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بسم الله الرحمن الرحیم

د رسنیو محرتمو استازو، اطالعاتو ته د الس رسی محرتم 

کمیسیون، محرتمو خویندو او ورونو السالم علیکم ورحمت 

الله وبرکاته.

او  اوبولګولــو  افغانســتان د کرنــې،  نــن د  یــم، چــې  خــوښ 

ــه ددې وزارت د 1399 یــم  ــه صفــت تاســو ت ــر پ مالــدارې د وزی

کال د کړنــو پــه هکلــه معلومــات درکــوم.

کرنــه او مالــداري د افغانســتان د اقتصــاد لویــه برخــه جــوړوی. د 

هېــواد 56 ســلنه خلــک مســتقیامَ پــه کرنــه او مالــداري مــروف 

ــه  ــه تهی ــکتور ن ــدې س ــه هم ــلنه ل ــدو 28 س ــي عوای دي او د م

ــه داده  ــدارۍ وزارت موخ ــو او مال ــې، اوبولګول ــږي. د کرن کې

، چــې پــه هېــواد کــې، کرنــه او مالــدارۍ تــه وده ورکــړي، د 

ــوا  ــر کــړي او د دهې ــو تولیــد ډې ــزو او حیــواين محصوالت کرنی

ــډه  ــه ون ــدارۍ  ښ ــه او مال ــې کرن ــه وده ک ــاد پ ــي اقتص د م

ولــري. برســیره پــردې دا وزارت د هېــود د طبیعــي رسچینــو د 

ســاتني او روزين او د چاپېریــال لــه ســاتنې رسه د مرســتې...      

ملت ته د دولت حساب ورکولو

په ناسته کې د کرنې وزیر ډاکټر انوارالحق احدي وینا

در ۱۳۹۹ میزان تولید محصوالت زراعتی افزایش یافته است
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یکی از مزیت های جمهوریت، پاسخ گو 

بودن نهادها است
ــی  ــا موج ــی ب ــبکه های اجتامع ــر، ش ــال اخی ــن س در چندی

از انتقادهــا، پرســش ها و نظرهــا در زمینه هــای مختلــف و 

بــه آدرس نهادهــا و شــخصیت های مختلــف بــوده اســت. 

هیــچ کســی حرفــی در دل نــدارد کــه نگویــد و ســوالی نــدارد 

ــبکه های  ــون ش ــی چ ــه پدیده های ــد. گرچ ــخ نخواه ــه پاس ک

اجتامعــی و ارتباطــات نویــن، در گذشــته وجــود نداشــت، امــا 

محــض وجــود آزادی اســتفاده از آزادی بیــان و پرســش گری، 

ــوان ارزش آن  ــود آن می ت ــا در نب ــه تنه ــت ک ــی ای اس ویژ ه گ

را بــه معنــای واقعــی دانســت. آزادی بیــان و پرســش گری 

بــه مــردم و  لــزوم پاســخ دهی مســووالن  و پاســخ خواهی، 

لــزوم تحمیــل احســاس مســوولیت بــر مســووالن امــروزی، از 

اســت.  ویژه گی هــای جمهوریــت 

ایــن وضعیــت بــا ایــن میــزان آزادی، در تاریــخ نظام هــای 

ــه  ــه ای ایــن چنیــن ب کشــور مــا وجــود نداشــته اســت و تجرب

عنــوان آکســیجن مردم ســاالری می توانــد تلقــی شــود.

انتقــاد ســازنده، چنــان کــه از نامــش پیداســت، بــه اصالحــات 

ــه  ــفافیت ب ــخ گویی ش ــزوم پاس ــش گری و ل ــد، پرس می انجام

میــان مــی آورَد و گــردش آزاد اطالعــات و بــاز کــردن گره هــای 

کــور اطالع رســانی، می توانــد فصل هــای جدیــدی از روشــنی 

مردم ســاالری را بــه ارمغــان بیــاورد.

در ادامــه ی ایــن وضعیــت، دولــت افغانســتان همــه ســاله 

ــس  ــان ریی ــا فرم ــت را ب ــه مل ــت ب ــخ دهی دول ــه ی پاس برنام

رییــس  غنــی  محمــدارشف  می کنــد.  راه انــدازی  جمهــور 

جمهــور کشــور از نهادهــا خواســته اســت کــه بــه صــورت 

ــخ دهی  ــا در پاس ــک نهاده ــووالن درجه ی ــود مس ــفاف و خ ش

نهادهــای مربوط شــان بــه ملــت، حضــور یابنــد. شــهروندان از 

ایــن برنامه هــا کــه زنــده نــر می شــود، اطالعــات بــه دســت 

ــزارش  ــا گ ــن برنامه ه ــه از ای ــانه ها ک ــار رس ــد و در کن می آورن

ــان  ــات، دیده ب ــه اطالع ــی ب ــیون دست رس ــازند، کمیس می س

شــفافیت و شــامری دیگــر از نهادهــا، از آن نظــارت می کننــد 

و بنــا بــر ایــن، نهادهــا نیــز می کوشــند بــه بهرتیــن روش، بــه 

ــان،  ــر مخاطب ــت خاط ــد قناع ــا بتوانن ــد ت ــخ بگوین ــت پاس مل

ــد. ــت بیاورن ــه دس ــران را ب ــران و ناظ گزارش گ

امــروز د وشــنبه، نوبــت پاســخ دهی وزارت زراعــت، آبیــاری 

و مالــداری بــه ملــت اســت. مــا کوشــیده ایم بــه بهرتیــن 

شــکل ممکــن، پاســخ گو باشــیم. بــه همیــن خاطــر اســت کــه 

ــژه ی پاســخ دهی  شــامره ی کنونــی هفته نامــه ی دهقــان را وی

بــه ملــت ســاخته ایم و در آن، دربــاره ی متامــی کارهــای 

بــزرگ وزارت زراعــت در ســال مالــی ۱۳۹۹، گزارش دهــی 

کرده ایــم.

وزارت زراعــت، در ســه ســال اخیــر، همــواره در اطالع رســانی 

بهــرت، در رأس نهادهــای بودجــه ای دولــت قــرار داشــته اســت. 

ــی  ــا بســته های معلومات ــا ب ــز م ــار نی ــن ب ــن پیشــینه، ای ــا ای ب

و  اطالعــات  ارائــه  پیــش واز  بــه  واضــح،   و  کامــل، جالــب 

پاســخ گویی بــه ســواالت شــهروندان، خربنــگاران و مســووالن 

ــم. ــر می روی ــای ناظ نهاده

ــه  ــات، ب ــردش اطالع ــانی و گ ــه اطالع رس ــم ک ــن باوری ــه ای ب

گســرتده  وجــود  بایــد  مردم ســاالری«،  »آکســیجن  عنــوان 

ــه زعــم و ســهم خــود، فصل هــای  ــا بتوانیــم ب داشــته باشــد ت

بهــرتی از جمهوریــت و دموکراســی را در افغانســتان رقــم 

ــم.  بزنی

زنده باد آزادی 
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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 

ــو  ــه د بزګران ــه هکل ــې پ ــتفاده او د هغ ــه اس ــه کم ــوژۍ ن تکنال

کــم معلومــات، پــه کرنــه کــې لــه ماشــینو نــه کمــه اســتفاده، لــه 

کیــاموي رسې نــه ناســمه اســتفاده، او پــه تولیــد کــې د تجــاريت 

ــی دی. ــزې کموال انګی

د کرنــې، اوبولګولــو او مالــدارۍ  وزارت پــه تېــرو څــو کلنــو کــې 

هڅــه کــړئ، چــې د یــوې منظمــې ســرتاتیژی او کاري پــالن 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 

ــه 1399  ــه چــه پ ــو فعالیتون ــو هغ پراخــه ده؛. ددې وزارت د ټول

کال کــې یــې اجــرأ کــړي پــوره راپــور بــه ډېــر وخــت ونیــي. د 

ــور نــر کــړئ  ــو مفصــل راپ ــو فعالیتون ــو ټول ــې وزارت د خپل کرن

ــر الســه کولــی  ــه ت ــه دفــرت ن ــو ل او تاســو یــې د وزارت د معلومات

شــی. نــن بــه زه پــه اجاملــی ډول د وزارت د 1399 کال عمــده 

ــږم. ــدې وغږی ــو بان فعالیتون

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 1399 کال کــی ډېــر فعــال ؤ. 

یــاد وزارت خپلــه عــادي بودیجــه، چــه 1300 میلونــه افغانیــو پــه 

حــدود کــې وه، تقریبــا ټولــه مــرف کــړه او پراختیایــي بودیجــه 

ــه.  ــې ولګول ــلنه ی ــه وه، 80 س ــو جګ ــاردو افغانی ــه 14 ملی ــه ل چ

دا چــې د کال پــه نیامیــې کــې د وزارت انکشــايف بودیجــه 

ــر وړ دی.  ــرف د تقدی ــلنه م ــوه، 80 س ــره ش ــاده ډې ــوق الع ف

ــه د وزارت د 1399 کال د غټــو  ــه تاســو ت ــه هــر حــال، اوس ب پ

پراختیایــي فعالیتونــو پــه هکلــه نســبتاً لنــډ معلومــات درکــړم. 

حضار محرتم!

ــا نیمــه خشــک  افغانســتان از لحــاظ اقلیمــی ســاحه خشــک ی

ســطح  بــردن  بلنــد  در  عمــده  نقــش  آبیــاری  بنــاًء  اســت. 

زمین هــای  ازدیــاد  زراعــت  وزارت  دارد.  زراعتــی  محصــوالت 

ــل  ــد. قب ــود می دان ــده خ ــای عم ــی از کاره ــی را یک ــی آب زراعت

ــن  ــار زمی ــون هکت ــتان ۳.۲ میل ــور ۱۳۵۷ افغانس ــای ث از کودت

ــی در کشــور  ــن آب ــی داشــت. در نتیجــه جنگ هــا ســاحه زمی آب

بــه کمــرت از دو میلــون هکتــار تنزیــل کــرد. امــا در نتیجــه 

ــرت از ۵۰۰  ــته بیش ــال گذش ــد س ــت در چن ــای حکوم فعالیت ه

هــزار هکتــار زمیــن کــه المــزروع شــده بــود بــار دیگــر بــه زمیــن 

ــد. ــل ش ــی تبدی آب

در ســال ۱۳۹۹ وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری ۱۲۱ شــبکه 

آبیــاری، ۴۳۵ کانــال فرعــی درجــه دوم و درجــه ســوم، ۱۲۰ 

ذخیــره گاه خاکــی آب بــاران، ۱۲۱ آبریــزه کوچــک آبیــاری، 

۲۰۰ چکــدم، ۱۷ حــوض ذخیــره آب را ســاخته و ۱۰۰ پایــه واتــر 

ــای  ــه فعالیت ه ــت. در نتیج ــرده اس ــع ک ــولری را توزی ــپ س پم

انکشــافی آبیــاری، وزارت زراعــت در ســال ۱۳۹۹ در حــدود 

ــت. ــده اس ــاری ش ــن آبی ــار زمی ۹۷.۰۰۰ هکت

بــه صــورت مشــخص در ســال ۱۳۹۹ ســاحه کشــت گنــدم پنــج 

ــر  ــاد شــد، ســاحه کشــت شــالی ۱۵ فی صــد بیش ت فی صــد زی

ــامر  ــا اع ــد. ب ــه ش ــات آب گرفت ــو ضایع ــد جل ــده و ۲۵ فی ص ش

ــر  ــون، بیش ت ــتنادی و گبی ــوار اس ــرت دی ــزار م ــت ه ــش از هف بی

از ۴۰۰۰ هکتــار زمیــن زراعتــی در مقابــل تهدیــد دریــا حفاظــت 

ــی  ــتفاده اعظم ــم اس ــره ای از آب ک ــاری قط ــتم آبی ــده. سیس ش

می کنــد. در ســال ۱۳۹۹ وزارت زراعــت و آبیــاری ایــن سیســتم 

را در هشــت هکتــار زمیــن تجربــه کــرد.

ــاری قســمت مهــم پروگرام هــای انکشــافی وزارت زراعــت در  آبی

ــه ی  ــا برنام ــم م ــرای ســال ۱۴۰۰ ه ــود. ب ــده هــم خواهــد ب آین

ــا،  ــا، چکدم ه ــاری، کانال ه ــبکه های آبی ــامر ش ــرای اع ــیع ب وس

و دیوارهــای اســتنادی داریــم. توقــع داریــم کــه در ســال ۱۴۰۰ 

ــا  ــی شــود و ی ــر آب ــار زمیــن بیش ت هــم در حــدود ۸۰ هــزار هکت

آب کافــی برایــش برســد. وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری 

اســتفاده از سیســتم آبیــاری قطــره ای را در ســال ۱۴۰۰ و بعــد 

از آن هــم انکشــاف خواهــد داد. 

ــاد  ــده در ازدی ــالح ش ــم اص ــی، تخ ــن آب ــاد زمی ــر ازدی ــالوه ب ع

ــم  ــه تخ ــت ک ــرار اس ــده دارد. ق ــش عم ــی نق ــالت زراعت حاص

ــاد ســازد. وزارت  اصــالح شــده حاصــالت را در حــدود ۳۰٪ زی

زراعــت، آبیــاری و مالــداری در مــاه عقــرب ســال ۱۳۹۹ پروگرام 

توزیــع ۱۴ هــزار تــن تخــم اصــالح شــده گنــدم را بــه ۲۸۰ هــزار 

دهقــان در ۳۴ والیــت 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 

بیش تــر از ۸۰ ٪ ایــن تخــم را توزیــع کنیــم. تخــم باقــی مانــده 

در دور بعــدی بــه دهاقیــن توزیــع خواهــد شــد. دهاقیــن فقــط 

۴۰ ٪ قیمــت تخــم اصــالح شــده را تادیــه می کننــد؛ بقیــه ۶۰ 

٪ قیمــت تخــم کمــک حکومــت و   بانــک جهانــی بــه دهاقیــن 

تــن تخــم  اســت در ســال ۱۴۰۰ وزارت زراعــت ۱۶ هــزار 

اصــالح شــده گنــدم دیگــر را بــه دهاقیــن توزیــع می کنــد. 

تاثیــر تخــم اصــالح شــده بــر محصــوالت خــوب اســت. در ســال 

۱۳۹۹ محصــوالت گنــدم نســبت بــه ســال گذشــته بیش تــر از 

۳۰ هــزار مرتیــک تــن زیــاد بــود. مــن قصــد دارم کــه بــه زودی 

پروگــرام توزیــع تخــم اصــالح شــده گنــدم را بهــرت تنظیــم منایــم 

تــا توزیــع الاقــل دو و ســه هفتــه قبــل از موســم کشــت تکمیــل 

و در رسارس کشــور از تخم هــای اصــالح شــده اســتفاده شــود.

ســبزیجات ارزش پولــی بلنــد دارد. وزارت زراعــت در ترویــج زرع 

ــت ۱.۳۵۰  ــال ۱۳۹۹ وزارت زراع ــد. در س ــبزیجات میکوش س

ــه  ــف ک ــای مختل ــبزیجات را در والیت ه ــی س ــه ی منایش مزرع

ــا  ــود ت شــهرهای کالن در آن جــا واقــع هســتند تنظیــم کــرده ب

ــنا  ــتند آش ــل هس ــر حاص ــه پ ــی ک ــای برنج ــا تخم ه ــن ب دهاقی

شــوند. هم چنــان، ایــن وزارت ۲۱۰ ســبزخانه عــری را اعــامر 

برنج هم یک قلم عمده غذای مردم 

افغانستان را تشکیل می دهد. زرع 

برنج در ۱۹ والیت افغانستان رایج 

است. در چند سال اخیر استفاده از 

تخم های اصالح شده برنج تشویق 

شده. در سال ۱۳۹۹ ساحه کشت 

برنج ۱۵ فی صد زیاد تر نسبت به سال 

۱۳۹۸ بود اما حاصالت برنج ۱۶ ٪ 

بیش تر بود. حاصالت برنج در سال 

۱۳۹۹ بالغ به ۴۴۰ هزار تن شد در 

حالی که تقاضا برای برنج در حدود 

۶۰۰ هزار تُن است. پالیسی تشویقی 

حکومت در سکتور برنج تاثیر خوبی 

داشته و ما امیدوار هستیم که در سال 

۱۴۰۰ و بعد از آن هم قوس صعودی 

حاصالت برنج دوام کند. البته وزارت 

زراعت به توجه خود به این سکتور 

دوام می دهد. وزارت زراعت در سال 

۱۳۹۹، در چندین والیت برای ترویج 

نوع بهرت برنج یک هزار و ۸۲۰ فارم 

منایشی را تنظیم کرده تا دهاقین از 

نزدیک با انواع بهرت و پر حاصل برنج 

آشنا شوند.
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کــرده. و یــک هــزار و ۲۹۰ باغچــه خانگــی ُخــرد 

را بــرای خانم هــای بی بضاعــت اعــامر کــرده. 

هــم چنــان، ایــن وزارت ۵۰۰ مزرعــه ی منایشــی 

پختــه و ۹۰۳ مزرعــه منایــش زعفران را در ســال 

۱۳۹۹ تنظیــم کــرد. این وزارت در ســال ۱۳۹۹ 

در بیــش از ۴۰۰ جریــب زمیــن کــه ســبزیحات 

ــاغ انگــور  ــار ب ــود، در ۱۶۶ هکت کاشــته شــده ب

ــه  ــوه جــات، چیل ــاغ دیگــر می ــار ب و در ۲۲ هکت

اعــامر کــرده و ۳.۳۹۴ ســیت 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 

ــت  ــه رقاب ــه لحاظ ــت ل ــم د کیفی ــت او ه د کمی

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 

ــه  ــې ښ ــه ک ــه دې برخ ــروژې پ ده. د NHLP پ

فعالیــت کــړی. نــه یــوازې دا چــه د باغونــو 

ــل  ــرت نس ــو به ــې د ون ــوې بلک ــره ش ــاحه ډې س

ــه اســتفاده شــوې.  او لــه روزل شــویو نیالګیــو ن

ــه  ــوو پ ــتان د مې ــې د افغانس ــه ۱۳۹۹ کال ک پ

حاصالتــو کــې ۲۰٪ زیاتوالــی راغلــی. دا وزارت 

ــړي  ــوړې ک ــې ج ــو قوری ــوه دارو ون ــری د مې ډې

پــه   NHLP یــوازې   کــې  کال  پــه ۱۳۹۹  او 

۴۴۱۲۵ جریبــو ځمکــه کــې پــه اوو والیاتــو کــې 

د ۳۲۱ ملیــون افغانیــو پــه مــرف د مېــوه دارو 

ــورو،  ــه د انګ ــي دي. همدارنګ ــي ایښ ــو نیالګ ون

آلوبخــارا، خرمــاو، آنــارو، مڼــو، شــفتالو، ځمکنــي 

توتانــو او توتانــو بڼونــه یــې جــوړ کــړي دي. 

ــوال بانــک تصمیــم نیولــی،  متاســفانه چــې نړی

خــو  کــړي.  قطعــه  NHLPپروګــرام  د   چــې 

بڼوالــۍ د افغانســتان د کرنــې او د مــي اقتصــاد 

پــه وده کــې لویــه برخــه لــري او د کرنــې وزارت 

هڅــه کــوي چــې د ۱۴۰۰ کال لپــاره لــه ځینــو 

نــورو پــروژو نــه یــو څــه بودیجــه د باغــدارۍ 

ــروژې  ــا پ ــو د پراختی ــوي او د بڼون ــاره راوګرځ لپ

ــړي. ــه دوام ورک ت

ــږ د آســیایي بانــک رسه   خــو ددې ترڅنګــه مون

ــان  ــه ش ــې د NHLP پ ــو چ ــې ی ــاس ک ــه مت پ

یــوه بلــه پــروژه د باغــدارۍ د ودې لپــاره منظــور 

کــړي. زه پــه دې هکلــه خوشــبین یــم. د کرنــې 

ــه دوام  ــرام ت ــدارۍ د ودې پروګ ــه د باغ وزارت ب

ورکــوي. پــه دې هکلــه د کرنــې وزارت د انګــورو، 

ــادام او د ســرتوس د ودې او پروســس  آنځــرو، ب

ــړي.  ــنهادونه ک ــه پېش ــورا ت ــادي ش ــاره اقتص لپ

انشــا ءالله چــې دغــه پېشــنهادونه بــه ومنــل 

ــۍ  ــدا يش او د بڼوال ــه پی ــه ورت ــه ب يش، بودیج

د ودې پــه برخــه کــې بــه یــو بــل لــوی ګام 

واخیســتل يش.

مهمــه  یــوه  پروســس  محصوالتــو  کرنیــزو  د 

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 

پروســس  د  ســبز  بوســتان  او  کامپلکــس، 

ــول. ــاح ش ــه افتت رشکتون

پــه ۱۳۹۹ کال کــې د کرنــې وزارت یــوه لویــه پــروژه 

ــه.  ــوم وچلول ــه ن ــت پ ــو د مدیری ــزو محصوالت د کرنی

چــې  وه،  کــې  دې  پــه  اهمیــت  پــروژې  ددې 

ــه  ــي ل ــا د ناروغ ــې د کورون ــود و چ ــویش موج تش

ــز  ــه بنــد يش او د افغانســتان کرنی ــه بندرون ــه ب امل

ــو  ــي بازارون ــوي خارج ــل عنعن ــه خپ ــوالت ب محص

تــه ونــه رســول يش. ددې احتــاميل حالــت رسه د 

مقابلــې پــه خاطــر، د حکومــت پــه تائیــد، د کرنــې 

وزارت تصمیــم ونیــو چــې لــه یــوې خــوا ډېــرې وړې 

ــوړې  ــاره ج ــو لپ ــزو محصوالت ــې د کرنی ــړې خون س

کــړي او لــه بلــې خــوا ځینــې محصــوالت وچ کــړي، 

دغــې  يش.  اوږ  د  یــې  عمــر  اســتفادې  د  چــې 

ــه  ــي کارون ــه مؤقت ــو ت ــوا خلک ــوې خ ــه ی ــروژې ل پ

ایجــاد کــړل او لــه بلــې خــوا یــې زارعینــو تــه وخــت 

ــه ښــه اســتفاده  ــو ن ــو محصوالت ــه خپل ورکــړ چــه ل

ــۍ  ــارده افغان ــا ۶ ملی ــروژې تقریب ــې پ ــړي. دغ وک

بودیجــه درلــوده، چــې د ۵ ملیــاردو نــه زیاتــه یــې 

ــوه. ــرف ش م

کرنیــزو  د  وزارت  کرنــې  د  کــې  کال   ۱۳۹۹ پــه 

ــول  ــه ټ ــه الرې پ ــروژې ل ــت د پ ــو مدیری محصوالت

ــړې  ــرژۍ س ــر ان ــږدې  ۱۰۰۰۰ صف ــې ن ــواد ک هی

ــه  ــې جــوړې کــړي دي، چــې ل ــې او ممیزخون خون

دې جملــې نــه د پیــازو ۳۵۰۳ او د کچالــو ۲۷۴۹ 

او  ممیزخونــې  زېرمتونونــه،۳۸۶۷  انــرژۍ  صفــر 

ــې  ــړې خون ــې س ــر درج ــو ۴۷۵ صف ــارو او مڼ د ان

ــو ۹۰ درصــد ســلنه  جــوړې کــړي دي. ددغــو خون

مــرف د کرنــې وزارت او ۱۰ مــرف د خلکــو 

ــاس  ــر اس ــکل پ ــو اټ ــوي دي. د ی ــړل ش ــوا ورک لخ

دغــو ســړو خونــو او ممیزخونــو د ۱۶۵ زرو ټنــو 

حاصالتــو د ضایــع کېــدو مخــه نیولــې. دغــه پــروژه 

ــې وزارت  ــري او د کرن ــت ل ــې محبوبی ــو ک ــه خلک پ

ــورې  ــورې ن ــې د ۲۰۰۰ – ۱۵۰۰ پ ــري چ ــالن ل پ

همداســې ســړې خونــې او ممیزخونــې پــه بېلوبېلــو 

ــړي.  ــوړي ک ــې ج ــه ۱۴۰۰ کال ک ــې پ ــو ک والیات

ځنګلونــه د افغانســتان مهمــه طبیعــي شــتمني 

ده. د ثــور لــه کودتــا نــه مخکــې افغانســتان )     

۱۰۹( میلیــون هکتــاره ځنګلونــه درلــودل. د تېــرو 

ــخت  ــه س ــو ت ــې ځنګلون ــو ک ــه جنګون ــو پ ۴۲ کلون

زیــان رســېدلی، چــې پــه کال )   ۲۰۰۱ ( کــې 

ــون  ــاحه )  ۱.۳ (میلی ــو س ــتان د ځنګلون د افغانس

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 ۴۸۰ زره هکټــاره 

ــو  ــه احیــا کــړي دي. البتــه د ټولــو ځنګلون ځنګلون

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 

ــه  ــې ځنګلون ــي ده، چ ــت پالی ــري. دا د حکوم ل

ــزو  ــو او چارمغ ــتې، ځنغوزی ــې او د پس ــه ک ــه لوی پ

ځنګلونــه پــه خــاص ډول احیــا او پراخــه کــړي. پــه 

همــدې اړونــد د کرنــې وزارت پــه ۱۳۹۹ کال کــې 

۲۰۹۵۰۰۰ اصلــه د ځنغوزیــو او چارمغــزو نیالګــي 

روزيل او ۳۲۲۳ هکتــاره 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 ۱۴۰۰ کال کــې 

پــالن لــري، چــې تقریبــا ۱۰۰۰۰ هکتاره د پســتې، 

د ځنغوزیــو او چارمغــزو ځنګلونــه احیــا کــړي او 

ــه غــرس کــړي. ــه نیالګــي ب ۶،۴ ملیون

ــوه  ــې ی ــرات ک ــه ه ــو پ ــاره خ ــد لپ ــتې د تولی د پس

لویــه پــروژه پــه نظــر کــې نیــول شــوې او د ځنغــوزو 

او چارمغــزو د تولیــد لپــاره پــه پکتیــکا، پکتیــا، 

ــه  ــړ، نورســتان او لغــامن کــې پروګرامون خوســت، کون

ــه نظــر کــې نیــول شــوي دي. پــه ۱۴۰۰ کال کــې  پ

ــه ننګرهــار او لغــامن کــې پــه ۳۱۸ هکتــاره ځمکــه  پ

ــرس يش. ــي غ ــرې نیالګ ــه د بې ــې ۲ ملیون ک

ــه  ــه ښ ــوږه ول ــه او خ ــره، انج ــران، زی ــه، زعف همدارنګ

تجــاريت ارزښــت لــري او د کرنــې وزارت ددغــو بوټــو د 

تولیــد د زیاتولــو او تجــارت پــه هکلــه فعالیــت کــوي. 

پــه ۱۳۹۹ کال کــې د زعفــران تولیــدات ۲۱ ټنــو تــه 

ــه  ــرو پ ــه ډال ــې ۱۸ ملیون ــه ی ــازار بی ــه د ب ــېد چ ورس

حــدودو کــې دی. د زعفــران تولیدوونکــي ســږ کال د 

کورونــا لــه املــه د یــو څــه مشــکالتو رسه مــخ دي خــو 

هیلــه ده چــې پــه ۱۴۰۰ کال 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!

ــت.  ــتان اس ــاد افغانس ــم اقتص ــمت مه ــداری قس مال

ــداری را درک  ــت مال ــداری اهمی ــت و مال وزارت زراع

گذشــته  ســال  چنــد  در  کــه  متاســفانه  می کنــد. 

بــود. مــن کوشــش  بودجــه مالــداری نســبتا کــم 

ــداری  ــت مال ــه اهمی ــران را ب ــه دون ــه توج ــم ک می کن

ایــن  در  مقدماتــی  صحبت هــای  و  کنــم  جلــب 

ــه  ــه ب ــتم ک ــبین اس ــن خوش ــه. م ــورت گرفت ــورد ص م

هــامن طــور کــه رسمایه گــذاری بانــک جهانــی در 

باغــداری  در  را  قــوی  تغییــر  افغانســتان  باغــداری 

ســکتور  در  آســیایی  بانــک  رسمایه گــذاری  آورد، 

مالــداری تغییــرات کالن مثبــت را در ایــن ســکتور 

وزارت  فعالیــت  اعظــم  قســمت  بیــاورد.  میــان  بــه 

متوجــه  مالــداری  قســمت  در  مالــداری  و  زراعــت 

صحــت حیوانــی بــوده. در ســال ۱۳۹۹ بیشــرت از ۵.۵ 

ملیــون دوز واکســین بــه حیوانــات تزریــق  شــد. هــم 

ــدز  ــل و کن ــات کاب ــاب کلینیــک در والی ــان ســه ب چن

ســاخته شــد و قــرارداد بــرای ســاخت ۵۷ کلینــک 

ســاحه ای وترنــری امضــا شــد. وزارت شــش استیشــن 

ــار و  ــد، تخ ــر، هلمن ــل، ک ــی را در کاب ــاح مصنوع الق

بدخشــان ســاخت.

افغانســتان ســاالنه ۲۹۰ هــزار تــن گوشــت مــرغ 

ــت  ــته حکوم ــال گذش ــد س ــد. در چن ــرف می کن م

ــم  ــت و تخ ــی گوش ــد داخل ــت از تولی ــت حامی سیاس

مــرغ را تعقیــب کــرده کــه اثــر آن بــر رشــد ایــن ســکتور 

فوق العــاده بــود. حــاال تولیــد داخلــی مــا تقریبــاً 

۲۲۰ هــزار تــن گوشــت مــرغ و ۶۰۰ هــزار بیضــه 

تخــم اســت. حکومــت فعــالً هــم از تولیــدات داخلــی 

رشکت هــای  بــا  زراعــت  وزارت  می کنــد.  حامیــت 

ــت  ــدار دوام سیاس ــد و طرف ــک می کن ــرغ داری کم م

ــال  ــت. در س ــکتور اس ــن س ــت از ای ــی حکوم حامیت

ــرغ  ــارم م ــزار و ۷۲۲ ف ــار ه ــت چه ۱۳۹۹ وزارت زراع

تخمــی ۲۰.۶۰ و۱۰۰  قطعــه ای را در چندیــن والیــت 

افغانســتان ســاخت. هم چنــان ایــن وزارت امســال 

در ســاخت ۴۰ فــارم کالن مرغــداری کمــک مالــی 

کــرده اســت. ایــن وزارت ۵ مرکــز پروســس شــیر را کــه 

کالن تریــن آن در کابــل بــه ظرفیــت ۳۰۰۰۰ لیــرت 

ــان  ــاخت. هم چن ــیر را س ــع آوری ش ــز جم ــج مرک و پن

ــان  ــارم ماهی ــن وزارت و ســکتور خصوصــی، ۳۵۰ ف ای

گرم آبــی و رسدآبــی را در ۱۳۹۹ ســاخته اســت.

ــی  ــت، ول ــوب اس ــرد وزارت خ ــه کارک ــود آن ک ــا وج ب

احتیاجــات وزارت بســیار زیادتــر از امکانــات ایــن 

ــاری  ــای وزارت معی ــوز البراتواره ــا هن ــت. ت وزارت اس

نشــده انــد. وزارت بــه پرســونل مســلکی قــوی رضورت 

دارد. وزارت بایــد ظرفیــت تحقیقــات علمــی را داشــته 

ــری  ــت کار موث ــته اس ــوز نتوانس ــا هن ــد. وزارت ت باش

ــکل  ــد. مش ــی کن ــای للم ــه زمین ه ــع ب را راج

ــت.  ــی اس ــه کاف ــود بودج ــده در وزارت، نب عم

ــه  ــا همیش ــت، م ــن محدودی ــود ای ــا وج ــی ب ول

خــود  کاری  بخش هــای  در  تــا  می کوشــیم 

پیش رفــت داشــته باشــیم. 

ــال  ــت. در س ــه اس ــبتا کهن ــکیل وزارت نس تش

مالــداری،  و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت   ۱۳۹۹

در تفاهــم بــا کمیســیون اصالحــات اداری، 

تجدیــد نظــر بــه تشــکیالت کــرد و کوشــش کرد 

کــه تشــکیالت خــود را کــه مرکزمحــور اســت، 

ــر دهقان محــور ســازد. در ســال ۱۴۰۰  بیش ت

مــا ریفــورم تشــکیالت را ادامــه می دهیــم و 

ــر مســلکی می ســازم. پرســونل وزارت را بیش ت

مشــکل  یــک  اداری  فســاد  کــه  متاســفانه 

اســت کــه هــم ادارات دولتــی از ان آســیب 

ــداری  ــاری و مال ــت، آبی ــد. وزارت زراع دیده ان

طبعــاً از پالیســی های ضــد فســاد حکومــت 

پیــروی می کنــد و از مقامــات کشــفی و عدلــی 

خواهــان مؤثریــت بیش تــر در مبــارزه بــر ضــد 

ایــن وزارت  ایــن،  بــر  فســاد اســت. عــالوه 

ــا  ــازد ت ــر می س ــم قوی ت ــی را ه ــارت داخل نظ

در کشــف و از بیــن بــردن فســاد نقش مســتقل 

ــد. ــا کن ــز ایف را نی

ــم کــه ســاحه  هــامن طــوری کــه در آغــاز گفت

و  اســت  وســیع  خیلــی  زراعــت  وزارت  کار 

بحــث همــه ابعــاد فعالیت هــای ایــن وزارت 

ــد  ــط چن ــن فق ــد. م ــر می باش ــیار زمان گی بس

انکشــاف مهــم و نیمه مهــم ســال ۱۳۹۹ را 

ــردم.  ــش ک ــتان پیش ک ــام دوس ــور ش ــه حض ب

ــافی وزارت  ــای انکش ــل فعالیت ه ــت کام لیس

فعالیت هایــی  از  بیش تــر   ۱۳۹۹ ســال  در 

ــردم. ــاد ک ــا ی ــن از آن ه ــه م ــت ک اس

مالــداری  و  آبیــاری  زراعــت،  وزارت 

اســرتاتژی و پــالن واضــح و مفصلــی بــرای 

انکشــاف زراعــت، آبیــاری و مالــداری دارد. 

پــالن کاری مــا در ســال ۱۳۹۹ مبتنــی 

بــر اســرتاتژی انکشــافی ایــن وزارت اســت 

 ۱۴۰۰ ســال  بــرای  مــا  کاری  پــالن  و 

ــا  ــافی م ــرتاتژی انکش ــه اس ــی ب ــم مبتن ه

ــتان  ــداری در افغانس ــت و مال ــت. زراع اس

ــعه  ــاف و توس ــرای انکش ــوی ب ــیل ق پوتنس

دارد. مــا مصمــم هســتیم کــه رشــد زراعــت 

و مالــداری را در افغانســتان رسیــع کنیــم، 

تامیــن  را  مردم مــان  غذایــی  مصونیــت 

کنیــم، از منابــع طبیعــی زراعتــی اســتفاده 

خــوب کنیــم و در راه رفــاه مــردم خــود، 

ــم.  ــد منایی ــد و جه ــن ج ــاً، دهاقی خصوص

ان شــاءالله مــا کامیــاب می شــویم و هــر 

ــم  ــام تقدی ــه ش ــرت را ب ــای به ــال خربه س

. می کنیــم

و من الله توفیق

تل دې وی افغانستان

پاینده باد افغانستان

یه شسن افغانستان



۴

بــر اســاس آخریــن آمــار از وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری، 

افزایــش  ســال ۱۳۹۹،  ایــن  در  زراعتــی  بیش تــر محصــوالت 

داشــته اســت.

و زعفــران، محصــوالت  برنــج، میوه جــات خشــک وتازه  گنــدم، 

زراعتی انــد کــه در ســال ۱۳۹۹ بیش تــر شــده اند. بــر اســاس 

درصــد،   ۱۵ برنــج  درصــد،   ۶.۲۵ گنــدم  حاصــالت  آمارهــا، 

ــد  ــج درص ــر از پن ــران بیش ت ــد و زعف ــدود ۲۰ درص ــات ح میوه ج

در ســال ۱۳۹۹ افزایــش یافتــه اســت.

انوارالحــق احــدی، وزیــر زراعــت، آبیــاری و مالــداری در کنفرانــس 

پاســخ دهی دولــت بــه ملــت، در مرکــز اطالعــات و رســانه های 

حکومــت، گفــت، بــا وجــودی کــه در زمــان شــیوع بیــامری کرونــا، 

کنــدی در کارهــا طبیعــی بــود، امــا وزارت زراعــت بــا وجــود ایــن 

مشــکالت، در ۱۳۹۹ بســیار فعــال بــود، چنان کــه بودجــه ی 

باالتــر از ۱۴ میلیــارد افغانــی اش اش را ۸۰ درصــد مــرف کــرده 

اســت، در نیمــه ی ســال مالــی، بودجــه ی انکشــافی وزارت زراعــت 

یــک باره گــی و فوق العــاده افزایــش یافــت، امــا بــاز هــم ۸۰ 

ــر اســت. درصــد مــرف آن، قابــل تقدی

ــت  ــاب دهی دول ــه ی حس ــخرانی اش در برنام ــت در س ــر زراع وزی

ــور ۱۳۵۷ افغانســتان ۳.۲  ــای ث ــل از کودت ــت، گفــت: »قب ــه مل ب

ــاحه  ــا س ــه جنگ ه ــت. در نتیج ــی داش ــن آب ــار زمی ــون هکت میل

زمیــن آبــی در کشــور بــه کمــرت از دو میلــون هکتــار تنزیــل کــرد. 

امــا در نتیجــه فعالیت هــای حکومــت در چنــد ســال گذشــته 

ــار  ــود ب ــار زمیــن کــه المــزروع شــده ب ــر از ۵۰۰ هــزار هکت بیش ت

دیگــر بــه زمیــن آبــی بــدل شــد.«

 ۱۲۱ زراعــت،  وزارت   ۱۳۹۹ »در  شــد:  یــادآور  احــدی  آقــای 

ــوم،  ــه س ــه دوم و درج ــی درج ــال فرع ــاری، ۴۳۵ کان ــبکه آبی ش

ــزه کوچــک، ۲۰۰  ــاران، ۱۲۱ آب ری ــره گاه خاکــی آب ب ۱۲۰ ذخی

ــه  ــاخت و ۱۰۰ پای ــوض آب را س ــی(، ۱۷ ح ــد محافظت چکدم)بن

واتــر پمــپ ســولری را بــه دهقانــان توزیــع کــرد و در نتیجــه 

فعالیت هــای انکشــافی در بخــش آبیــاری، وزارت زراعــت در ســال 

ــد.« ــاری ش ــن آبی ــار زمی ــزار هکت ــدود ۹۷ ه ۱۳۹۹ در ح

ــال  ــخص در س ــورت مش ــه ص ــزود: »ب ــه اف ــدی در ادام ــای اح آق

۱۳۹۹ ســاحه کشــت گنــدم پنــج فی صــد زیــاد شــد، ســاحه 

کشــت شــالی ۱۵ فی صــد بیش تــر شــد و ۲۵ فی صــد جلــو 

ضایعــات آب گرفتــه شــد. بــا اعــامر بیــش از هفــت هــزار مــرت دیوار 

اســتنادی و گبیــون، بیش تــر از چهــار هــزار هکتــار زمیــن زراعتــی 

در برابــر تهدیــد دریــا محفــوظ گردیــد. سیســتم آبیــاری قطــره ای 

از آب کــم اســتفاده اعظمــی می کنــد و در ســال ۱۳۹۹ وزارت 

ــه کــرد.« ــار زمیــن تجرب زراعــت ایــن سیســتم را در هشــت هکت

وزیــر زراعــت در زمینــه ی باغــداری، بخشــی از فعالیت هــای ایــن 

ــروژه ی »NHLP« در  ــا پ ــن برشــمرد: »در ۱۳۹۹ تنه وزارت را چنی

ــه ی  ــه هزین ــت، ب ــت والی ــن در هف ــب زمی ــزار و ۱۲۵ جری ۴۴ ه

۳۲۱ میلیــون افغانــی، نهــال میــوه دار غــرس کــرده اســت. بانــک 

ــروژه ی »NHLP« را متوقــف  ــه اســت کــه پ ــم گرفت ــی تصمی جهان

ــزرگ دارد و  ــهم ب ــی س ــاد مل ــد اقتص ــداری در رش ــا باغ ــد، ام کن

ــرای  ــه ب ــدار بودج ــک مق ــد در ۱۴۰۰، ی ــت می کوش وزارت زراع

باغــداری انتقــال بدهــد و بــه پــروژه ی توســعه ی باغــداری ادامــه 

بدهــد.«

ــام  ــه ن ــزرگ را ب ــبتاً ب ــروژه ی نس ــک پ ــت ی در ۱۳۹۹ وزارت زراع

مدیریــت محصــوالت زراعتــی پیــاده کــرد. اهمیــت ایــن پــروژه در 

ــا،  ــر شــیوع کرون ــه اث ــود کــه تشــویش وجــود داشــت کــه ب ایــن ب

بندرهــا بســته شــود و افغانســتان نتوانــد محصــوالت زراعتــی اش 

ــا  ــه ب ــر مقابل ــه خاط ــاند، ب ــد برس ــول نتوان ــای معم ــه بازاره را ب

ایــن حالــت احتاملــی، بــا تاییــد حکومــت وزارت زراعــت تصمیــم 

گرفــت کــه بــه شــامری از محصــوالت ذخیره گاه هــای رسدخانــه ای 

و برخــی از ایــن محصــوالت را خشــک کنــد تــا عمــر اســتفاده ی 

ــود. ــر ش ــا بیش ت آن ه

ایــن پروژه هــا از یک ســو بــرای شــامری کار ایجــاد کــرد و از ســوی 

ــتفاده ی  ــان اس ــا از محصوالت ش ــت داد ت ــان وق ــه دهقان ــر ب دیگ

بهــرت کــرده باشــند. ایــن پــروژه نزدیــک بــه شــش میلیــارد افغانــی 

بودجــه داشــت کــه بیش تــر از پنــج میلیــارد آن مــرف شــد.

در ۱۳۹۹ در قالــب طــرح مدیریــت محصــوالت زراعتــی نزدیک به 

۱۰ هــزار ســاختامن شــامل ســه هــزار و ۵۰۳ ذخیــره گاه پیــاز، دو 

هــزار و ۷۴۹ ذخیــره گاه کچالــو، ســه هــزار و ۸۶۸ کشــمش خانه 

و ۴۷۵ رسدخانــه ی صفــر انــرژی ســاخته شــده اســت. ۹۰ درصــد 

هزینــه ی ســاخت ایــن ســاختامن ها را وزارت زراعــت و ۱۰ درصــد 

آن را مستفیدشــونده گان پرداخته انــد. بــر اســاس یــک تخمیــن، 

ایــن ســاختامن ها جلــو ضایــع شــدن ۱۶۵ هــزار تــن حاصــالت 

ــان مــردم محبوبیــت  ــروژه در می ــن پ ــه اســت. ای زراعتــی را گرفت

دارد و وزارت زراعــت برنامــه دارد کــه یــک هــزار و ۵۰۰ تــا دو 

هــزار ســاختامن دیگــر بــرای مدیریــت محصــوالت )ذخیره خانــه و 

ــد. ــاد کن ــف در ۱۴۰۰ ایج ــای مختل ــمش خانه( در والیت ه کش

وزارت زراعــت در بخــش منابــع طبیعــی در ســال ۱۳۹۹ بــا 

پــرورش ۲۰ میلیــون و ۹۵ هــزار نهــال جلغــوزه و چهارمغــز و 

ــز و  ــوزه و چهارمغ ــگل جلغ ــار جن ــزار و ۲۲۳ هکت ــه ه ــته، س پس

پســته را احیــا کــرده و توســعه داده اســت. بــازار بین املللــی ایــن 

ســه میــوه خــوب اســت و وزارت زراعــت برنامــه دارد تــا در ۱۴۰۰ 

ــز را  ــوزه و چهارمغ ــته، جلغ ــگل پس ــار جن ــزار هکت ــی، ۱۰ ه مال

ــد. ــرس کن ــال را غ ــون نه ــد و ۶.۴ میلی ــا کن احی

بــرای تولیــد پســته در هــرات، یــک پــروژه ی بــزرگ در نظــر گرفتــه 

ــی در  ــز برنامه های ــوزه و چهارمغ ــد جلغ ــرای تولی ــت و ب ــده اس ش

ــامن  ــتان و لغ ــر، نورس ــت، ک ــا، خوس ــکا، پکتی ــای پکتی والیت ه

در نظــر گرفتــه شــده اســت. هم چنــان در ۱۴۰۰، در والیت هــای 

ننگرهــار و لغــامن در ۳۱۸ هکتــار زمیــن، دو میلیــون نهــال بیــر 

ــود. ــرس می ش غ

ــع  ــت راج ــه مل ــخ دهی ب ــم پاس ــت در مراس ــر زراع ــان وزی هم چن

بــه برنامه هــای آینــده اش صحبــت کــرد. او گفــت: »تشــکیل 

زراعــت،  وزارت   ۱۳۹۹ ســال  در  اســت.  کهنــه  نســبتا  وزارت 

ــا کمیســیون اصالحــات اداری،  ــداری، در تفاهــم ب ــاری و مال آبی

تجدیــد نظــر بــه تشــکیالت کــرد و کوشــش کــرد کــه تشــکیالت 

ــازد. در  ــور س ــر دهقان مح ــت، بیش ت ــور اس ــه مرکزمح ــود را ک خ

ســال ۱۴۰۰ مــا ریفــورم تشــکیالت را ادامــه می دهیــم و پرســونل 

وزارت را بیش تــر مســلکی می ســازم.«

آقــای احــدی در ادامــه یــادآور شــد، متاســفانه کــه فســاد اداری 

یــک مشــکل اســت کــه هــم ادارات دولتــی از ان آســیب دیده انــد. 

ــد  ــی های ض ــاً از پالیس ــداری طبع ــاری و مال ــت، آبی وزارت زراع

ــی  ــفی و عدل ــات کش ــد و از مقام ــروی می کن ــت پی ــاد حکوم فس

خواهــان مؤثریــت بیش تــر در مبــارزه بــر ضــد فســاد اســت. عــالوه 

بــر ایــن، ایــن وزارت نظــارت داخلــی را هــم قوی تــر می ســازد 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 

ــع  ــتان رسی ــداری را در افغانس ــت و مال ــد زراع ــه رش ــتیم ک هس

ــع  ــم، از مناب ــن کنی ــان را تامی ــی مردم م ــت غذای ــم، مصونی کنی

طبیعــی زراعتــی اســتفاده خــوب کنیــم و در راه رفــاه مــردم 

ــا  ــاءالله م ــم. ان ش ــد منایی ــد و جه ــن ج ــاً، دهاقی ــود، خصوص خ

کامیــاب می شــویم و هــر ســال خربهــای بهــرت را بــه شــام تقدیــم 

می کنیــم.«

در ســال مالــی ۱۳۹۹، وزارت زراعــت، در زمینه هــای مختلــف و 

وســیع کاری ، بــا مجمــوع کارکنانــش کــه شــش هــزار و ۸۹۳ تـَـن 

اســت، و بــا بیــش از ۱۴ میلیــارد و ۸۱ میلیــون بودجــه انکشــافی، 

کار کــرده و در نتیجــه ۸۰ درصــد بودجــه انکشــافی اش را مــرف 

کــرده اســت.

در ایــن گــزارش، بــه صــورت مــّرح، بخش هــای مهــم کارهایــی 

انجــام شــده توســط وزارت زراعــت در هفــت عنــوان عمــده ارایــه 

می کنیــم کــه شــامل زراعــت، آبیــاری، مدیریــت محصــوالت 

زیربناهــا  و  زعفــران  طبیعــی،  منابــع  مالــداری،  زراعتــی، 

می باشــد. 

1- زراعت

بــر اســاس آمــار و داشــته های وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری 

در ســال جــاری، ۳۰ هــزار هکتــار زمیــن باغهــای مثمــر در والیات 

مختلــف احــداث، احیــا و عری ســازی شــده اســت ایــن باغ هــا 

ــه،  ــو، مالت ــیب، لیم ــور، س ــادام، انگ ــوزه، ب ــته، جلغ ــامل، پس ش

خرمــا، عنــاب، قوریه هــای باغــداری و ســاخت ســاز باغهــای 

کهنــه می باشــد. کار احــداث چهــار هــزار ۷۷۰ یــک هکتــار بــاغ 

ــه  ــم و نیم ــای مرتاک ــار باغ ه ــر، ۱۹۵ هکت ــان مثم ــد درخت جدی

ــور  ــت کش ــه در ۳۴ والی ــای کهن ــار باغ ه ــزار هکت ــم و ۲ ه مرتاک

تکمیــل گردیــده اســت. احــداث باغ هــای جدیــد ســبب افزایــش 

ــب رسمایه هــای  ــن، رشــد و توســعه باغــداری و جل ــد دهاقی عوای

بــرای  را  اشــتغال زایی  زمینــه  هم چنــان  گردیــده  خارجــی 

دهاقیــن فراهــم منــوده اســت. 

آبیــاری و مالــداری در ایجــاد زیرســاخت های  وزارت زراعــت، 

ــامر  ــی اع ــوالت زراعت ــت محص ــروژه مدیری ــرت پ ــداری در بس باغ

ســه هــزار و ۹۰۶ کشــمش خانه، اعــامر ۴۷۲ رسدخانــه صفــر 

انــرژی بــرای انــار و ســیب، اعــامر ســه هــزار و ۱۴۹ ذخیره خانــه 

ــک  ــع ی ــو، توزی ــه کچال ــزار و ۳۴۹ ذخیره خان ــامر دو ه ــاز، اع پی

هــزار و ۹۲ دســتگاه خشــک کننده آفتابــی ســبزی و میــوه در ۳۴ 

ــی  ــت از دیگــر فعالیت هــای وزارت زراعــت در ســکتور زراعت والی

می باشــد. 

بــه منظــور ارزش افزایــی زعفــران و ترویــج بیشــرت آن، ۳۷۰ 

مزرعــه ی منایشــی زعفــران در ۳۴ کشــور احــداث شــده اســت، 

زعفــران  تولیــد  افزایــش  ســبب  زراعــت  وزارت  تالش هــای 

در ســالهای اخیــر در کشــور شــده اســت و جایــگاه زعفــران 

افغانســتان را از لحــاظ کیفیــت بــه درجــه نخســت رســانده و 

ــد  ــت، تولی ــیده اس ــن رس ــک ت ــه مرتی ــال را ب ــد امس ــزان تولی می

ــه ۲۱ مرتیــک تــن، در ۱۳۹۷ ســطح  زعفــران در ســال ۱۳۹۸ ب

عمومــی تولیــد زعفــران در افغانســتان بــه ۱۶ مرتیــک تــن رســید، 

ــود.  ــن ب ــک ت ــال ۱۳۹۶ ده مرتی ــه در س ــی ک در حال

امســال۱۴ هــزار مرتیــک تُــن تخــم اصــالح شــده گنــدم، بــا 

تولیدکننــده گان  اتحادیــه  از  افغانــی  میلیــون   ۶۸۹ هزینــه 

تخم هــای اصالح شــده خریــداری و توزیــع شــده اســت، کــه 

ــداری تخــم و متباقــی آن  ــی آن، شــامل خری ــون افغان ۶۲۱ میلی

شــامل هزینــه انتقــال می شــود کــه چهــل درصــد هزینــه ی تخــم 

هفتهنامهدهقانشامرهیکصدوبیستوهفتمدوشنبه۱۳دلو1399

در ۱۳۹۹ میزان تولید محصوالت زراعتی افزایش یافته است



۵

از ســوی دهقانــان و متباقــی از ســوی وزارت زراعــت پرداختــه شــده 

ــدم در رسارس کشــور  ــن گن ــک تُ ــون مرتی اســت، امســال ۵.۱ میلی

ــه  تولیــد شــده و ســاالنه نیازمنــدی افغانســتان در بخــش گنــدم، ب

۶.۴ میلیــون مرتیــک تُــن می رســد. 

یــک هــزار و ۳۰۰ مزرعــه ی  مالــداری  و  آبیــاری  وزارت زراعــت 

منایشــی گنــدم در ۳۴ والیــت، یــک هــزار و ۸۲۰ مزرعــه ی منایشــی 

شــالی در هشــت والیــت، ۳۰۰ مزرعــه ی منایشــی ســویابین در ۲۰ 

ــش  ــبزیجات در ش ــی س ــه ی منایش ــزار و ۳۵۰ مزرع ــت، یک ه والی

والیــت و بــه تعــداد ۸۰۰ مزرعــه ی منایشــی جــواری در والیت هــای 

لوگــر و ننگرهــار را در ســال جــاری ایجــاد منــوده اســت. برعــالوه 

۳۴۰ مزرعــه ی منایشــی پُنبــه در والیــات هلمنــد، ســمنگان، هرات، 

ننگرهــار، یــک میلیــون و ۹۶۰ هــزار نهــال از طریــق احیــای ۲۳۳ 

جریــب قوریــه در ۲۴ والیــت تولیــد و ۲۲۲ هــزار نهــال چهارمغــز و 

جلغــوزه جهــت احیــاء ۴۴۴ هکتــار زمیــن در والیــت لغــامن تولیــد 

منــوده اســت. 

در ســال جــاری، منظــور گســرتش و افزایــش میــزان حاصــالت 

زراعتــی و باغــداری، ۴۸۴ کیلــو گــرام تخــم پســته و جلغــوزه جهــت 

احــداث ۵۰۰ هــزار هکتــار باغ پســته، جلغــوزه و چهارمغــز خریداری 

و کاشــت گردیــده، ۱۰۰ هکتــار جنــگل جلغــوزه در والیــت نورســتان 

ــای  ــیره ی بته ه ــی ش ــته ی ارزش افزای ــزار بس ــار ه ــده، چه ــا ش احی

هینــگ بــرای اعضــای انجمن هــای تنظیــم چــراگاه و نباتــات طبــی 

در پنــج والیــت توزیــع گردیــده و بــه دو هــزار و ۸۰۰ دهقــان مبلــغ 

ــداری  ــی و مال ــه ی زراعت ــی قرض ــزار افغان ــون و ۱۶۰ ه ۱۰۴ میلی

توزیــع شــده اســت. 

ــبزیجات  ــی س ــه خانه گ ــزار و ۲۹۰ باغچ ــک ه ــال، ی ــن ح در همی

ــور  ــت کش ــت والی ــتایی در هف ــم روس ــزار و ۲۹۰ خان ــک ه ــرای ی ب

ایجــاد گردیــده، ۱۰۰ جریــب زمیــن در والیــت ننگرهــار بــه صــورت 

چیلــه ســبزیجات کشــت شــده، ۷۰ بســته ی وســایل کشــت و 

ــرای  ــده، ب ــع گردی ــل توزی ــم در کاب ــرای ۷۰ خان ــامرق ب ــد س تولی

ــاغ جدیــد، در ۲۸ والیــت تخــم پســته  احــداث یــک هــزار هکتــار ب

توزیــع شــده و یــک هــزار و ۷۳۰ بســته ی باغــداری بــرای باغــداران 

توزیــع گردیــده اســت. ۲۳ وســیله پروســس مــواد غذایــی و ماشــین 

 ۵ در  زراعت پیشــه  خانم هــای  بــرای  ســبزیجات  خشــک کننده 

والیــت خریــداری و توزیــع شــده و ۱۰۰ بســته ی وســایل مــورد 

رضورت صنایــع دســتی بــرای ۱۰۰ خانــم خریــداری و توزیــع شــده 

اســت. 

ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــون، ش ــل چ ــه دالی ــا ب ــداد از پروژه ه ــا تع و ام

در  تطبیقــی  پــالن  تغییــر  و  بودجــه ای  مشــکالت  کوویــد-۱۹، 

ــرآورد تعــدادی از  تعــدادی از فعالیت هــا، عــدم تکمیــل دیزایــن و ب

ــق  ــرای تطبی ــی ب ــط داخل ــد رشای ــای واج ــود رشکت ه ــا، نب پروژه ه

ــا و  ــداد از فعالیت ه ــه تع ــودن هزین ــد ب ــا، بلن ــامری از فعالیت ه ش

ــدم  ــن گن ــک ت ــل نشــده اســت، ۵۸ هــزار مرتی ــود بودجــه تکمی نب

کمکــی کشــور دوســت هندوســتان انتقــال یافته اســت، کار ســاخت 

ــا ۹۰ فی صــد پیش رفــت جریــان دارد، کار اعــامر  ۱۶۰ ســبزخانه ب

ــد  ــا ۸۰ فی ص ــرات ب ــت ه ــران در والی ــتیتیوت زعف ــاختامن انس س

پیش رفــت جریــان دارد، کار اعــامر یــک شــیلرت در والیــت جوزجــان 

جریــان داشــته و بــه تعــداد ۳۰۰ پایــه ماشــین قطع کننــده علوفــه 

بــرای مالــداران در هفــت والیــت خریــداری گردیــده و در ســال 

ــردد.  ــع می گ ــن توزی ــرای دهاقی ــده و در ۱۴۰۰ ب گردی

کشــت بهــرت و درآمــد بیش تــر، اســاس کارهــای وزارت زراعــت را در 

ــداری  ــاری و مال ــت، آبی ــد، وزارت زراع ــکیل می ده ــش تش ــن بخ ای

بــه منظــور انکشــاف پایــدار و رشــد زراعتــی در کشــور معرفــی 

روش هــای بهــرت کشــت وکار بــا آمــوزش دهقانــان و باغــداران، 

بــه دهقانــان،  و کــود کیمیایــی  توزیــع تخم هــای اصالح شــده 

ــا  ــاخت ده ه ــات، س ــش میوه ج ــای زودرس و مثربخ ــی نژاده معرف

ــالش  ــال، ت ــی در س ــه ی خانه گ ــه و باغچ ــبزخانه، گل خان ــزار س ه

ــش  ــور در بخ ــد از رسارس کش ــان عالقه من ــازی زن ــرای توان مندس ب

زراعــت، ســاخت ظرفیت هــای پروســس در میــان بانــوان را اولویــت 

ــت. ــرار داده اس ق

۲- آبیاری

یکــی از اهــداف درازمــدت وزارت زراعــت، ایــن اســت کــه بتوانــد 

احیــا،  از طریــق  را  زراعتــی  زمیــن  هــزار هکتــار  ســاالنه ۵۰ 

بازســازی، نوســازی و تقویــت سیســتم های آبیــاری در کشــور، 

تحــت پوشــش آبیــاری قــرار دهــد. وزارت زراعــت در ســال مالــی 

۹۹ توانســت کــه بــا احیــا و ســاخت کانال هــا و شــبکه های آبیــاری 

بــه طــول یک هــزار و ۳۷۸ کیلومــرت، ۹۷هــزار و ۳۶۰ هکتــار 

زمیــن زراعتــی را تحــت پوشــش آبیــاری قــرار دهــد. هم چنیــن در 

ــه  ــی ســاخته و ب ــوار محافظت ــن ســال ۳۱هــزار و ۵۰۶ مــرت دی ای

منظــور جلوگیــری از تخریــب چهــار هــزار و ۲۵۹ هکتــار زمیــن در 

ــون کاری شــده اســت. ــف کشــور، گبی مناطــق مختل

در  آبیــاری  شــبکه ی   ۱۲۱ بازســازی  و  احیــا  کار  هم چنیــن 

والیت هــای غــور، میــدان وردک، پکتیــا، دایکنــدی، بغــالن، کــر، 

بادغیــس، پنجشــیر، زابــل، تخــار، ننگرهــار، هلمنــد، کابــل، 

ــخ،  ــرات، بل ــار، ه ــراه، ارزگان، قنده ــت، ف ــکا، خوس ــی، پکتی غزن

لوگــر، پــروان و کابــل نیــز، نزدیــک بــه ۸۹درصــد بــه پیــش رفتــه 

ــال فرعــی  ــا و بازســازی ۴۳۵ کان اســت. در عیــن حــال، کار احی

ــان،  ــار، بدخش ــدز، تخ ــای کن ــم در والیت ه ــوم ه ــه دوم و س درج

ننگرهــار و جوزجــان پیش رفــت خوبــی داشــته اســت. کار ۳۵ 

ــی  ــیدی باق ــته ی خورش ــال گذش ــاری از س ــال آبی ــد ۹۹ کان درص

ــال  ــر، در س ــال دیگ ــازی ۳۳۶ کان ــا و بازس ــود و کار احی ــده ب مان

مالــی ۱۳۹۹ رشوع شــد. در مجمــوع، کار احیــا و بازســازی ایــن 

کانال هــا در ســال مالــی ۱۳۹۹ حــدود ۸۵ درصــد پیش رفــت 

داشــت. در عیــن حــال، در ســال مالــی گذشــته، ۴۷ شــبکه 

جدیــد  کانــال   ۱۲۵ کار  همین طــور  و  والیــت   ۱۷ در  آبیــاری 

ــت. ــده اس ــاخته ش س

هم چنیــن ۱۸ آب ریــزه نیــز در ســه والیــت ســاخته و کار ســاخت 

ــور، ســمنگان و  ــد خاکــی آب گــردان در والیت هــای غ هشــتاد بن

قندهــار بــه پایــان رســید. کار ســاخت ۱۴هــزار و ۹۷۴ مرتمکعــب 

چکــدم )بنــد محافظتــی( و ذخیــره گاه آبــی کوچــک در ســاحات 

آب ریزه هــا در والیت هــای ســمنگان، قندهــار و غــور بــه پایــان 

ــن  ــاری آغــاز شــد. ســاخت ای رســید و کار ســاخت ۲۱ شــبکه آبی

ــه اســت. ــه پیــش رفت شــبکه ها ۷۰ درصــد ب

ــال  ــاری در س ــال آبی ــازی ۱۵۶ کان ــا و بازس ــور کار احی همین ط

ــون  ــن اکن ــت و همی ــت داش ــد پیش رف ــدود ۴۸ درص ــی ح ۹۹مال

ــوار  ــرت دی ــزار و ۵۹۰ م ــاخت یک ه ــه دارد. کار س ــز کارش ادام نی

محافظتــی نیــز در والیت هــای ننگرهــار و جوزجــان جریــان دارد.

ســاخت ۱۲۱ آب ریــزه کوچــک آبیــاری در والیت هــای دایکنــدی، 

پکتیــا، بلــخ، ســمنگان، بغــالن، نورســتان، ننگرهــار، کــر، لغــامن، 

هــرات، غــور، خوســت، پکتیــکا، ارزگان، قندهــار و بادغیــس نیــز 

ــی داشــته اســت. حــدود ۳۷  ــی ۹۹ پیش رفــت خوب در ســال مال

درصــد کار ۱۱ آب ریــزه از ســال قبــل باقــی مانــده بــود و کار 

ــن  ــوع کار ای ــد. در مجم ــال رشوع ش ــزه امس ــاخت ۱۱۰ آب ری س

ــه اســت. ــه پیــش رفت آب ریزه هــا حــدود ۹۵درصــد ب

در ســال مالــی ۱۳۹۹، کار ســاخت ۱۷ ذخیــره گاه آب بــرای 

لوگــر،  والیت هــای  در  نیــز  باغــداری  و  زراعتــی  فعالیت هــای 

ــود  ــدود ن ــا ح ــن کاره ــد و ای ــاز ش ــان آغ ــا و جوزج ــت، پکتی خوس

درصــد پیش رفــت داشــته اســت.

در  بــاران  آب  ذخیــره  بــرای  خاکــی  ذخیــره گاه   ۱۲۰ ســاخت 

کابــل والیت هــای 

ــل  ــای کاب ــاران در والیت ه ــی آب ب ــره گاه خاک ــاخت ۱۲۰ ذخی س

ــامن،  ــر، لغ ــار، ک ــار، ننگره ــمنگان، تخ ــل، س ــخ، رسپ ــا، بل پکتی

هــرات، غــور، خوســت، پکتیــکا، ارزگان، قندهــار، بادغیــس و زابــل 

ــک آب  ــدم( کوچ ــی )چک ــد محافظت ــاخت ۲۰۰ بن ــن س و هم چنی

در والیت هــای کابــل، دایکنــدی، پکتیــا، بلــخ، رسپــل، ســمنگان، 

بدخشــان، تخــار، فاریــاب، ننگرهــار، کــر، لغــامن، غــور، خوســت، 

ــای وزارت  ــامل برنامه ه ــز ش ــل نی ــس و زاب ــکا، ارزگان، بادغی پکتی

زراعــت در ســال مالــی ۱۳۹۹ قــرار داشــت، امــا در ایــن زمینه  هــا 

دســت آوردی نداشــته اســت.

وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری، بــا فعالیت هایــش در ســال 

برنامه هایــش  پیش بــرد  بــا  آبیــاری،  عرصــه ی  در   ۱۳۹۹ مالــی 

ــود  ــد. باوج ــی بافزای ــی زراعت ــاحات آب ــه س ــد ب ــت ۲.۵ درص توانس

پیش رفت هــا در عرصــه ی بازســازی، نوســازی و تقویــت شــبکه ها و 

کانال هــای آبیــاری، بــه دلیــل کمبــود بندهــای آب  و ذخایــر بــزرگ 

ــراه  ــب هم ــعه ی مناس ــا توس ــور ب ــی در کش ــی زراعت ــاری، اراض آبی

ــوده اســت. نب

۳- مدیریت محصوالت زراعتی

ــدن  ــر ش ــور و درگی ــا در کش ــروس کرون ــری وی ــا همه گی ــان ب هم زم

ــن  ــیوع ای ــی از ش ــادی ناش ــی و اقتص ــران صح ــا بح ــهروندان ب ش

ویــروس، وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری در بهــار امســال بــرای 

بهبــود رشایــط اقتصــادی، ایجــاد فرصت هــای شــغلی و جلوگیــری 

از فاســد شــدن محصــوالت زراعتــی، طــرح اجــرای برنامــه مدیریــت 

ــدازی کــرد. ــی را راه ان محصــوالت زراعت

ایــن طــرح کــه شــامل ســاخت رسدخانه هــای معیــاری ُمــدل ســارک 

ــاارزش، ذخیره گاه هــای پیــاز و  ــازه و ب ــرای نگهــداری میوه جــات ت ب

ــک کننده ی  ــولری خش ــتگاه های س ــع دس ــن توزی ــو و هم چنی کچال

ســبزیجات و میوه جــات می شــود، اجــرای آن در روزهــای آخــر 

خــود قــرار دارد.

براســاس ایــن طــرح، کار ســاخت ۳هــزار و ۸۶۷کشــمش خانه، 

ــو،  ۲هــزار و ۵۰۳ ذخیــره گاه پیــاز، ۲هــزار و ۷۴۹ ذخیــره گاه  کچال

۴۷۵ رسدخانــه ی معیــاری ُمــدل ســارک بــرای نگهــداری میوه جــات 

بــا ارزش از قبیــل ســیب و انــار و هم چنیــن توزیــع یک هــزار و ۱۱۳ 

دســتگاه ســولری خشــک کننده ی ســبزیجات و میوه جــات تــازه بــه 

زنــان، در بهــار امســال در رسارس کشــور آغــاز شــد. 

کار ســاخت اکرثیــت ایــن پروژه هــا بــه پایــان رســیده و مــورد 

ــل رسد  ــه دلی ــدک آن ب ــا کار شــامر ان ــه، ام ــرار گرفت ــرداری ق بهره ب

ــده  ــراه ش ــر هم ــا تاخی ــور، ب ــق کش ــی از مناط ــوا در برخ ــدن ه ش

ــت. اس

همزمــان بــا راه انــدازی برنامــه ی مدیریــت محصــوالت زراعتــی، 

کار ســاخت یک هــزار و ۹۷ پــروژه ی دیگــر کــه شــامل ســاخت 

رسدخانه هــا، ذخیره گاه هــای کچالــو و پیــاز و هم چنیــن توزیــع 

میوه جــات  و  دســتگاه های ســولری خشــک کننده ی ســبزیجات 

ــره ارزش  ــاف زنجی ــکتوری انکش ــروژه س ــق پ ــود، از طری ــازه می ش ت

ــد. ــاز ش ــور آغ ــت کش ــا HVCDSP در ۱۱ والی ــداری ی باغ

ــی  ــوالت زراعت ــی محص ــت و فراوان ــاس نوعی ــر اس ــا ب ــن پروژه ه ای

ــه  ــی ک ــت. والیات ــده اس ــرا ش ــرح و اج ــور ط ــف کش ــق مختل مناط

آن  در  بیش تــری  کشــمش خانه های  دارنــد،  بیش تــر  انگــور 
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ســاخته شــده و همین طــور در والیاتــی کــه پیــاز و کچالــو بیش تــر 

ــرای نگهــداری ایــن دو  ــر ب کشــت می شــود، ذخیره گاه هــای بیش ت

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــول در نظ محص

مجمــوع  در  زراعتــی،  محصــوالت  مدیریــت  برنامــه  طریــق  از 

شــده  ســاخته  والیــت   ۱۹ در  کشــمش خانه  ی   ۶۸۱ و  ۳هــزار 

ــک از  ــد. هری ــور را دارن ــد انگ ــن تولی ــات بیش تری ــن والی ــت. ای اس

ایــن کشــمش خانه ها، ظرفیــت تبدیــل کــردن ۱۴ مرتیــک  تُــن 

انگــور بــه کشــمش را در یــک وقــت دارنــد. همین طــور، ۱۸۶ 

کشــمش  خانه ی دیگــر از طریــق پــروژه انکشــاف زنجیــره ارزش 

باغــداری یــا  HVCDSP، در چنــد والیــت محدودتــر ســاخته شــده 

ــت. اس

در  ســفید  پیــاز  ذخیــره گاه   ۲۵۳ و  ۲هــزار  ســاخت  هم چنیــن 

ــت در  ــاز رسخ در ۹ والی ــره گاه پی ــاخت ۹۱۵ ذخی ــت و س ۲۱ والی

ــاز ســفید ۱۷  ــک ذخیره گاه هــای پی ــه شــده اســت. هری نظــر گرفت

مرتیــک تُــن و ذخیره گاه هــای پیــاز رسخ ۱۳ مرتیــک تُــن پیــاز 

را دارنــد. همیــن گونــه، ۳۳۵ ذخیــره گاه پیــاز از طریــق پــروژه 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــز س ــداری نی ــره ارزش باغ ــاف زنجی انکش

ــه  ــق برنام ــز از طری ــو نی ــره گاه کچال ــزار و ۳۹۱ ذخی ــاخت دو ه س

ــه شــده  ــت در نظــر گرفت ــی در ۲۷ والی ــت محصــوالت زراعت مدیری

اســت. ۳۸۸ ذخیــره گاه دیگــر کچالــو توســط پــروژه انکشــاف 

ــر ســاخته اســت.  زنجیــره ارزش باغــداری در چنــد والیــت محدودت

هــر یــک ایــن ذخیــره گاه ظرفیــت نگهــداری ۱۷ مرتیــک تـُـن کچالــو 

ــد. را دارن

ــدل ســارک از طریــق  ــه  ی معیــاری ُم برنامــه ســاخت ۴۷۵ رسدخان

برنامــه مدیریــت محصــوالت زراعتــی، بــا ظرفیــت بیش تــری در نظــر 

گرفتــه شــده اســت. ایــن رسدخانه هــا در ۲۴ والیــت، جاهایــی کــه 

در بخــش ســیب و انــار تولیــد بیش تــر دارنــد، در نظــر گرفتــه شــده 

اســت. هریــک ایــن رسدخانه هــا ۲۵ مرتیــک  تُــن ظرفیــت دارنــد.

همین طــور یک هــزار و ۱۱۳ دســتگاه ســولری خشــک کننده ی 

میوه جــات و ســبزیجات تــازه کــه از برنامــه مدیریــت محصــوالت 

زراعتــی بــه زنــان در مناطــق مختلــف کشــور توزیــع شــده اند، ایــن 

ــول را  ــرام محص ــه روز، ۱۰۰ کیلوگ ــول س ــد در ط ــتگاه ها قادرن دس

ــره ارزش  ــاف زنجی ــروژه انکش ــب، پ ــن ترتی ــه همی ــد. ب ــک کنن خش

باغــداری نیــز ۱۸۸ دســتگاه ســولری خشــک کننده محصــوالت 

ــع کــرده اســت. ــان در مناطــق کشــور توزی ــه زن زراعتــی را ب

پروژه هــای مربــوط بــه برنامــه ی مدیریــت محصــوالت زراعتــی، پنــج 

ــد. ده  ــدازی ش ــی راه ان ــزار افغان ــون و ۶۴۵ه ــارد و ۳۷۶ میلی میلی

درصــد ایــن بودجــه توســط مستفیدشــونده گان پــروژه و ۹۰ درصــد 

دیگــر آن توســط وزارت زراعــت تامیــن شــده اســت.

ــده از  ــدازی ش ــای راه ان ــادی پروژه ه ــل اقتص ــال، تحلی ــن ح ــا ای ب

ــه  ــی، نشــان می دهــد ک ــت محصــوالت زراعت ــه مدیری ــق برنام طری

ــل  ــک فص ــی، در ی ــد بازده ــده درص ــا هج ــا ب ــن پروژه ه ــرای ای اج

می توانــد بیش تــر از یــک میلیــارد افغانــی ســود بیش تــری نصیــب 

دهقانــان بســازد. در آخریــن گزارشــی کــه از چگونگــی اجــرای 

ایــن برنامــه ارایــه شــده، آمــده اســت: »بــر اســاس محاســبه انجــام 

ــه هــزار و ۷۱۵ ســاختامن، ۵میلیــارد  شــده در کل بــرای ســاخت نُ

ــه ۱۸  ــده ک ــذاری ش ــی رسمایه گ ــزار افغان ــون و ۶۶۱ه و ۱۹۲میلی

 ،)NPV( ــود ــص موج ــوع ارزش خال ــی )IRR( و مجم ــد بازده درص

دو میلیــارد و ۲۱ میلیــون و ۷۸۰ هــزار و ۵۰ افغانــی را در یــک 

فصــل دارد. عایــد خالــص دهقانــان از مجمــوع ســاختارهای جدیــد 

در یــک فصــل یــک میلیــارد و ۶۵ میلیــون و ۹۷۵ هــزار و ۷۲۲ 

افغانــی می باشــد.«

رسارس  در  زراعتــی  محصــوالت  مدیریــت  برنامــه  راه انــدازی  بــا 

ــا فرصت هــای کاری  ــروس کرون کشــور، در رشایطــی کــه شــیوع وی

ــر در رسارس  ــزار و ۷۳۴ نف ــرای ۸۷ه ــش داد، ب ــت کاه ــه رسع را ب

ــزار  ــش از ۲۹ ه ــرای بی ــن ب ــت کاری و هم چنی ــت موق ــور فرص کش

ــد.  ــاد ش ــی ایج ــه ی کاری دایم ــر زمین ــر دیگ نف

بــا اجــرای پروژه هــای مربــوط بــه برنامــه مدیریــت محصــوالت 

تُــن  مرتیــک  و ۲۸۱  شــدن ۱۶۵هــزار  فاســد  زراعتــی، خطــر 

محصــوالت تــازه زراعتــی از بیــن رفــت.

۳- مالداری

در کنــار زراعــت، مالــداری هــم در کشــور ارزش اقتصــادی دارد و 

شــامری از خانواده هــا، بــه ویــژه خانواده هــای روســتایی شــامری 

ــوالت  ــروش محص ــرورش و ف ــان را از پ ــه اقتصادی ش ــای اولی از نیازه

بــز و  پــرورش گاو،  بــا  آنــان  حیوانــات خانه گــی رفــع می کننــد. 

گوســفند، بــه ایــن نیازهای شــان پاســخ می یابنــد.

ــداری  ــعه ی مال ــه توس ــکتورها، ب ــر س ــوی دیگ ــت، در پهل وزارت زراع

توجــه ویــژه کــرده اســت کــه در نتیجــه ایــن توجهــات بــه رشــد 

روزافــزون مالــداری انجامیــده اســت.

در جریــان ســال مالــی ۱۳۹۹، ریاســت صحــت حیوانــی وزارت 

ــی  ــت آوردهای اساس ــه دس ــت ک ــام داده اس ــی را انج ــت کارهای زراع

ــت: ــل اس ــرار ذی آن، ق

１- وزارت زراعــت تــالش می کنــد کــه نســل گاوهــا را بــه نســل 

زراعتــی بــدل کنــد. بــه همیــن خاطــر در ۳۴ والیــت مرکزهــای القــاح 

مصنوعــی ســاخته اســت. داکــرت محمدایــوب احــدی، آمــر توســعه ی 

نســل گیری در ریاســت صحــت حیوانــی می گویــد کــه در ۱۳۹۹، 

شــش مرکــز القــاح مصنوعــی ســاخته شــده اســت. ســاخت البراتــوار 

ــزار و  ــد ۱۰۸ ه ــوژی، تولی ــطه تکنول ــه واس ــپرم ب ــق س ــری تزری ع

۴۸۴ گوســاله از طریــق القــاح مصنوعــی، پــرورش ۲۰ بُقــه در مرکــز 

نســل گیری و جوازدهــی و متدیــد جــواز مرکزهــای القــاح مصنوعــی 

ــش  ــن بخ ــه در ای ــت ک ــی اس ــامر کارهای ــی، از ش ــی و غیردولت دولت

ــه اســت. صــورت گرفت

و   »FMD« طبــق  بروســلوز،  بیامری هــای  واکســین  تطبیــق   -۲

ــه در  ــد ک ــت می گوی ــی وزارت زراع ــت حیوان ــت صح ــون: ریاس طاع

ســال ۱۳۹۹ در ۳۴ والیــت کشــور ســه میلیــون و ۴۳۷ هزار واکســین 

بروســلوز یــا محرقــه ی حیوانــی را بــر همیــن شــامر حیوانــات تطبیــق 

ــوان  ــزار و ۵۰۰ حی ــون و ۹۳۲ ه ــک میلی ــان ی ــت. هم چن ــرده اس ک

در ۳۴ والیــت بــر ضــد بیــامری طاعــون نشــخوارکننده گان کوچــک، 

واکســین شــده اند.

بــه منظــور مبــارزه بــا بیامری هــای گوناگــون دیگــر حیوانــی ۱۰ هــزار 

واکســین بــه حیوانــات در نـُـه والیــت کشــور تطبیق شــده اســت. یعنی 

در مجمــوع در ســال ۱۳۹۹ ۹.۶ میلیــون حیــوان از ســوی وزارت 

زراعــت واکســین شــده اند کــه در نتیجــه میــزان مرگ ومیــر حیوانــات 

کاهــش یافتــه و باعــث افزایــش میــزان اصــالح نســل حیوانــات شــده 

ــن واکســین ها باعــث جلوگیــری از گســرتش  ــه ای اســت. همیــن  گون

ــت. ــده اس ــان ها ش ــر انس ــی ب ــای حیوان ــر بیامری ه بیش ت

 »CCHF« ــو ــب کانگ ــا ت ــارزه ب ــن مب ــور کمپی ــت کش ۲- در ۳۴ والی

ــو در  ــب کانگ ــامری ت ــش بی ــث کاه ــه باع ــت ک ــده اس ــدازی ش راه ان

ــت. ــده اس ــور ش کش

۴ ۱۳۰ گاو و گوســاله های تازه تولــد در فــارم مالــداری بنی حصــار 

ــفند  ــزار گوس ــار ه ــخ چه ــت بل ــان در والی ــده اند. هم چن ــن ش قرنطی

کنــار  در  بلــخ،  والیــت  در  شــده اند.  قرنطیــن  بــز   ۵۰ و  قره قــل 

جلوگیــری از بیامری هــای حیوانــی در آن فــارم، از غصــب زمین هــای 

ــیر  ــد ش ــرتی تولی ــش ۱۲۰ لی ــت. افزای ــده اس ــری ش ــز جلوگی آن نی

ــع ۳۰  ــات، توزی ــای حیوان ــبت در فارم ه ــه ی مناس ــع خوراک ــا توزی ب

گوســاله بــه چنــد مالــدار، ترمیــم فــارم مالــداری بغــالن و تــالش بــرای 

ترویــج و تکثیــر مالــداری عــری، از مجمــوع کارهایــی اســت کــه در 

ایــن بخــش صــورت گرفتــه اســت.

۵- بــه منظــور رشــد و توســعه ی صنعــت لبنیــات و حامیــت از ســکتور 

خصوصــی در ایــن بخــش، شــش مرکــز بــزرگ جمــع آوری شــیر 

ــا،  ــن مرکزه ــدام از ای ــر ک ــت. ه ــده اس ــاخته ش ــت س ــش والی در ش

ــیر را دارد و  ــرت ش ــزار و ۵۰ لی ــک ه ــداری ی ــه نگه ــت روزان ظرفی

۲۰۰ خانــواده ی مالــدار را پوشــش می دهــد.

ــر از آن، ســاخت یــک فابریکــه ی بــزرگ لبنیــات در کابــل  بزرگ ت

ــاً کار  ــه تقریب ــرت شــیر اســت ک ــت پروســس ۳۰ هــزار لی ــا ظرفی ب

آن تکمیــل شــده اســت و حــد اقــل ســه والیــت را تحــت پوشــش 

می گیــرد.

۶- بــه منظــور تغذیــه ی حیوانــات در ســال ۱۳۹۹، ۱۲ ذخیــره گاه 

یــا ســیلوی ســایلج یــا خوراکــه ی حیوانــی ســاخته شــد و ۲۵ تُــن 

خوراکــه ی حیوانــی در آن ذخیــره شــده اســت. البراتــوار تغذیــه ی 

مرغ هــای  پــرورش  بخــش  در  اســت.  شــده  ســاخته  حیوانــی 

گوشــتی و تخم گــذار رهنمودهایــی ترتیــب شــده و بــا نظــارت 

تولیــد  کیفیــت  حیوانــی  خوراکــه ی  تولیــد  فابریکه هــای  از 

ــت.  ــده اس ــر ش ــت آن بیش ت ــرت و کمی ــی به ــای حیوان خوراکه ه

هم چنــان در والیــت ننگرهــار یــک البراتــوار تثبیــت کیفیــت 

خوراکه هــای حیوانــی نیــز ســاخته شــد.

۷- در بخــش مالــداری ۱۱ طــرح اقتصــادی ســاخته شــده و نیــز 

بــرای ۲۱ هــزار و ۸۷۵ مالــدار آموزش هــای الزمــی داده شــده 

اســت.

ــد،  وزارت  ــه ش ــن دم گفت ــا ای ــه ت ــی ک ــر فعالیت های ــزون ب ۸- اف

نیــز  زنبــورداری  و  زراعــت در بخــش مرغــداری، ماهی پــروری 

کارهــای مؤثــری کــرده اســت. همــکاری مالــی در ایجــاد ۶۵ 

ــکتور  ــه س ــتی ب ــرغ گوش ــارم م ــی و ۷۲۰ ف ــداری تجارت ــارم مرغ ف

مرغــداری  فــارم   ۹۰۰ و  هــزار  یــک  فعال ســازی  خصوصــی، 

غیرفعــال ســکتور خصوصــی، همــکاری بــرای ســاخت ۳۵۰ فــارم 

ماهی پــروری بــا رسمایه گــذاران، ایجــاد صدهــا فــارم کوچــک 

مرغــداری بــه زنــان بی بضاعــت و توزیــع بیــش از ۱۰۰ جــواز 

بــه فعــاالن ســکتور مرغــداری، از شــامر فعالیت هــا در بخــش 

اســت. مرغــداری  و  ماهی پــروری 

در همیــن حــال بــه منظــور حامیــت از زنبــورداران، در والیت هــای 

ننگرهــار، کــر و لغــامن، بــه شــامری از زنبــورداران وســایل جدیــد 

ــل در  ــت عس ــت کیفی ــوار تثبی ــک البرات ــد. ی ــع ش ــدرن توزی و م

ــای  ــوردار آموزش ه ــه ۱۵۰ زنب ــان ب ــد. هم چن ــاد ش ــار ایج ننگره

ــت  ــواد جه ــوع م ــار ن ــورداران چه ــن زنب ــه ای ــد و ب ــی داده ش الزم

جلوگیــری و کنــرتل بیامری هــا و آفت هــا در زنبــورداری کارهایــی 

اســت کــه در ایــن بخــش عملــی شــده اســت.

خوراکه هــای  ســاخت  فرمول هــای  ترتیــب  حــال  همیــن  در 

خوراکه هــای  کیفیــت  تثبیــت  البراتــوار  ســاخت  حیوانــی، 

حیوانــی، مشــورت دهی فنــی و رهنمــودی بــه مالــداران، ســاخت 

ــامر  ــات، از ش ــامری از والی ــی در ش ــه ی حیوان ــای خوراک بانک ه

و  مالــداری  توســعه ی  منظــور  بــه  زراعــت  وزارت  کارکردهــای 

صنعــت لبنیــات در کشــور اســت.

۴- منابع طبیعی

وزارت زراعــت در بخش هــای مختلــف کار می کنــد. مهم تریــن 

فعالیت هــای وزارت زراعــت، تــالش بــرای افزایــش حاصــالت غلــه 

و گنــدم، ســاخت تاسیســات آبیــاری، توســعه ی باغــداری، گیاهان 

ــای  ــق برنامه ه ــداری، تطبی ــاف مال ــبزیجات، انکش ــی و س صنعت

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 تــالش می کنــد.
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هفتهنامه

۷
چراگاه هــا،  جنگل هــا،  افغانســتان،  طبیعــی  منابــع  در 

جاهــای حفاظــت شــده، حیوانــات وحشــی و زیســت گاه های 

بــا نگرانی هــای  حیوانــات شــامل اســت کــه در گذشــته 

طبیعــی و انســانی و چالش هــا روبــه رو بــود.

گســرتش ســهم گیری مــردم، نــاداری، انحصــار جمعیت هــای 

روســتایی بــر منابــع طبیعــی، مدیریــت ایــن منابــع، تغییــرات 

اقلیمــی و در ایــن مــورد نبــود آگاهــی عامــه، در حفاظــت از 

منابــع طبیعــی چالش هــای بــزرگ اســت.

امــا وزارت زراعــت در ســال ۱۳۹۹،  در بخــش منابــع طبیعــی 

چــی کارهایــی کــرده اســت؟

ــع طبیعــی  ــن ســال، ریاســت عمومــی حفاظــت از مناب در ای

ــع  ــم مناب ــی تنظی ــه ی مل ــل،  برنام ــان مح ــکاری مردم ــا هم ب

طبیعــی را ســاخته اســت کــه در آن، احیــای دوبــاره جنگل ها، 

روان،  ریگ هــای  و  چراگاه هــا  تنظیــم  قوریه هــا،  ســاخت 

فعالیت هــای آبادانــی و تنظیــم اکوسیســتم ارزش طبیعــی 

شــامل اســت. در ایــن بخــش در والیت هــای تخــار، جوزجــان، 

بغــالن، ســمنگان، هــرات، بلــخ و بدخشــان، پــروژه ی کشــت 

ــت. ــده اس ــق ش ــگ تطبی ــیرین بویه و هین ش

هم چنــان در والیــت لغــامن در ۱۵۷ هکتــار زمیــن بــا غــرس 

 ۹۴ هــزار و ۳۹۰ نهــال چهارمغــز و بــرای احیــای ۱۱۷ هکتــار 

زمیــن، تولیــد ۷۰ هــزار و ۶۶۹ نهــال از کارکردهــای ایــن 

وزارت در لغــامن اســت.

تخــم  بــا کشــت  دوبــاره ۶۰۶ هکتــار جنــگل زار  احیــای 

ــه  ــاخت س ــت، س ــت والی ــز در هش ــته و چهارمغ ــوزه، پس جلغ

هــزار و ۵۰۰ مــرت چکــدم در والیــت کــر، ســاخت ۸۰ جریــب 

بــادام، ســاخت ۷۰ جریــب بــاغ عنــاب در فــراه، ســاخت ۲۰ 

جریــب بــاغ تــوت در پنجشــیر و توزیــع ۱۷۰ بســته ی باغداری 

بــه باغــداران از کارهــای دیگــر وزارت زراعــت در ایــن بخــش 

ــت. ــال ۱۳۹۹ اس در س

ســاخت ۲۳۳ قوریــه بــرای تولیــد ۲.۳ میلیــون نهــال، تکمیــل 

جــواز  ارایــه  تخــار،  والیــت  فــارم  باقی مانــده ی  کارهــای 

ــه ۱۲۲ انجمــن حفاظــت از جنگل هــا در  ــگل ب ــت جن مدیری

والیت هــای کــر، لغــامن و بادغیــس، ســاخت یــک هــزار و ۷۶ 

قوریــه ی خانه گــی بــرای تولیــد ۴.۶ میلیــون نهــال جلغــوزه و 

ــه  ــوزه ک ــز و جلغ ــال چهارمغ ــون نه ــد دو میلی ــز، تولی چهارمغ

ــای  ــت، و احی ــده اس ــاده ش ــال ۱۴۰۰ آم ــرس در س ــرای غ ب

ــوزه در  ــم جلغ ــتقیم تخ ــت مس ــا کش ــگل ب ــار جن ۴۰۵ هکت

پکتیــا کارهایــی اســت کــه در بخــش منابــع طبیعــی توســط 

وزارت زراعــت تطبیــق شــده اســت.

خانه گــی  قوریــه دار   ۷۶ و  هــزار  یــک  بــه  هم چنــان 

اســتفاده ی  و  حفاظــت  و  جنگل هــا  احیــای  آموزش هــای 

اســت. شــده  داده  جنگل هــا  از  مناســب 

ســاحه ی  هکتــار   ۷۶۸ و  هــزار  یــک  از  حفاظــت 

ســبز کمربنــد 

نظــارت و حفاظــت از یــک هــزار و ۷۶۸ هکتــار ســاحه ی 

قبلــی کمربنــد ســبز، آبیــاری ۸۰۰ نهــال، تولیــد ۱۰۰ هــزار 

نهــال از طریــق قوریه هــای موقتــی در ســاحات کمربند ســبز، 

ــک  ــه ی ــی ب ــو، آموز ش ده ــاحه ن ــار س ــزار هکت ــک ه رسوی ی

ــعه دهی  ــا، توس ــم آبریزه ه ــش تنظی ــن در بخ ــزار و ۵۰۰ ت ه

ــای  ــا، حوض ه ــا، چک دم ه ــا تراس ه ــاحه ب ــاری س ۷۰ هکت

جذبــی، رسک هــای جنگلــی و ذخیره هــای آب، کارهایــی 

ــی شــده اســت. ــل عمل اســت کــه در بخــش کمربنــد ســبز کاب

مصون سازی و احیای چراگاه ها

ســاخت ۱۶ انجمــن حفاظــت از چراگاه هــا در شــش والیــت، ارتقــای 

ظرفیــت دو هــزار و ۵۰ عضــو انجمن هــای حفاظــت از چراگاه هــا 

بــه منظــور تنظیــم چراگاه هــا و فعالیت هــای حفاظتــی، تنظیــم 

ــت،  ــات در چهــار والی ــرای چــرای حیوان ــار چــراگاه ب ۴۵ هــزار هکت

جمــع آوری و تکثیــر تخــم علوفــه در دو هــزار و ۵۰۰ هکتــار چــراگاه 

پــروژه ی  از طریــق ۱۰۰  تنظیــم چراگاه هــا  و  احیــا  منظــور  بــه 

عایداتــی خــرد، کشــت تخــم علوفــه در دو هــزار و ۵۰۰ هکتــار 

چــراگاه بــا توزیــع ۱۱۵ پــروژه ی کوچــک، ســاخت ۱۰ هــزار و ۴۶۰ 

ــازی  ــور مصون س ــه منظ ــور ب ــمنگان و غ ــای س ــک دم در والیت ه چ

چراگاه هــا، ســاخت ۶۵ ذخیــره ی کوچــک آب نوشــیدنی بــرای 

غــور،  بغــالن، ســمنگان،  حیوانــات در چراگاه هــای والیت هــای 

قندهــار و هــرات، تثبیــت ۱۰ هــزار و ۶۴ هکتــار ریــگ روان و غــرس 

ــن ســاحات  ــاغ و چرگــس در ای ۷۹۸ هــزار نهــال گــز، سکســاول، ت

واقــع در والیت هــای بلــخ، جوزجــان و کنــدز، کشــت تخــم بته هــای 

دارای مقاومــت در برابــر خشک ســالی، از شــامر کارهایــی اســت 

ــت و  ــش حفاظ ــت، در بخ ــط وزارت زراع ــال ۱۳۹۹ توس ــه در س ک

ــی شــده اســت. ــع طبیعــی عمل ــت مناب مصونی

احیا و حفاظت از کشت زارهای گیاهان دارویی

ــاحات  ــار س ــزار و ۸۰۰ هکت ــب دو ه ــری از تخری ــت و جلوگی حفاظ

گیاهــان دارویــی در والیت هــای ســمنگان، بلــخ، بغــالن، تخــار، 

هــرات، جوزجــان و بدخشــان، بــا کشــت تخــم هینــگ و نهــال 

انقــراض گیاهــان شــیرین بویه، زیــره  از  شــیرین بویه، جلوگیــری 

و هینــگ در والیت هــای بلــخ، ســمنگان، بغــالن، تخــار، هــرات، 

جوزجــان و بدخشــان بــه همــکاری انجمن هــای حفاظــت از گیاهــان 

طبــی، بــا عملی ســازی ۱۰۰ پــروژه ی کوچــک عایداتــی، توزیــع 

پنــج هــزار ۶۰۰ بســته ی پــرورش گیاهــان طبــی در والیت هــای 

بلــخ، ســمنگان و ســاخت ۲۸ انجمــن نباتــات طبــی در والیت هــای 

ــای  ــان، کارکرده ــان و بدخش ــرات، جوزج ــار، ه ــمنگان، تخ ــخ، س ب

وزارت زراعــت در بخــش حفاظــت از ســاحات پــرورش گیاهــان 

ــت. ــی اس داروی

مدیریت پارک های ملی و ساحات حفاظت شده

تطبیــق برنامه هــای توســعه ای و گــامرش نگهبانــان، بــه منظــور 

ــارک  ــر، پ ــد امی جلوگیــری از شــکار، غصــب و دیگــر تخلفــات در بن

منطقــه ی  اعــالن چهــار  کــول حشــمت خــان،  و  واخــان  ملــی 

جدیــد بــه عنــوان ســاحات حفاظــت شــده و پارک هــای ملــی 

درقــد  ناهــور،  دشــت های  نورســتان،  جنگل هــای  یــک،  هــر 

در  ابتدایــی  رسوی هــای  انجــام  صاحــب،  امــام  جنگل هــای  و 

جنگل هــای زازی آریــوب جهــت درج در میــان ســاحات حفاظــت 

ــارک  ــه در پ ــی عام ــای آگاه ــدازی برنامه ه ــا، راه ان ــده و جنگل ه ش

ملــی واخــان، بنــد امیــر و کــول حشــمت خان، ســاخت کمیتــه 

ــه منظــور تکمیــل ســاخت پــالن مدیریتــی، ســاخت ۱۱ ایســتگاه  ب

حیوانــات جهــت مصونیــت حیوانــات باشــنده گان محــل، انجــام 

آمارگیــری پــارک ملــی نورســتان، فهرست ســازی پرنــده گان مهاجــر 

ــرای  ــس ب ــع ۲۰۰ قف ــازی و توزی ــان، فراهم س ــمت خ ــول حش در ک

ــان،  ــی واخ ــارک مل ــی پ ــدار در حوال ــای مال ــای خانواده ه طویله ه

غــرس ۶۰۷ هــزار و ۹۴۰ نهــال، تطبیــق واکســین طاعــون بــر ۴۵۰ 

حیوانــات باشــنده گان، نصــب ۳۵ کامــره ی خــودکار بــرای ردیابــی 

حیوانــات وحشــی، از فعالیت هــای بخــش منابــع طبیعــی در حصــه ی 

توســعه ی پارک هــای ملــی اســت.

ایــن فعالیت هــا در کنــار ایــن کــه باعــث احیــا و توســعه ی منابــع 

ــه ی کار را  ــتقیم، زمین ــتقیم و غیرمس ــه ی مس ــه گون ــده، ب ــی ش طبیع

ــت. ــرده اس ــم ک ــهروندان فراه ــامری از ش ــرای ش ب

۵-زعفران

ریاســت احصاییــه و معلومــات وزارت زراعــت گــزارش می دهــد کــه 

ــن  ــدود ۲۱ تُ ــه ح ــال ب ــور امس ــالی رسخ« کش ــران »ط ــالت زعف حاص

ــت. ــیده اس رس

والیت هــای هــرات، بلــخ، فاریــاب، کنــدز، فــراه و دایکنــدی بیش تریــن 

زعفــران کشــور را تولیــد می کننــد.

وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری در ســال ۱۳۹۹ فعالیت هایــی را 

بــرای ترویــج و انکشــاف کشــت زعفــران عملــی کــرده اســت کــه اینــک 

ــود: ــاره می ش ــی از آن اش ــه بخش ب

ساخت ۴۰۷ مزرعه ی منایشی زعفران ،  -۱

آموزش دهی به ۸۶۰ زن زعفران کار،  -۲

آموزش دهی به یک هزار و ۸۸۸ مرد زعفران کار،  -۳

ایجاد ۲۰ برنامه ی آموزشی زعفران کاران در مزرعه،  -۴

اعــامر ســاختامن انســتیتیوت تحقیقــات زعفــران در   -۵

افغانــی، هــزار  و۴۰۰  میلیــون   ۲۹ هــرات  والیــت 

توزیع ۱۸۵ هزار و ۵۰۰ کیلوگرام پیاز زعفران،  -۶

ســاحه ی کشــت و تولیــد زعفــران بــه تفکیــک والیــات طــی ســال 

۱۳۹۹ از ایــن قــرار اســت:

هفتهنامهدهقانشامرهیکصدوبیستوهفتمدوشنبه۱۳دلو1399
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۷۷۹۲.۱۶۴ مجموع      

زعفــران بســرت خوبــی بــرای کاروبــار زراعتــی در والیت هایــی 

ــل  ــد و حاص ــد می کن ــر رش ــرت و بیش ت ــاه به ــن گی ــه ای ــت ک اس

می دهــد. از همیــن رو، دهقانــان در چنــد ســال اخیــر رو بــه 

کشــت آن آورده انــد. هم چنــان بــرای کشــت بهــرت ایــن گیــاه 

گران بهــا، و گرفــن نتیجــه ی خوب تــر از آن، متخصصــان زراعــت 

در تــالش توســعه آن هســتند. در ســال ۱۳۹۹، در کل کشــور 

ــده  ــت ش ــران کش ــن زعف ــار زمی ــزار و ۷۹۲ هکت ــت ه ــدود هف ح

ــت. اس

۶- زیربنا
وزارت زراعــت، آبیــاری و مالــداری، بــه منظــور مکانیزه ســازی 

زراعــت در کشــور و هم چنــان حامیــت از دهقانــان در مرکــز و 

والیــات، امســال در بخــش زیربنایــی برنامه هــای مختلفــی را 

ــت. ــرده اس ــق ک ــرح و تطبی ط

در ســال مالــی ۱۳۹۹، وزارت زراعــت بــه منظــور حامیــت از 

در  بــزرگ  و  کوچــک  عــری  ســبزخانه   بــاب   ۲۱۰ دهقانــان 

والیت هــای ننگرهــار، جوزجــان، هــرات و بلــخ احــداث کــرده و بــا 

ــد  ــرای افزایــش عوای ــی ب ــن ســبزخانه ها، زمینه هــای خوب ســاخت ای

ــان مســاعد شــده اســت. در عیــن حــال، ۴۳۲ کشــمش خانه  دهقان

ــل،  ــخ، رسپ ــی، بل ــل، غزن ــای، کاب ــاک داران در والیت ه ــرای ت ــز ب نی

فاریــاب، هــرات، قندهــار، هلمنــد، فــراه، زابــل و والیــت لوگــر ســاخته 

شــده اند.

ســاخت پانــزده بــاب ســیلوی کوچــک »ســایلج« کــه هــر کــدام 

فعالیت هــای  شــامل  نیــز  می باشــد،  ظرفیــت  تُــن  پنــج  دارای 

زیربنایــی وزارت زراعــت در ســال مالــی ۱۳۹۹ اســت. ایــن ســیلوها 

در والیت هــای لوگــر، خوســت، قندهــار و پکتیــکا ســاخته شــده 

اســت. اعــامر و تجهیــز پنــج بــاب ســاختامن مراکــز جمع آوری شــیر و 

هم چنــان حفــر پنــج حلقــه چــاه عمیــق در والیــات کاپیســا، میــدان 

فعالیت هــای  از  دیگــری  بخــش  غزنــی  و  پکتیــا  لغــامن،  وردک، 

ــت. ــی اس زیربنای

بــه  آگاهی دهــی  و  آمــوزش  منظــور  بــه  مالــی ۱۳۹۹،  در ســال 

والیت هــای   در   ،  FLRC آموزشــی،  مراکــز  چهــار  نیــز  دهقانــان 

بــا وســایل  ایــن مراکــز  هــرات، ننگرهــار و بلــخ ایجــاد شــده و 

زراعتــی از قبیــل تراکتــور، »تریــر« و »لیزرلیــول« تجهیــز شــده اند. 

ــزار  ــس ۳۰ه ــت پروس ــا ظرفی ــیر ب ــه ش ــک فابریک ــل ی ــت کاب در والی

ــه  ــن فابریک ــاد ای ــور ایج ــده و همین ط ــاخته ش ــیر در روز س ــرت ش لی

پروســس لبنیــات منجــر بــه حامیــت و بهبــود فعالیــت  کوپراتیف هــای 

ــات و  ــطح قریه ج ــیر در س ــد ش ــش تولی ــیر، افزای ــده گان ش تولیدکنن

ــس  ــز پروس ــاب مرک ــه ب ــود. س ــی می ش ــدات داخل ــن تولی ــد رف بلن

مــواد غذایــی و لبنیــات در والیت هــای ننگرهــار و جوزجــان ســاخته 

شــده اند. در عیــن حــال، دو هــزار مــرت مکعــب چکــدم و ذخیــره 

ــالن  ــار، بغ ــور، قنده ــراه، غ ــرات، ف ــای ه ــی، در والیت   ه ــک آب کوچ

ــزار  ــاخت ۱۴ه ــان کار س ــده و هم چن ــاخته ش ــمنگان س ــت س و والی

و ۹۴۷ مرتمکعــب چکــدم و ذخیــره کوچــک آبــی در والیت هــای 

ــا  ــن چکدم ه ــت. ای ــده اس ــل گردی ــار تکمی ــمنگان و کنده ــور، س غ

بــرای آبیــاری جنگل هــای ایــن مناطــق موثــر واقــع شــده اســت. کار 

اعــامر هشــتاد بندخاکــی آب گــردان نیــز در والیــات غــور، ســمنگان و 

ــت. ــده اس ــل ش ــار تکمی قنده

هم چنــان وزارت زراعــت بــه منظــور جلوگیــری از ضایعــات آب و 

فرســایش خــاک در والیــت کــر، کار اعــامر هشــت بــاب ذخیــره 

یک هــزار  اعــامر  و  نهــال  ۲۰هــزار  آبیــاری  جهــت  آب  کوچــک 

کــرد. را رشوع  مرتمکعــب چکــدم 

ــازی  ــاز س ــا و ب ــوع احی ــاری از مجم ــال ج ــاری، در س ــش آبی در بخ

۱۲۱ شــبکه آبیــاری شــامل پــالن در۲۴ والیــت، کار احیاء و بازســازی 

۴۷ شــبکه آبیــاری در ۱۷ والیــت تکمیــل گردیــده اســت، کار بــاالی 

ــپرده  ــرداری س ــل و بهره ب ــه زودی تکمی ــان دارد و ب ــبکه جری ۲۱ ش

خواهــد شــد. هم چنــان ۳۳ پــروژه آبیــاری در پروســه تــدارکات قــرار 

دارد و متباقــی آن در جریــان ســال مالــی ۱۴۰۰ تطبیــق می گــردد. 

ــز  ــاری نی ــال آبی ــازی ۱۲۵ کان ــاخت و بازس ــاری کار س ــال ج در س

ــازی ۱۵۶  ــا و بازس ــت و کار احی ــده اس ــل ش ــور تکمی در رسارس کش

ــی، کار  ــش زیربنای ــود. در بخ ــل می ش ــه زودی تکمی ــر ب ــال دیگ کان

ســاخت ۱۸ آب ریــزه در ســه والیــت تکمیــل شــده اســت. بــا تکمیــل 

ــا  ــات، ت ــاری در مرکــز و والی ــاری آبی ــن کانال هــای معی شــدن کار ای

ــود. ــری می ش ــات آب جلوگی ــد از ضایع ــت درص بیس

ــارم  ــداد ۷۲۰ ف ــه تع ــال ب ــت امس ــداری، وزارت زراع ــش مرغ در بخ

مــرغ گوشــتی را در والیت هــای خوســت، پنجشــیر، لغــامن و پکتیــکا 

ســاخته کــه ایــن فارم هــا فعالیــت خویــش را آغــاز کــرده اســت. ایــن 

فارم هــا تــا حــدی زیــادی مشــکالت مــردم را از ایــن ناحیــه ی کمبــود 

گوشــت مــرغ مرفــوع می کنــد. ۱۲۰ ذخیــره گاه خاکــی آب بــاران در 

والیــات کابــل پکتیــا، بلــخ، رسپــل، ســمنگان، تخــار، ننگرهــار، کــر، 

لغــامن، هــرات، غــور، خوســت، پکتیــکا، ارزگان، قندهــار، بادغیــس و 

زابــل ســاخته شــده و دهقانــان ایــن والیــات می تواننــد از باران هــای 

موســمی جهــت آبیــاری زمین هــای خــود اســتفاده کننــد.

ــا ظرفیــت ۲۵۰ مرتیــک تُــن بــرای ذخیــره  وزارت زراعــت یــک گــدام ب

بخــش  در  اســت.  ســاخته  لوگــر  والیــت  در  ادویه جــات  منــودن 

ماهیــان  تکثیــری  فــارم  چهــار   ۹۹ مالــی  ســال  در  ماهی پــروری، 

ــار  ــخ و ننگره ــیر، بل ــان، پنجش ــای بامی ــی در والیت ه ــی و رسد آب گرم آب

ســاخته شــده اســت. هم چنــان ریاســت اســرتاتژیک وزارت زراعــت، در 

ــداری  ــرای نگه ــن، ب ــزار تُ ــت پنج ه ــا ظرفی ــدام ب ــک گ ــاری ی ــال ج س

غله جــات در والیــت فــراه ســاخته کــه ایــن ذخیــره گاه غله جــات شــامل 

ــا یــک تشــناب و یــک  احاطــه دیــوار آن، دو بــاب اتــاق اداری همــراه ب

ــد. ــز می باش ــپتیک مجه ــاه س ــه چ حلق

ــت ســه هزار  ــا ظرفی ــز ب ــک گــدام دیگــر را نی ــن ریاســت ی ــان ای هم چن

ــت  ــی در والی ــزار و ۲۶۶ افغان ــه ۴۱۹ه ــه هزین ــات آن ب ــا ملحق ــن ب تُ

ــل ســاخته اســت. زاب

مســووالن در ایــن ریاســت می گوینــد کــه ایــن اداره بــر حســب رضورت 

یــک ذخیــره گاه غله جــات را بــا ظرفیــت پنــج هــزار تُــن همــراه بــا 

ملحقــات آن بــه هزینــه ۱۶ میلیــون و ۲۹۴هــزار و ۵۰۰ افغانــی در 

ــت. ــاخته اس ــان س ــت جوزج والی

ــک  ــاری، ی ــال ج ــود در س ــای خ ــله فعالیت ه ــه سلس ــت ب ــن ریاس ای

گــدام غله جــات را بــا ظرفیــت چهــار هــزار تُــن بــا هزینــه ۱۴میلیــون و 

ــت. ــاخته اس ــت س ــت خوس ــی در والی ــزار و ۸۰۰ افغان ۹۱۸ه

ــکار  ــای هم ــکاری پروژه ه ــه هم ــداری، ب ــاری و مال ــت، آبی وزارت زراع

بــه منظــور مصونیــت غذایــی و حفاظــت محیط  زیســت، در ســال 

جــاری پنــج مســلخ عــری و معیــاری را ســاخت کــه از ایــن تعــداد دو 

ــده و  ــاخته ش ــل س ــور کاب ــکردره و ریش خ ــوالی های ش ــلخ در ولس مس

یــک مســلخ در والیــت هــرات، یکــی هــم در والیــت بلــخ و یــک مســلخ 

ــر  ــلخ ها ه ــن مس ــت. ای ــاخته اس ــدز س ــت کن ــر در والی ــاری دیگ معی

بــار ظرفیــت ذبــح ۵۰۰ بــز و گوســفند و  ۱۰۰ گاو را دارد. بــا ســاخت 

مســلخ های معیــاری نــه تنهــا مشــکالت مالــداران را حــل کــرده اســت، 

بــرای بخشــی از شــهروندان در ایــن والیــات زمینــه کار نیــز فراهــم کــرده 

اســت.

نتیجه گیری:

ــا خوانــدن ایــن گــزارش، گفتــه شــود کــه نتیجــه ی ایــن همــه  شــاید ب

کاری کــه شــام می گوییــد چــی بــوده اســت؟ در ایــن قســمت مــا 

ــم. ــخ بدهی ــام پاس ــش ش ــن پرس ــه همی ــاً  ب ــم دقیق می خواهی

وزارت زراعــت بــا داشــن بیــش از ۱.۲۸ میلیــارد بودجــه عــادی و 

بیش تــر از ۱۴ میلیــارد و ۸۱ میلیــون بودجــه انکشــافی، ۹۷.۵ درصــد 

ــال ۱۳۹۹  ــافی اش را در س ــه انکش ــد بودج ــادی و ۸۰ درص ــه ع بودج

مــرف کــرده اســت کــه در قالــب کارهایــی کــه تــا این جــا گفتــه شــد، 

نتایج زیر به دست آمده است:

• افزایش پنج فی صدی ساحات کشت گندم

• افزایش ۲.۵ درصدی زمین های آبی زراعتی

• افزایش ۱۵ فی صدی ساحات کشت شالی

• افزایش ۶.۲۵ فی صدی حاصالت گندم

• افزایش ۱۵ درصدی حاصالت شالی

• افزایــش ۲۰ درصــدی میوه جــات و شــامری دیگــر از محصــوالت 

زراعتــی،

•رسیدن میزان حاصالت زعفران به حدود ۲۱ تُن،

•کاهــش ۳۵ درصــدی مرگ ومیــر حیوانــات بــا تطبیــق بیــش از۵.۵ 

ــین میلیون واکس

زمین هــای  در  آب  ضایعــات  فی صــدی   ۲۵ تــا   ۲۰ کاهــش  •و 

امســال. آبیــاری شــده ی 


