بیانیه وزیر صاحب به مناسبت 8مارچ
مادران و خواهران گرامی
خانمهای فعال در بخش زراعت
همکاران عزیز
السالم علیکم و رحمتاهلل و برکاتُه
تشریفآوریِ یکایکِ شما را به محفلِ تجلیل از روزِ جهانی زناان خو آمدیاد میگاویم م حیاِِ
یکی از احترامگزاران به حقوق زنان میخواهم ای روز رهاییبخش را برای هماهی شاما و از ایا
ستیژ به همهی زنان افغان مبارکباد بگویم
زنان افغان مظلومتری قشر جامعهی افغانی هستند حکومت وحدت ملی با تعهد کامل به رعایات
حقوق زنان و حضور آنان در سطوح مختلف باورمند است در وزارت زراعت نیز ما به ای تهعاد باا
جدیت بیشتر استوار هستیم زنان دهقاان ملال ماردان دهقاان سارمایهی انساانی وزارت زراعات
هستند
زنان هم باید کشت و کار کنند کسب درآمد کنند و در رشد اقتصااد خاود خاانوادج جامعاه و در
نهایت کشور شان سهم بگیرند حوصلهمندی زنان در کشت و کار میتواند آناان را باه نموناههای
موفقتر بدل کند طوری که ما زنان موفاق در بخاش زراعات زیااد داریام کاه برخای از آنهاا باا
زحمتکشی فراوان جایزجهای بی المللی را هم بردجاند
در افغانستان کارِ حدود نیمی از نیروی بشری را که خانمهای خانه هستند در اقتصاد ملی حا
نمیکنیم ای یک عقبماندجگی اقتصادی و مدنی است که هم اقتصاد زنان در خانوادج با ای رو
ضعیف شدج است و هم خانمهای خانه نمیتوانند درآمد اقتصادی داشته باشند ما به ایا بااوریم
که توان مندسازی زنان بهتری راج برای رفاج زنان جامعه و کل کشور و در نهایت کوتاجتری مسیر
برای ساخت ِ یک زندجگی بهتر و عاری از خشونت است
ما با فعالیتهای پیگیر در وزارت زراعات اابات کاردجایم کاه زناان نقاش کلیادیای در تحقاق
تحوالت اقتصاد زراعتی محیط زیستی و اجتماعی دارند ما اابت کردجایم که زنان با به کاار بسات

شجاعتشان و نیز با اشتغال در بخش زراعت از جمله کشت زعفران تولید سبزیجات مرغاداری
و همچنان زنبورداری میتوانند بخش خوابیادجی ماشای اقتصااد ملای را باه گارد بیندازناد و
قسمت راکد اقتصاد را بالندج بسازند
یقی دارم که زنان افغان با دلیری شجاعت کارایی و حوصلهمندی بیشتر از ماردان ررفیتهاای
باااااااالقوج در متحاااااارک ساااااااخت اقتصاااااااد زراعتاااااای افغانسااااااتان دارنااااااد
ما ای شجاعت کارایی و حوصلهمندی را در نمونههای زیادی از زناان زراعتپیشاه مایبینیم کاه
چگونااه بااا کااار در بخااش زراعاات کسااب درآمااد میکننااد و چقاادر نیازهااای اقتصااادی خااود و
خانوادجهایشان را با آبلهی کف دستشان رفع کردجاند
کار برای زنان افغان به هیچ صورت ننگ و عار نیست کار و درآمد در بخاش زراعات ملال دیگار
بخشها برای زن افغان یک افتخار و سربلندی است بخشی از زنانی که تحت پوشاش برناماههای
وزارت زراعت به کار و کسب درآمد در سکتور زراعت میپردازند افتخارات بزرگای را بارای خاود
خانوادجها و کشور کسب کردجاند تنوّع و مصونیت غذایی که باعِ بهبود صحت اعضاای خاانوادج و
اطفال و نسل آیندجی کشور می شود حق زنان و کودکان است ماا آناان را در ایا بخاش کماک
میکنیم
در آخر هم یک بار دیگر به پاس هشتم مارچ روز جهانی زنان میگویم که هدف ما توانمندسازی
زنان در بخش زراعت بیدار سازی اقتصاد زراعتی است و ما ای هدف را با فراهمساازی زمیناههای
کار برای زنان در بخش کشت و کار تولید سابزیجات مرغاداری زنباورداری تعقیاب مایکنیم
به امید ای که با سهمگیری زنان در بخش زراعت اقتصااد زناان خانوادجهاا جامعاه و در نهایات
اقتصاد ملی رشد فراوان پیدا کند و گلیم خشونت از خانوادجها جامعه و سراسر کشور برچیدج شود
روز جهاااااانی زناااااان بااااار هماااااهی زناااااان زحماااااتکش افغانساااااتان مبارکبااااااد
سربلند باشید

