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من نيالب مبارز از .  کنفرانس مطبوعاتی امروز خوش آمدید می گویمصبح بخير و همه شما را به :يوناما
 نماینده ه جی تيکيهمهمان گرامی و سخنران امروز ما آقای تيکيست. واحد ستراتيژیک و سخنگوی یوناما هستم

در افغانستان می باشد که در مورد سکتور زراعت در افغانستان ملل متحد و زراعت خوراکه سازمان جهانی 
  . مات تازه به شما ارایه می دهدمعلو

  
 را از دیگر نمایندگی های ملل متحد به ی جی بدهم، موضوعه رشته سخن را به دست آقای تيکيهقبل از اینک

  . شما ارایه می کنم
  
  

 هزار شاگرد مکتب آب 60برای ) UNOPS( و دفتر حمايت از پروژه های ملل متحد USAIDاداره 
  آشاميدنی فراهم می کنند

  
ت پروگرام تمویل شده مکاتب کابل توسط اداره انکشاف بين المللی امریکا و سازمان حمایت از پروژه های تح

ملل متحد اخيرأ با حفر و ترميم چاه های موجود و تازه، واتر پمپ و تانکر های ذخيره، آب آشاميدنی الزم  
  . برای هفت مکتب ليسه تأمين گردید

  
که تمامی مراکز تأمين آب ترميم شده و جدید با معيار های سازمان جهانی آزمایشات البراتواری نشان داد 

 هزار شاگرد 60این سيستم های آب آشاميدنی آب الزم برای . صحت برای آب آشاميدنی مصئون مطابقت دارد
  . را فراهم می سازد که در نتيجه باعث بهبود صحت و فرصت بهتر آموزشی برای شاگردان می گردد

  
ليسه عالی پسرانه عبدالعلی مستغنی، ليسه عالی پسرانه عبدالرحيم غفورزی، : برده عبارت اند ازمکاتب نام

ليسه عالی دخترانه ابوالقاسم فردوسی، مکتب دخترانه بی بی سارا، مکتب دخترانه پروژه جدید، ليسه دخترانه 
  .   پنجصد فاميلی و ليسه پسرانه محمد فقير فيروزی

 
  ازمان ملل متحد سازمان غذا و زراعت س

فلهذا من امروز . قسميکه شما ميبينيد باران ميبارد و این خبر خوش برای افغانستان است. صبح شما بخير
نگاه کلی در مورد کشور آغاز ميکنم و بعد از آن زون به با . صرف در مورد خبر های خوش صحبت ميکنم

  . زون در مورد حاصالت و مواشی برای تان صحبت خواهم نمود
ارقامی را که امروز در رابطه به توقع حاصالت زراعتی و مواشی  ارایه ميدارم ارقام تخمينی ميباشند و 

ف آن اینقدر ميتوان صبا و. ارقام تثبيت شده در اواسط ماه می و راپور در اواسط ماه جوالی نشر خواهد شد
ه توضيحات راجع به هر زون حاال من ب.  فيصد بيشتر ميرود50 الی 40گفت که توقع حاصالت در حدود 

  . ميپردازم
  

ساحات . مقدار بارندگی بصورت عموم نسبت به سال پار خوب است :)ننگرهار، لغمان و کنر(زون شرق 
 زیاد بوده و توقع ميرود که حاصالت نيز بخاطر باران خوب فيصد10مزروعۀ گندم نسبت به سال گذشته 

دليل افزایش ساحات زرع گندم عبارت از قيمت بلند گندم، . خوبتر باشد) هکتار/ تن2.9(شته نسبت به سال گذ
 مالداری .  حاصل بزودی در ماه ثور آغاز می یابدبرداشت.بارندگی خوب و ریشه کن ساختن خشخاش ميباشد

  .  در وضعيت خوب قرار داردنيز
  

ت ساحات گندم زمستانی نظر به بارندگی بموقع خوشبختانه، وضعي :)هرات، غور، فراه، بادغيس(زون غرب 
و وضع خوب اقليم امسال، خوب است و زرع گندم بهاری در نقاط ارتفاعات پایين قبًال تکميل گردیده در 
حاليکه در ارتفاعات بلند والیات غور و بادغيس  باساس پالن دهاقين همچنان در حال پيشرفت و یا تقریبًا 

  . تکميل شده است
ه ميشود که افزایش حاصالت مخصوصًا ساحات للمی با رشد و نموی مؤثر گندم، نخود، عدس و توقع برد

جریان آب در دریای هریرود، فراه رود و دریای مرغاب تا الحال بصورت کافی . سایر نباتات، خوب باشد
 گذشته چنين معلوم می شود که سال جاری برای وضع مالداری بسيار خوب و بهتر از سال. صورت ميگيرد

وضع عمومی نباتات و مالداری در  .  بارندگی در جریان ماه ثور برای ساحات للمی ضروری است. است
والیات غربی نسبت به سال گذشته بسيار عالی است و علت افزایش ساحات کشت عبارت از بلند رفتن قيمت 

  . بذری اصالح شده ميباشدرکيتها و وضع خوب اقليمی و همچنان استفاده از کود و تخم های گندم در ما
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بارندگی برای کشت هر دو نبات آبی و للمی در زون : )کندهار، هلمند، نيمروز، ارزگان(ب غر-زون جنوب

  . آب برای آبياری تمام نبات و رشد نباتات در حال نمو موجود است. جنوب برای امسال کافی است
ده و سال مبرا از امراض در اکثر حصص زون دهاقين خورسند هستند و ميگویند که این یک سال نورمال بو

  . ميباشد و نباتات در حال نمو بسيار خوب معلوم می شود
  

 نهر لشکری را در والیت (FAO)وزارت انرژی و آب با حمایت تخنيکی مؤسسۀ زراعت و مواد غذایی 
. زمين تهيه مينماید هکتار 16,500این کانال آب را برای آبياری . نيمروز درین اواخر بازسازی نموده است

مجموع مصرف این .  سال دوباره به بهره برداری گذاشته شد30 کيلومتر بوده و بعد از 47.5طول این کانال 
  .  ميليون دالر امریکایی بود6.28پروژه 

  
  

%) 30تقریبًا (توقع ميرود که امسال حاصالت نظر به بارندگی کافی  :)کندز، بغالن، تخار(زون شمال شرق 
خوشبختانه؛ تا هنوز هيچ کدام خسارۀ جدی در اراضی و سایر چالش .  ه سال گذشته افزایش پيدا کندنسبت ب

  .مالداری در زون مذکور در وضعيت خوب قرار دارد. های زراعتی گزارش داده نشده است
  
این زون سال گذشته خيلی متاثر شده بود  :)مزارشریف، جوزجان، سرپل، سمنگان، فاریاب(زون شمال  
ساحات گندم . امسال بارندگی  کافی وجود داشته و نباتات خوب نمو کرده است. صوصًا زمين های للمی آنخ

 اگر شما به یاد .اکنون در وضع خوب قرار داشته و وضع گندم آبی و للمی نسبت به سال گذشته خوب ميباشد
مواشی در . لی امسال خوب استداشته باشيد سال گذشته مزار و سمنگان از اثر خشکسالی متاثر شده بودند و

  . مقایسه با سال گذشته در حالت خوب هستند
  

فراهم آوری تخم . تمام این خبرهای خوش در نتيجه مساعی دولت، دهاقين و بسياری از تمویل کنندگان ميباشد
ذاری این مسئله مستلزم سرمایه گ. های اصالح شده و کود باعث گردیده که فصل بارانی امسال بهتر تر گردد

اگر دهقانان از تخم های اصالح شده و کود استفاده کنند و از نبابات خوب . بيشتر در عرصه زراعت ميباشد
محافظت کنند که دولت این کار را فراهم ميکنند و از تاثيرات ملخ ها جلوگيری شود در این صورت تامين غذا 

  . باال خواهد بود
  

   ، زیر توليد و حاصلدهی زراعت اولویت ميباشد که عبارتند از وزارت زراعت آبياری و منابع آب دارای پنج
    . برنامۀ حمایت و تغيير مدیریت و تنظيم منابع طبيعی، توليد مجدد اقتصادی، بنای زراعت

  
  : سواالت و جوابات

  
از طرف دیگر، دهاقين .  شما خبر خوش را یاد آور شدید، اما این همه از برکت طبيعت خوب است:راه نجات

  آیا در این بخش کمک صورت گرفته؟. متحمل مشکالت اند و فاقد تکنالوژی زراعتی ميباشند
  

 من با شما موافقم که بدون باران هيچ چيز نميتواند صورت گيرد اما مقدار کمک های :سازمان غذا وزراعت
از طرف . تهکه در بخش تخم های تایيد شده به دهاقين و حکومت صورت گرفته حاصالت خوب را در پی داش

اداره کمک های انکشافی ایاالت متحده امریکا . دیگر، دونر های زیاد در بخش خرید کود و تخم کمک نمودند
(USAID) فيصد شان به دهاقين غریب هدیه 84 الی 83 سيستم آبی را برای دهاقين فراهم نموده که از 

و حکومت هالند دهاقين را در بخش تهيه تخم سایر دونر ها و انجوها . این بسيار مفيد واقع شده است. گردیده
بنابر این، تالش های صورت گرفته اما بسنده نيست و باید کار های زیاد . های تایيد شده و کود کمک نمودند

  . صورت گيرد تا دهاقين کمک های را که ضرورت دارند بدست آورند
  

انم که هدف تان گندم ميباشد یا محصوالت  شما از افزایش محصوالت یادآور شدید اما نميد:افغانستان تايمز
آیا جهت حل مشکل . موضوع دوم این است که دهاقين از فقدان بازاریابی شاکی اند. دیگر و یا ميوه جات

  بازاریابی کمک صورت گرفته؟
  



 
 

    ۴/۵/٢٠٠٩ی يوناما  خبرسکنفران

3                        
www.unama.unmissions.org                                  

 درصد توليد کشور را 85 ارقام را که من یاد آور شدم درباره گندم است زیرا گندم :سازمان غذا و زراعت
ل ميدهد حال آنکه افزایش در محصوالت جو و یا برنج درست است که شامل حاصالت بعدی ميباشد تشکي

بخاطر ریزش برف و اینکه در دریا ها آب های زیاد وجود دارد که بدون شک حاصالت خوب را در پی 
ین راستا در رابطه به موضوع بازاریابی ميوه جات و سبزیجات مشکالت وجود دارد و تالش های در ا. دارد

ادامه دارد که یکی آنکه درباره پالن احيای اقتصادی وزارت زراعت ميباشد، قبًال اشاره نمودم که به هدف 
  . رسيدگی به این مشکل به عمل آمده

  
 برای عرصه زراعت آیا به نظر شما وزارت با توجه به رشد خوشبينی ها در سال روان :سالم وطندار

زراعت، آبياری و مالداری می تواند خود کفا باشد و از دیگر کشور ها گندم وارد نکند و سوال دوم این است 
 85 درصد خاک افغانستان قابل کشت می باشد و 15 تا 12که بر اساس گفته های وزارت زراعت تنها حدود 

  آیا به این مسئله تا هنوز توجه شده؟ . درصد دیگر آن قابل کشت نيست
  

اول از همه باید بگویم که . سوال اول شما بسيار خوب ولی یک مقدار دو پهلو است :سازمان غذا و زراعت
ارقام نهایی در این . چنانچه قبأل گفتم این یک تخمين است. دولت و کشور باید خود کفا شود و نه یک وزارت

 2007اما اگر بگویيم که در سال . ان اولين جمع آوری حاصالت بدست می آیدمورد در نيمه ماه می و در زم
.  به مراتب بهتر دیده می شود2007این سال نسبت به سال .  درصد نياز خود را توليد نمود92دولت حدود 

ق تحت بنابرین، می توانيم بگویيم که شاید به حد خوکفایی برسيم ولی تا هنوز مطمئن نيستيم و باید اول مناط
  . کشت را بررسی کنيم

 درصدی را که شما گفتيد درست است؛ هر چند برای کشت، رشد ميوه و سبزیجات و همچنان 15 یا 12رقم 
اما کاری که ما باید این جا انجام دهيم، موثر تر ساختن زراعت . برای چراندن حيوانات زمين کافی وجود دارد

من یک . البته بستگی دارد. ار زمين تحت آبياری وجود دارد ميليون هکت2.6در حال حاضر حدود . می باشد
.  ميليون تن حاصالت می شود5 تن حاصل برداریم، در آنصورت 2اگر در هر هکتار . مثال برای شما ميدهم

  .  ميليون تن می شود7.5و اگر این رقم را سه تن بسازیم در آنصورت 
ی و اطمينان از موجودیت آب برای آبياری در این پس مسئله به تحقيقات در عرصه زراعت، توسعه آبيار

مناطق برمی گردد تا بتوانيم این اراضی را آبياری کنيم که این اراضی حدود نصف ميزان نامبرده است و 
دیگر اینکه باید محصوالت را با استفاده از بذر های تائيد و اصالح شده و مواد کيمياوی برای حفاظت از 

  .  ببریمبيماری های زراعتی باال
  

 مشکل این است که موسسه اکسفام نگرانی خود را در جریان فصل کشت ابراز کرد و آن اینکه :تلويزيون سبا
سوال من از دفتر یوناما این  .دهاقين گندم کافی برای خوردن خود ندارند، پس چگونه برای سال بعد کشت کنند

تحد در افغانستان، نگرانی خود را در قسمت است که دیروز آقای کای آیده، نماینده خاص سرمنشی ملل م
انتخابات و به ویژه در ارتباط به پروسه ثبت نام ابراز داشته کفتند که مثًال یک نفر چندین کارت رأی دهی 

سوال دیگر من این است که بعضی از کاندید ها ميگویند که وقت کافی برای کاندیدا شدن . دریافت کرده است
آنها این مسئله را با رئيس جمهور نيز مطرح کرده و . گویند که این مدت باید تمدید گردددر اختيار ندارند و مي
  نظر یوناما در این مورد چی است؟. مورد بحث قرار دادند

  
در زمان .  البته من با شما موافق نيستم که گویا گندم کافی برای کشت وجود نداشت:سازمان غذا و زراعت

اما کشاورزان مردم هوشياری . جبور شدند تا گندم بذری خود را بخورندخشکسالی بعضی از کشاورزان م
خوشبختانه نمایندگی همکار ما یعنی . هستند و حتی در بد ترین شرایط دانه های بذری خود را حفظ می کنند

. ندپروگرام غذایی جهان همراه با دولت و چندین نمایندگی دیگر توانست تا مقدار زیادی مواد خوراکی توزیع ک
 هزار تن دانه های بذری اصالح شده بخصوص در ميان 12اما برای کسانی که دانه بذری نداشتند حدود 

 هزار تن دیگر که کيفيت اش بهتر از دانه های موجود در بازار بود نيز 7حدود . کشاورزان فقير توزیع گردید
 هزار هکتار زمين 170ری که برای  هزار تن دانه بذ19 هزار کوینتال یا 190پس در مجموع . توزیع گردید

  .  کافی است، توزیع گردید
ما از همه کشاورزان می خواهيم که از همين حاال و برای سال های بعد دانه های اصالح شده بذری را کشت 

 هزار تن و در سال های بعد 26 تا 16هزار تن افزایش داده شده و امسال 12این ميزان در سال گذشته تا . کنند
 هزار تن برسيم که تقریبأ برابر 50 تا 40 خواهد بود و در چهار یا پنج سال دیگر می خواهيم به ميزان بيشتر

اما پالن سال جاری با خریدن دانه های بذری . با ميزان نياز ساالنه دانه های بذری کشاورزان می باشد
  ی شروع شده استاصالح شده برای دور بعدی کشت و کار توسط وزارت زراعت، آبياری و مالدار
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طوریکه در جریان قرار دارید نماینده خاص سر منشی و رئيس کميسيون مستقل حقوق بشر در  :يوناما

آنها همچنان اظهار داشتند که در . کنفرانس مطبوعاتی درباره انتخابات و شفافيت انتخابات صحبت نمودند
ما خواهان یک . باره آن صحبت خواهيم کردجریان روند انتخابات مشکالت که رخ ميدهد و مستند گردد ما در

ما از همه احزاب، سياستمداران و از حاميان شان، مردم و مامورین .  آزاد هستيم وانتخابات شفاف، عادالنه
  .ناظران نيز این انتخابات نظارت خواهند نمود. انتخابی ميخواهيم تا سعی نمایند که این انتخابات شفاف باشد

فرانس مطبوعاتی دیروز و ضوابط کاری صادر شده توسط نماینده خاص سرمنشی ملل من شما را به شرح کن
  .   متحد ارجاع می کنم

  
در رابطه به بخش دوم سوال شما باید بگویم که این مسایل توسط قانون اساسی و قانون انتخابات تنظيم 

  . ميگردند و ما یعنی یوناما از قوانين افغانستان پيروی مينمایيم

تربيه . بطه با پيشرفت زراعت و ازدیاد محصوالت در سال جاری صحبت نمودیدشما در را :زادیراديو آ
، به نظر  نيزبخشی مهمی از اقتصاد افغانستان است به ویژه تا جایی که به مردم کوچی مربوط می شودمواشی

  شما این وضعيت چه تاثيری بر روند و بهبود تربيه مواشي خواهد داشت؟

چون آنها نيز . واضح است که ازدیاد محصوالت خبر خوشی برای مواشی نيز هست :زراعتسازمان غذا و 
و همچنين چراگاه . از محصوالت جانبی آن مستفيد می شوند که عبارت است از کاه و علوفه زیاد برای مواشی

و . واشی استاین وضعيت از هرنگاه به نفع م. های بهتر، و آب اشاميدنی بيشتر برای آنها فراهم خواهد شد
به هر حال این سال برای حيوانات و مواشی نيز سال نوید . تاکنون ما هيچ گونه آفتی را مشاهده نکرده ایم

  .بخشی است

شما صحبت از ازدیاد محصوالت نمودید، ایا می توانيد بگویيد که خبری از کاهش کشت  :روزی خبرس نژاآ
  کوکنار هم هست یا خير؟

مسئله کشت کوکنار به دفتر ملل متحد برای . ار ما فقط با محصوالت استسرو ک :سازمان غذا و زراعت
وظيفه من این است که در راستای ازدیاد محصوالت زراعتی .  و جرایم مربوط می شودرمبارزه با مواد مخد

کوشش به خرج دهم تا زارعين به این نتيجه برسند که ین محصوالت نتيجه خوب دارد و بدین وسيله از کشت 
  . غير قانونی منصرف شوندهای

نظر شما در رابطه با نامزدی جنرال فهيم برای پست معينيت رئيس جمهور کرزی در انتخابات  :ف پیيای ا
  پيش رو چيست؟

در ارتباط با این موضوع من می خواهم شما را با اظهارات نماینده خاص سرمنشی ملل متحد آقای  :يوناما
که ایشان طی آن کنفرانس به سواالتی . کنفرانسی مطبوعاتی ایراد گردیدکای ایده ارجاع نمایم که دیروز طی 

  . نظر بيشتر در این ارتباط خودداری نمایيمارما ترجيح می دهيم که از اظه. مشابه پاسخ ارائه نمودند
  


