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 ۲۱/۷۰/۲۰۱۹                 لپوهاند محمد بشیر دودیا
 
   

 ستونزه  د زمکې  ېکپه افغانستان 
 

 لښه او اقتصادی استعما  هغې او د  
  

اقتصاد کې زمکه د پانګې، کار او مدیریت تر څنګ یو مهم تولیدی عامل دی، په تیره بیا د افغانستان په شان یوه   هپ
وا کرنی ته مساعدې زمکې خ  اقتتصادی سکتور او له بلې  چې له یوې خوا یې کرنه مهم مسلط  داسې هیواد ته

بی  د بی کفایته حکومتونو، فساد، ېه تیرو وختونو کپ لږ دی، دغه عامل حیاتی او ستراتیژیک اهمیت لري.  ېرډی
یا سمه استفاده ور  ظرفیته ادارو او معقولې پالیسۍ د نه لرلو له امله ډیرې غوره او کرنیزی خاوری له منځه تللی،

ې حیرانوونکی خبره ده چ .هله السه وتلي د iریا هم خاو تر نامناسب استعمال الندې راغلی او څخه نده شوې، یا هم
   د هر استعمال حدود ندی ښودل شوي. فکیک شوی اوتعریف اوتدی  هنزمکو نهه ډوله استعمال  د هم ال اوس
ندازه کې یې زیاتوالی هیڅ امکان نه لري،. په همدې خاطر دنړۍ په اموجوده ده چې په  هثابت مقدار سر زمکه په

د کار یوه مهه   او د زمکو پالیسی د حکومتونو یږیقکی ډیر محتاطانه پالنونه تطبی هټولو هیوادو کی په دې برخ
افغانان وایی چې موږ ته خپله خاوره ګرانه ده، خو واقعیتونه دا خبره نه تاییدوی، دوی هر کال ډیره   .برخه جوړوی

زیاته اندازه ) په زرګونو ټنه( خاوره له السه ورکوی او په ساتنه او دفاع یې نه پوهیږی، له بلې خوا خاوری او 
داده چې علمی بحثونو سره یې هم نااشنا یاستو او د کرنی   تر دې هم خواشینوونکی خبره کی ته تدبیر هم نه لری.زم

د زمکې او خاورو په هکله الزم مطالعات،  او نور  وزارت، شهر سازی، اداره مستقل اراضي، چاپیلایر ساتنې اداره
  .پالنونه او د راتلونکې اټکلوونه نه لري

وړ  ېنرسلنه ( د ک ۱۲میلیون هکتار ځمکه ) یا نږدی  ۸میلیون هکتاره ځمکی څخه یوازی  ۶۵ان کې د ه افغانستپ
زیاتره سیمی غرونه او یا دښتي تشکیلوی. افغانستان په ټولیزه توګه  ېنور  ( وایي.arable land . دې ته )هد
ترو څخه لږ د باران اوبه تر السه م ملی ۴۰۰توګه د  ۍسیمې په یو کال کې په منځن زیاتره . سارایی اقلیم لری -چو
زمکو خړوبولو وکرنیز د اصلی عنصر دی، اوبو لګول د کرنی کرنه د خړوبولو په ذریعه کیږي او د نو ځکه  ،يکو

میلیونه هکتارو ځمکو د خړوبولو توان موجود و،  ېدر د کورنیو جګړو څخه مخکی په هیواد کې د   .يته مصرفیږ
، حال ه، یعنې آبي کښت ساحه کمه شوې، خو زیاته شوې نه دههکتاره ځمکه تراوبو الندی د دوه میلیونه صرف اوس

   !دا چې نفوس دوه برابره شوی دی 
کلونو رادېخوا کرنیزی ځمکې غصب او د غیر زراعتی استعمال الندې ۲۹-۲۸متاسفانه په افغانستان کې له تیرو 

راځي، له بلې خوا د ښارونو پرمختیاناانډوله، د ځمکې بیالبیل استعمالونه لکه زراعتی استعمال، تفریحی استعمال، 
ل سره ګډ شوي دی. متداخل استعمال یی هم بد مثال خدماتی، ترانسپورتی، صنعتی، مسکونی او تجارتی ټول یو دب

دی، په نتیجه کې د غیرزراعتی ساحو ځمکې بې استفادې پاتې دي، خو په ټوله کرنې ته مساعده ځمکه کی خدماتی، 
ددې المل شوه چې هم د ځمکې مقداری   ترانسپورتی، مسکونی، تجارتی اوصنعتی چارې پرمخ ځي، دا بده ښکارنده

او د ځمکې داستعمال موثریت له منځه والړ شي. باید   ارزشونه)محسوسې اونامحسوسې ګټې( داریاو هم غیر مق
داسې روښانه، علماً سنجول شوې او پالنیزه پالیسی ولرو چې دزمکې استعمال ته معقول او علمی شکل ورکړو، تر 

د کندز زراعتی حاصلخیزه ځمکې  ، مثالً وڅو دغه مهمه طبیعی منبع له السه ورنکړو، بلکې سمه استفاده ورڅخه وکړ
قیمتی باغوونه هره ورځ له منځه ځي، د   نوری د شاړکیدو په حال کی دي، د شمالی ښایسته او حاصل ورکوونکی

کندهار ماله جات تر څو کلو مخکې دانګورو باغونه وو، خو اوس یې بڼه ډیره خرابه ده، ننګرهار یووخت همیشه 
و فارمونه له منځه تللی او ټولو کې کورونه، سرایونه، دموټرو اډې، د موټرو بهار و، خو اوس یې شنه ساحه ا

هره ورځ کروندی او باغونه   بارګنونه او نور جوړ شوی، حال داچې لږ وړاندی پریمانه دښتې بی استفادی پاتې دي،
ه لویې ستونزې ړنګ او د نورو استعمالونو لپاره تخصیص مومی... که دا سلسله دوام وکړی، راتلونکی نسل ت

   .یپیښیږ
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    مختلف دالیل لري. اد  لی په عوض فوق العاده کمښت راغلی؟اتر کښت الندې ساحه کې دزیاتو ېول
یوه بله برخه یې په ناسیده توګه  وا  په سیده توګه مواد یبرخو څخه دوه برخی خوراک ېرد د ي چېشباید هیره ن

ت د ژوند کولو د پاره په اساسی توګه مختلف ډولونه ځمکی څخه تر السه کیږی. دا محصوال کرنیزې له
د دغو ټولو تولید  . په افغانستان کېروالداری لپاره علوفه، الیاف او نمدانو تولید، سابه، د-، دغلویباغدار :هلک ؛ید

محسوسیږي،  هم  نړۍ کې هد غلې کمښت نور .یږی دنو ځکه زموږ خوراکي توکي له بهر څخه وار  ناکافی دی،
او یو پاو غله   ه یو کپ ډوډۍته به هیڅ هیواد زموږ مومنو اومسلمانو وطنوالو تسوکاله وروڅده چې  ویره
دې  ۍنړ او افغانان د ترحم او زړه سوي داسې څه نه لري چې يهر هیواد به په خپل غم کې و ورنکړي، ځکه هم

   .يورسره مرسته وکړ
هکتار څخه   وصرف له ی ،ېدسلنه کرون۶۰دی ) ۍنت کروندې کوچیهیواد اکثر کرنیزو زمکو مطالعه ښیي چې د د

ی الکو ۍنبزګرانو زیاتره کور دي( . له دې امله وجوړ هزراعتی زمک سلنه ۹۰چی  دي. هکتارو پوری هپنځ نیولی تر
مافیا او قاچاقبرو دغه زمکې یا په زور یا په ، خو څو وروسستیو کلونو کې دزمکو يوکر  شی د خپلی اړتیا وړ غله

مافیا  .و د مجبوریت له مخې خپلې کروندې په مافیا وپلورلېند کوچنیو کروندو خاوندا  نیمه بیه دوی څخه رانیولی،
د حاکمیتونو په تاریخی بهیر کې د حامدکرزی  . ېاستعمالونو له کاره و ایست  وردغه شنه ساحه او کرنیزی زمکې په نو

،  هکچ د هیواد په  ه نوم د حاکمیت دوره کې چې فساد تر ټولو زیات شوی و، کرنیزې زمکې هم له استفادې ووتې.پ
وری رسیده. لکه چی ارزیابی پمیلیون متریک ټنه  ۵،۶تر   ۳،۷کلونو تر منځ  ۲۰۱۱او  ۲۰۰۵اندازه د  ۍند غلو کال

د افغانستان خلک غنم په ټولو خوراکونو  .یپه سر کی د وتمحصوال نورو مصرف د ود غنمو تولید ا ،یشو
چی د نړۍ په  (یوفمصر غنم همکیلوګرا ۱۶۰  )هر وګړی په اوسط ډول په کال کې  استعمالوی زیات کی

په  .یلوړمقداردی، حال داچې نورو هیواو کې د غنمو ترڅنګ لبنیات، سابه، میوه اوغوښه هم ډیر مصرفیږ  سطح
دا په  .()د انرژۍ مهمه سرچینهيتشکیلو  له جملی وتوک لنه کالوری د ټولو خوراکیس ۵۷د غنمو اوړه  افغانستان کی

له بلې خوا  داسې حال کې چې د غذایی مصوئونیت او غذایي حاکمیت په هکله کوم شاخصونه او مطالعات نشته.
   جګړه مارو په کلیوالی سیمو کې کلیوالي اقتصاد کامالً فلج کړی دی.

و کلونو کی یی څ وی  ،وکیدو په حال کې  ډاډه د کی ، افغانستان د غلو په تولید کی په ځاند کورنیو جګړو څخه مخ
محصوالتو کی  کرنیزو په کمښت،  واو دزمک ،ولبی اندازی زیاتید وسغنم بهر ته هم لیږل . مګر نن ورځ د نفو اتح

میلیون متریک  ۱،۲  لهرکا هیواد مجبور کړ چې ځمکو کی کموالی راتلل ، دا ړکښت و او همدارنګه د  کمي،
   ي.ړکوارد  غنم ټنه

( اصطالح رامنځته کړې Man – land ratio) انډول د اوانسان کمښت د زمکې ځمکې د کې وپه دې وروستی
  .دغه نسبت دا ښیي چې په هر مربع کیلومتر کې د انسانانو شمیر مخ په زیاتیدو دی  ده.

اخیستو زیاتوالى موندلى دى، که چېرې کافي ځمکه په واک کې  له ځمکې څخه ګټې هد تکنالوژۍ په پرمختګ سر
، خو که يور په برخه کړ  ولرو او تکنالوژي هم د پرمختګ په حال کې وي، ځمکه به انسانانو ته د کفایت وړ تولید

د غذا د کمښت له امله ځوریږی  کهمدا اوس یو شمیر خل.هچیرې کرنیزه زمکه ښه مدیرت نشی، د لوږې ویره شت
پوری  .م ۱۹۸۰-۱۹۵۰ هل داری د راپور پر اساس امریکا کیاد امریکا د کرنی د  .و په سوی تغذی باندی اخته دیا

د نورو عواملو تر څنګ په افغانستان  .ته راکښته سوی ده ٪۱ دا وده اوس ، خوهو ٪۳ و د تولید کلنی ودهندا -ولد غ
    .هدندی تر تهدید ال او خاوره  هکمز مد سیالوونو له امله ه کې
خاورینی برخی څخه الس ته راځی او  هل  يغونډار دزمکې  برخه د ٪۹۹.۷ د راپور پر اساس د خوړو FAO د
کرنیزی  ٪۱۱ بیلیونه هکتاره ځمکی څخه ۱۳ ری دک  دی  دڅخه لږ خواړه د سمندرونو څخه الس ته راځی.  ۰.۳ د

ګی، ډیری ش ،هرونغلکه ) خاوره یی د مختلفو عواملو ٪۲۱ ښاری او پاته ٪۹ ځنګلی، ٪۳۲ چمنی، ٪۲۷ ځمکی،
میالدی کی چی د  ۱۹۶۰ وی. پهش د کر لپاره مناسبی نه دی بلل هله امل (وړګرمی او س

خو اوس چی نفوس دوه  ،هلنو هر وګړی ته په منځنی ډول نیم هکتار مځکه رسید ،و لیونهیب ېدر نفوس ټول نړی
جوړول او  واو مارکیټون ښارونو ، نویوو، نقلیه وسایلو، کورونوکفعالیتونه لکه د فابری یوی دی او اقتصادش چنده

ترسره شوي دي. د دغو چارو  کومز چی زیاته برخه یی په کرنیزو هم پرخه شوي، نهودی ته ورته نور فعالیت
ی ړک همک یې کی اندازهمز فی نفر د ،یغیز کړمنفی ا سنجشه اجرااتو په کرنیزو زمکو او تازه او شنه چاپیلایر  بی

په   خو دا اوسط .یکموالی راوستل یې خوړو تولید کی د او ټراټی هکتاره ته ۰.۲۳ یی طسچی او
کال  ۲۵ هکتاره ځمکه رسیږی او چین کی چی ۰.۴ فرق کوی لکه امریکا کی د هر وګړی په سر ېک هیوادونو ره

چی دا حالت د اندیښنی وړ  ،یهکتاره ته راکښته سو ۰.۰۸ اوس و ،هلدسی هر وګړي ته کهمز هکتاره ۰.۱۱ مخکی
دا ده چې د رهایشی، صنعتی، تفریحی، خدماتی استعمال لپاره پوره زمکې   افغانستان کې تر ټولو غټه بدبختی .دی

  .کړی ده کرنیزو تولیداتو او شنه ساحه منفی اغیزه هاستعمال الندې راوستو له کبله یې پ شته، خو د بې سنجشه
د امریکا متحده ایاالت په کلنی ډول د هر  زموږ هیواد کې د ټولې نړۍ په پرتله د خوراکي توکو تولید کم دی.

خپ هر   چې تټول زیات نفوس برونکی دی هم وی او چین دکیلو ګرامه خواړه تولی ۱۴۸۰ امریکایی وګړی لپاره
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و ویالی شو خن دې برخه کې ثقه ارقام نه لری، ا، افغانستیکیلو ګرامه خواړه تولیده و ۷۸۵ د وګړی ته په کال کې
  .ییې ډیر کم د  مقدار  چی

ملیونونه هکتاره  هر کال دا عملیه د پخوا په څیر په څو ځله ډیره سوی ده او ېچه ده زند خاوری تخریب یوه بله ستو
لیونه هکتاره مځکه د یملس  کی د کر او تولید څخه راګرځوی. د ځینو راپورنو پر بنسټ هر کال نژدیمز کرنیزی

کی بیا د ضعیفه کرنیز مدیریت) مز حاصل څخه لویږی او ځینی هل ،ببونو او بادونو په وسیله د تخریبارانونو، سیال
او خراپو کرنیزو  وناوړه ترکیبات کو ته دمز او یا هم ولاو سوډیمی کید نګیستلو په سبب د خاورو مالید نه ا میزد 

  ي( په سبب د کښت څخه وځی او یا هم کال په کال یی حاصل کی کموالی راځویعملیو او دی ته ورته نوری عمل
لته عملي کېدل د ( Green Growth) ېرمختیایي هېوادونه د اقتصادي ودې مرکزونه دي، ځکه د زرغونې ودپ

منابعو دا  يي. د طبیعش لپه ښه او ګټوره توګه استعما )زمکه او اوبه( یې طبیعي منابع دبای صورت نیسي چې له
  .اقتصاد د بهبود سبب ګرځي  ژوند کچه لوړوي او د دو ړګټور استعمال د وګ

نې ودې لپاره د زرغو یعنی له طبیعی منابعو، خصووصاً ځمکې څخه ښه استفاده . green growth زرغونه وده
زموږ په هېواد کې تقریبا ټول شرایط برابر دي. د افغانستان کرنیزوالی او پرمختیایي توب دا خبره نوره هم قوي 
کوي. که موږ د پراخو تولیداتو لپاره وسایل نه لرو، که د مولدیت کچه نه شو لوړوالی، که د فقر او بېوزلۍ سره مخ 

خو که د  ،يه منطقي وي او خلک یې راسره ومنڅکوو، ممکن دا خبرې یو یو او که د استخدام له نشتوالي سر ټ
مربوطه ادراتو مطلقه بی  د، نودا زموږ او هي اماد دزرغونې ودې لپاره کار نه کوو او وایو چې شرایط ورته نه 

  .یا هم دځان او هم د نورو دوکه کول دي ياو ناپوه يخبر ېب ،منطقی
د سیندونو ترغاړو کرنې  را دې خوا  له زرګونو کلونو زموږ نیکونو ؛وکه موږ له فضا څخه د افغانستان نقشه وګور

شنو کرنیزو  هاقدام همدا د سیند ترغاړو او پ وته انکشاف ورکړی، له هغه راهیسی زموږ هر کار ا  مالداري او
د  ،... ټول په همدې محدوده ساحه کی ترسره کوو ،ځمکو کې دی، ښارونه، سړکونه، مارکیټونه، عسکری میدانونه

خو له سیند او   ،نیکونو په السو موجوړې کړی کروندی او ویالې ویجاړې او زراعتی زمکې مو له منځه یووړې
استفادی پاتې ده. په تیره بیا دغه بې استفادی زمکه د   شنې ساحې یو څو ګامه هاخوا په زرګونه هکټاره ځمکه بی

په هغوسره هم  یچ هه دبلپاره ښه منانس استعمالونو او نورو ي، ښاریخدماتی استعمال، رهایشی، صنعت ترانسپورت،
ال پاتې کیږی. خدای وکړی جنګونه حددغو زمکو ارزش اوچتیږی، تر استعمال الندې راځي او هم شنه ساحه په خپل 

  .مربوطه ادارې دغه ټکي ته ځیر شي  ختم او
م. کال کې  2010 چې په هد ځمکو خپلواکه ادار  س چېوا  یو مهم ضرورت دی، ونځمکې د مسایلو بشپړ سم د

پخوا زموږ  .ته متوجه شي ودغو مسایل جوړه شوه د ځمکو د ادارې او مدیریت د مسئولیت د بنسټ په توګه باید
تی ساحات دي، المنفعه تاسیسات جوړکړي، ټول غیر زراع مچارواکو مسئوالنه چلند کاو، په کوم ځای کې یې چې عا

ورته ویل او په دغه سیمه  نانمثالً زما په یادښت لومړۍ مکرویان یوه دښته کې جوړ شو چې هغه وخت یې زنده با
جنګلک فابریکه،  بستریز روغتون،۴۰۰نیکم، خ، ت و، پولیتخنیک کرکناصرف دشرکت سرویس ودانۍ او لوی پ یک

ل، وکی جوړش و غیرزراعتی سیمها د غره لمن ...ټولحربی پوهنتون، دکرنې وزارت، ،کرد پلچرخي صنعتی پا
، چې د کابل تر ټولو شنه او ښایسته سیمه هخو اوس یې د داراالمان په ساحه کې تر تولو غوره شنه او زراعتی زمک

کندهار کې یې د لویې ویالې الندی زراعتی  دفتر لپاره له منځه یووړه چې کوم ګټورتوب نه لري، دود وکیالن  وه،
پاتې  ېاستفاد  ته هواره دغونډیو لمن بیر، خو له لویې ویالې پوهمفسدینو ملکیت وګرځول د عینو مینې په نوم د زمکه
کورونو،... نورو مقاصدو  یو شمیر دولتی ادارو، یې پخوانی دنارنجو باغونه او شنه ساخه د ګمرک، ېکننګرهار  ده،

همدا حال   میدان وردک کی هم او ر، لوګزفادې پاتې دي، په کندلپاره ضایع کړه، خو لږ پورته پریمانه ډاګونه بې است
  .باید افغانان له دې بې سنجشه اقداماتو را وګرځول شي .دی

وق، په قح و، دبزګرانيفکر وش د کرنې د ستراتیژی غوره توب لپاره باید په ځمکې پورې اړوندو لومړیتوبونو کې
و کې ډاډمن شي. د ځمکې د اجارې چارې او دکرنې صنعت باید ښه اوبه لرونکو سیم وا تیره بیا نیمه ښاري سیمو

  شي. هموثر بڼه ښه او صتخصی د ځمکې د هر جال جال استعمال ته او؛يوالی وموم
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