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به نام خدواند قادر و توانا !
جاللتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور ،جمهوری اسالمی افغانستان ،وزرای
محترم کابینه ،وکالی محترم ولسی جرگه و مشرانو جرگه ،مهمانان عزیز
خارجی ،نماینده های ادارات بزرگ کمک رسان به افغانستان آقایان و خانم ها
سالم و وقت همه تان بخیر.

( تبریکی سال نو و جشن دهقان و خوش آمدید به هجدهمین نمایشگاه زراعتی )

جناب رئیس صاحب جمهور!.
 باوجود چالش ها و نارسایی ها در بسیاری موارد ،خوش بختانه ما سال پر
دستاوردی را پشت سر گذاشتیم  .در جراین همین سال ،متخصصین و
کارمندان وزارت زراعت در سراسر افغانستان موفق شدند در بخش های
مختلف زراعت ،آبیاری ومالداری مصدر خدمات خوبی به مردم شوند.
وزارت زراعت در سال  5931با بودجه انکشافی  59.051میلیون دالر به
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کار آغاز کرد و توانست  %2101بودجه خود را به مصرف برساند ویکی
از وزارت های پیشتاز در این عرصه باشد.
 در سال  5931با بودجه انکشافی  51503میلیون دالر فعالیت خود را آغاز
نموده ایم و اینک به گزارش مختصر از دستاورد های سال گذشته و پالن
های سال پیش رو را ارئه میکنم

 در بخش آبیاری :
در پالن امسال باز سازی  1..شبکه آبیاری شامل بود وقرار بود 5.1
شبک کامال تکمیل و به بهره برداری سپرده شود اما خوش بختانه ما
توانستیم  511شبکه آبیاری در  19والیت کشور را کامال تطبیق نماییم
وکار احداث  11پروژه دیگر به طور اوسط تا  %1.تکمیل گردیده است.
با تکمیل کار این پروژه ها زمینه آبیاری برای  11...هکتار زمین مساعد
گردیده و  412000تن از آن مستفید گردیدند .
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احداث این شبکه ها تا  %1.از ضایعات آب جلوگیری می کند وضمن این
که دسترسی مردم را به آب بیشتر می سازد تا  %1.سبب افزایش
حاصالت زراعتی می گردد.
همچنان ما امسال قادر شدیم برای اولین بار کار باز سازی شبکه های
آبیاری را به والیت های پکتیکا ،زابل  ،ارزگان  ،دایکندی ،غور و سرپل
وسعت بدهیم .
برای تنظیم وایجاد سیستم توزیع عادالنه آب  32انجمن آبیاری ایجاد شده
است  .برای تقویه آب های زیر زمینی و ذخایر آب  111.متر مکعب
چکدم در  1والیت احداث گردیده  199 -ذخیره هرکدام به ظرفیت 1..
متر مکعب آب در  1.والیت کشور ایجاد شده است – درمجموع  51لیزر
یونت برای هموار کاری زمین و بهتر سازی سیستم های آبیاری به والیات
توزیع شده –  11.حوض خاکی ذخیره آب ساخته شده است.
برای استفاده از آب پروژه بند سلما قرار داد تطبیق  99شبکه آبیاری عقد
شده –  53شبکه تاحال تکمیل گردیده و  51شبکه دیگر در جریان تطبیق

4

است که با تکمیل این پروژه ها حدو  593..هکتار زمین تحت پوشش
آبیاری قرار خواهد گرفت.
دراین بخش ما برای سال آینده پالن ویژه ای روی دست داریم  .در
صورتی که شورای عالی اقتصادی پیشنهاد ما را تایید کند در سال پیش رو
کار سروی ،دیزاین و ایجاد  113شبکه دیگر را دراین ساحه آغاز می
نماییم
 همچنان در سال  5931ما در نظر داریم  129پروژه جدید آبیاری
را تطبیق نماییم  ،احداث  95.ذخیره آب و حفر  511حلقه چاه
عمیق بخش های از پالن ابیاری ما درسال پیش رو است.

از آنجایی که سال پر باران و برف داشتیم در پالن امسال ایجاد
 99..متر مکعب چکدم برای تقویت آب های زیر زمینی نیز شامل
گردیده است
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 در بخش توزیع تخم های اصالح شده بذری وکود کیمیاوی:
در جریان سالی که گذشته ما قادر شدیم  2211متریک تن تخم اصالح شده بذری
با کیفیت و  1.هزار متریک تن کود کیمیاوی یوریا را از داخل افغانستان
خریداری و به دهقانان توزیع کنیم .بعد از سی سال برای اولین بار از کود تولید
شده در فابریکه کود برق مزار شریف که با کیفیت ترین کود است استفاده نمودیم.
درسال  5931ما پالن داریم  5.هزار متریک تن تخم اصالح شده بذر
خریداری و به دهقانان  91والیت کشور توزیع کنیم.
 5...قطعه نمایشی غله و سبزی برای دهقانان ایجاد نماییم .

 در بخش باغداری ونباتات صنعتی :
 دراین بخش ما دستاورد چشم گیری داریم  .در پالن ما احداث1.
هزار جریب باغ جدید درج بود اما تالش های پی گیر متخصصین
وزارت زراعت و عالقمندی مردم برای احداث باغ های جدید سبب
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شد تا  1111.جریب باغ جدید انواع میوه ها به شمول باغ های
پسته در سراسر کشور ایجاد نماییم و در کنار آن  55هزار جریب
باغ کهنه به شیوه جدید باز سازی نماییم.
 نزدیک به  59..جریب تاکستان به شیوه جدید احداث گردیده و در
مجموع  111..دهقان در بخش باغداری آموزش دیده اند و 11
کلینیک سیار نباتی در  55والیت ایجاد شده است .

 برای سال  5931ما در پالن خود ایجاد  51تا  1.هزار جریب باغ
جدید شامل انواع میوه در  9.والیت کشور داشتیم اما خوش بختانه
تا اکنون که کمپاین بهاری در بسیاری والیات درحال عملی شدن
است ما نزدیک به  9.هزار جریب باغ جدید احداث کردیم و تقاضا
برای احداث باغ های جدید بیشتر از گذشته است .
 احداث  1..جریب قطعات نمایشی درختان سیب ،ناک ،آلوچه،
گیالس و شفتالو( باغ های متراکم در یک جریب  111درخت )
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 ایجاد اولین البراتوار تولید نهال های مثمر برای باغ های متراکم
درافغانستان – این البراتوار ظرفیت تولید  1میلیون نهال مثمر را
دریک سال دارد.
 . همچنان در پالن داریم  591.جریب تاکستان به شیوه چیله سازی
عصری احداث کنیم و بیش از  13..هکتار باغ تجارتی پسته با
 %11سهم دهقان ایجاد خواهد شد.

 و در بخش نباتات صنعتی:
 زعفران :

دستاورد محصوالت زعفران در پانزده سال گذشته بی پیشینه است  .در
جریان سال های گذشته تا سال  ،5931سکتور زراعت قادر گردید تا
 551.هکتار زمین را تحت کشت زعفران بیاورد و حدود  1متریک تن از
آن حاصل بردارد اما امسال ما توانستیم  125.هکتار زمین را به مزارع
زعفران مبدل سازیم و در حدود  101تن زعفران حاصل برداریم .همچنان
مادر پالن داشتیم که  1.1قطعه نمایشی زعفران برای دهقانان ایجاد کنیم
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اما تالش های خستگی نا پذیر متخصصین ما سبب شد که این رقم به 31.
قطعه نمایشی ارتقاء یابد برنامه گسترش مزارع و حاصالت زعفران
امسال (  ) %591بیشتر از پالن تطبق گردیده است .
 در سال پیش رو در پالن داریم مقدار تولید به  2متریک تن برسد
برای رسیدن به این هدف  15..قطعه نمایشی ایجاد خواهد شد –
 1..متریک تن پیاز زعفران برای دهقانان  13والیت توزیع می
نماییم و  51هزار تن به شمول زنان و مردان را دراین رابطه
آموزش خواهیم داد.
 ایجاد البراتوار کنترول کیفیت زعفران درکابل ،تجهیز  5.مرکز
پروسس زعفران – تجهیز دو البراتوار تشخیص امراض زعفران
دروالیت های هرات وکابل و تهیه سرتفکیت  isoبرای  1.شرکت
صادرات زعفران از جمله فعالیت های ما در بخش زعفران است
 در بخش پخته :
در سال گذشته  11قطعه نمایشی پنبه در  51والیت ایجاد شد .برای
 5...دهقان کود و تخم اصالح شده توزیع گردید  1.ورایتی جدید پخته
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برای دهقانان معرفی گردید و  9ورایتی سابقه بعد از  1.سال اصالح
گردید .درهمین سال  9مرکز پروسس کوپراتیفی روغن فعال ساخته
شد هر مرکز روزانه ظرفیت تولید یک تن تیل (روغن ) و پروسس
 51تن پخته را دارد.
در سال  5931د رنظر داریم  2.قطعه نمایشی پخته ایجاد کنیم  51تن تخم
اصالح شده پخته را به دهقانان والیت های کندز ،بلخ و بغالن توزیع نماییم
همچنان دو مرکز جدید پروسس مشابه به مراکزی که در سال گذشته ایجاد شده
بود – اعمار و تجهیز خواهد شد .
دریک ابتکار جدید امسال نبات جدید روغنی به نام " کلیمنا " را تازه وارد
افغانستان میکنیم که از نگاه تولید روغن مشابه شرشم است  .و درکنار آن دو
ورایتی جدید زغر و سه ورایتی جدید شرشم را معرفی می نماییم.
 گرین هاوس ها ( سبز خانه ها ) و کشمش خانه ها :
در پالن سال  5931ایجاد (  ) 1.1سبز خانه در  53والیت کشور گنجانیده
شده بود اما این برنامه هم خوش بختانه به اثر سعی و تالش کارمندان و
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متخصصین وزارت زراعت  %59بیشتر تطبیق گردید و ما امسال قادر
شدیم  2.5سبزخانه آماده بسازیم  .برای حمایت از تاک داران 13.
کشمش خانه به ظرفیت های (  1تا  5.تن ) در والیاتی که حاصالت
انگور زیاد است ساخته شده و به بهره برداری سپرده شده است
(

نقش سبز خانه ها وکشمش خانه ها درعواید دهقانان ...........

در مجموع نزدیک به  0044سبز خانه در افغانستان به مساحت های مختلف در 81والیت

وجود دارد وکار ما برای وسعت این فعالیت ادامه دارد )

 درسال پیش رو در نظر است  511سبز خانه احداث شود و 11
هزار کیلو گرام تخم انواع سبزیجات برای دهقانان  11والیت توزیع
گردد.

 در بخش مالداری :
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 مرغداری:
 35 فارم بزرگ و  15..فارم کوچک مرغداری در هشت والیت
کشور ایجاد گردید.
 درسال پیش رو در نظر است  521فارم بزرگ و متوسط
مرغداری هریک به ظرفیت (  1تا  5.هزار) قطعه مرغ گوشتی
و نسلی ایجاد شود
 11 فارم بزرگ تجارتی با سهم تجار هرکدام به ظرفیت(  11تا 9.
هزار) قطعه مرغ احداث میگردد
 هفت دستگاه چوچه کشی هرکدام به ظرفیت بیش از  512هزار
چوچه مرغ در یک دوره ایجاد و به فعالیت آغاز می کند
 کشور ایجاد شده.
 5 میلیون  11.هزار مرغ واکسین می شود
 برای  2...خانواده فارم های کوچک  9.تا  5..قطعه ای مرغ
ایجاد می شود
گاوداری :

12

درسال  5931فارم بینی حصار دوباره باز سازی گردیده و  2راس گاو از کشور
هالند و  1نسل وطنی از داخل کشور برای گسترش نسل در این فارم آورده شده
است
برای کاهش مرگ و میر مواشی و حمایت از مالداران –  53کلینک صحت
حیوانی در مناطق مختلف اعمار نمودیم که دستاورد آن کاهش ده درصدی مرگ
و میر مواشی است درساحاتی است که کلینک ها در آن فعالیت می کنند .
ازسوی دیگر با فراهم سازی  1نوع

( ریجینت ) البراتور ها واکسین سازی،

قادر شدیم زمینه برای تولید  901میلیون دوز واکسین حیوانی را فراهم سازیم  .در
مجموع  10111راس مواشی مختلف واکسین شده و بیش از  1.هزار  9..مالدار
در بخش های مختلف آموزش دیده
درهمین راستا  11کلینک حیوانی حمایت شده و  3باب دیگر باز سازی گردیده
است .در پالن امسال در نظر داریم  301میلیون دوز واکسین را باالی حیوانات
مختلف تطبیق نماییم و البراتوار های صحت حیوانی را در مرکز و  11والیت
کشور تجهیز نماییم.
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بخش اصالح نسل:
 در سال  5931حدود  5915..دوز سپرم از گاوهای نسلی در
فارم بنی حصار تولید گردیده و جهت بلند بردن ظرفیت تولیدی
گاوهای موجود توسط القاح مصنوعی ،بدسترس تکنیشن های
خصوصی و دولتی قرار داده شده است.
 به منظور بلند بردن ظرفیت تولیدی گاوها و بلند رفتن اقتصاد
مالداران ازطریق القاح مصنوعی در حدود  291..فرد گوساله
تولید گردیده است.
 دوباب البراتوار اصالح نسل در والیات هرات و بلخ ایجاد شده
است .
ماهی پروری :
به تناسب سال های گذشته رونق بیشتر کسب نموده -بعد از سالها رکود وعدم
فعالیت دراین بخش ،برای اولین بار  1...ستاک مادری در فارم ماهی پروری
قرغه پرورش داده شده .
 11. فارم ماهی پروری در بخش ماهیان سرد ابی وگرم از طریق سکتور
خصوصی با همکاری ریاست عمومی مالداری وصحت حیوانی تاسیس
گردیده است .
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 1.... قطعه ماهی نسلی گرم آبی به منظور رشد ماهی پروری تهیه
گردیده که در بند سلما و بند قرغه تحت پرورش قراردارد.
 55 پروژه انکشافی کوچک و بزرگ جهت رشد سکتور ماهی پروری در
مرکز ووالیات تطبیق گردید.
 در پالن سال  5931در نظر داریم که  9...ستاک مادری را در
قرغه پرورش دهیم –  11فارم ماهی پروری ایجاد نماییم
 1 مرکز چوچه کشی( هچری) در والیت های ( ننگرهار ،کنر،
هرات ،بلخ ،کندهار) ایجاد می شود

در بخش زنبور داری :
در سال  5931برای اولین بار تربیه ملکه مصنوعی زنبور عسل
درافغانستان صورت گرفت .اتحادیه ملی زنبور داران درهمین سال
ایجاد شد و برای اولین بار زنبور پاکتی در افغانستان تکثیر گردید.
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(

زنبور داری در رشد باغات به واسطه گرد افشانی نقش دارد  %11در محصول

بادام %92،در محصول انار عاید دهقان را بلند می برد)
همچنان در سراسر افغانستان در سال  5931بیش از  13هزار مالدار به شمول
زنان ومردان آموزش های مسلکی دیده اند.

بخش لبنیات:
 به تعداد هشت مراکز جمع واری شیر در سطح کشور ایجاد گردیده است.
 در حدود  103میلیون لیتر شیر در سطح کشور از طریق فابریکه
های تولیدی جمع واری ،پروسس و از آن انواع محصوالت لبنی
تهیه و به بازار عرضه گردیده است

 ذخیره خانه ها و مراکز پروسس و بسته بندی و مصئونیت غذایی:
در پالن سال  5931فعال سازی  2مرکز پروسس و بسته بندی
محصوالت زراعتی شامل بود که این پالن کامال تطبیق شد و درحال
حاضر در  1والیت کشور مراکز پروسس و بسته بندی فعال است .
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 111ذخیره خانه پیاز و کچالو که از  51تا  1.متریک تن ظرفیت دارند
در والیت های بامیان ،پروان و کاپیسا ساخته شده است  .سیزده باب گدام
ذخایر استراتیژیک گندم ،هرکدام به ظرفیت  59...متریک تن گندم در 1
والیت باز سازی و به بهره برداری سپرده شد و کار ساخت  9باب ذخیره
دیگر  %21تکمیل شده است .
در پالن سال  5931در نظر است  12.باب ذخیره گاه پیاز و کچالو به
شکل کوپراتیفی و انفرادی در بامیان وکابل ایجاد شود،
دوباب گدام ذخایر استراتیژیک گندم به ظرفیت  9...متریک تن اعمار
میگردد
 1باب مرکز پروسس و بسته بندی محصوالت زراعتی و مالداری هرکدام
به ظرفیت  5.تا  1.متریک تن ایجاد می شود

حفاظت منابع طبیعی :
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در مجموع حدود  99..هکتار جنگل ،آبریزه ،علفچر ،کمربند سبز و
جنگالت مصنوعی در مرکز و والیات تکمیل شده و درجریان همین سال
اضافه از  1میلیون اصله نهال غیر مثمر تولید گردیده است .
در سال پیش رو در پالن داریم که :
 511.هکتار جنگالت و آبریزه ها را احیا و حفاظت نماییم
 591.هکتار علفچر احیا و حفاظت خواهد شد
 551هکتار ساحه نباتات طبی تثبیت می گردد .
 9میلیون اصله نهال در  95والیت تولید میگردد .و د رمساحت 51..
هکتار ساحه کمر بند سبز کابل نهال غرس میگردد و شبکه های آبیاری
برای آن ایجاد خواهد شد .
 در بخش حمایت از زنان :
در مجموع  551...زن در مرکز و والیات تحت پوشش برنامه های
وزارت زراعت قرار گرفته اند  .احداث باغچه های خانگی  ،حداث سبز
خانه های کوچک ،احداث فارم های مرغداری خانگی ،فارم های بز های
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شیری ،زعفران  ،پروسس و بسته بندی محصوالت لبنی از بخش هایی
است که زنان درآن آموزش دیده اند.
به تعداد 1111باب فارم های مرغداری خانگی برای  1111فامیل عالقه
مند با تجهیزات آن ایجاد گردیده است.
(

هر فارم ساالنه حدود  52...افغانی عاید دارد)

 55.2 باب فارم نیمه تجارتی با ظرفیت 5..الی 1..قطعه برای خانم ها
ایجاد شده است
 9...فارم کوچک مرغداری(  9.تا  5..قطعه ای ) و  11..سبز خانه
کوچک برای زنان احداث شده است
 919..باغچه خانگی و  1..مکتب دهقان برای زنان در جریان سال
گذشته ایجاد گردید
در پالن سال سال  5931در نظر داریم که :
 93 هزار باغچه خانگی در 12والیت کشور ایجاد میگردد
 نزدیک به  21..فارم کوچک مرغ های تخمی (  51تا 5..
قطعه ) همراه با بسته های خوراکه مرغ در  5.والیت
احداث خواهد شد
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 بیش از  11..سبز خانه کوچک در  11والیت ایجاد میگردد
 حدود  19..وسایل خشک کننده و پروسس سبزی در 11
والیت توزیع خواهد شد.
 برای  1111زن مرغ و وسایل مرغداری برای ایجاد فارم
های کوچک توزیع میگردد.
 به تعداد  1155بسته تجهیزات لبنی برای زنان وفامیل های
عالقه مند توزیع گردیده است.
 ارتقاء ظرفیت :
در جریان سال  5931ما در مجموع  5192تن از افراد واجد شرایط را در
پست های مختلف دولتی و پروژه های همکار جذب نمودیم که از جمله
 192تن در بخش دولتی مشمول بر  11پست  CBRاستخدام شده است.
درهمین سال ما  19تن از کارمندان رابخاطر فرا گیری دوره ماستری به
کشور های هندوستان و جاپان 9 ،تن را برای فرا گیری دوره لسانس به
کشور هندوستان 1.1 ،تن را برای آموزش به بورسیه های کوتاه مدت و 1
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تن از زنان را برای کسب تحصیالت عالی به پوهنتون امریکایی افغانستان
معرفی نمودیم .
بازار یابی محصوالت زراعتی افغانستان بخش دیگری از فعالیت های ما
بود .
 اشتراک در نمایشگاه های متعدد کشور های خارجی ( دوبی ،عربستان
سعودی ،آلمان و هندوستان)

 عقد قرار داد سکتور خصوصی با وزارت دفاع در مورد فروش
ساالنه  511.متریک تن برنج تولید افغانستان
 13تن سیب
 1میلیون  191هزار کیلو گوشت مرغ
 5101میلیون بیضه تخم مرغ که با شرکت های داخلی و به منظور تقویه
اقتصاد دهقانان ومالداران کشور قرار داد صورت گرفته است
حاضرین گرامی !

21

امروز در کنار برگزاری جشن دهقان ،هجدهمین نمایشگاه زراعتی کابل نیز
افتتاح میگردد  .این امسال به تناسب سال گذشته  1.غرفه بیشتر در محل
نمایشگاه ایجاد شده و درمجموع ما امسال  12.غرفه برای نمایش و فروش انواع
محصوالت زراعتی ،صنایع دستی و تولیدات داخلی دراین محل داریم .
از این میان  11غرفه برای زنان تجارت پیشه و نمایش صنایع دستی زنان
اختصاص داده شده است .در مجموع از سراسر کشور دهقانان ،مالداران،
باغداران ،صنعت کاران  ،مولدین موسسات و سرمایه گذاران که بیشتر در کار
تجارت ،تولید و زراعت مصروف اند – به این نمایشگاه دعوت شده اند .
تجربه های گذشته به ما آموخته که برگزاری چنین نمایشگاه ها میتواند در معرفی
محصوالت زراعتی افغانستان ،داد و ستد تجارتی و تشویق و حمایت دهقانان نقش
برازنده داشته باشد .به همین منظور ما در نمایشگاه امسال ساحه ومکان های
مختلفی برای صحبت رویا روی تجار با دهقانان ،مولدین و تهیه کننده گان انواع
محصوالت زراعتی و تولیدی را فراهم نموده ایم و زمینه برای عقد تفاهم نامه ها
و قرار داده های تجارتی مشوره و تبادل نظر میان آنها را نیز درهمین مکان ها
مساعد نموده ایم.

