاورد .قســمت اعظــم فعالیــت وزارت
زراعــت و مالــداری در قســمت مالــداری متوجــه
صحــت حیوانــی بــوده .در ســال  ۱۳۹۹بیشــر از ۵.۵
ملیــون دوز واکســین بــه حیوانــات تزریــق شــد .هــم
چنــان ســه بــاب کلینیــک در والیــات کابــل و کنــدز
ســاخته شــد و قــرارداد بــرای ســاخت  ۵۷کلینــک
ســاحهای وترنــری امضــا شــد .وزارت شــش استیشــن
القــاح مصنوعــی را در کابــل ،کــر ،هلمنــد ،تخــار و
بدخشــان ســاخت.
افغانســتان ســاالنه  ۲۹۰هــزار تــن گوشــت مــرغ
مــرف میکنــد .در چنــد ســال گذشــته حکومــت
سیاســت حامیــت از تولیــد داخلــی گوشــت و تخــم
مــرغ را تعقیــب کــرده کــه اثــر آن بــر رشــد ایــن ســکتور
فوقالعــاده بــود .حــاال تولیــد داخلــی مــا تقریبــاً
 ۲۲۰هــزار تــن گوشــت مــرغ و  ۶۰۰هــزار بیضــه
تخــم اســت .حکومــت فع ـاً هــم از تولیــدات داخلــی
حامیــت میکنــد .وزارت زراعــت بــا رشکتهــای
مــرغ داری کمــک میکنــد و طرفــدار دوام سیاســت
حامیتــی حکومــت از ایــن ســکتور اســت .در ســال
 ۱۳۹۹وزارت زراعــت چهــار هــزار و  ۷۲۲فــارم مــرغ
تخمــی  ۲۰.۶۰و ۱۰۰قطعـهای را در چندیــن والیــت
افغانســتان ســاخت .همچنــان ایــن وزارت امســال
در ســاخت  ۴۰فــارم کالن مرغــداری کمــک مالــی
کــرده اســت .ایــن وزارت  ۵مرکــز پروســس شــیر را کــه
کالنتریــن آن در کابــل بــه ظرفیــت  ۳۰۰۰۰لیــر
و پنــج مرکــز جمــعآوری شــیر را ســاخت .همچنــان
ایــن وزارت و ســکتور خصوصــی ۳۵۰ ،فــارم ماهیــان
گرمآبــی و رسدآبــی را در  ۱۳۹۹ســاخته اســت.
بــا وجــود آن کــه کارکــرد وزارت خــوب اســت ،ولــی
احتیاجــات وزارت بســیار زیادتــر از امکانــات ایــن
وزارت اســت .تــا هنــوز البراتوارهــای وزارت معیــاری
نشــده انــد .وزارت بــه پرســونل مســلکی قــوی رضورت
د پســتې د تولیــد لپــاره خــو پــه هــرات کــې یــوه
دارد .وزارت بایــد ظرفیــت تحقیقــات علمــی را داشــته
لویــه پــروژه پــه نظــر کــې نیــول شــوې او د ځنغــوزو
باشــد .وزارت تــا هنــوز نتوانســته اســت کار موثــری
او چارمغــزو د تولیــد لپــاره پــه پکتیــکا ،پکتیــا،

۳
را راجــع بــه زمینهــای للمــی کنــد .مشــکل
عمــده در وزارت ،نبــود بودجــه کافــی اســت.
ولــی بــا وجــود ایــن محدودیــت ،مــا همیشــه
میکوشــیم تــا در بخشهــای کاری خــود
پیشرفــت داشــته باشــیم.
تشــکیل وزارت نســبتا کهنــه اســت .در ســال
 ۱۳۹۹وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری،
در تفاهــم بــا کمیســیون اصالحــات اداری،
تجدیــد نظــر بــه تشــکیالت کــرد و کوشــش کرد
کــه تشــکیالت خــود را کــه مرکزمحــور اســت،
بیشتــر دهقانمحــور ســازد .در ســال ۱۴۰۰
مــا ریفــورم تشــکیالت را ادامــه میدهیــم و
پرســونل وزارت را بیشتــر مســلکی میســازم.
متاســفانه کــه فســاد اداری یــک مشــکل
اســت کــه هــم ادارات دولتــی از ان آســیب
دیدهانــد .وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری
طبعــاً از پالیســیهای ضــد فســاد حکومــت
پیــروی میکنــد و از مقامــات کشــفی و عدلــی
خواهــان مؤثریــت بیشتــر در مبــارزه بــر ضــد
فســاد اســت .عــاوه بــر ایــن ،ایــن وزارت
نظــارت داخلــی را هــم قویتــر میســازد تــا
در کشــف و از بیــن بــردن فســاد نقش مســتقل
را نیــز ایفــا کنــد.
هــان طــوری کــه در آغــاز گفتــم کــه ســاحه
کار وزارت زراعــت خیلــی وســیع اســت و
بحــث همــه ابعــاد فعالیتهــای ایــن وزارت
بســیار زمانگیــر میباشــد .مــن فقــط چنــد
انکشــاف مهــم و نیمهمهــم ســال  ۱۳۹۹را
بــه حضــور شــا دوســتان پیشکــش کــردم.
لیســت کامــل فعالیتهــای انکشــافی وزارت
در ســال  ۱۳۹۹بیشتــر از فعالیتهایــی
اســت کــه مــن از آنهــا یــاد کــردم.

وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری
اســراتژی و پــان واضــح و مفصلــی بــرای
انکشــاف زراعــت ،آبیــاری و مالــداری دارد.
پــان کاری مــا در ســال  ۱۳۹۹مبتنــی
بــر اســراتژی انکشــافی ایــن وزارت اســت
و پــان کاری مــا بــرای ســال ۱۴۰۰
هــم مبتنــی بــه اســراتژی انکشــافی مــا
اســت .زراعــت و مالــداری در افغانســتان
پوتنســیل قــوی بــرای انکشــاف و توســعه
دارد .مــا مصمــم هســتیم کــه رشــد زراعــت
و مالــداری را در افغانســتان رسیــع کنیــم،
مصونیــت غذایــی مردممــان را تامیــن
کنیــم ،از منابــع طبیعــی زراعتــی اســتفاده
خــوب کنیــم و در راه رفــاه مــردم خــود،
خصوصــاً ،دهاقیــن جــد و جهــد مناییــم.
انشــاءالله مــا کامیــاب میشــویم و هــر
ســال خربهــای بهــر را بــه شــا تقدیــم
میکنیــم .

و منالله توفیق
تل دې وی افغانستان
پاینده باد افغانستان
یه شسن افغانستان

۴
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در  ۱۳۹۹میزان تولید محصوالت زراعتی افزایش یافته است
بــر اســاس آخریــن آمــار از وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری،
بیشتــر محصــوالت زراعتــی در ایــن ســال  ،۱۳۹۹افزایــش
داشــته اســت.
گنــدم ،برنــج ،میوهجــات خشــکوتازه و زعفــران ،محصــوالت
زراعتیانــد کــه در ســال  ۱۳۹۹بیشتــر شــدهاند .بــر اســاس
آمارهــا ،حاصــات گنــدم  ۶.۲۵درصــد ،برنــج  ۱۵درصــد،
میوهجــات حــدود  ۲۰درصــد و زعفــران بیشتــر از پنــج درصــد
در ســال  ۱۳۹۹افزایــش یافتــه اســت.
انوارالحــق احــدی ،وزیــر زراعــت ،آبیــاری و مالــداری در کنفرانــس
پاســخدهی دولــت بــه ملــت ،در مرکــز اطالعــات و رســانههای
حکومــت ،گفــت ،بــا وجــودی کــه در زمــان شــیوع بیــاری کرونــا،
کنــدی در کارهــا طبیعــی بــود ،امــا وزارت زراعــت بــا وجــود ایــن
مشــکالت ،در  ۱۳۹۹بســیار فعــال بــود ،چنانکــه بودجــهی
باالتــر از  ۱۴میلیــارد افغان ـیاشاش را  ۸۰درصــد مــرف کــرده
اســت ،در نیمـهی ســال مالــی ،بودجـهی انکشــافی وزارت زراعــت
یــک بارهگــی و فوقالعــاده افزایــش یافــت ،امــا بــاز هــم ۸۰
درصــد مــرف آن ،قابــل تقدیــر اســت.
وزیــر زراعــت در ســخرنانیاش در برنام ـهی حســابدهی دولــت
بــه ملــت ،گفــت« :قبــل از کودتــای ثــور  ۱۳۵۷افغانســتان ۳.۲
میلــون هکتــار زمیــن آبــی داشــت .در نتیجــه جنگهــا ســاحه
زمیــن آبــی در کشــور بــه کمــر از دو میلــون هکتــار تنزیــل کــرد.
امــا در نتیجــه فعالیتهــای حکومــت در چنــد ســال گذشــته
بیشتــر از  ۵۰۰هــزار هکتــار زمیــن کــه المــزروع شــده بــود بــار
دیگــر بــه زمیــن آبــی بــدل شــد».
آقــای احــدی یــادآور شــد« :در  ۱۳۹۹وزارت زراعــت۱۲۱ ،
شــبکه آبیــاری ۴۳۵ ،کانــال فرعــی درجــه دوم و درجــه ســوم،
 ۱۲۰ذخیــرهگاه خاکــی آب بــاران ۱۲۱ ،آبریــزه کوچــک۲۰۰ ،
چکدم(بنــد محافظتــی) ۱۷ ،حــوض آب را ســاخت و  ۱۰۰پایــه
واتــر پمــپ ســولری را بــه دهقانــان توزیــع کــرد و در نتیجــه
فعالیتهــای انکشــافی در بخــش آبیــاری ،وزارت زراعــت در ســال
 ۱۳۹۹در حــدود  ۹۷هــزار هکتــار زمیــن آبیــاری شــد».
آقــای احــدی در ادامــه افــزود« :بــه صــورت مشــخص در ســال
 ۱۳۹۹ســاحه کشــت گنــدم پنــج فیصــد زیــاد شــد ،ســاحه
کشــت شــالی  ۱۵فیصــد بیشتــر شــد و  ۲۵فیصــد جلــو
ضایعــات آب گرفتــه شــد .بــا اعــار بیــش از هفــت هــزار مــر دیوار
اســتنادی و گبیــون ،بیشتــر از چهــار هــزار هکتــار زمیــن زراعتــی
در برابــر تهدیــد دریــا محفــوظ گردیــد .سیســتم آبیــاری قطــرهای
از آب کــم اســتفاده اعظمــی میکنــد و در ســال  ۱۳۹۹وزارت
زراعــت ایــن سیســتم را در هشــت هکتــار زمیــن تجربــه کــرد».
وزیــر زراعــت در زمین ـهی باغــداری ،بخشــی از فعالیتهــای ایــن
وزارت را چنیــن برشــمرد« :در  ۱۳۹۹تنهــا پــروژهی « »NHLPدر
 ۴۴هــزار و  ۱۲۵جریــب زمیــن در هفــت والیــت ،بــه هزینــهی
 ۳۲۱میلیــون افغانــی ،نهــال میــوه دار غــرس کــرده اســت .بانــک
جهانــی تصمیــم گرفتــه اســت کــه پــروژهی « »NHLPرا متوقــف
کنــد ،امــا باغــداری در رشــد اقتصــاد ملــی ســهم بــزرگ دارد و
وزارت زراعــت میکوشــد در  ،۱۴۰۰یــک مقــدار بودجــه بــرای
باغــداری انتقــال بدهــد و بــه پــروژهی توســعهی باغــداری ادامــه
بدهــد».
در  ۱۳۹۹وزارت زراعــت یــک پــروژهی نســبتاً بــزرگ را بــه نــام
مدیریــت محصــوالت زراعتــی پیــاده کــرد .اهمیــت ایــن پــروژه در
ایــن بــود کــه تشــویش وجــود داشــت کــه بــه اثــر شــیوع کرونــا،
بندرهــا بســته شــود و افغانســتان نتوانــد محصــوالت زراعت ـیاش
را بــه بازارهــای معمــول نتوانــد برســاند ،بــه خاطــر مقابلــه بــا
ایــن حالــت احتاملــی ،بــا تاییــد حکومــت وزارت زراعــت تصمیــم
گرفــت کــه بــه شــاری از محصــوالت ذخیرهگاههــای رسدخانـهای

و برخــی از ایــن محصــوالت را خشــک کنــد تــا عمــر اســتفادهی
آنهــا بیشتــر شــود.
ایــن پروژههــا از یکســو بــرای شــاری کار ایجــاد کــرد و از ســوی
دیگــر بــه دهقانــان وقــت داد تــا از محصوالتشــان اســتفادهی
بهــر کــرده باشــند .ایــن پــروژه نزدیــک بــه شــش میلیــارد افغانــی
بودجــه داشــت کــه بیشتــر از پنــج میلیــارد آن مــرف شــد.
در  ۱۳۹۹در قالــب طــرح مدیریــت محصــوالت زراعتــی نزدیک به
 ۱۰هــزار ســاختامن شــامل ســه هــزار و  ۵۰۳ذخیــرهگاه پیــاز ،دو
هــزار و  ۷۴۹ذخیــرهگاه کچالــو ،ســه هــزار و  ۸۶۸کشــمشخانه
و  ۴۷۵رسدخانـهی صفــر انــرژی ســاخته شــده اســت ۹۰ .درصــد
هزینـهی ســاخت ایــن ســاختامنها را وزارت زراعــت و  ۱۰درصــد
آن را مستفیدشــوندهگان پرداختهانــد .بــر اســاس یــک تخمیــن،
ایــن ســاختامنها جلــو ضایــع شــدن  ۱۶۵هــزار تــن حاصــات
زراعتــی را گرفتــه اســت .ایــن پــروژه در میــان مــردم محبوبیــت
دارد و وزارت زراعــت برنامــه دارد کــه یــک هــزار و  ۵۰۰تــا دو
هــزار ســاختامن دیگــر بــرای مدیریــت محصــوالت (ذخیرهخانــه و
کشــمشخانه) در والیتهــای مختلــف در  ۱۴۰۰ایجــاد کنــد.
وزارت زراعــت در بخــش منابــع طبیعــی در ســال  ۱۳۹۹بــا
پــرورش  ۲۰میلیــون و  ۹۵هــزار نهــال جلغــوزه و چهارمغــز و
پســته ،ســه هــزار و  ۲۲۳هکتــار جنــگل جلغــوزه و چهارمغــز و
پســته را احیــا کــرده و توســعه داده اســت .بــازار بیناملللــی ایــن
ســه میــوه خــوب اســت و وزارت زراعــت برنامــه دارد تــا در ۱۴۰۰
مالــی ۱۰ ،هــزار هکتــار جنــگل پســته ،جلغــوزه و چهارمغــز را
احیــا کنــد و  ۶.۴میلیــون نهــال را غــرس کنــد.
بــرای تولیــد پســته در هــرات ،یــک پــروژهی بــزرگ در نظــر گرفتــه
شــده اســت و بــرای تولیــد جلغــوزه و چهارمغــز برنامههایــی در
والیتهــای پکتیــکا ،پکتیــا ،خوســت ،کــر ،نورســتان و لغــان
در نظــر گرفتــه شــده اســت .همچنــان در  ،۱۴۰۰در والیتهــای
ننگرهــار و لغــان در  ۳۱۸هکتــار زمیــن ،دو میلیــون نهــال بیــر
غــرس میشــود.
همچنــان وزیــر زراعــت در مراســم پاســخدهی بــه ملــت راجــع
بــه برنامههــای آینــدهاش صحبــت کــرد .او گفــت« :تشــکیل
وزارت نســبتا کهنــه اســت .در ســال  ۱۳۹۹وزارت زراعــت،
آبیــاری و مالــداری ،در تفاهــم بــا کمیســیون اصالحــات اداری،
تجدیــد نظــر بــه تشــکیالت کــرد و کوشــش کــرد کــه تشــکیالت
خــود را کــه مرکزمحــور اســت ،بیشتــر دهقانمحــور ســازد .در
ســال  ۱۴۰۰مــا ریفــورم تشــکیالت را ادامــه میدهیــم و پرســونل
وزارت را بیشتــر مســلکی میســازم».
آقــای احــدی در ادامــه یــادآور شــد ،متاســفانه کــه فســاد اداری
یــک مشــکل اســت کــه هــم ادارات دولتــی از ان آســیب دیدهانــد.
وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری طبعــاً از پالیســیهای ضــد
فســاد حکومــت پیــروی میکنــد و از مقامــات کشــفی و عدلــی
خواهــان مؤثریــت بیشتــر در مبــارزه بــر ضــد فســاد اســت .عــاوه
بــر ایــن ،ایــن وزارت نظــارت داخلــی را هــم قویتــر میســازد تــا
در کشــف و از بیــن بــردن فســاد نقــش مســتقل را نیــز ایفــا کنــد.
وزیــر زراعــت در پایــان گفــت« :زراعــت و مالــداری در کشــور
پوتانســیل قــوی بــرای انکشــاف و توســعه دارد .مــا مصمــم
هســتیم کــه رشــد زراعــت و مالــداری را در افغانســتان رسیــع
کنیــم ،مصونیــت غذایــی مردممــان را تامیــن کنیــم ،از منابــع
طبیعــی زراعتــی اســتفاده خــوب کنیــم و در راه رفــاه مــردم
خــود ،خصوصــاً ،دهاقیــن جــد و جهــد مناییــم .انشــاءالله مــا
کامیــاب میشــویم و هــر ســال خربهــای بهــر را بــه شــا تقدیــم
میکنیــم».
در ســال مالــی  ،۱۳۹۹وزارت زراعــت ،در زمینههــای مختلــف و

وســیع کاری ،بــا مجمــوع کارکنانــش کــه شــش هــزار و  ۸۹۳تَــن
اســت ،و بــا بیــش از  ۱۴میلیــارد و  ۸۱میلیــون بودجــه انکشــافی،
کار کــرده و در نتیجــه  ۸۰درصــد بودجــه انکشــافیاش را مــرف
کــرده اســت.
رح ،بخشهــای مهــم کارهایــی
در ایــن گــزارش ،بــه صــورت م ـ ّ
انجــام شــده توســط وزارت زراعــت در هفــت عنــوان عمــده ارایــه
میکنیــم کــه شــامل زراعــت ،آبیــاری ،مدیریــت محصــوالت
زراعتــی ،مالــداری ،منابــع طبیعــی ،زعفــران و زیربناهــا
میباشــد.
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بــر اســاس آمــار و داشــتههای وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری
در ســال جــاری ۳۰ ،هــزار هکتــار زمیــن باغهــای مثمــر در والیات
مختلــف احــداث ،احیــا و عرصیســازی شــده اســت ایــن باغهــا
شــامل ،پســته ،جلغــوزه ،بــادام ،انگــور ،ســیب ،لیمــو ،مالتــه،
خرمــا ،عنــاب ،قوریههــای باغــداری و ســاخت ســاز باغهــای
کهنــه میباشــد .کار احــداث چهــار هــزار  ۷۷۰یــک هکتــار بــاغ
جدیــد درختــان مثمــر ۱۹۵ ،هکتــار باغهــای مرتاکــم و نیمــه
مرتاکــم و  ۲هــزار هکتــار باغهــای کهنــه در  ۳۴والیــت کشــور
تکمیــل گردیــده اســت .احــداث باغهــای جدیــد ســبب افزایــش
عوایــد دهاقیــن ،رشــد و توســعه باغــداری و جلــب رسمایههــای
خارجــی گردیــده همچنــان زمینــه اشــتغالزایی را بــرای
دهاقیــن فراهــم منــوده اســت.
وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری در ایجــاد زیرســاختهای
باغــداری در بســر پــروژه مدیریــت محصــوالت زراعتــی اعــار
ســه هــزار و  ۹۰۶کشــمشخانه ،اعــار  ۴۷۲رسدخانــه صفــر
انــرژی بــرای انــار و ســیب ،اعــار ســه هــزار و  ۱۴۹ذخیرهخانــه
پیــاز ،اعــار دو هــزار و  ۳۴۹ذخیرهخانــه کچالــو ،توزیــع یــک
هــزار و  ۹۲دســتگاه خشـککننده آفتابــی ســبزی و میــوه در ۳۴
والیــت از دیگــر فعالیتهــای وزارت زراعــت در ســکتور زراعتــی
میباشــد.
بــه منظــور ارزش افزایــی زعفــران و ترویــج بیشــر آن۳۷۰ ،
مزرع ـهی منایشــی زعفــران در  ۳۴کشــور احــداث شــده اســت،
تالشهــای وزارت زراعــت ســبب افزایــش تولیــد زعفــران
در ســالهای اخیــر در کشــور شــده اســت و جایــگاه زعفــران
افغانســتان را از لحــاظ کیفیــت بــه درجــه نخســت رســانده و
میــزان تولیــد امســال را بــه مرتیــک تــن رســیده اســت ،تولیــد
زعفــران در ســال  ۱۳۹۸بــه  ۲۱مرتیــک تــن ،در  ۱۳۹۷ســطح
عمومــی تولیــد زعفــران در افغانســتان بــه  ۱۶مرتیــک تــن رســید،
در حالــی کــه در ســال  ۱۳۹۶ده مرتیــک تــن بــود.
امســال ۱۴هــزار مرتیــک تُــن تخــم اصــاح شــده گنــدم ،بــا
هزینــه  ۶۸۹میلیــون افغانــی از اتحادیــه تولیدکننــدهگان
تخمهــای اصالحشــده خریــداری و توزیــع شــده اســت ،کــه
 ۶۲۱میلیــون افغانــی آن ،شــامل خریــداری تخــم و متباقــی آن
شــامل هزینــه انتقــال میشــود کــه چهــل درصــد هزینـهی تخــم
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از ســوی دهقانــان و متباقــی از ســوی وزارت زراعــت پرداختــه شــده
اســت ،امســال  ۵.۱میلیــون مرتیــک تُــن گنــدم در رسارس کشــور
تولیــد شــده و ســاالنه نیازمنــدی افغانســتان در بخــش گنــدم ،بــه
 ۶.۴میلیــون مرتیــک تُــن میرســد.
وزارت زراعــت آبیــاری و مالــداری یــک هــزار و  ۳۰۰مزرعــهی
منایشــی گنــدم در  ۳۴والیــت ،یــک هــزار و  ۸۲۰مزرعـهی منایشــی
شــالی در هشــت والیــت ۳۰۰ ،مزرعـهی منایشــی ســویابین در ۲۰
والیــت ،یکهــزار و  ۳۵۰مزرعــهی منایشــی ســبزیجات در شــش
والیــت و بــه تعــداد  ۸۰۰مزرعـهی منایشــی جــواری در والیتهــای
لوگــر و ننگرهــار را در ســال جــاری ایجــاد منــوده اســت .برعــاوه
 ۳۴۰مزرعـهی منایشــی پُنبــه در والیــات هلمنــد ،ســمنگان ،هرات،
ننگرهــار ،یــک میلیــون و  ۹۶۰هــزار نهــال از طریــق احیــای ۲۳۳
جریــب قوریــه در  ۲۴والیــت تولیــد و  ۲۲۲هــزار نهــال چهارمغــز و
جلغــوزه جهــت احیــاء  ۴۴۴هکتــار زمیــن در والیــت لغــان تولیــد
منــوده اســت.
در ســال جــاری ،منظــور گســرش و افزایــش میــزان حاصــات
زراعتــی و باغــداری ۴۸۴ ،کیلــو گــرام تخــم پســته و جلغــوزه جهــت
احــداث  ۵۰۰هــزار هکتــار باغ پســته ،جلغــوزه و چهارمغــز خریداری
و کاشــت گردیــده ۱۰۰ ،هکتــار جنــگل جلغــوزه در والیــت نورســتان
احیــا شــده ،چهــار هــزار بســتهی ارزشافزایــی شــیرهی بتههــای
هینــگ بــرای اعضــای انجمنهــای تنظیــم چــراگاه و نباتــات طبــی
در پنــج والیــت توزیــع گردیــده و بــه دو هــزار و  ۸۰۰دهقــان مبلــغ
 ۱۰۴میلیــون و  ۱۶۰هــزار افغانــی قرضــهی زراعتــی و مالــداری
توزیــع شــده اســت.
در همیــن حــال ،یــک هــزار و  ۲۹۰باغچــه خانهگــی ســبزیجات
بــرای یــک هــزار و  ۲۹۰خانــم روســتایی در هفــت والیــت کشــور
ایجــاد گردیــده ۱۰۰ ،جریــب زمیــن در والیــت ننگرهــار بــه صــورت
چیلــه ســبزیجات کشــت شــده ۷۰ ،بســتهی وســایل کشــت و
تولیــد ســارق بــرای  ۷۰خانــم در کابــل توزیــع گردیــده ،بــرای
احــداث یــک هــزار هکتــار بــاغ جدیــد ،در  ۲۸والیــت تخــم پســته
توزیــع شــده و یــک هــزار و  ۷۳۰بســتهی باغــداری بــرای باغــداران
توزیــع گردیــده اســت ۲۳ .وســیله پروســس مــواد غذایــی و ماشــین
خشــککننده ســبزیجات بــرای خانمهــای زراعتپیشــه در ۵
والیــت خریــداری و توزیــع شــده و  ۱۰۰بســتهی وســایل مــورد
رضورت صنایــع دســتی بــرای  ۱۰۰خانــم خریــداری و توزیــع شــده
اســت.
و امــا تعــداد از پروژههــا بــه دالیــل چــون ،شــیوع ویــروس کرونــا
کوویــد ،۱۹-مشــکالت بودجــهای و تغییــر پــان تطبیقــی در
تعــدادی از فعالیتهــا ،عــدم تکمیــل دیزایــن و بــرآورد تعــدادی از
پروژههــا ،نبــود رشکتهــای واجــد رشایــط داخلــی بــرای تطبیــق
شــاری از فعالیتهــا ،بلنــد بــودن هزینــه تعــداد از فعالیتهــا و
نبــود بودجــه تکمیــل نشــده اســت ۵۸ ،هــزار مرتیــک تــن گنــدم
کمکــی کشــور دوســت هندوســتان انتقــال یافته اســت ،کار ســاخت
 ۱۶۰ســبزخانه بــا  ۹۰فیصــد پیشرفــت جریــان دارد ،کار اعــار
ســاختامن انســتیتیوت زعفــران در والیــت هــرات بــا  ۸۰فیصــد
پیشرفــت جریــان دارد ،کار اعــار یــک شــیلرت در والیــت جوزجــان
جریــان داشــته و بــه تعــداد  ۳۰۰پایــه ماشــین قطعکننــده علوفــه
بــرای مالــداران در هفــت والیــت خریــداری گردیــده و در ســال
گردیــده و در  ۱۴۰۰بــرای دهاقیــن توزیــع میگــردد.
کشــت بهــر و درآمــد بیشتــر ،اســاس کارهــای وزارت زراعــت را در
ایــن بخــش تشــکیل میدهــد ،وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری
بــه منظــور انکشــاف پایــدار و رشــد زراعتــی در کشــور معرفــی
روشهــای بهــر کشــتوکار بــا آمــوزش دهقانــان و باغــداران،
توزیــع تخمهــای اصالحشــده و کــود کیمیایــی بــه دهقانــان،
معرفــی نژادهــای زودرس و مثربخــش میوهجــات ،ســاخت دههــا
هــزار ســبزخانه ،گلخانــه و باغچــهی خانهگــی در ســال ،تــاش
بــرای توانمندســازی زنــان عالقهمنــد از رسارس کشــور در بخــش
زراعــت ،ســاخت ظرفیتهــای پروســس در میــان بانــوان را اولویــت
قــرار داده اســت.

 -۲آبیاری

یکــی از اهــداف درازمــدت وزارت زراعــت ،ایــن اســت کــه بتوانــد
ســاالنه  ۵۰هــزار هکتــار زمیــن زراعتــی را از طریــق احیــا،
بازســازی ،نوســازی و تقویــت سیســتمهای آبیــاری در کشــور،
تحــت پوشــش آبیــاری قــرار دهــد .وزارت زراعــت در ســال مالــی
 ۹۹توانســت کــه بــا احیــا و ســاخت کانالهــا و شــبکههای آبیــاری
بــه طــول یکهــزار و  ۳۷۸کیلومــر۹۷ ،هــزار و  ۳۶۰هکتــار
زمیــن زراعتــی را تحــت پوشــش آبیــاری قــرار دهــد .همچنیــن در
ایــن ســال ۳۱هــزار و  ۵۰۶مــر دیــوار محافظتــی ســاخته و بــه
منظــور جلوگیــری از تخریــب چهــار هــزار و  ۲۵۹هکتــار زمیــن در
مناطــق مختلــف کشــور ،گبیــونکاری شــده اســت.
همچنیــن کار احیــا و بازســازی  ۱۲۱شــبکهی آبیــاری در
والیتهــای غــور ،میــدانوردک ،پکتیــا ،دایکنــدی ،بغــان ،کــر،
بادغیــس ،پنجشــیر ،زابــل ،تخــار ،ننگرهــار ،هلمنــد ،کابــل،
غزنــی ،پکتیــکا ،خوســت ،فــراه ،ارزگان ،قندهــار ،هــرات ،بلــخ،
لوگــر ،پــروان و کابــل نیــز ،نزدیــک بــه ۸۹درصــد بــه پیــش رفتــه
اســت .در عیــن حــال ،کار احیــا و بازســازی  ۴۳۵کانــال فرعــی
درجــه دوم و ســوم هــم در والیتهــای کنــدز ،تخــار ،بدخشــان،
ننگرهــار و جوزجــان پیشرفــت خوبــی داشــته اســت .کار ۳۵
درصــد  ۹۹کانــال آبیــاری از ســال گذشــتهی خورشــیدی باقــی
مانــده بــود و کار احیــا و بازســازی  ۳۳۶کانــال دیگــر ،در ســال
مالــی  ۱۳۹۹رشوع شــد .در مجمــوع ،کار احیــا و بازســازی ایــن
کانالهــا در ســال مالــی  ۱۳۹۹حــدود  ۸۵درصــد پیشرفــت
داشــت .در عیــن حــال ،در ســال مالــی گذشــته ۴۷ ،شــبکه
آبیــاری در  ۱۷والیــت و همینطــور کار  ۱۲۵کانــال جدیــد
ســاخته شــده اســت.
همچنیــن  ۱۸آبریــزه نیــز در ســه والیــت ســاخته و کار ســاخت
هشــتاد بنــد خاکــی آبگــردان در والیتهــای غــور ،ســمنگان و
قندهــار بــه پایــان رســید .کار ســاخت ۱۴هــزار و  ۹۷۴مرتمکعــب
چکــدم (بنــد محافظتــی) و ذخیــرهگاه آبــی کوچــک در ســاحات
آبریزههــا در والیتهــای ســمنگان ،قندهــار و غــور بــه پایــان
رســید و کار ســاخت  ۲۱شــبکه آبیــاری آغــاز شــد .ســاخت ایــن
شــبکهها  ۷۰درصــد بــه پیــش رفتــه اســت.
همینطــور کار احیــا و بازســازی  ۱۵۶کانــال آبیــاری در ســال
۹۹مالــی حــدود  ۴۸درصــد پیشرفــت داشــت و همیــن اکنــون
نیــز کارش ادامــه دارد .کار ســاخت یکهــزار و  ۵۹۰مــر دیــوار
محافظتــی نیــز در والیتهــای ننگرهــار و جوزجــان جریــان دارد.
ســاخت  ۱۲۱آبریــزه کوچــک آبیــاری در والیتهــای دایکنــدی،
پکتیــا ،بلــخ ،ســمنگان ،بغــان ،نورســتان ،ننگرهــار ،کــر ،لغــان،
هــرات ،غــور ،خوســت ،پکتیــکا ،ارزگان ،قندهــار و بادغیــس نیــز
در ســال مالــی  ۹۹پیشرفــت خوبــی داشــته اســت .حــدود ۳۷
درصــد کار  ۱۱آبریــزه از ســال قبــل باقــی مانــده بــود و کار
ســاخت  ۱۱۰آبریــزه امســال رشوع شــد .در مجمــوع کار ایــن
آبریزههــا حــدود ۹۵درصــد بــه پیــش رفتــه اســت.
در ســال مالــی  ،۱۳۹۹کار ســاخت  ۱۷ذخیــرهگاه آب بــرای
فعالیتهــای زراعتــی و باغــداری نیــز در والیتهــای لوگــر،
خوســت ،پکتیــا و جوزجــان آغــاز شــد و ایــن کارهــا حــدود نــود
درصــد پیشرفــت داشــته اســت.
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ســاخت  ۱۲۰ذخیــرهگاه خاکــی بــرای ذخیــره آب بــاران در
والیتهــای کابــل
ســاخت  ۱۲۰ذخیــرهگاه خاکــی آب بــاران در والیتهــای کابــل
پکتیــا ،بلــخ ،رسپــل ،ســمنگان ،تخــار ،ننگرهــار ،کــر ،لغــان،
هــرات ،غــور ،خوســت ،پکتیــکا ،ارزگان ،قندهــار ،بادغیــس و زابــل
و همچنیــن ســاخت  ۲۰۰بنــد محافظتــی (چکــدم) کوچــک آب
در والیتهــای کابــل ،دایکنــدی ،پکتیــا ،بلــخ ،رسپــل ،ســمنگان،
بدخشــان ،تخــار ،فاریــاب ،ننگرهــار ،کــر ،لغــان ،غــور ،خوســت،
پکتیــکا ،ارزگان ،بادغیــس و زابــل نیــز شــامل برنامههــای وزارت
زراعــت در ســال مالــی  ۱۳۹۹قــرار داشــت ،امــا در ایــن زمینههــا
دس ـتآوردی نداشــته اســت.
وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری ،بــا فعالیتهایــش در ســال
مالــی  ۱۳۹۹در عرصــهی آبیــاری ،بــا پیشبــرد برنامههایــش
توانســت  ۲.۵درصــد بــه ســاحات آبــی زراعتــی بافزایــد .باوجــود
پیشرفتهــا در عرص ـهی بازســازی ،نوســازی و تقویــت شــبکهها و
ب و ذخایــر بــزرگ
کانالهــای آبیــاری ،بــه دلیــل کمبــود بندهــای آ 
آبیــاری ،اراضــی زراعتــی در کشــور بــا توســعهی مناســب همــراه
نبــوده اســت.

 -۳مدیریت محصوالت زراعتی

همزمــان بــا همهگیــری ویــروس کرونــا در کشــور و درگیــر شــدن
شــهروندان بــا بحــران صحــی و اقتصــادی ناشــی از شــیوع ایــن
ویــروس ،وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری در بهــار امســال بــرای
بهبــود رشایــط اقتصــادی ،ایجــاد فرصتهــای شــغلی و جلوگیــری
از فاســد شــدن محصــوالت زراعتــی ،طــرح اجــرای برنامــه مدیریــت
محصــوالت زراعتــی را راهانــدازی کــرد.
ایــن طــرح کــه شــامل ســاخت رسدخانههــای معیــاری ُمــدل ســارک
بــرای نگهــداری میوهجــات تــازه و بــاارزش ،ذخیرهگاههــای پیــاز و
کچالــو و همچنیــن توزیــع دســتگاههای ســولری خشــککنندهی
ســبزیجات و میوهجــات میشــود ،اجــرای آن در روزهــای آخــر
خــود قــرار دارد.
براســاس ایــن طــرح ،کار ســاخت ۳هــزار و ۸۶۷کشــمشخانه،
۲هــزار و  ۵۰۳ذخیــرهگاه پیــاز۲ ،هــزار و  ۷۴۹ذخیــرهگاه کچالــو،
 ۴۷۵رسدخانـهی معیــاری ُمــدل ســارک بــرای نگهــداری میوهجــات
بــا ارزش از قبیــل ســیب و انــار و همچنیــن توزیــع یکهــزار و ۱۱۳
دســتگاه ســولری خش ـککنندهی ســبزیجات و میوهجــات تــازه بــه
زنــان ،در بهــار امســال در رسارس کشــور آغــاز شــد.
کار ســاخت اکرثیــت ایــن پروژههــا بــه پایــان رســیده و مــورد
بهرهبــرداری قــرار گرفتــه ،امــا کار شــار انــدک آن بــه دلیــل رسد
شــدن هــوا در برخــی از مناطــق کشــور ،بــا تاخیــر همــراه شــده
اســت.
همزمــان بــا راهانــدازی برنامــهی مدیریــت محصــوالت زراعتــی،
کار ســاخت یکهــزار و  ۹۷پــروژهی دیگــر کــه شــامل ســاخت
رسدخانههــا ،ذخیرهگاههــای کچالــو و پیــاز و همچنیــن توزیــع
دســتگاههای ســولری خشــککنندهی ســبزیجات و میوهجــات
تــازه میشــود ،از طریــق پــروژه ســکتوری انکشــاف زنجیــره ارزش
باغــداری یــا  HVCDSPدر  ۱۱والیــت کشــور آغــاز شــد.
ایــن پروژههــا بــر اســاس نوعیــت و فراوانــی محصــوالت زراعتــی
مناطــق مختلــف کشــور طــرح و اجــرا شــده اســت .والیاتــی کــه
انگــور بیشتــر دارنــد ،کشــمشخانههای بیشتــری در آن
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ســاخته شــده و همینطــور در والیاتــی کــه پیــاز و کچالــو بیشتــر
کشــت میشــود ،ذخیرهگاههــای بیشتــر بــرای نگهــداری ایــن دو
محصــول در نظــر گرفتــه شــده اســت.
از طریــق برنامــه مدیریــت محصــوالت زراعتــی ،در مجمــوع
۳هــزار و  ۶۸۱کشــمشخانهی در  ۱۹والیــت ســاخته شــده
اســت .ایــن والیــات بیشتریــن تولیــد انگــور را دارنــد .هریــک از
ایــن کشــمشخانهها ،ظرفیــت تبدیــل کــردن  ۱۴مرتیــک تُــن
انگــور بــه کشــمش را در یــک وقــت دارنــد .همینطــور۱۸۶ ،
کشــمشخانهی دیگــر از طریــق پــروژه انکشــاف زنجیــره ارزش
باغــداری یــا  ،HVCDSPدر چنــد والیــت محدودتــر ســاخته شــده
اســت.
همچنیــن ســاخت ۲هــزار و  ۲۵۳ذخیــرهگاه پیــاز ســفید در
 ۲۱والیــت و ســاخت  ۹۱۵ذخیــرهگاه پیــاز رسخ در  ۹والیــت در
نظــر گرفتــه شــده اســت .هریــک ذخیرهگاههــای پیــاز ســفید ۱۷
مرتیــک تُــن و ذخیرهگاههــای پیــاز رسخ  ۱۳مرتیــک تُــن پیــاز
را دارنــد .همیــن گونــه ۳۳۵ ،ذخیــرهگاه پیــاز از طریــق پــروژه
انکشــاف زنجیــره ارزش باغــداری نیــز ســاخته شــده اســت.
ســاخت دو هــزار و  ۳۹۱ذخیــرهگاه کچالــو نیــز از طریــق برنامــه
مدیریــت محصــوالت زراعتــی در  ۲۷والیــت در نظــر گرفتــه شــده
اســت ۳۸۸ .ذخیــرهگاه دیگــر کچالــو توســط پــروژه انکشــاف
زنجیــره ارزش باغــداری در چنــد والیــت محدودتــر ســاخته اســت.
هــر یــک ایــن ذخیــرهگاه ظرفیــت نگهــداری  ۱۷مرتیــک تُــن کچالــو
را دارنــد.
برنامــه ســاخت  ۴۷۵رسدخان ـهی معیــاری ُمــدل ســارک از طریــق
برنامــه مدیریــت محصــوالت زراعتــی ،بــا ظرفیــت بیشتــری در نظــر
گرفتــه شــده اســت .ایــن رسدخانههــا در  ۲۴والیــت ،جاهایــی کــه
در بخــش ســیب و انــار تولیــد بیشتــر دارنــد ،در نظــر گرفتــه شــده
اســت .هریــک ایــن رسدخانههــا  ۲۵مرتی ـک تُــن ظرفیــت دارنــد.
همینطــور یکهــزار و  ۱۱۳دســتگاه ســولری خشــککنندهی
میوهجــات و ســبزیجات تــازه کــه از برنامــه مدیریــت محصــوالت
زراعتــی بــه زنــان در مناطــق مختلــف کشــور توزیــع شــدهاند ،ایــن
دســتگاهها قادرنــد در طــول ســه روز ۱۰۰ ،کیلوگــرام محصــول را
خشــک کننــد .بــه همیــن ترتیــب ،پــروژه انکشــاف زنجیــره ارزش
باغــداری نیــز  ۱۸۸دســتگاه ســولری خشــککننده محصــوالت
زراعتــی را بــه زنــان در مناطــق کشــور توزیــع کــرده اســت.
پروژههــای مربــوط بــه برنامـهی مدیریــت محصــوالت زراعتــی ،پنــج
میلیــارد و  ۳۷۶میلیــون و ۶۴۵هــزار افغانــی راهانــدازی شــد .ده
درصــد ایــن بودجــه توســط مستفیدشــوندهگان پــروژه و  ۹۰درصــد
دیگــر آن توســط وزارت زراعــت تامیــن شــده اســت.
بــا ایــن حــال ،تحلیــل اقتصــادی پروژههــای راهانــدازی شــده از
طریــق برنامــه مدیریــت محصــوالت زراعتــی ،نشــان میدهــد کــه
اجــرای ایــن پروژههــا بــا هجــده درصــد بازدهــی ،در یــک فصــل
میتوانــد بیشتــر از یــک میلیــارد افغانــی ســود بیشتــری نصیــب
دهقانــان بســازد .در آخریــن گزارشــی کــه از چگونگــی اجــرای
ایــن برنامــه ارایــه شــده ،آمــده اســت« :بــر اســاس محاســبه انجــام
شــده در کل بــرای ســاخت نُــه هــزار و  ۷۱۵ســاختامن۵ ،میلیــارد
و ۱۹۲میلیــون و ۶۶۱هــزار افغانــی رسمایهگــذاری شــده کــه ۱۸
درصــد بازدهــی ( )IRRو مجمــوع ارزش خالــص موجــود (،)NPV
دو میلیــارد و  ۲۱میلیــون و  ۷۸۰هــزار و  ۵۰افغانــی را در یــک
فصــل دارد .عایــد خالــص دهقانــان از مجمــوع ســاختارهای جدیــد
در یــک فصــل یــک میلیــارد و  ۶۵میلیــون و  ۹۷۵هــزار و ۷۲۲
افغانــی میباشــد».
بــا راهانــدازی برنامــه مدیریــت محصــوالت زراعتــی در رسارس
کشــور ،در رشایطــی کــه شــیوع ویــروس کرونــا فرصتهــای کاری
را بــه رسعــت کاهــش داد ،بــرای ۸۷هــزار و  ۷۳۴نفــر در رسارس
کشــور فرصــت موقــت کاری و همچنیــن بــرای بیــش از  ۲۹هــزار
نفــر دیگــر زمینــهی کاری دایمــی ایجــاد شــد.
بــا اجــرای پروژههــای مربــوط بــه برنامــه مدیریــت محصــوالت
زراعتــی ،خطــر فاســد شــدن ۱۶۵هــزار و  ۲۸۱مرتیــک تُــن
محصــوالت تــازه زراعتــی از بیــن رفــت.

 -۳مالداری

در کنــار زراعــت ،مالــداری هــم در کشــور ارزش اقتصــادی دارد و
شــاری از خانوادههــا ،بــه ویــژه خانوادههــای روســتایی شــاری
از نیازهــای اولیــه اقتصادیشــان را از پــرورش و فــروش محصــوالت
حیوانــات خانهگــی رفــع میکننــد .آنــان بــا پــرورش گاو ،بــز و
گوســفند ،بــه ایــن نیازهایشــان پاســخ مییابنــد.
وزارت زراعــت ،در پهلــوی دیگــر ســکتورها ،بــه توســعهی مالــداری
توجــه ویــژه کــرده اســت کــه در نتیجــه ایــن توجهــات بــه رشــد
روزافــزون مالــداری انجامیــده اســت.
در جریــان ســال مالــی  ،۱۳۹۹ریاســت صحــت حیوانــی وزارت
زراعــت کارهایــی را انجــام داده اســت کــه دســتآوردهای اساســی
آن ،قــرار ذیــل اســت:
 -１وزارت زراعــت تــاش میکنــد کــه نســل گاوهــا را بــه نســل
زراعتــی بــدل کنــد .بــه همیــن خاطــر در  ۳۴والیــت مرکزهــای القــاح
مصنوعــی ســاخته اســت .داکــر محمدایــوب احــدی ،آمــر توســعهی
نســلگیری در ریاســت صحــت حیوانــی میگویــد کــه در ،۱۳۹۹
شــش مرکــز القــاح مصنوعــی ســاخته شــده اســت .ســاخت البراتــوار
عــری تزریــق ســپرم بــه واســطه تکنولــوژی ،تولیــد  ۱۰۸هــزار و
 ۴۸۴گوســاله از طریــق القــاح مصنوعــی ،پــرورش  ۲۰بُقــه در مرکــز
نس ـلگیری و جوازدهــی و متدیــد جــواز مرکزهــای القــاح مصنوعــی
دولتــی و غیردولتــی ،از شــار کارهایــی اســت کــه در ایــن بخــش
صــورت گرفتــه اســت.
 -۲تطبیــق واکســین بیامریهــای بروســلوز ،طبــق « »FMDو
طاعــون :ریاســت صحــت حیوانــی وزارت زراعــت میگویــد کــه در
ســال  ۱۳۹۹در  ۳۴والیــت کشــور ســه میلیــون و  ۴۳۷هزار واکســین
بروســلوز یــا محرقـهی حیوانــی را بــر همیــن شــار حیوانــات تطبیــق
کــرده اســت .همچنــان یــک میلیــون و  ۹۳۲هــزار و  ۵۰۰حیــوان
در  ۳۴والیــت بــر ضــد بیــاری طاعــون نشــخوارکنندهگان کوچــک،
واکســین شــدهاند.
بــه منظــور مبــارزه بــا بیامریهــای گوناگــون دیگــر حیوانــی  ۱۰هــزار
واکســین بــه حیوانــات در نُــه والیــت کشــور تطبیق شــده اســت .یعنی
در مجمــوع در ســال  ۹.۶ ۱۳۹۹میلیــون حیــوان از ســوی وزارت
زراعــت واکســین شــدهاند کــه در نتیجــه میــزان مرگومیــر حیوانــات
کاهــش یافتــه و باعــث افزایــش میــزان اصــاح نســل حیوانــات شــده
اســت .همی ـن گونــه ایــن واکســینها باعــث جلوگیــری از گســرش
بیشتــر بیامریهــای حیوانــی بــر انســانها شــده اســت.
 -۲در  ۳۴والیــت کشــور کمپیــن مبــارزه بــا تــب کانگــو «»CCHF
راهانــدازی شــده اســت کــه باعــث کاهــش بیــاری تــب کانگــو در
کشــور شــده اســت.
 ۱۳۰ ۴گاو و گوســالههای تازهتولــد در فــارم مالــداری بنیحصــار
قرنطیــن شــدهاند .همچنــان در والیــت بلــخ چهــار هــزار گوســفند
قرهقــل و  ۵۰بــز قرنطیــن شــدهاند .در والیــت بلــخ ،در کنــار
جلوگیــری از بیامریهــای حیوانــی در آن فــارم ،از غصــب زمینهــای
آن نیــز جلوگیــری شــده اســت .افزایــش  ۱۲۰لیــری تولیــد شــیر
بــا توزیــع خوراکــهی مناســبت در فارمهــای حیوانــات ،توزیــع ۳۰
گوســاله بــه چنــد مالــدار ،ترمیــم فــارم مالــداری بغــان و تــاش بــرای
ترویــج و تکثیــر مالــداری عــری ،از مجمــوع کارهایــی اســت کــه در
ایــن بخــش صــورت گرفتــه اســت.
 -۵بــه منظــور رشــد و توســعهی صنعــت لبنیــات و حامیــت از ســکتور
خصوصــی در ایــن بخــش ،شــش مرکــز بــزرگ جمــعآوری شــیر
در شــش والیــت ســاخته شــده اســت .هــر کــدام از ایــن مرکزهــا،

ظرفیــت روزانــه نگهــداری یــک هــزار و  ۵۰لیــر شــیر را دارد و
 ۲۰۰خانــوادهی مالــدار را پوشــش میدهــد.
بزرگتــر از آن ،ســاخت یــک فابریک ـهی بــزرگ لبنیــات در کابــل
بــا ظرفیــت پروســس  ۳۰هــزار لیــر شــیر اســت کــه تقریب ـاً کار
آن تکمیــل شــده اســت و حــد اقــل ســه والیــت را تحــت پوشــش
میگیــرد.
 -۶بــه منظــور تغذیـهی حیوانــات در ســال  ۱۲ ،۱۳۹۹ذخیــرهگاه
یــا ســیلوی ســایلج یــا خوراک ـهی حیوانــی ســاخته شــد و  ۲۵تُــن
خوراک ـهی حیوانــی در آن ذخیــره شــده اســت .البراتــوار تغذی ـهی
حیوانــی ســاخته شــده اســت .در بخــش پــرورش مرغهــای
گوشــتی و تخمگــذار رهنمودهایــی ترتیــب شــده و بــا نظــارت
از فابریکههــای تولیــد خوراکــهی حیوانــی کیفیــت تولیــد
خوراکههــای حیوانــی بهــر و کمیــت آن بیشتــر شــده اســت.
همچنــان در والیــت ننگرهــار یــک البراتــوار تثبیــت کیفیــت
خوراکههــای حیوانــی نیــز ســاخته شــد.
 -۷در بخــش مالــداری  ۱۱طــرح اقتصــادی ســاخته شــده و نیــز
بــرای  ۲۱هــزار و  ۸۷۵مالــدار آموزشهــای الزمــی داده شــده
اســت.
 -۸افــزون بــر فعالیتهایــی کــه تــا ایــن دم گفتــه شــد،وزارت
زراعــت در بخــش مرغــداری ،ماهیپــروری و زنبــورداری نیــز
کارهــای مؤثــری کــرده اســت .همــکاری مالــی در ایجــاد ۶۵
فــارم مرغــداری تجارتــی و  ۷۲۰فــارم مــرغ گوشــتی بــه ســکتور
خصوصــی ،فعالســازی یــک هــزار و  ۹۰۰فــارم مرغــداری
غیرفعــال ســکتور خصوصــی ،همــکاری بــرای ســاخت  ۳۵۰فــارم
ماهیپــروری بــا رسمایهگــذاران ،ایجــاد صدهــا فــارم کوچــک
مرغــداری بــه زنــان بیبضاعــت و توزیــع بیــش از  ۱۰۰جــواز
بــه فعــاالن ســکتور مرغــداری ،از شــار فعالیتهــا در بخــش
ماهیپــروری و مرغــداری اســت.
در همیــن حــال بــه منظــور حامیــت از زنبــورداران ،در والیتهــای
ننگرهــار ،کــر و لغــان ،بــه شــاری از زنبــورداران وســایل جدیــد
و مــدرن توزیــع شــد .یــک البراتــوار تثبیــت کیفیــت عســل در
ننگرهــار ایجــاد شــد .همچنــان بــه  ۱۵۰زنبــوردار آموزشهــای
الزمــی داده شــد و بــه ایــن زنبــورداران چهــار نــوع مــواد جهــت
جلوگیــری و کنــرل بیامریهــا و آفتهــا در زنبــورداری کارهایــی
اســت کــه در ایــن بخــش عملــی شــده اســت.
در همیــن حــال ترتیــب فرمولهــای ســاخت خوراکههــای
حیوانــی ،ســاخت البراتــوار تثبیــت کیفیــت خوراکههــای
حیوانــی ،مشــورتدهی فنــی و رهنمــودی بــه مالــداران ،ســاخت
بانکهــای خوراکــهی حیوانــی در شــاری از والیــات ،از شــار
کارکردهــای وزارت زراعــت بــه منظــور توســعهی مالــداری و
صنعــت لبنیــات در کشــور اســت.

 -۴منابع طبیعی

وزارت زراعــت در بخشهــای مختلــف کار میکنــد .مهمتریــن
فعالیتهــای وزارت زراعــت ،تــاش بــرای افزایــش حاصــات غلــه
و گنــدم ،ســاخت تاسیســات آبیــاری ،توســعهی باغــداری ،گیاهان
صنعتــی و ســبزیجات ،انکشــاف مالــداری ،تطبیــق برنامههــای
کاهــش خطــر تغییــرات اقلیمــی ،مصونیــت غذایــی ،ســاختارهای
بنیــادی و تقویــت زنــان و حامیــت از آنــان شــامل اســت.
یــک بخــش مهــم از میــان ایــن ســکتورها ،منابــع طبیعــی اســت و
وزارت زراعــت در ایــن بخــش ،بــه منظــور توســعه ،احیــا و مصونیت
منابــع طبیعــی تــاش میکنــد.
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در منابــع طبیعــی افغانســتان ،جنگلهــا ،چراگاههــا،
جاهــای حفاظــت شــده ،حیوانــات وحشــی و زیس ـتگاههای
حیوانــات شــامل اســت کــه در گذشــته بــا نگرانیهــای
طبیعــی و انســانی و چالشهــا روبــهرو بــود.
گســرش ســهمگیری مــردم ،نــاداری ،انحصــار جمعیتهــای
روســتایی بــر منابــع طبیعــی ،مدیریــت ایــن منابــع ،تغییــرات
اقلیمــی و در ایــن مــورد نبــود آگاهــی عامــه ،در حفاظــت از
منابــع طبیعــی چالشهــای بــزرگ اســت.
امــا وزارت زراعــت در ســال  ،۱۳۹۹در بخــش منابــع طبیعــی
چــی کارهایــی کــرده اســت؟
در ایــن ســال ،ریاســت عمومــی حفاظــت از منابــع طبیعــی
بــا همــکاری مردمــان محــل،برنامــهی ملــی تنظیــم منابــع
طبیعــی را ســاخته اســت کــه در آن ،احیــای دوبــاره جنگلها،
ســاخت قوریههــا ،تنظیــم چراگاههــا و ریگهــای روان،
فعالیتهــای آبادانــی و تنظیــم اکوسیســتم ارزش طبیعــی
شــامل اســت .در ایــن بخــش در والیتهــای تخــار ،جوزجــان،
بغــان ،ســمنگان ،هــرات ،بلــخ و بدخشــان ،پــروژهی کشــت
شــیرینبویه و هینــگ تطبیــق شــده اســت.
همچنــان در والیــت لغــان در  ۱۵۷هکتــار زمیــن بــا غــرس
 ۹۴هــزار و  ۳۹۰نهــال چهارمغــز و بــرای احیــای  ۱۱۷هکتــار
زمیــن ،تولیــد  ۷۰هــزار و  ۶۶۹نهــال از کارکردهــای ایــن
وزارت در لغــان اســت.
احیــای دوبــاره  ۶۰۶هکتــار جنــگلزار بــا کشــت تخــم
جلغــوزه ،پســته و چهارمغــز در هشــت والیــت ،ســاخت ســه
هــزار و  ۵۰۰مــر چکــدم در والیــت کــر ،ســاخت  ۸۰جریــب
بــادام ،ســاخت  ۷۰جریــب بــاغ عنــاب در فــراه ،ســاخت ۲۰
جریــب بــاغ تــوت در پنجشــیر و توزیــع  ۱۷۰بســتهی باغداری
بــه باغــداران از کارهــای دیگــر وزارت زراعــت در ایــن بخــش
در ســال  ۱۳۹۹اســت.
ســاخت  ۲۳۳قوریــه بــرای تولیــد  ۲.۳میلیــون نهــال ،تکمیــل
کارهــای باقیمانــدهی فــارم والیــت تخــار ،ارایــه جــواز
مدیریــت جنــگل بــه  ۱۲۲انجمــن حفاظــت از جنگلهــا در
والیتهــای کــر ،لغــان و بادغیــس ،ســاخت یــک هــزار و ۷۶
قوریـهی خانهگــی بــرای تولیــد  ۴.۶میلیــون نهــال جلغــوزه و
چهارمغــز ،تولیــد دو میلیــون نهــال چهارمغــز و جلغــوزه کــه
بــرای غــرس در ســال  ۱۴۰۰آمــاده شــده اســت ،و احیــای
 ۴۰۵هکتــار جنــگل بــا کشــت مســتقیم تخــم جلغــوزه در
پکتیــا کارهایــی اســت کــه در بخــش منابــع طبیعــی توســط
وزارت زراعــت تطبیــق شــده اســت.
همچنــان بــه یــک هــزار و  ۷۶قوریــهدار خانهگــی
آموزشهــای احیــای جنگلهــا و حفاظــت و اســتفادهی
مناســب از جنگلهــا داده شــده اســت.

حفاظــت از یــک هــزار و  ۷۶۸هکتــار ســاحهی
کمربنــد ســبز

نظــارت و حفاظــت از یــک هــزار و  ۷۶۸هکتــار ســاحهی
قبلــی کمربنــد ســبز ،آبیــاری  ۸۰۰نهــال ،تولیــد  ۱۰۰هــزار
نهــال از طریــق قوریههــای موقتــی در ســاحات کمربند ســبز،
رسوی یــک هــزار هکتــار ســاحه نــو ،آمو زشدهــی بــه یــک
هــزار و  ۵۰۰تــن در بخــش تنظیــم آبریزههــا ،توســعهدهی
 ۷۰هکتــاری ســاحه بــا تراسهــا ،چکدمهــا ،حوضهــای
جذبــی ،رسکهــای جنگلــی و ذخیرههــای آب ،کارهایــی

اســت کــه در بخــش کمربنــد ســبز کابــل عملــی شــده اســت.

مصونسازی و احیای چراگاهها

ســاخت  ۱۶انجمــن حفاظــت از چراگاههــا در شــش والیــت ،ارتقــای
ظرفیــت دو هــزار و  ۵۰عضــو انجمنهــای حفاظــت از چراگاههــا
بــه منظــور تنظیــم چراگاههــا و فعالیتهــای حفاظتــی ،تنظیــم
 ۴۵هــزار هکتــار چــراگاه بــرای چــرای حیوانــات در چهــار والیــت،
جمـعآوری و تکثیــر تخــم علوفــه در دو هــزار و  ۵۰۰هکتــار چــراگاه
بــه منظــور احیــا و تنظیــم چراگاههــا از طریــق  ۱۰۰پــروژهی
عایداتــی خــرد ،کشــت تخــم علوفــه در دو هــزار و  ۵۰۰هکتــار
چــراگاه بــا توزیــع  ۱۱۵پــروژهی کوچــک ،ســاخت  ۱۰هــزار و ۴۶۰
چــکدم در والیتهــای ســمنگان و غــور بــه منظــور مصونســازی
چراگاههــا ،ســاخت  ۶۵ذخیــرهی کوچــک آب نوشــیدنی بــرای
حیوانــات در چراگاههــای والیتهــای بغــان ،ســمنگان ،غــور،
قندهــار و هــرات ،تثبیــت  ۱۰هــزار و  ۶۴هکتــار ریــگ روان و غــرس
 ۷۹۸هــزار نهــال گــز ،سکســاول ،تــاغ و چرگــس در ایــن ســاحات
واقــع در والیتهــای بلــخ ،جوزجــان و کنــدز ،کشــت تخــم بتههــای
دارای مقاومــت در برابــر خشکســالی ،از شــار کارهایــی اســت
کــه در ســال  ۱۳۹۹توســط وزارت زراعــت ،در بخــش حفاظــت و
مصونیــت منابــع طبیعــی عملــی شــده اســت.

۷

حیوانــات باشــندهگان ،نصــب  ۳۵کامــرهی خــودکار بــرای ردیابــی
حیوانــات وحشــی ،از فعالیتهــای بخــش منابــع طبیعــی در حص ـهی
توســعهی پارکهــای ملــی اســت.
ایــن فعالیتهــا در کنــار ایــن کــه باعــث احیــا و توســعهی منابــع
طبیعــی شــده ،بــه گونــهی مســتقیم و غیرمســتقیم ،زمینــهی کار را
بــرای شــاری از شــهروندان فراهــم کــرده اســت.

-۵زعفران

احیا و حفاظت از کشتزارهای گیاهان دارویی

حفاظــت و جلوگیــری از تخریــب دو هــزار و  ۸۰۰هکتــار ســاحات
گیاهــان دارویــی در والیتهــای ســمنگان ،بلــخ ،بغــان ،تخــار،
هــرات ،جوزجــان و بدخشــان ،بــا کشــت تخــم هینــگ و نهــال
شــیرینبویه ،جلوگیــری از انقــراض گیاهــان شــیرینبویه ،زیــره
و هینــگ در والیتهــای بلــخ ،ســمنگان ،بغــان ،تخــار ،هــرات،
جوزجــان و بدخشــان بــه همــکاری انجمنهــای حفاظــت از گیاهــان
طبــی ،بــا عملیســازی  ۱۰۰پــروژهی کوچــک عایداتــی ،توزیــع
پنــج هــزار  ۶۰۰بســتهی پــرورش گیاهــان طبــی در والیتهــای
بلــخ ،ســمنگان و ســاخت  ۲۸انجمــن نباتــات طبــی در والیتهــای
بــخ ،ســمنگان ،تخــار ،هــرات ،جوزجــان و بدخشــان ،کارکردهــای
وزارت زراعــت در بخــش حفاظــت از ســاحات پــرورش گیاهــان
دارویــی اســت.

مدیریت پارکهای ملی و ساحات حفاظت شده

تطبیــق برنامههــای توســعهای و گــارش نگهبانــان ،بــه منظــور
جلوگیــری از شــکار ،غصــب و دیگــر تخلفــات در بنــد امیــر ،پــارک
ملــی واخــان و کــول حشــمت خــان ،اعــان چهــار منطقــهی
جدیــد بــه عنــوان ســاحات حفاظــت شــده و پارکهــای ملــی
هــر یــک ،جنگلهــای نورســتان ،دشــتهای ناهــور ،درقــد
و جنگلهــای امــام صاحــب ،انجــام رسویهــای ابتدایــی در
جنگلهــای زازیآریــوب جهــت درج در میــان ســاحات حفاظــت
شــده و جنگلهــا ،راهانــدازی برنامههــای آگاهــی عامــه در پــارک
ملــی واخــان ،بنــد امیــر و کــول حشــمتخان ،ســاخت کمیتــه
بــه منظــور تکمیــل ســاخت پــان مدیریتــی ،ســاخت  ۱۱ایســتگاه
حیوانــات جهــت مصونیــت حیوانــات باشــندهگان محــل ،انجــام
آمارگیــری پــارک ملــی نورســتان ،فهرستســازی پرنــدهگان مهاجــر
در کــول حشــمت خــان ،فراهمســازی و توزیــع  ۲۰۰قفــس بــرای
طویلههــای خانوادههــای مالــدار در حوالــی پــارک ملــی واخــان،
غــرس  ۶۰۷هــزار و  ۹۴۰نهــال ،تطبیــق واکســین طاعــون بــر ۴۵۰
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ریاســت احصاییــه و معلومــات وزارت زراعــت گــزارش میدهــد کــه
حاصــات زعفــران «طــای رسخ» کشــور امســال بــه حــدود  ۲۱تُــن
رســیده اســت.
والیتهــای هــرات ،بلــخ ،فاریــاب ،کنــدز ،فــراه و دایکنــدی بیشتریــن
زعفــران کشــور را تولیــد میکننــد.
وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری در ســال  ۱۳۹۹فعالیتهایــی را
بــرای ترویــج و انکشــاف کشــت زعفــران عملــی کــرده اســت کــه اینــک
بــه بخشــی از آن اشــاره میشــود:
-۱

ساخت  ۴۰۷مزرعهی منایشی زعفران ،

-۲

آموزشدهی به  ۸۶۰زن زعفرانکار،

-۳

آموزشدهی به یک هزار و  ۸۸۸مرد زعفرانکار،

-۴

ایجاد  ۲۰برنامهی آموزشی زعفرانکاران در مزرعه،

-۵

اعــار ســاختامن انســتیتیوت تحقیقــات زعفــران در

والیــت هــرات  ۲۹میلیــون و ۴۰۰هــزار افغانــی،
-۶

توزیع  ۱۸۵هزار و  ۵۰۰کیلوگرام پیاز زعفران،

ســاحهی کشــت و تولیــد زعفــران بــه تفکیــک والیــات طــی ســال
 ۱۳۹۹از ایــن قــرار اســت:
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ساحه کشت زعفران به تفکیک والیات طی سال ۱۳۹۹
شامره والیات ساحه (هکتار)
فاریاب ۲۷
1
جوزجان ۱۴.۰۳۲
2
رسپل ۱۴.۶۱
3
۸۵.۰۱
بلخ
4
سمنگان ۱۱.۲
5
بغالن ۲.۲
6
۲۰.۳۵۴
کندز
7
۱۱
تخار
8
بدخشان ۷.۰۴
9
هرات ۷۳۱۱
10
۲۴.۱۲
فراه
11
بادغیس ۱۵.۷۵۸
12
۱۶
غور
13
بامیان ۳
14
۸.۱
کابل
15
پروان ۴.۸
16
پنجشیر ۶
17
کاپیسا ۲.۶
18
۶.۰۹
لوگر
19
میدان ۶.۳۱
20
پکتیا ۸.۱۲
21
پکتیکا ۱.۷
22
خوست ۳.۴
23
غزنی ۱۱.۶
24
ننگرهار ۳
25
لغامن ۰.۷
26
کرن ها ۱.۴
27
نورستان ۲.۵
28
کندهار ۵۱
29
هلمند ۲.۷
30
۲
زابل
31
نیمروز ۱.۵
32
ارزگان ۱.۹
33
دایکندی ۲۸.۴۲
34
۷۷۹۲.۱۶۴
مجموع
زعفــران بســر خوبــی بــرای کاروبــار زراعتــی در والیتهایــی
اســت کــه ایــن گیــاه بهــر و بیشتــر رشــد میکنــد و حاصــل
میدهــد .از همیــن رو ،دهقانــان در چنــد ســال اخیــر رو بــه
کشــت آن آوردهانــد .همچنــان بــرای کشــت بهــر ایــن گیــاه
گرانبهــا ،و گرفــن نتیج ـهی خوبتــر از آن ،متخصصــان زراعــت
در تــاش توســعه آن هســتند .در ســال  ،۱۳۹۹در کل کشــور
حــدود هفــت هــزار و  ۷۹۲هکتــار زمیــن زعفــران کشــت شــده
اســت.

 -۶زیربنا

وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری ،بــه منظــور مکانیزهســازی
زراعــت در کشــور و همچنــان حامیــت از دهقانــان در مرکــز و
والیــات ،امســال در بخــش زیربنایــی برنامههــای مختلفــی را
طــرح و تطبیــق کــرده اســت.
در ســال مالــی  ،۱۳۹۹وزارت زراعــت بــه منظــور حامیــت از
دهقانــان  ۲۱۰بــاب ســبزخانه عــری کوچــک و بــزرگ در
والیتهــای ننگرهــار ،جوزجــان ،هــرات و بلــخ احــداث کــرده و بــا
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ســاخت ایــن ســبزخانهها ،زمینههــای خوبــی بــرای افزایــش عوایــد
دهقانــان مســاعد شــده اســت .در عیــن حــال ۴۳۲ ،کشــمشخانه
نیــز بــرای تــاکداران در والیتهــای ،کابــل ،غزنــی ،بلــخ ،رسپــل،
فاریــاب ،هــرات ،قندهــار ،هلمنــد ،فــراه ،زابــل و والیــت لوگــر ســاخته
شــدهاند.
ســاخت پانــزده بــاب ســیلوی کوچــک «ســایلج» کــه هــر کــدام
دارای پنــج تُــن ظرفیــت میباشــد ،نیــز شــامل فعالیتهــای
زیربنایــی وزارت زراعــت در ســال مالــی  ۱۳۹۹اســت .ایــن ســیلوها
در والیتهــای لوگــر ،خوســت ،قندهــار و پکتیــکا ســاخته شــده
اســت .اعــار و تجهیــز پنــج بــاب ســاختامن مراکــز جمعآوری شــیر و
همچنــان حفــر پنــج حلقــه چــاه عمیــق در والیــات کاپیســا ،میــدان
وردک ،لغــان ،پکتیــا و غزنــی بخــش دیگــری از فعالیتهــای
زیربنایــی اســت.
در ســال مالــی  ،۱۳۹۹بــه منظــور آمــوزش و آگاهیدهــی بــه
دهقانــان نیــز چهــار مراکــز آموزشــی ، FLRC ،در والیتهــای
هــرات ،ننگرهــار و بلــخ ایجــاد شــده و ایــن مراکــز بــا وســایل
زراعتــی از قبیــل تراکتــور« ،تریــر» و «لیزرلیــول» تجهیــز شــدهاند.
در والیــت کابــل یــک فابریکــه شــیر بــا ظرفیــت پروســس ۳۰هــزار
لیــر شــیر در روز ســاخته شــده و همینطــور ایجــاد ایــن فابریکــه
پروســس لبنیــات منجــر بــه حامیــت و بهبــود فعالیـت کوپراتیفهــای
تولیدکننــدهگان شــیر ،افزایــش تولیــد شــیر در ســطح قریهجــات و
بلنــد رفــن تولیــدات داخلــی میشــود .ســه بــاب مرکــز پروســس
مــواد غذایــی و لبنیــات در والیتهــای ننگرهــار و جوزجــان ســاخته
شــدهاند .در عیــن حــال ،دو هــزار مــر مکعــب چکــدم و ذخیــره
کوچــک آبــی ،در والیتهــای هــرات ،فــراه ،غــور ،قندهــار ،بغــان
و والیــت ســمنگان ســاخته شــده و همچنــان کار ســاخت ۱۴هــزار
و  ۹۴۷مرتمکعــب چکــدم و ذخیــره کوچــک آبــی در والیتهــای
غــور ،ســمنگان و کندهــار تکمیــل گردیــده اســت .ایــن چکدمهــا
بــرای آبیــاری جنگلهــای ایــن مناطــق موثــر واقــع شــده اســت .کار
اعــار هشــتاد بندخاکــی آبگــردان نیــز در والیــات غــور ،ســمنگان و
قندهــار تکمیــل شــده اســت.
همچنــان وزارت زراعــت بــه منظــور جلوگیــری از ضایعــات آب و
فرســایش خــاک در والیــت کــر ،کار اعــار هشــت بــاب ذخیــره
کوچــک آب جهــت آبیــاری ۲۰هــزار نهــال و اعــار یکهــزار
مرتمکعــب چکــدم را رشوع کــرد.
در بخــش آبیــاری ،در ســال جــاری از مجمــوع احیــا و بــاز ســازی
 ۱۲۱شــبکه آبیــاری شــامل پــان در ۲۴والیــت ،کار احیاء و بازســازی
 ۴۷شــبکه آبیــاری در  ۱۷والیــت تکمیــل گردیــده اســت ،کار بــاالی
 ۲۱شــبکه جریــان دارد و بــه زودی تکمیــل و بهرهبــرداری ســپرده
خواهــد شــد .همچنــان  ۳۳پــروژه آبیــاری در پروســه تــدارکات قــرار
دارد و متباقــی آن در جریــان ســال مالــی  ۱۴۰۰تطبیــق میگــردد.
در ســال جــاری کار ســاخت و بازســازی  ۱۲۵کانــال آبیــاری نیــز
در رسارس کشــور تکمیــل شــده اســت و کار احیــا و بازســازی ۱۵۶
کانــال دیگــر بــه زودی تکمیــل میشــود .در بخــش زیربنایــی ،کار
ســاخت  ۱۸آبریــزه در ســه والیــت تکمیــل شــده اســت .بــا تکمیــل
شــدن کار ایــن کانالهــای معیــاری آبیــاری در مرکــز و والیــات ،تــا
بیســت درصــد از ضایعــات آب جلوگیــری میشــود.
در بخــش مرغــداری ،وزارت زراعــت امســال بــه تعــداد  ۷۲۰فــارم
مــرغ گوشــتی را در والیتهــای خوســت ،پنجشــیر ،لغــان و پکتیــکا
ســاخته کــه ایــن فارمهــا فعالیــت خویــش را آغــاز کــرده اســت .ایــن
فارمهــا تــا حــدی زیــادی مشــکالت مــردم را از ایــن ناحیـهی کمبــود
گوشــت مــرغ مرفــوع میکنــد ۱۲۰ .ذخیــرهگاه خاکــی آب بــاران در
والیــات کابــل پکتیــا ،بلــخ ،رسپــل ،ســمنگان ،تخــار ،ننگرهــار ،کــر،
لغــان ،هــرات ،غــور ،خوســت ،پکتیــکا ،ارزگان ،قندهــار ،بادغیــس و
زابــل ســاخته شــده و دهقانــان ایــن والیــات میتواننــد از بارانهــای
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موســمی جهــت آبیــاری زمینهــای خــود اســتفاده کننــد.
وزارت زراعــت یــک گــدام بــا ظرفیــت  ۲۵۰مرتیــک تُــن بــرای ذخیــره
منــودن ادویهجــات در والیــت لوگــر ســاخته اســت .در بخــش
ماهیپــروری ،در ســال مالــی  ۹۹چهــار فــارم تکثیــری ماهیــان
گرمآبــی و رسدآبــی در والیتهــای بامیــان ،پنجشــیر ،بلــخ و ننگرهــار
ســاخته شــده اســت .همچنــان ریاســت اســراتژیک وزارت زراعــت ،در
ســال جــاری یــک گــدام بــا ظرفیــت پنجهــزار تُــن ،بــرای نگهــداری
غلهجــات در والیــت فــراه ســاخته کــه ایــن ذخیــرهگاه غلهجــات شــامل
احاطــه دیــوار آن ،دو بــاب اتــاق اداری همــراه بــا یــک تشــناب و یــک
حلقــه چــاه ســپتیک مجهــز میباشــد.
همچنــان ایــن ریاســت یــک گــدام دیگــر را نیــز بــا ظرفیــت س ـههزار
تُــن بــا ملحقــات آن بــه هزینــه ۴۱۹هــزار و  ۲۶۶افغانــی در والیــت
زابــل ســاخته اســت.
مســووالن در ایــن ریاســت میگوینــد کــه ایــن اداره بــر حســب رضورت
یــک ذخیــرهگاه غلهجــات را بــا ظرفیــت پنــج هــزار تُــن همــراه بــا
ملحقــات آن بــه هزینــه  ۱۶میلیــون و ۲۹۴هــزار و  ۵۰۰افغانــی در
والیــت جوزجــان ســاخته اســت.
ایــن ریاســت بــه سلســله فعالیتهــای خــود در ســال جــاری ،یــک
گــدام غلهجــات را بــا ظرفیــت چهــار هــزار تُــن بــا هزینــه ۱۴میلیــون و
۹۱۸هــزار و  ۸۰۰افغانــی در والیــت خوســت ســاخته اســت.
وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری ،بــه همــکاری پروژههــای همــکار
بــه منظــور مصونیــت غذایــی و حفاظــت محیطزیســت ،در ســال
جــاری پنــج مســلخ عــری و معیــاری را ســاخت کــه از ایــن تعــداد دو
مســلخ در ولســوالیهای شــکردره و ریشخــور کابــل ســاخته شــده و
یــک مســلخ در والیــت هــرات ،یکــی هــم در والیــت بلــخ و یــک مســلخ
معیــاری دیگــر در والیــت کنــدز ســاخته اســت .ایــن مســلخها هــر
بــار ظرفیــت ذبــح  ۵۰۰بــز و گوســفند و  ۱۰۰گاو را دارد .بــا ســاخت
مســلخهای معیــاری نــه تنهــا مشــکالت مالــداران را حــل کــرده اســت،
بــرای بخشــی از شــهروندان در ایــن والیــات زمینــه کار نیــز فراهــم کــرده
اســت.
نتیجهگیری:
شــاید بــا خوانــدن ایــن گــزارش ،گفتــه شــود کــه نتیج ـهی ایــن همــه
کاری کــه شــا میگوییــد چــی بــوده اســت؟ در ایــن قســمت مــا
میخواهیــم دقیقــاً بــه همیــن پرســش شــا پاســخ بدهیــم.
وزارت زراعــت بــا داشــن بیــش از  ۱.۲۸میلیــارد بودجــه عــادی و
بیشتــر از  ۱۴میلیــارد و  ۸۱میلیــون بودجــه انکشــافی ۹۷.۵ ،درصــد
بودجــه عــادی و  ۸۰درصــد بودجــه انکشــافیاش را در ســال ۱۳۹۹
مــرف کــرده اســت کــه در قالــب کارهایــی کــه تــا اینجــا گفتــه شــد،
نتایج زیر به دست آمده است:
• افزایش پنج فیصدی ساحات کشت گندم
• افزایش  ۲.۵درصدی زمینهای آبی زراعتی
• افزایش  ۱۵فیصدی ساحات کشت شالی
• افزایش  ۶.۲۵فیصدی حاصالت گندم
• افزایش  ۱۵درصدی حاصالت شالی
• افزایــش  ۲۰درصــدی میوهجــات و شــاری دیگــر از محصــوالت
زراعتــی،
•رسیدن میزان حاصالت زعفران به حدود  ۲۱تُن،
•کاهــش  ۳۵درصــدی مرگومیــر حیوانــات بــا تطبیــق بیــش از۵.۵
میلیون واکســین
•و کاهــش  ۲۰تــا  ۲۵فیصــدی ضایعــات آب در زمینهــای
آبیــاری شــدهی امســال.

