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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
   ۲۰۲۱/ ۱۱/ ۰۱              پوپل  ولید

  

 و مالداری   زراعت
 
 

واحد یک کشور است در صورت فعال بودن زراعت و مالداری یک چهارم از   زراعت ومالداری مهمترین صنعت
بخش    زراعت و مالداری.  جمعیت جامعه را استخدام به کار می نماید و جلو بیکاری تعداد زیاد مردم را می گیرد

 بزرگ اقتصادی یک ملت را تشکیل می دهد ، مزرعه ها سبز حاصلخیر درآمد اقتصادی خانوداه ها روستایی را
 .چراکه دوران بزرگ کاری را در بر می گیرد، خیلی خوب نگاه می دارد

دهقانان و مالداران مواشی نیرویی عظیمی یک کشور هستند که چرخ اقتصاد مملکت را بدون کمک ها خارجی در 
 جریان می اندازند 

 کشاورزی از چند جهت می تواند برای 
ها غذایی ضعیف باشد مالداری و زراعت می تواند منبع  کشورهای در حال توسعه مهم باشد. در جایی که داشته  

تغذیه حیاتی باشد، و درآمد کشاورزان و کارگران مزرعه و در نتیجه درآمد مناطق روستایی را در حرکت آورد  
 چراکه فرصت های شغلی را در حوزه های مختلف ایجاد می نماید 

ه است چراکه این کار سبب پیدا شدن مواد غذایی و  زراعت و مالدرای توسعه کلیدی در ظهور تمدن انسان ها بود 
 ایجاد کسب وظیفه را در تمام ممالک نموده است 

 و مردم را قادر ساخت تا در مناطق دور از پایتخت یعنی والیت ها خود شان زندگی نمایند
ن توانستند توجه در عین حال دولت مرکزی ویا پایتخت از مسولیت بیشتر مردم نیز سبک تر شدند آنگاه دولت ها شا

 به دیگرموضاعات مهم خود نمایند
مردم افغانستان باید یک تغیر بزرگ ملی را در افکار جامعه بیاورند امروز ضرورت احساس می گردد تا مردم 
عادت انتقاد نمودن علیه دولت وقت و دولت فعلی و تاریخ ها گذشته را کنار بگذارند و به جای آن آستین ها را به  

 سازی بلند نمایند در هر عرصه که هستند می توانند زیادتر و بیشتر زحمت  خاطر کشور
بکشند در صورت که وظیفه ویا کدام شغل مشخص ندارند باید زراعت و مالداری را انتخاب نمایند در مناطق زراعتی  

انواده خود  به خصوص در والیت قشنگ زیبا افغانستان می توانند بهترین زندگی را توسط زراعت برای خود و خ 
 فراهم بسازند از فارم مرغ داری گرفته الی مواشی و زراعت آینده درخشان به خود خواهد داشت

بدبختانه تا دیروز قبل از آمدن امارات اکثریت مردم به خصوص جوانان در فکر سه گول بودند آموختن زبان انگلیسی 
کشور به طرف غرب ، تا اندازه ایجاد می نمود چون آموختن چند پروگرام کامپیوتر و گرفتن ویزه بالخره فرار از  

 در مملکت جنگ زده امید وجود نداشت و باید به خاطر زندگی بهتر از کشور فرار می نمودند ،
حال جنگ متوقف گردیده است ضرورت به مشکالت مهاجرت بی وطنی نیست در صورت که جنگ آتش بمبارتمان 

 . ست حتا از نگاه مذهبی و منطقی مهاجرت به شمار نمی رودهوایی زمینی نباشد ضرورت به مهاجرت نی
 وقت آن است تا نسل آینده را از گدایی و کمک خواهی فقر بیجاره گی نجات دهیم

واضع است مردم افغان را نمی توان تنبل و یا بیکاره خطاب نمود چون همیشه در این کشور جنگ بوده و دلیل 
ی بود ولی نمی توان به فرهنگ کمک خواهی ، کوپان دولتی ویا کمک ها  بیکاری بی مسلکی مردم جنگ ها طوالن

 بشر دوستانه سال ها سال دست زیر االشه نشست
از شهامت زور اخطار سخن می گویم ولی  اولین مردم ما هستیم که  بلند شود  بدماشی سخن  از زور قوت  وقتی 

 درقسمت درامد پولی کار زحمت وابسته به دیگران می باشیم
 ی خواهیم که از بند بازو کار ها زور حتا حرف بزنیم ویک بهانه پیدا کرده خود را در کوچه حسن چپ می زنیمو نم
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امروز کشور ها بزرگ مانند چین ویا هندوستان با آنقدر نفوس که دارند توسط کمک ها دولت پیش نمی رود خود 
نفوس بزرگ وابسته به دولت می بودند در زمان مردم شان ایجاد گر کارتجارت، دهقانی ، تولیدات هستند اگر این  

 . ها خیلی قبل کشور شان به خاطر فقر و گرسنگی ، بیکاری از بین می رفتند
ملت و جامعه افغان به تغییرات ضرورت دارند ، هر چقدر که بیدار خوابی بوده باشد انشاله خواب ها پوره شده باشد  

 . باید از بستر استراحت بیرون شویم
ین طور به امید خیرات کمک ها بشر دوستانه ادامه بدهیم فرهنگ گدایی گری عاید نسل نسل مردم کشور ما  اگر هم

خواهد گردید و همیشه وابسته به دولت خواهیم بود تا غذا ما را تهیه نماید در حالیکه تمام ملت مسولیت غذا پیدا کردن 
 را دارد 

می اید مردم اقتصاد خوب ندارند وابسته به کمک ها تعاونی    کشور ها جهان متوجه شده اند که هر نوع دولت که
 دوستی ویا بشر دوستانه هستند به همین دلیل اینجا عسکر گیری می نمایند

برای مردم جهان سوال پیدا شده است که چرا از زمین ها بیکار و آب روان که دارند استفاده نمی کنند وقتی از  
کیف خود توصیف می دارند حتما” درک فهم زراعت حبوبات را نیز باید    خوردن میوه جات سبزیجات مزه دار پر

 داشته باشند
کشت برنج ، ماش ، لوبیا ، نخود ، دال وسایر غذا ها که به یخچال ضرورت نیز می تواند رشد نماید و امکان رشد  

 آن در این کشور بسیار زیاد است
ریم که برق نیست یخچال نیست شرایط کشت زراعت به طور عادت همیشگی که ما مردم در هر حالت شکایت دا

آسان نیست ولی اگر به مردم امریکایی جنوبی و بخش از کشور ها آسیایی توجه نمایم که ایشان نیز مردم غریب  
هستند و از نبود داشتن یخچال ها بزرگ و هوا گرم خود شکایت دارند ولی توانسته اند زراعت خود را به سطع عالی  

 ارتقاع دهند
مردم افغانستان می توانند مانند این ملت ها تخم ها را کشت زراعت نمایند که به یخچال هیچ ضرورت نباشد تا در  
اثر گذشت زمان از بین نرود مانند کشور ها هندوستان که زیاد تر برنج ، ماش ، نخود ، لوبیا وغیره را تجارت می  

 نماید 
ای اینکه از دولت شکایت نمایند که جلو آب را بگیرند تا به کشور  پس چرا از زمین و آب استفاده نگردد مردم به ج

ها همسایه نریزد جلو تلف شدن وقت زمان زندگی بیکاری خود را نیز بگیرند گویا چرا دست به کار نشده زراعت 
 را پیشه خود نمی گیرند 

سال پیش    105000از   تاریخ کشاورزی از هزاران سال پیش آغاز شد. پس از جمع آوری غالت وحشی که حداقل
  10000سال پیش کردند. گوسفند و گاو بیش از    11500شروع شده است کشاورزان شروع به کشت آنها در حدود  

 .سال پیش اهلی شده بودند
منطقه از جهان کشت گردید . در قرن بیستم، کشاورزی و رشد   11گیاهان مختلف خوراکه به طور مستقل در حدود  

 مدرن شد مالدرای خیلی پیش رفته
 اگر دقت گردد کشاورزی فرصت هایی زیاد را برای رهایی از فقر در کشور همچو افغانستان فراهم می سازد 

درصد دهقانان در کشاورزی کار می کنند. چون کشاورزی مشاغل بیشتری را برای    60امروز در جهان بیش از  
 طبقات مختلف ایجاد می کند،

کارخانه ها مخصوص ضرورت دارد در صورت ایجاد پالن ها بزرگ    زراعت و مالداری به تجهیزات مشخص و
زراعتی همه این تجهیزات توسط تجاران ملی داخل کشور می گردد همین طور بند بست نمودن مواد خام در فابریکه  
ها بزرگ و پاک سازی مواد به نفر کار ضرورت است در اخیر موتر ها بزرگ الری برای انتقال به کار می افتاده  

 که این کار نیز توسط تجاران صادر می گردد 
 . و بالخره جریان بزرگ اقتصادی داخل یک جامعه در چرخش می اید

 پرورش گندم با سایر مواد خوراکه همراه با استفاده از تراکتور و تریلر
در عین حال  مدرن، اصالح نباتات، استفاده از مواد کمیاوی برای زراعت باعث افزایش شدید نیرو کار می گردد و 

 محالت زیست حیاتی را در در والیت منطقه گسترش می دهد
 پرورش مواشی و شیوه های مدرن 

باعث افزایش تولید گوشت زیاد گردیده است در پهلوی اینکه مردم را کفایت غذایی می نماید ضرورت به آوردن  
رفاه حیوانات و آسیب های زیست  گوشت کنسر و یا تاریخ شده همسایه نمی گردد اما نگرانی هایی را در مورد  

 محیطی وجود دارد که همه به زمان و تجربه کار زحمات مردم افغانستان ضرورت دارد 
 محصوالت کشاورزی را می توان به طور گسترده به چند دسته تقسیم نمود

ت(، سبزیجات، مواد غذایی، نخ بافندگی ، مواد سوخت و مواد خام )مانند الستیک( . طبقات غذایی شامل غالت )غال
 .میوه ها، روغن ها، گوشت، شیر، محصوالت فارم ها پوشیده مانند سمارق و تخم مرغ و غیره است
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بیش از یک سوم کارگران جهان در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند ولی در افغانستان سه قسمت مردم ما در 
 سیاست و جنگ ها نظامی تبلیغات انتقادات مصروف هستند 

 شاورزان کوچک تمرکز کنیم؟ چرا روی ک
درصد جمعیت    90تا    50در کشورهای در حال توسعه، کشاورزی همچنان منبع اصلی اشتغال، معیشت و درآمد بین  

شده است باید از مردم جهان بی اموزیم که چطور اقتصاد خود را بهتر بسازیم نباید تنها به لباس پوشیدن فیشن موتر 
 پیشرفت شان را نیز پیدا کنیم شان بنگریم خیلی ضرور است دلیل

 کار زراعت و مالدرای در یک کشور چرا خیلی مهم است ؟ 
 ... در سطح تجارت بین المللی صادرات کشور مهم می شود

 ... نقش مهمی را به درآمد مردم افغانستان بازی می کند
 ... .کار وظیفه را ایجاد می کند

 ... .برای توسعه کشور ما بسیار مهم است
 ... .اند به بهبود محیط زیست والیت ها افغانستان کمک کندمی تو

 ... مردم ما در عالم صلح آرامش دوستی محبت رفاقت دست به دست هم می شوند
 چگونه تجارت کشاورزی خود را راه اندازی کنید؟

 تشویق مردم به کار زحمات کشاورزی -۱
 .تحقیقات بازار -۲
 .ایجاد یک طرح کسب و کار  -۳
 .بودجه ترتیب -۴
 درک قوانین و مقررات دولت افغانستان و فرهنگ والیت ها کشور ما -۵
 . ثبت و گرفتن جواز کشاورزی از دولت تا حکومت از تعداد کارگران و دهقانان آگاه باشند -۶

 ترتیبات نهایی 
 چگونه می توان بهره برداری کشاورزی را بهبود بخشیم ؟

 ... کشت زراعت به موقع
 ... . استفاده بیشتر از زمین

 ... کاشتن محصوالت زیاد و زحمت کشیدن بیشتر دهقانان
 ... پیدا نمودن ضرورت ها غذایی وتقاضا کشور ها همسایه

 ... مدیریت هوشمند آب
 ... یر زمینی ها برای حفظ موادانواع مقاومت به گرما حفر نمودن ز

 استفاده از کود کمیاوی و تخم ها زراعتی 
 پایان
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