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 45/14/3414                               احسان هللا آرٌنزی 
 

 مطالعۀ امکانات خود کفاٌی افؽانستان از تولٌدات شکر
 فصل سوم

 
 كشت نٌشكر و چؽندر در افؽانستان

 نٌشكر: -الؾ
زرع نٌشكر در افؽانستان به علت همجوارى با مؤطن اولى آن ٌعنى هندوستان سابقه طوالنى دارد كه متاسفانه تا حال بر سوابق  

 تارٌخى و مشخصات زراعتى آن تحقٌقات علمى صورت نگرفته و ارقامً براى گذشته آن در دست نٌست.
كه نٌشكر از هند اوالً به افؽانستان و ازٌنجا به سرزمٌن هاى  م( عقٌده دارد -ق 144هٌوان تسانگ جهانگرد معروؾ چٌناٌى )

دگر انتشار ٌافته است. وى مٌنوٌسد: )وادى گندهارا كه پاٌتخت آن پشاور است ؼله باب و انواع گر و مٌوه زٌاد دارد و نٌز 
اراى كشتزار هاى نٌشكر نٌشكر آن خٌلى فراوان است كه از آن گرمٌسازند و همچنان لمقان براى تولٌد برنج مساعد و د

 (.1است)
م به گندى شاپور  564منابع علمى اٌران هم نظر فوق را تصدٌق نموده مى نوٌسند كه نٌشكر از افؽانستان در حدود سال 

م از هند به كابل و سواحل رودخانه جٌحون و از آنجا به اٌران و  1635خوزستان برده شده و ٌا به قول دگر نٌشكر در سال 
 (3طق انتقال داده شده است)ساٌر منا

به هر صورت از دٌر زمانٌست كه نٌشكر در مناطق شرقى كشور )والٌت ننگرهار خاصتاً ولسوالى هاى كامه، سرخرود، 
بهسود؛ والٌت لؽمان، بعضى حصص والٌت كنر و اندكى در والٌات پكتٌا و خوست( زرع مٌشود. د رمورد ساحات دقٌق كشت 

 صالت ساالنه آن در گذشته هاى دور ارقامى وجود ندارد.نٌشكر، نوعٌت نٌشكر و حا
در وقت سلطنت اعلحضرت امٌر امان هللا خان در جالل آباد ٌك فابرٌكه كوچك تولٌد شكر از نٌشكر تاسٌس شده بود كه شرح 

مناطق همجوار آن  مفصل آن بعداً تذكر داده خواهد شد.اٌن واقعٌت نشان مٌدهد كه در آن وقت كشت نٌشكر در والٌت ننگرهار و
بحدى بود كه مٌتوانست نٌشكر مورد نٌاز ٌك فابرٌكه تولٌد شكر را تهٌه نماٌد و ٌا امكان آن وجود داشت كه تولٌد نٌشكر در آن 

 مناطق مطابق نٌاز فابرٌكه توسعه ٌابد.
محمد داوود خان صدراعظم و هـ.ش كه اولٌن پالن پنجساله انكشاؾ اقتصادى افؽانستان به تالش 1446از آن به بعد الى سال 

عبدالملك خان عبدالرحٌم زى وزٌر مالٌه وقت آؼاز شد، نٌشكر در والٌات مشرقى كشور براى تولٌد گر و تازه خورى كشت 
 (.4مٌشد و نٌشكر مصرؾ صنعتى نداشت)

مورد تصوٌب مجلس  75م( تحت شماره 1567) 1446حمل سال  34پالن پنجساله اول انكشاؾ اقتصادى افؽانستان به تارٌخ 
عالى وزرا و شوراى ملى كشور قرار گرفت و به حكومت وظٌفه داده شد تا امكانات تطبٌق همه جانبۀ اٌن پالن را از نظر وجوه 

 مالى، كادر ها و تسهٌالت و همكارى هاى ادارى فراهم آورد.
كشور  1446بودجه سال و  54414411541هـ.ش مبلػ 1454الى اخٌر سال  1446تموٌل پالن پنجساله اول از 

 افؽانى بود. 115567444

                                                           

1
 .1466افؽانستان قبل از اسالم، نوت درسى محمد حسن ضمٌر ساپى، پوهنځى ادبٌات پوهنتون كابل، سال   

3
 .1هـ، ش، ص  1466نٌشكر و اهمٌت اقتصادى آن در افؽانستان، عبدالكرٌم، پوهنځى اقتصاد،   

4
حكومت  ښاؼلى عبدالحى عزٌز وزٌر پالن صدارت محمد داوود خان در مقدمۀ پالن دوم پنجساله مٌنوٌسد كه طرح پروژه هاى انكشافى به حٌث سٌاست كلى  

ٌع و امور در افؽانستان ٌك كار كامالً جدٌد نٌست. وى مى نوٌسد كه تالش هاى قبلى در قسمت اصالحات اجتماعى و ادارى، تعمٌم معارؾ، انكشاؾ صنا

م آماده تطبٌق شده بود كه جنگ جهانى دوم مشتعل شد و پروگرام انكشافى ملى در  1534مخابراتى در چوكات ٌك پروگرام انكشافى هفت ساله در سال 

 افؽانستان عملى شده نتوانست.

الن ملى بلكه بحٌث فعالٌت هاى محلى مانند انكشاؾ وادى به عقٌده عبدالحى عزٌز اٌن تالش ها بعد از ختم جنگ دوباره از سر گرفته شد ولى نه بحٌث ٌك پ

ٌك گام بزرگ انكشافى ومعرؾ روحٌۀ جدٌد مردم  1565هلمند و ٌا پروژه كانال ننگرهار. وى آؼاز پالن پنجساله اول انكشاؾ اقتصادى را در ماه سپتمبر 

 افؽانستان مى داند)دوٌم پنځه كلن پالن، مقدمه(.
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نفوس  16زراعت و آبٌارى مهم ترٌن فصل اٌن پالن را تشكٌل مٌداد. پالن مٌگفت كه )افؽانستان ٌك كشور زراعتى بوده و %
مملكت را آن احتٌاجات اولٌه خود را تماماً از راه فعالٌت زراعتى و مالدارى تامٌن مٌنماٌند و همچنان تمام مواد صادراتى 

استحصاالت زراعتى تشكٌل مٌدهد. اراضى افؽانستان داراى استعداد انكشاؾ زراعتى خٌلى زٌاد مٌباشد كه هر گاه مساعى و 
توجه خاص با مور زراعتى كشور بعمل آٌد استحصاالت به پٌمانۀ زٌاد بلند رفته و از جانبى در عاٌدات زارعٌن افزودى بعمل 

 رات مملكت رونق گرفته، اسعار مزٌد جهت انكشاؾ اقتصادى مملكت فراهم خواهد شد(.آمده  و از طرفى اندازه صاد
پالن مٌنوٌسد در ممالكٌكه داراى نفوس فاضله نمٌباشد، انكشاؾ صناٌع لزوماً باٌد بعد از اصالحات و بهبود اوضاع زراعتى به 

 زراعت به وجود آنها احتٌاج نداشته باشد.دست گرفته شود و در صناٌع از آن عده نفوس مملكت استفاده گردد كه 
در فصل زراعتى پالن اول پروگرامها و پروژه هاٌٌكه مدنظر گرفته شده عبارت بودند از پروگرامهاى مدافعوى، پروگرامهاى 
اصالحى و پروژه هاى توسعوى. ٌعنى از ٌكطرؾ براى مدافعه از خطرات امراض و آفاتٌكه حٌوانات و حبوبات مملكت به آن 
 مواجه مٌباشد، پروگرام هاى تربٌه افراد فنى و تهٌه ادوٌه جات ضرورى مدنظر گرفته شده و از
طرؾ دگر جهت اصالح نسل حبوبات و نوع نباتات مملكت تاسٌس ستاسٌون ها و مراكز تربٌه و اصالح نوعٌت نباتات و 

صل خٌز مملكت مجدداً تحت آبٌارى و جنست حٌوانات پٌشبٌنى گردٌده است. همچنان براى اٌنكه اكثر حصص اراضى حا
زراعت در آورده شود، تعمٌر بندها و حفر انهار نٌز شامل فصل زراعت و آبٌارى گردٌده تا در توسعه ساحۀ زراعت و اراضى 

 (.5زراعتى مملكت اقدام الزم عملى گردد)
رس زارعٌن گذاشته شود كه حاصل فى در مرام پالن پنجساله زراعتى گفته شده كه مسله اساسى اٌن است تا وساٌلى به دست

 جرٌب زمٌن و فى راس حٌوان خود را بلند برده بتواند. براى اٌن كار وساٌل ذٌل الزمى است:
 داشتن جنس خوب نبات و حٌوان، -1
اجرا نمودن امور زراعت و حٌواندارى بطرز علمى و عصرى )آماده ساختن زمٌن براى بذر، طرز كشت، مواظبت و  -3

 ت( و همچنٌن اصالح طرز تؽذٌه حٌوانات،آبٌارى كش
 محافظت نبات و حٌوان بمقابل امراض. -4

براى اجرا و عملى شدن نكات سه گانۀ فوق نفر و موسساتى الزم است كه اوالً اٌن مطالب را تحت مطالعه قرار داده و بعداً 
ن زراعت پالن مطالعاتى و تربٌوى است كه از نتٌجه قابل تطبٌق آن را جهت استفاده بدسترس زارع بگذارند. بناً بر آن پال

ٌكطرؾ در امور زراعت مطالعاتى نموده و از طرؾ دگر ترتٌباتى راجع به تربٌه زارعٌن اتخاذ نموده و جهت رهنماٌى اٌشان 
اعت و طرز افراد فنى تهٌه نماٌد تا باٌن وسٌله در استحصاالت زراعتى افزودى بعمل آٌد. ٌعنى هر اندازه اٌكه زارع باصول زر

حٌواندارى عصرى آشناٌى و بلدٌت حاصل و در امور زمٌندارى و مالدارى خود آنرا تطبٌق نماٌد، عاٌدات فى جرٌب زمٌن و 
فى راس حٌوان بلند مٌرود و هكذا هر قدرٌكه دامنه مجادله ضد امراض و آفات نباتات و حٌوانات وسعت اختٌار كند به همان 

 رى بعمل مى آٌد كه اٌن تقلٌل خساره باز هم تزٌٌد در تولٌدات است.اندازه از خساره وارده جلوگٌ
لهذا وزارت زراعت براى اصالح جنس نبات و حٌوان، مجادله با امراض و آفات زراعتى و حٌوانى، تربٌه زارعٌن، اصالح 

رفته در اخٌر پنج سال اٌن طرز زراعت، بلند بردن تولٌدات نباتى و حٌوانى و ؼٌره امور زراعتى مملكت پالن اٌكه سر دست گ
 پالن داراى تجهٌزات ذٌل خواهد بود كه موضوعات فوق الكر را جامه عمل بپوشاند:

تاسٌس تجربه گاه كه هر ٌك از آن در باره زراعت خصوصاً پنبه، لبلبو، نٌشكر، مٌوه جات و پٌله، تربٌۀ حٌوانات  -1
 وانات مطالعات خواهد كرد.)مخصوصاً قره قل و مرٌنوس(، مدافعه امراض نباتات و حٌ

و مقاومت نظام الٌاؾ( را  تاسٌس دو البرتوار كه مجهز به تكنالوژى پشم بوده مساٌل مربوط به پشم و پنبه )طول الٌاؾ -3
 مطالعه خواهد كرد.

 تاسٌس ٌك مركز مطالعاتى و تربٌوى ماشٌن هاى زراعتى ٌعنى مركز مٌكانٌزشٌن زراعت. -4
مركزى بكترٌولوژى حٌوانى براى تشخٌص امراض و تهٌه واكسٌن هاى الزمه براى مجادله ضد تاسٌس ٌك البراتوار  -5

 امراض با ٌك تعداد معاٌنه خانه هاى امراض حٌوانى در حصص مختلؾ مملكت.
عالوه بر اشخاص فنى كه توسط لٌسه هاى زراعت، بٌطارى، جنگالت و فاكولته هاى زراعت و بٌطارى تربٌه خواهند شد،  -6

ارت زراعت توسط احداث فارم سكول و كورس هاى موسمى در فارم ها و قرٌه جات نفر طرؾ ضرورت خود را تربٌه وز
 خواهد كرد.

 (.6شروع مطالعات در باره امكانات اصالح و استفاده از جنگالت) -7
 پالن متوقع بود كه بعد از اجراات فوق موفقٌت هاى ذٌل بدست خواهد آمد: 

                                                           

5
 .6هـ.ش ص  1466كشاؾ اقتصادى افؽانستان، وزارت مالٌه، پالن پنجساله اول ان  

6
 .15پالن پنج ساله اول، ص   
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حاصالت پنبه توسط عملٌات اگروتخنٌك )آماده ساختن زمٌن، طرز زرع، آبٌارى، خٌشاوه و تناوب(  در 14-16تزٌٌد % -1
 بدون كود.

 در حاصالت لبلبو، بدون كود. 14تزٌٌد % -3
 (7در حاصالت پشم، قره قل، پوست بزى و گوسپندى و روده) 16-34تزٌٌد % -4

ده و صرؾ از تاسٌس ٌك تجربه گاه زرع نٌشكر ٌاد مٌكند ولى مرام طورٌكه دٌده مى شود در مرام پالن به نٌشكر كم اشاره ش
بخش زراعتى پالن پنجساله اول انكشاؾ اقتصادى افؽانستان اهداؾ بزرگى را در برابر دولت قرار مٌداد كه پرداختن به آن 

ر در مناطق شرقى كشور زمٌنه ها را براى توسعه كشت و بهبود حاصالت انواع و اقسام محصوالت فراهم  مى آورد كه نٌشك
 جز آن بوده مٌتوانست.

كتاب پالن پنجساله اول انكشاؾ اقتصادى افؽانستان بعد ازٌن مطالب كه در واقع پالٌسى زراعتى دولت را بٌان كرده، به دوام 
 كار و مصارؾ پروگرام هاى مهمه زراعتى و آبٌارى مندرج پالن چنٌن اشاره مٌكند:

 

 6مصارؾ در پالن  پروژه 
 ساله 

 اراضى جدٌد تحت زرع 

وادى هٌرمند 
 وارؼنداب 

 هكتار 144444 ملٌون افؽانى 1476

 پروژه هاى توسعوى
 آبٌارى و زراعتى

 
 ملٌون افؽانى 745

 
 هكتار 161144

 
 .6ماخذ: پالن پنجساله اول، ص 

هكتار ٌا  361144هـ.ش ٌعنى سال پنجم و آخرى پالن 1445طورٌكه دٌده مى شود در پالن مذكور قٌد شده بود كه باٌد در سال 
تمام زمٌن هاى زراعتى آنوقت افؽانستان بود.  7جرٌب زمٌن زراعتى جدٌد تحت آبٌارى قرار مٌگرفت كه معادل % 1365444

ت زراعتى مملكت را افزون نموده و زمٌنه را براى اسكان ٌكعده كوچى ها فراهم مى در پالن آمده بود كه اٌن تزاٌد استحصاال
 سازد.

صنعتى )بعد از قره قل، پشم، پنبه و لبلبو( دانسته شده و تذكار داده  -در پالن پنجساله اول نٌشكر پنجمٌن محصول مهم تجارتى
احه محدود كشت مى شود ولى چون ٌك فابرٌكه قند شده بود كه زراعت نٌشكر حاضراً منحصر به مشرقى بوده و در ٌك س

سازى در جالل آباد نصب شده اوالً باٌد فابرٌكه مذكور حد اعظمى ظرفٌت خود را كار كند. براى اٌن مطلب از حاال باٌد 
ترتٌبات الزمه براى استحصاالت و بهبود طرز زراعت، جنس نٌشكر و مخصوصاً مدافعه و جلوگٌرى از امراض و حشرات 

 ضره كه حاضراً در زراعت نٌشكر مشرقى موجود است گرفته شود.م
در پالن پنجساله اول طور خاص در مورد برنامه هاى توسعه  ى زراعت نٌشكر و احداث كدام فابرٌكه جدٌد تولٌد شكر از 

آباد گاهى فعال و نٌشكر چٌزى به نظر نمى خورد. در آن وقت ٌگانه فابرٌكه كوچك تولٌد شكر از نٌشكر در جوار شهر جالل 
 (.7گاهى ؼٌر فعال بود كه در وقت اعلٌحضرت امان هللا خان تاسٌس شده و شرح آن بعداً خواهد آمد)

 حال ببٌنٌم كه پالن اول چه نتاٌجى در قسمت زراعت نٌشكر و ازدٌاد تولٌد شكر بجا گذاشت.
ت پالن و تحلٌل اوضاع اقتصادى( كشور را در هـ.ش سومٌن كتاب )پٌشرف1445وزارت پالن دولت پاچاهى افؽانستان در سال 

صفحه ضمٌمه )جداول، چارتها و گرافها( نشر نمود. اٌن كتاب در نوع خود در افؽانستان كامالً بٌسابقه  57صفحه متن و  515
و اجتماعى  بوده و مثل آن تا هنوز كه نٌم قرن از چاپ آن سپرى شده، دٌده نشده است. درٌن كتاب بر تمام سكتور هاى اقتصادى

افؽانستان اعم از زراعت، صناٌع، حمل و نقل هواٌى و زمٌنى، مخابرات، معادن، معارؾ، صحت عامه، پول و بانكدارى، 
مالٌات عامه، بٌالنس تادٌات، سٌستم اسعار و تجارت داخلى و خارجى ظرؾ چهار سال اول پالن اول بحث شده و بر كار هاى 

 ه شده است.انجام شده درٌن مدت روشنى انداخت
هـ.ش در مورد اصالح و تكثٌر تخم نٌشكر مٌنوٌسد: )به ؼرض بلند بردن فٌصدى مواد قندى نٌشكر و 1445پٌشرفت پالن سال  

و  565، 515مجادله علٌه مرض سرخى نٌشكر اقدامات الزمه بعمل آمد و قرارٌكه تجارب چندٌن ساله نشان مٌدهد انواع نٌشكر 
ى و مقاومت آن بمقابل مرض سرخى نٌشكر اطمٌنان بخش بوده است. ازٌنرو در نظر است كه در از حٌث داشتن مواد قند 654

 (1سال پنجم پالن انواع فوق الذكر نٌشكر تكثٌر و ازدٌاد گردد.)
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 .15پالن پنج ساله اول، ص   

7
 . 46و  7، 6، 5هـ. ش، ص  1446پالن پنجساله اول انكشاؾ اقتصادى افؽانستان، وزارت مالٌه،   

1
 .167، كابل، ص 1445، وزارت پالن، 1445پٌشرفت پالن و تحلٌل اوضاع اقتصادى   
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 كتاب مورد نظر بعداً توضحٌات ذٌل را در مورد زرع نٌشكر اراٌه مٌنماٌد:
هار خصوصاً در اطراؾ شهر جالل آباد محدود مٌباشد. ساحه تحت الؾ: زراعت نٌشكر در ٌك ساحه كوچك در والٌت ننگر

تن فى هكتار( تخمٌن شده  36تن مترٌك ) 56444هكتار و تولٌدات آن  1144م( 1561 -61هـ.ش )1447زراعت در سال 
ط است كه هـ.ش ساحه تحت زرع بطور قابل اعتنا تؽٌٌر نكرده. اوضاع آٌنده به كامٌابى اقداماتى مربو1441است. در سال 

 براى اصالح تولٌدات نٌشكر روٌدست گرفته شده.
ب: قسمت بزرگ نٌشكرٌكه تولٌد مٌشود در ساختمان گر كه ٌكنوع قند تصفٌه ناشده نصوارى رنگ مٌباشد و بجاى قند تصفٌه 

تنها ٌك جزء شده استعمال مٌگردد صرؾ مٌشود. گر توسط زارعٌن بر اساس صناٌع دهاتى تولٌد مى شود. فابرٌكه قند سازى 
 تن تجاوز نمٌكند. 5444 -1444كوچك نٌشكر را استعمال نموده، چه تمام مصارؾ آن در فصل كار از 

ج: مقدار نٌشكرٌكه از زمٌن هاى محلى بدست مى آٌد معروض به خطر دو نوع مرٌضى مٌباشد كه شدٌد ترٌن آن مرض سرخى 
ات به ؼرض پٌدا نمودن انواع بهتر نٌشكر كه با مرض سرخى نٌشكر را متاثر مٌسازد. تحقٌق 54نٌشكر است. اٌن مرض %

مقاومت داشته، حاصل بهتر بدهد و فٌصدى قند آن بلند تر باشد بعمل آمده و باٌن نتٌجه رسٌده است كه از جمله ده نوع نٌشكرٌكه 
اولى محصول فى جرٌب  نتٌجه بهتر مٌدهد. با راٌج ساختن دو جنس 637و  564، 514، 467از هند وارد شده انواع مختلط 

 54بٌشتر حاصل داده و از طرؾ دگر قندٌكه از آن بدست مٌآٌد % 64الاقل دو چند خواهد شد، زٌرا اٌن اجناس از ٌكطرؾ %
 نسبت به قند جنس محلى بٌشتر است. در تٌرماه امثال انواع دگر نٌشكر از هند وارد و در فارم )عبدالخٌل( بذر شده.

( 1571 -74) هـ.ش1445قلمه انواع جدٌد كه در مقابل سرما و امراض مقاومت داشته باشد در سال  34444د: انتظار مٌرود 
از هند وارد شود. اٌن قلمه ها در مزرعه وزارت زراعت در جالل آباد ؼرس گردٌده براى زارعٌن قلمه هاى بهتر تهٌه خواهد 

تخم انواع بهتر بدست آٌد. موضوع تشوٌق زارعٌن از طرٌق تادٌه قٌمت بلند تر هم  هـ.ش1454شد. انتظار مٌرود سر از سال 
 تحت ؼور مٌباشد.

ر: موضوع توسعه زراعت نٌشكر به پٌمانه بزرگ زٌر مطالعه است. زٌرا لبلبوى قندى به تنهاٌى نمٌتواند احتٌاجات شكر 
نكشاؾ آبٌارى درٌن ساحه ممكن مٌباشد. كار كانال جالل آباد مملكت را رفع كند. توسعه زراعت نٌشكر در آٌنده قرٌب نظر به ا

 (.5آؼاز و اٌن پروژه مقدار آب را در ٌك ساحه كه براى زراعت نٌشكر مساعد است ازدٌاد مى بخشد)
 1441 – 47هـ.ش ساحه تحت كشت نٌشكر را در ننگرهار طى سال هاى 1445ضمٌمه شماره ٌك زراعت پٌشرفت پالن  

 هد:چنٌن گزارش مٌد
 

سال 
 ها

ساحه تحت زرع به 
 هكتار

حاصالت به 
 تن

حاصل وسطى فى 
 هكتار 

1445 
1447 
1447 
1441 

644 
1344 
1144 
1144 

65444 
44444 
56444 
56444 

 تن  111.44
 تن    36.44
 تن    36.44
 تن    36.44

 ، جدول )ٌك زراعت( 1445ماخذ: پٌشرفت پالن سال 
تن نشان مٌدهد كه جداً  65444هكتار و حاصل مجموعى آنرا  644- 1445را در سال ضمٌمه مذكور ساحه تحت زرع نٌشكر 

ؼٌر دقٌق مٌباشد و با واقعٌت هاى افؽانستان وفق نمٌكند. زٌرا اگر اٌن ارقام را بپذٌرٌم حاصل هر هكتار زمٌن افؽانستان به 
تن  44444كتار و حاصل مجموعى آن را ه 1344تن بالػ مى گردد كه درست نٌست. ساٌر منابع ساحه تحت زرع را  111

 (.14تن فى هكتار منطقى به نظر مٌرسد) 36درج نموده كه با حاصل وسطى 
 (.11تن گزارش مٌدهد) 74)پترشوت( متخصص گٌاهان اقتصادى جهان حد وسطى حاصل نٌشكر از فى هكتار زمٌن جهان را 

                                                           

5
 .344 -156، وزارت پالن، كابل، ص 1445پٌشرفت پالن و تحلٌل اوضاع اقتصادى   

14
ى به جؽرافٌاى نظر 157به چشم نمى خورد اما ص  1447و  1446در كتاب مذكور ارقام سال هاى . ، جدول )ٌك زراعت(1445پٌشرفت پالن سال   

هكتار و حاصل  1344 -1447ساحۀ تحت زرع نٌشكر را در سال  1463 -61معلومات احصاٌٌوى افؽانستان سال هاى  45زراعتى افؽانستان و ص 

 تن مى شود. 36تن ثبت نموده كه حاصل وسطى فى هكتار آن  44444مجموعى آن را 

تن( ثبت نموده در حالٌكه  36تن )فى هكتار  56444هكتار و حاصل آن را  1144را  1447 ساحۀ تحت زرع سال -1445( كتاب سال 1بعد از آن ضمٌمه)

تن(  44تن )فى هكتار  56444هكتار و حاصل مجموعى آن  را  1644آن را  1464 -61نظرى به جؽرافٌاى زراعتى افؽانستان و معلومات احصاٌٌوى 

 كر ٌكسان مٌباشد.در تمام منابع فوق الذ 1441ارقام سال  اراٌه مٌنماٌد.
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 بخش انگلٌسى. Wikipediaو  4نٌشكر در اٌران، ص   
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ند. البته كشور هاى در دنٌا وجود دارد كه حاصل آن بٌشتر تن مٌدا 74ٌك منبع دگر حاصل وسطى فى هكتار زمٌن در جهان را 
 .74تن و اٌران  13تن، مصر  16تن، اندونٌزٌا  74تن، مكسٌكو  77است مثالً كولمبٌا 

هـ.ش كه در واقع سال اخٌر پالن پنجساله اول مٌباشد، چٌز دگرى در 1445ؼٌر از مطالب فوق در كتاب پٌشرفت پالن سال 
حت كشت نٌشكر، ازدٌاد فٌصدى مواد قندى در نٌشكر و دورنماى كشت نٌشكر در افؽانستان وجود ندارد. مورد توسعه ساحۀ ت

اجتماعى افؽانستان مراجعه مٌكنٌم و مى بٌنٌم كه چه انكشافاتى مطمع  -براى پٌگٌرى اٌن موضوع به پالن دوم انكشاؾ اقتصادى
 نظر بوده.

 -1573هـ. ش )مارچ  1456 -51پالن دوم تصوٌب شد كه براى سال هاى ( 1445 -46بعد از تطبٌق پالن پنجساله اول )
( در نظر گرفته شده بود. ښاؼلى عبدالحى عزٌز وزٌر پالن وقت با اظهار خوشى از معرفى دومٌن پالن پنجساله انكشاؾ 1577

وفقٌت فعلى و انكشاؾ سرٌع اقتصادى افؽانستان، تطبٌق پالن پنجساله اول را موفقٌت آمٌز دانسته مٌنگارد كه براى حفظ م
 افؽانستان داشتن ٌك سٌستم پالن گذارى نهاٌت ضرورى و مهم مٌباشد.

 هـ.ش در نظر گرفته نشده است.1454طورٌكه دٌده مى شود در طرح پالن دوم سال 
  444افؽانى تخمٌن شده بود كه نسبت به پنجسال پالن اول % 55644444444تموٌل مجموعى پالن دوم انكشاؾ اقتصادى 

افؽانى پٌشبٌنى شده بود كه بعلت بلند رفتن قٌمت ها و   54414411541بٌشتر بود. قابل تذكر است كه تموٌل پالن اول  
 افؽانى بالػ گردٌد.  15777444444طوالنى شدن عمر تطبٌق بعضى پروژه ها به 

افؽانى براى تكمٌل كار  3511444444افؽانى براى سكتور زراعت در مجموع و  1765444444  از جمله مبلػ متذكره 
افؽانى مى شود كه  5777444444هاى باقٌماندۀ پروژه وادى هلمند و ارؼنداب در نظر گرفته شده بود. جمع دو رقم فوق 

 بودجه عمومى پالن دوم را تشكٌل مٌدهد. %14.6
صناٌع داخلى )مخصوصاً پنبه و لبلبو( و اهداؾ كلى پالن دوم در قسمت زراعت ازدٌاد حاصالت زراعتى، تهٌه مواد خام براى 

ازدٌاد صادرات اقالم زراعتى كشور بود. با وجودٌكه درٌن پالن از ادامۀ كار پروژه هاى بزرگ آنوقت  )وادى هلمند و 
ارؼنداب و كانال ننگرهار(  و احداث پروژه هاى دگر مانند نهر اجمٌر، كانال ارچى، كانال چاردره، كانال على آباد، نهر 

هروان، سروى منابع آبى منطقه كټواز، بند سرده )ؼزنى(، بند زرد سنگ )ؼزنى(، پروژه آبٌارى كوگان )هرات( و آماده ش
شده، ولى در قسمت نٌشكر بطور اخص كدام تذكر بعمل نٌامده  سازى زمٌن هاى شبرؼان و مٌمنه )براى كشت پنبه( ٌاد

 (.13است)
هـ.ش از پٌشرفت كار هاى سكتور زراعت افؽانستان گزارش هاى 1454سال كتاب پٌشرفت پالن و تحلٌل اوضاع اقتصادى 

افؽانى مصرؾ  4416444444اٌن كتاب از اكمال پروژه كانال ننگرهار اطالع مٌدهد كه جمعاً  57 -57دارد. در صفحات 
ولى امكان آن وجود داشت كه  برداشته است. اگر چه اٌن پروژه مستقٌماً براى ازدٌاد حاصالت نٌشكر در آنوال اعمار نه شده بود

در بعضى از ساحات فارم هاى دولتى هده و ؼازى اباد نٌشكر كشت شده و ٌا دهاقٌن ننگرهار با استفاده از شراٌط مساعدٌكه 
شبكه هاى وسٌع آبٌارى اٌن پروژه فراهم آورده بود، ساحۀ تحت زرع نٌشكر خود را توسعه داده و در نتٌجه حاصالت نٌشكر در 

افزاٌش ٌابد. در عٌن حال اٌن كتاب از پٌشرفت كار هاى پروژه هلمند و ارؼنداب ٌاد مى كند كه ممكن بود بعد از  آن محل
 اكمال، زمٌنه كشت لبلبو در آن والٌت فراهم گردد.

 ساحه تحت زرع نٌشكر و حاصالت آن در سالهاى پالن دوم اقتصادى افؽانستان چنٌن مٌباشد:
 

سال 
 ها 

ساحه تحت 
 زرع 

 حاصل وسطى فى هكتار  اصالت به تنح

1445 
1454 
1451 
1453 
1454 
1455 

1144 
1144 
1144 
1144 
3444 
3444 

56444 
56444 
56444 
51444 
61444 
61444 

 تن 36.44
 تن 36.44
 تن 36.44
 تن 37.77
 تن 36.64
 تن 36.64

 
 (گرفته شده است. 67)ص 1463-61از سالنامه احصائٌوى 1455و  1454، 1445نوت: ارقام سالهاى 
كه سال اخر  1456هـ.ش شامل پالن پنجساله دوم نمٌباشد. سال 1454آخر پالن اول است و سال  1445در جدول فوق سال 

 پالن دوم مٌباشد در جدول بعدى درج مٌباشد.
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 هـ. ش كابل1454(، وزارت پالن، 1456 -51دوٌم پنځه كلن پالن )  
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ر كار هاى وزارت زراعت افؽانستان در مورد بلند بردن معٌار مسلكى ٌعنى تربٌه كادر ها همٌن كتاب در پهلوى ساٌ 45ص 
نفر كارگر  647به تعداد  1454مٌنوٌسد: )بمنظور پٌشبرد پالنهاى انكشافى زراعت, موسسات تربٌوى وزارت زراعت در سال 

معى و بصرى به سوٌه هاى ثانوى و متوسط در رشته هاى وترنرى، آبٌارى، جنگالت, علفچرها، مالدارى، زنبوردارى و س
تحت تربٌه گرفته، بعالوه مضامٌن مسلكى مضامٌن ؼٌر مسلكى نٌز طبق پروگرام طالب تدرٌس شد و در اخٌر سال تعلٌمى 

 نفر از موسسات مذكورفارغ التحصٌل و به شعبات مربوط وزارت زراعت معرفى و شامل كار گردٌد. 11به تعداد  1454
اد دگر به رشته هاى مختلؾ زراعت و مالدارى بخارج اعزام گردٌد و تعداد دگرى بعد از ختم تحصٌالت در همچنان ٌكتعد

 خارج به شعبات مربوط زراعت مشؽول كار گردٌدند.
اداره سمعى و بصرى نٌز مطابق پروگرام مرتبه در تنوٌر اذهان دهقانان و مالداران و آشنا شدن آنها با متودهاى جدٌد زراعتى 

 (.14مالدارى در طول سال فعالٌت كرده است)و 
اگرچه در متن مذكور از تربٌه مامورٌن فنى كشت نٌشكر و لبلبو تذكارى بعمل نٌامده ولى تربٌه مامورٌن فنى و نشر برنامه 
هاى رادٌوٌى و نشرات موقوت از طرؾ تٌم هاى وزارت زراعت بدون شك در قسمت رهنماٌى دهاقٌن نٌشكركار و لبلبوكار 

قش مثبت داشته است. چنانچه ازدٌاد ساحۀ تحت زرع اٌن دو نبات در والٌات ننگرهار و بؽالن و در نتٌجه ازدٌاد حاصالت ن
 شكر و گر در سال هاى بعدى مبٌن اٌن ادعا بوده مٌتواند.

ر مرتب بطو 1455 -1445طورٌكه ارقام دو جدول گذشته نشان مٌدهد ساحۀ تحت زرع و حاصالت مجموعى نٌشكر از سال 
 644افزاٌش ٌافته كه ٌك روند مثبت را به نماٌش مٌگذارد. جداول  گواهى مٌدهد كه زمٌن تحت زرع طى سالٌان متذكره از 

 هكتار افزاٌش ٌافته است. 3444هكتار به 
 .( در مرحلۀ تطبٌق قرار گرفت1464-57هـ.ش سومٌن پالن انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى افؽانستان ) 1457با آؼاز سال 

ملٌارد افؽانى وجه احتٌاطى( در نظر  4ملٌارد پروژه هاى شامل پالن و  44افؽانى ) 44444444444تموٌل عمومى پالن سوم 
بود. طورٌكه دٌده مٌشود سهم سكتور زراعت،  35.6افؽانى ٌا % 5753444444گرفته شده بود كه سهم زراعت در آن 

 آبٌارى و مالدارى درٌن پالن تقرٌباً در همان سطح پالن دوم و بٌشتر از پالن پنجساله اول است.
ر در تشرٌحات بودجه متذكره براى پالن پنجساله سوم اهداؾ سكتور زراعت و آبٌارى افؽانستان زٌاد شده و نكات آتى را در ب

 مٌگرفت:
تقوٌه قدرت تولٌدى مولدٌن، ازدٌاد قدرت تولٌدى زمٌن و تربٌت و نگهداشت خوب مواشى براى ازدٌاد عواٌد زارعٌن و  -1

 مالداران.
 ازدٌاد تولٌد مواد ؼذاٌى مانند گندم، برنج، جوارى و جو براى رفع حواٌج داخلى. -3
 د گوشت، مٌوه، سبزى و لبنٌات.اصالح رژٌم ؼذاٌى مردم از طرٌق ازدٌاد مقدار تولٌ -4
ازدٌاد تولٌدات زراعتى براى رفع تقاضاى صناٌع داخلى، صرفه جوٌى در مصارؾ اسعارى و تزٌٌد عواٌد از راه ازدٌاد  -5

 مواد صادراتى.
 اصالح سٌستم شبكه هاى آبٌارى موجود و احداث بند هاى ابگردان و شبكه هاى جدٌد توزٌع آب. -6

 ه ظرؾ پنجسال:پالن در نظر داشت ك
 هكتار زٌاد بسازد. 134444اندازۀ زمٌن تحت كشت را  -1
 تن. 136444ازدٌاد حاصالت پنبه در ختم سال پنجم پالن به  -3
 تن. 164444به  553444كاهش دادن كسر تولٌد گندم در سال پنجم پالن از  -4
 اى تولٌدات صنعتى داخلى و صادرات.ازدٌاد مجموعى تولٌدات زراعتى، باؼدارى و فالٌزكارى مطابق معٌاره -5
 (.47و پنبه % 14ازدٌاد حاصل فى واحد زمٌن در سال اخٌر پالن )گندم % -6

 در جزٌٌات پالن پنجساله سوم، ازدٌاد حاصالت اقالم عمدۀ تولٌدات زراعتى چنٌن پٌشبٌنى شده بود:
 

اسم 
 محصول

تولٌد تخمٌنى 
1456 

تولٌد پٌشبٌنى شده 
1464 

فٌصدى 
 ازدٌاد

 گندم 
 جوارى 

 برنج
 پنبه
 لبلبو

3161444 
734444 
447444 
65444 
67444 

3644444 
775444 
455444 
136444 
15444 

17 
7.6 

3 
113 
65 
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 نٌشكر
دانه هاى 

 تٌلى
 مٌوه 
 سبزى

61444 
66444 

473444 
654444 

13444 
67444 

536444 
741444 

74 
5 

15 
7 

 .61ماخذ: د افؽانستان درېٌم پنځه كلن پالن، ص 
 -مثلٌكه دٌده مى شود نٌشكر بار اول در جمله پروژه هاى مهم انكشاؾ زراعتى افؽانستان، در پالن سوم انكشاؾ اقتصادي

 اجتماعى شامل گردٌده و انجام كار هاى ذٌل در پنجسال آٌنده تعهد شده بود:
 .الؾ: اصالح جنس بهتر نٌشكر و توزٌع قلمه هاى اصالح شده به دهاقٌن مناطق شرقى كشور

 ب: طرق جدٌد اگروتخنٌك.
 ج: استفاده از كود كٌمٌاوى.

 د: ازدٌاد تولٌدات نٌشكر.
تن بالػ مٌشد  15444پالن پٌشبٌنى مٌكرد كه در نتٌجه اقدامات پٌگٌر فوق الذكر مقدار حاصالت نٌشكر در سال اخٌر پالن به 

كه ٌك پٌشرفت قابل مالحظه بحساب مى آمد. براى تحقق اٌن هدؾ وزارت زراعت موظؾ شده بود تا از طرٌق اصالح جنس 
قلمه هاى نٌشكر و تطبٌق شٌوه هاى خوب اگروتخنٌك، استعمال كود كٌمٌاوى و استفاده از تجارب مثبت قبلى براى ازدٌاد 

 حاصالت نٌشكر اقدام نماٌد.
براى پروژه  146444 $افؽانى و  17444444اس مندرجات پالن سوم قرار بـــــــــود كه ظرؾ سالهاى پالن منبع به اس

 (15مشترك انكشاؾ نٌشكر و چؽندر بمصرؾ برسد)
 اكنون مى بٌنٌم كه در ساحه عملى چه كار هاى در پالن سوم انجام شد.

اختتام رسٌد. جدول ذٌل ساحه تحت زرع و مقدار حاصالت نٌشكر به  1464هـ.ش آؼاز و در آخر سال 1457اٌن پالن از سال 
 را در سال هاى  پالن سوم نشان مٌدهد:

 

سال 
 ها 

ساحه تحت 
 زرع 

 حاصل وسطى فى هكتار  حاصالت به تن

1456 
1457 
1457 
1451 
1455 
1464 

 هكتار 3444
 هكتار 3444
 هكتار 3444
 هكتار 3444
 هكتار 3644
 هكتار 3644

61444 
67444 
67444 
74444 
66444 
64444 

36.64 
31.64 
31.64 
44.44 
33.44 
34.44 

 
 .57، ص 1464ماخذ: پٌشرفت پالن  سال 

( و 1463 -61باٌد گفت كه منابع و ماخذ مختلؾ مانند )نظرى به جؽرافٌاى زراعتى افؽانستان(، )معلومات احصائٌوي 

 1455تن و  67444 -1451ندارند. بطور مثال حاصالت نٌشكر سال ( در مورد فوق ارقام ٌكسان هـ.ش 1464)پٌشرفت پالن 
 تن نٌز قٌد شده اند. 64444

قابل تذكر است كه دو سال اخٌر پالن سوم مصادؾ بود با ٌك خشكسالى شدٌد كه تاثٌرات ناگوارى بر پٌكر اقتصاد ناتوان كشور 
در همان وقت به سوٌه ملى ترتٌب شده بود، واضح  وارد آورد و مردم را با مشكالت عظٌم روبرو ساخت. شاخص رطوبت كه

  57 .4% -1457بمقاٌسه  1455و در سال   47.5% -1457به مقاٌسه  1451مٌسازد كه مقدار رطوبت در كشور در سال 
كاهش ٌافته بود كه با خشكسالى دو سال سبب تقلٌل در مقدار تولٌدات زراعتى و در نتٌجه صعود قٌم محصوالت زراعتى 

 شده است.  (35)%
و بمقاٌسه سال  33به اندازه % 1451به مقاٌسه سال  1464هـ.ش مٌنگارد كه تولٌد گندم در سال 1461پٌشرفت پالن سال 

، لبلبو 17،3، پنبه %5.5% , برنج در همٌن مدت51به اندازه % 1455بمقاٌسه  1464, جو در سال 1به اندازه % 1455
 (.16كاهش ٌافت) 15.7و مٌوه جات % 34نى %، تولٌدات نباتات روؼ5.6، نٌشكر %4.3%
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و سال  65444 -1455فٌصد را براى حاصالت نٌشكر نٌز در نظر بٌگرٌم باٌد تولٌد سال  14ٌا  5.6در صورتٌكه كاهش 
كه باز هم با ارقام مندرج جدول فوق الذكر تفاوت هاى دارد و مقدار واقعى را كمتر نشان  تن باشد. 51744مقدار  1464
 مٌدهد.

در كتاب مذكور باٌن موضوع اشاره شده كه كاهش تولٌدات محصوالت زراعتى از ٌكطرؾ و افزاٌش سالٌانۀ نفوس كشور از 
 طرؾ دگر، زنگ خطرى است كه باٌد متوجه آن بود تا مبادا هر نوع قحطى بعدى مشكالت بزرگترى اٌجاد نماٌد.

اجتماعى افؽانستان مٌتوان بطور خالصه گفت كه با تطبٌق  -در پاٌان مبحث اجراآت طى سه پالن پنجساله انكشاؾ اقتصادى
پالن هاى سه گانۀ فوق در  ساحۀ تحت زرع نٌشكر، حاصالت مجموعى نٌشكر و حاصالت وسطى فى هكتار تؽٌٌراتى بمالحظه 

 افته است.هكتار تزٌٌد ٌ 3644به  1466هكتار بود، در سال  644 – 1445مٌرسد. مثالً ساحه تحت زرع نٌشكر كه در سال 
 -1451(، دوم )1445 -1446دوره پالن گذارى اول در افؽانستان با اختتام پالن هاى انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى اول )

( به پاٌان مٌرسد. تطبٌق سه پالن انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى از نقطه نظر احداث زٌر بناهاى 1464 -1457( و سوم )1456
طؾ بشمار مٌرود كه استادان و متخصصٌن اقتصاد كشور باٌد در مورد آن پژوهش نموده اقتصادى در تارٌخ كشور ٌك نقطۀ ع

 و نتاٌج اثر گذارى آن ها را روى انكشافات بعدى سكتور هاى دولتى و خصوصى اقتصاد افؽانستان مشخص بسازند.
وزارت پالن دولت جمهورى افؽانستان مسودۀ پالن پنجساله چهارم انكشاؾ  1461هـ.ش و شش ماه اول سال 1464سال  در

در نظر گرفته شده  1466 – 1461نشر نمود كه براى سالهاى  1461اقتصادى و اجتماعى كشور را ترتٌب و در اواخر سال 
 بود.

)پٌشبٌنى شده بود كه  :تصادى افؽانستان در طول سال هاى پالن سوم مٌنوٌسدمسودۀ پالن چهارم در تحلٌل و ارزٌابى انكشاؾ اق
افزاٌش خواهد ٌافت كه رشد وسطى ساالنه آن  36% در سال آخر پالن سوم ارزش تولٌدات محصول ؼٌرخالص ملى باندازه

و  1د ملى در پالن سوم %خواهد بود. در نتٌجه تحلٌل و ارزٌابى پالن سوم واضح گردٌد كه رشد مجموعى عاٌ 6باندازه %
 بوده است.  1.6رشد وسطى ساالنه آن % 

با در نظر گرفتن افزاٌش نفوس، عاٌد سرانه در پالن سوم تنقٌص ٌافته است. كاهش سطح عواٌد ملى و سرانه بمقاٌسه پٌشبٌنى 
 (.17ى مٌگردد)پالن سوم ناشى از عدم تحقق اهداؾ سكتور هاى زراعت و صناٌع و ساٌر فعالٌت هاى اقتصادى تلق

پالن بعداً مٌنوٌسد: )علت تنقٌص ارزش محصوالت صنعتى بمقاٌسه پٌشبٌنى پالن ناشى ازٌن حقٌقت است كه در پالن سوم 
، گاز طبٌعى 64، ذؼال سنگ %13%  تولٌدات صنعتى بمقاٌسه پٌشبٌنى پالن كمتر تحقق ٌافته است. اهداؾ تولٌد انرژى برق

 تحقق ٌافته است. 74و شكر % 65% ، منسوجات نخى71، سمنت %75%
در پالن تجدٌد نظر شده سوم انكشاؾ اجتماعى كشور پٌشبٌنى شده بود كه تولٌدات انرژى برق، منسوجات نخى و شكر بحساب 

شكر خواهد شد. مطابق ارزٌابى در اخٌر  4.5Kgمتر پارچه نخى و  7كٌلوات ساعت برق،  41سرانه باالترتٌب ساالنه بالػ بر 
 (.17شكر گردٌده است() 4.7kgپارچه نخى و  4.7mكٌلوات ساعت برق.  36تولٌدات سرانه در موارد فوق بالػ بر پالن سوم 

كلمات )تجدٌد نظر شده( در مورد پالن سوم نشان دهندۀ آن است كه باٌد در مندرجات پالن سوم انكشاؾ اقتصادى افؽانستان 
 ن در دست نٌست.(  تؽٌٌراتى بعمل آمده باشد كه تفصٌل آ1464 -1457)

بٌشتر و نسبت به پٌشبٌنى پالن تجدٌد نظر شده   1.4مسودۀ پالن چهارم بعداً مٌنوٌسد: )تولٌدات زراعتى بمقاٌسه پالن دوم %
كمتر مٌباشد(. مسوده عدم تطبٌق اهداؾ پالنى را ذٌالً توضٌح مٌدهد:).... بر عالوه خشكسالى هاى اخٌر ٌك سلسله  %16

وثر داشت. موجود نبودن انگٌزه هاى موثر اقتصادى، عوامل عصرى زراعتى و بلند بردن قٌمت نسبى عوامل دگر نٌز نقش م
ؼله جات سبب گردٌد كه حاصالت پنبه از سطح پالن دوم نٌز كاهش بٌابد. بر عالوه نواقص تخنٌكى سٌستم هاى آبٌارى و عدم 

مٌسر نشدن كرٌدت زراعتى و كمبود كود كٌمٌاوى و تخم هكتار زمٌن در ساحه سرده و ننگرهار،  1444استفاده از تقرٌباً 
اصالح شده و شبكه سالم توزٌع آن نٌز در زمٌنه كاهش حاصالت زراعتى، تقاضاى موثر سكتور زراعت و باالنتٌجه انكشاؾ 

 (11صناٌع نقش اصولى داشت(.)
 :در اهداؾ عمومى پالن چهارم نكات آتى به سكتور زراعت ارتباط دارد

كشاؾ زراعت به ترتٌب اٌكه افؽانستان در ساحه تولٌدات زراعتى مخصوصاً گندم متكى به خود گردد و امكانات تسرٌع ان -1
 براى رشد صناٌع و تقوٌه بٌالنس تادٌات فراهم شود)ماده دوم اهداؾ(.

ى صنعتى و تقوٌه بنٌه مالى بانك هاى زراعتى و صنعتى بمنظور فراهم ساختن تسهٌالت در زمٌنه توسعه فعالٌت ها -3
 زراعتى)ماده ٌازدهم اهداؾ(.

                                                           

17
 هـ.ش، كابل، ص اول. 1461مسوده پالن چهارم انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى افانستان، رٌاست پالن وزارت پالن، قوس   

17
 .3مسوده پالن چهارم, ص   

11
 .13مسوده پالن چهارم, ص   



  

 

 

 54تر 5 له :د پاڼو شمٌره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : ٌادونه

 

( 5.3% )وسطى 31% پالن پٌشبٌنى كرده بود كه با در نظر داشت اهداؾ كلى محصوالت خالص زراعتى كشور طى پنج سال
 (.15افزاٌش خواهد ٌافت)

جدى روٌدست هكتار زمٌن زراعتى را آماده كشت نماٌد كه براى توزٌع و فروش آن اقدامات  51444پالن توقع داشت كه 
 (.34گرفته مى شود)

آن براى مصارؾ انكشافى و  37744444444افؽانى پٌشبٌنى شده بود كه  71644444444مجموع مصارؾ پالن چهارم 
 (.31بود) 41.5ٌا % 14164444444سهم زراعت و آبٌارى در آن 

 پالن چهارم متكى بر ارزٌابى فوق اهداؾ ذٌل را در برابر دولت قرار مٌداد:
 ٌش تولٌدات، عواٌد و سوٌه استخدام در سكتور زراعت و رسٌدن به مرحله خودكفاٌى مخصوصاً در ساحه گندم.افزا -1
 افزاٌش عواٌد اسعارى مملكت و تقوٌه بٌالنس تادٌات بوسٌله تزٌٌد صادرات امتعه زراعتى و كاهش واردات آن. -3
 دٌن و مستهلكٌن.تثبٌت قٌمت هاى معقول براى تولٌدات عمده ؼذاٌى به نفع مول -4
 انكشاؾ منابع آب و خاك كشور متكى به معٌار هاى اقتصادى و استفاده موثر تر از منابع موجوده آب و خاك. -5

 براى تحقق اهداؾ فوق در سكتور زراعت در پالن چهارم اقدامات ذٌل در چوكات پروگرام هاى مشخص اتخاذ مٌگردد:
صاً در ساحه گندم و پنبه بوسٌله استفاده مزٌد از كود كٌمٌاوى و تخم هاى بلند بردن سطح مولدٌت و حاصلخٌزى مخصو -1

 اصالح شده و تكنالوژى جدٌد.
ازدٌاد تولٌدات زراعتى مخصوصاً گندم امكاناتى را فراهم مٌسازد كه تنوع زراعت تامٌن و ٌك اندازه منابع  مالى و بشرى  -3

صاص بٌابد. همچنان كاهش تدرٌجى قٌمت هاى گندم و تنظٌم آن در ٌك سطح به زرع محصوالت تجارتى از قبٌل پنبه و لبلبو اخت
 معقول موجب مٌگردد كه تولٌدات امتعه تجارتى و زرع علوفه افزاٌش بٌابد.

سٌستم توزٌع كود كٌمٌاوى از طرٌق تاسٌس ٌك موسسه موثر و با كفاٌت كود كٌمٌاوى در چوكات بانك زراعتى اصالح  -4
 مٌگردد.

كرٌدتى مخصوصاً بانك زراعتى از نگاه وضع قوانٌن و مقرارت تقوٌه مٌگردد. بر عالوه ساحه فعالٌت كرٌدتى موسسات  -5
بانك تقوٌه خواهد ٌافت.تاسٌس كوپراتٌؾ ها و ساٌر تشكٌالت زراعتى در راه استفاده بٌشتر از كرٌدت هاى بانك زراعتى كمك 

 خواهد كرد.
ق كشور توزٌع مٌگردد. موثرٌت فعالٌت هاى تروٌجى بوسٌله تعٌٌن تعداد زٌادتر خدمات تروٌج وتوسعه در سرتاسر مناط -6

 پرسونل فنى، اصالحات ادارى و معرفى مشوقات مالى تزٌٌد مٌٌابد.
ٌكتعداد پروژه هاى آبٌارى كه از پالن هاى گذشته به پالن چهارم انتقال كرده است تكمٌل مٌگردد. در عٌن حال سعى مٌگردد  -7

 ارى پٌشبٌنى شده در قسمت هاى مولد اٌن پروژه ها تمركز بٌابد و مدت بهره بردارى درٌن پروژه ها تسرٌع گردد.سرماٌه گذ
سٌستم هاى موجوده آبٌارى و بند هاى كوچك ذخٌره جهت تنظٌم و بهبود وضع آب در اراضى موجوده اصالح و ترمٌم  -7

 مٌگردد.
عه ساحه جدٌد آبٌارى و بهبود وضع آب در زمٌن هاى موجوده تحت اٌن پروژه هاى كوچك و متوسط آبٌارى بمنظور توس -1

 پروژه ها اعمار خواهد گردٌد.
سكتور مواشى در چوكات پروژه هاى مشخص تربٌه مواشى و اصالح علفچر انكشاؾ داده مٌشود و تسهٌالت اعمال  -5

گوشت به ماركٌت هاى مجاور بؽرض تقوٌه  محصوالت حٌوانى مخصوصاً گوشت احداث مٌگردد. در نتٌجه اٌن اقدام صادرات
 ذخاٌر اسعارى مملكت آؼاز خواهد گردٌد.

 پروگرام هاى اصالح نسل حٌوانات. -14
 قوانٌن استفاده از آب، كوپراتٌؾ، جنگالت، ثبت مالكٌت و قانون بانك زراعتى تسوٌد و مورد تطبٌق قرار مٌگٌرد. -11
 (.33الن سوم)مصارؾ پالن چهارم بمقاٌسه پ 73تزٌٌد % -13

پالن چهارم بعداً در حالٌكه در مورد چؽندر شرح بٌشتر دارد، به نٌشكر نٌز اشاره كرده مٌنوٌسد: )طى پالن چهارم سعى 
مٌگردد شراٌط ازدٌاد تولٌدات نٌشكر توسط تشدٌد پروگرام هاى تحقٌقات زراعتى مطالعه گردد. اٌن پروگرام ها شامل مطالعه 

 (.34بوده، امكانات استفاده مزٌد از عوامل جدٌد زراعتى و اگروتخنٌكى را احتوا مٌكند) جنسٌت و حاصل خٌزى نٌشكر
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 54تر 14 له :د پاڼو شمٌره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : ٌادونه

 

 جدول محصوالت عمده زراعتى منضمه مسوده پالن، تولٌدات نٌشكر را ظرؾ سال هاى پالن چهارم چنٌن گزارش مٌدهد:
 

سال 
 ها

ساحۀ تحت زرع به 
 هكتار

حاصالت 
 مجموعى 

حاصل فى 
 هكتار 

 تن 35.4 74444 3644 1461

 تن 35.1 73444 3644 1463

 تن 36.7 75444 3644 1464

 تن 37.5 77444 3644 1465

 تن 37.3 71444 3644 1466

 
 ماخذ: مسوده پالن چهارم، ضمٌمه اول زراعت.

تن  31تا تن بود كه حتى  36جدول اول صفحات قبلى گواه است كه حاصالت وسطى فى هكتار زمٌن در سال هاى قبلى اكثراً 
سراسر افؽانستان را در بر گرفت، باعث كاهش در محصوالت زراعتى  1455نٌز افزاٌش ٌافته، اما خشكسالى اٌكه در سال 
 تن آؼاز مٌگردد. 35ٌا سال اول پالن چهارم با  1461شد. از همٌنرو حاصل وسطى نٌشكر در سال 

اده شد، باٌد كار تطبٌق عملً پالن با تصوٌب ان از طرؾ هـ.ش آم1461بعد از انكه مسوده پالن چهارم در ماه قوس سال 
شوراى ملى و طى ساٌر پروسٌجرهاى ادارى آؼاز مٌگردٌد، در آن وقت تقرٌباً ٌك سال پالن مالى سپرى شده بود و از طرؾ 

ب نمى رفت. كه باٌد سال اول پالن انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى چهارم در كشور مٌبود، ٌكسال آرام بحسا 1461دگر  سال 
زٌرا تحوالتى كه در نتٌجه فعالٌت هاى اجتماعى چند سال گذشته كه بعداً به نام دهه دٌموكراسى مسمى شد صورت گرفته بود، 
وضع را چنان آشفته و ؼٌر نورمال ساخته بود كه پرداختن به كارهاى بزرگى مانند تصوٌب و آؼاز تطبٌق  پالن چهارم انكشاؾ 

هٌه بودجه داخلى، مساعدت ها و قروض خارجى  براى تموٌل پروژه هاى آن مشكل شده بود. برخى از اقتصادى و اجتماعى و ت
 تحوالت عمده سال هاى گذشته كه باعث آشفتگى فوق الذكر شده بوده عبارت بودند از:

قانون اساسى  43ه احزاب سٌاسى اٌكه تحت نام جرٌان هاى چپى، راستى، ناسٌونالٌست و ؼٌره فعالٌت داشتند بر طبق ماد -1
كشور، از اختفا بٌرون آمده و چند حزب جدٌد پا بعرصه وجود گذاشتند. عمده ترٌن مشخصۀ اكثر اٌن احزاب پٌوند اٌدٌولوژٌك 

 شان با جرٌان هاى مشابه بٌرون كشور بود.
اب با دادن شعار ها و احزاب چپ از طرؾ شوروى و چٌن و احزاب اسالمى از مصر و پاكستان الهام مٌگرفتند. اكثر اٌن احز

 اٌجاد بى نظمى آب به آسٌاب چپگراها رٌختند و صفوؾ آن ها را تقوٌه نمودند.
مظاهرات دوام دار پوهنتون كابل و پولٌتخنٌك، شاگردان مكاتب و هواداران احزاب سٌاسى باعث انقطاع دروس مى شد.  -3

ٌاسى به شدت دامن زده مٌشد، عكس العمل هاى خشن پولٌس حتى جرٌان دروس براى هفته ها و ماه ها قطع مٌشد. گراٌشهاى س
بر شدت كشمكش ها مى افزود، نظم عمومى ضعٌؾ تر شده، انارشى در ادارات دولتى بٌشتر مٌشد و اعتبار حكومت و نظام هر 

 روز صدمه مٌدٌد.

مٌرسٌد اكثراً به جرٌان  41به  1464به نشرات آؼاز كرده بود و تعداد آن تا سال  هـ.ش 1455مطبوعات آزاد كه از سال  -4
هاى فعال سٌاسى كشور مربوط بوده به تبلٌؽات اٌدٌولوژٌكى و نشر گزارش هاى انتقادى شدٌدالحن در برابر حكومت و حتى 
نظام سلطنت پرداخته و اوضاع را چنان درهم و برهم ساخته بود كه اذهان عامه بار مسوولٌت همه چٌز را به گردن حكومت و 

 ى اداره آن مى انداخت.بى كفاٌت
تحركات در ساحۀ نظامى بٌشتر شده و جنرال عبدالولى كه بحٌث پسر كاكا،  داماد و نفر شماره ٌك اردوى افؽانستان عمل  -5

 مٌكرد، تالش داشت تا اردو را از هواداران محمد داوود خان تصفٌه نماٌد.
هاى مخالؾ براى سٌاسى كردن اردو وضعى را بوجود آورده  نارضاٌتى ناشى ازٌن بى اعتمادٌها و از طرؾ دگر تالش جرٌان

 بود كه بعد ها از كنترول برآمد و كودتا هاى صورت گرفت.
اعضاى شوراى ملى كشور كه دو دور انتخابات آن در دهه دٌموكراسى صورت گرفته بود، متوجه صالحٌت ها، استقالل و  -6

فشار قرار داده و در پى استفاده از مقام و منافع شخصى و گروپى خود، مصونٌت خود شده، تالش نمودند تا حكومات را تحت 
شورا را به مركز مباحثه و لفاظى تبدٌل نمودند كه نه تنها  در تقوٌت بنٌان دٌموكراسى كمك نكرد، بلكه در تخرٌب و تضعٌؾ 

نصاب اٌن قوه با صالحٌت كشور  آن اثر گذاشت. تالش وكالى چپى براى تفرقه اندازى بٌن اعضاى شورا و مرض مزمن فقدان
 را تقرٌباً فلج ساخته بود.
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 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : ٌادونه

 

تشنج بٌن قواى ثالثه دولت افؽانستان روز به روز بٌشتر و برجسته تر مٌگردٌد. اصطكاك در مورد صالحٌت هاى مفوظه  -7
صوٌب قوانٌن مربوط بٌن څارنوالى )مربوط وزارت عدلٌه( و محاكم در موارد مختلؾ بٌن قوه اجراٌٌه و قضاٌٌه از ٌكطرؾ و ت

به امور قضاٌى از طرٌق پارلمان )قوه مقننه( از طرؾ دگر برخورد روز افزون را بٌن قواى ثالثه به وجود آورد كه اٌنكار 
 تقرٌباً به تخرٌب ٌكدگر منجر شد و نظم امور را برهم زد.

وجود آورند كه بر نارضاٌتى مردم از  وابستگان جرٌان هاى سٌاسى چپى و راست افراطى تالش داشتند تا حاالتى را به -7
رژٌم بٌفزاٌند. بى امنٌتى، بدگمانى، كارشكنى، سبوتاژ، تفرقه، اختالفات قومى و زبانى، نفوذ در اردو و زمزمه هاى قٌام علٌه 

نتٌجه حكومت، آوازه پراگنى، تاپه زنى، دسٌسه و توطٌه از كار هاى بود كه در صدر اجنداى مخالفٌن نظام قرار داشت، در 
 ذهنٌت هاى عامه تخرٌب شده و بى اعتمادى بٌن حكومت و مردم زٌادتر شد.

با آنكه ختم پالن هاى پنجساله دوم و سوم با موفقٌت هاى همراه بود و اقتصاد كشور به سوى تحول مثبت حركت مٌكرد ولى  -1
تشبثات خصوصى سكتور هاى مهمه صنعتى عدم استقرار سٌاسى همه را به خود متوجه ساخته و عدم اطمٌنان به آٌنده مانع 

گردٌد و بٌشتر سرماٌه ها در تجارت اموال و جاٌداد به كار رفت. همكارى هاى اقتصادى كشورهاى ؼربى جلب شده نتوانست و 
افؽانستان مخصوصاً با اٌجاد مشكالت ترانزٌتى از طرؾ پاكستان بٌشتر به كمك هاى اقتصادى اتحاد شوروى متكى شد كه بعد 

 (.35نتاٌج بسٌار ناگوار به بار آورد) ها
در نتٌجۀ عوامل فوق الذكر تمام تالش دستگاه سلطنت و صدراعظم فعال و دانشمند آن مرحوم موسى شفٌق براى تحكٌم نظم، 

 قانونٌت و انكشاؾ مملكت بى نتٌجه ماند و كشور به طرؾ كودتا ها رفت.
اول چهارمٌن پالن انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى كشور مٌبود، در بى  هـ.ش كه باٌد سال 1461در چنٌن اوضاع و احوال سال 

نظمى ها گذشت و در ماه چهارم سال بعدى تؽٌٌر بزرگ چهره سٌاسى افؽانستان را تؽٌٌر داد. البته ٌك كار مثبت اٌكه در 
كود كٌمٌاوى مورد  عرصه خدمات زراعتى افؽانستان انجام شد عبارت بود از تاسٌس شركت كود كٌمٌاوى كه وظٌفه داشت

ضروردت دهاقٌن را از طرٌق عمده فروشى هاى خود در سراسر كشور عرضه نماٌد. شركت كود كٌمٌاوى در سالهاى اول 
 (36كار خود كودهاى ٌورٌا و داى امونٌم فاسفٌت را با قبول سبساٌدى در اختٌار دهاقٌن و باؼداران كشور قرار مٌداد)

تاى سپٌد محمد داوود خان علٌه پسر عم اش محمد ظاهرشاه به پٌروزى رسٌد، طومار كود 1463سرطان سال  37به تارٌخ 
سلطنت برچٌده شد و براى بار اول در تارٌخ افؽانستان نظام جمهورى استقرار ٌافت. طبعاً نظام جدٌد، رهبرى جدٌد و تماٌالت 

 ا به اطالع مردم برساند.جدٌد به وقت ضرورت داشت تا خطوط اساسى نظام جدٌد را ترتٌب نموده و آن ر
محمد داوود خان رٌٌس دولت افؽانستان كه سابقه درخشانى در طرح و تطبٌق پالن هاى پنجساله اول و دوم داشت و از بنٌان 
گذاران پروژه هاى تهدابى و زٌربناٌى سابقه محسوب مى شد, به وزرات پالن خود وظٌفه داد تا سلسله طرح و تطبٌق پالن هاى 

 ا شٌوه هاى جدٌد بصورت عاجل تحت كار بگٌرند.گذشته را ب
وزارت پالن جمهورى داوود خان اگر از ٌكطرؾ به تهٌه و طرح پالن هفت ساله انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى كشور اقدام 

ى از نمود تا پروژه هاى سكتور هاى مختلؾ اقتصاد را از منابع و مراجع مختلؾ، بعد از مطالعه و تهٌه بودجۀ عادى و انكشاف
منابع داخلى و خارجى جمع آورى نموده منحٌث ٌك مرجع توحٌد كننده شامل پالن مٌساخت، از طرؾ دگر پالن عاجل انكشاؾ 

طرح و تصوٌب نمود كه با شروع سال  1463در اواخر سال  1464اقتصادى و اجتماعى جمهورٌت افؽانستان را براى سال 
 هـ. ش به منصه اجرا گذاشته شد. 1464
در چوكات وضع اقتصادى مملكت،   هماهنگ با امكانات مالى طورى پٌشبٌنى گردٌده بود كه  1464عمدۀ پالن سال اهداؾ 

 احتمال برآورده شدن آن مٌسر باشد. اهداؾ كلى پالن مذكور قرار ذٌل بود:
 5%  افزاٌش عاٌد ملى )اقالً(  -
 31%  ازدٌاد سرماٌه گذارى دولت  -
 4.6%  عتىافزاٌش تولٌدات خالص زرا -
 14%  تولٌد خالص معادن و صناٌع -
 استقرار قٌمت ها در حدود سطح موجود از طرٌق تطبٌق معٌار هاى مالى و پولى و توسعۀ محصوالت زراعتى و صنعتى. -
 (. 37توسعه كمٌت و كٌفٌت خدمات اجتماعى و تشدٌد پروگرام ترانسپورت و مخابرات) -

،  مواصالت 44.7، معادن و صناٌع %43.5آبٌارى در مصارؾ انكشافى دولت % سهم سكتور زراعت و 1464در پالن سال 
 بود.  6.1و احتٌاط انكشافى % 17، خدمات اجتماعى %11.5و مخابرات %
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هكتار زمٌن  35544هكتار زمٌن جدٌد تحت آبٌارى آمده و شراٌط آبٌارى براى  6744 -1464پٌشبٌنى شده بود كه در سال 
 فتسابقه بهبود خواهد ٌا

 ذٌالً گزارش داده است: 1463و  61كتب احصائٌه افؽانستان ساحه تحت زرع و حاصالت نٌشكر را طى سال هاى 
 

سال 
 ها

ساحه تحت 
 زرع

 حاصل وسطى فى هكتار  حاصالت به تن

 تن 74.45 17444 هكتار 644  1461

 تن 74.41 33344 هكتار 744 1463

 
 .37، ص 1456ماخذ: سالنامه احصائٌوى سال 

 (.37در مورد انكشاؾ زراعت نٌشكر ارقامى به چشم نمى خورد) 1465در متن و ضماٌم سالنامه احصائٌوى سال 
را طرح و مورد تصوٌب شوراى وزٌران قرار داد  1465وزارت پالن جمهورٌت افؽانستان پالن سال  1464در اواخر سال 

 كه اهداؾ كلى آن قرار ذٌل بود:
  5- 4.4% افزاٌش عاٌد ملى)اقالً( -
  111.36% ازدٌاد سرماٌه گزارى دولت -
  3.1% افزاٌش تولٌدات خالص زراعتى -
  16-14% تولٌد خالص معادن و صناٌع -
استقرار قٌمت ها در حدود سطح موجود از طرٌق تطبٌق معٌار هاى مالى و پولى و توسعۀ محصوالت زراعتى و  -

 صنعتى.
 اجتماعى و تشدٌد پروگرام هاى سرك سازى.توسعه كمٌت و كٌفٌت خدمات  -

مواصالت و  51.6، معادن و صناٌع %35.7هـ.ش سهم سكتور زراعت و آبٌارى در مصارؾ % 1465در پالن سال 
 بود. 5.6و احتٌاط انكشافى % 15.6، خدمات اجتماعى %16.4مخابرات %

هكتار زمٌن سابقه  35154و شراٌط آبٌارى براى  هكتار زمٌن تحت آبٌارى آمده 6611 -1465پٌشبٌنى شده بود كه در سال 
 (.31بهبود خواهد ٌافت)

 قٌد نموده اند: 1465-64كتب احصائٌوى ارقام ذٌل را در مورد نٌشكر در سال هاى 
 

سال 
 ها

ساحه تحت 
 زرع 

حاصالت 
 مجموعى 

حاصل وسطى فى 
 هكتار

 تن  74.45 تن  61744 هكتار  1444 1464

 تن  35.46 تن  74444 هكتار  1744 1465

 
 .37، ص 1465ماخذ: سالنامه احصائٌوى سال 

نشان مٌدهد ساحه تحت زرع نٌشكر در مشرق افؽانستان كه به علت خشكسالى  1465و  64-63-61طورٌكه ارقام سال هاى 
ار، در هكت 744به  1463كاهش ٌافته بود. در سال  1461هكتار در سال  644به  3644از  1464 -55هاى شدٌد سال هاى 

هزار تن  64مقدار  1464هكتار باال رفت و حاصالت نٌشكر كه در سال  1744به  1465هكتار و در سال  1444به  1464
و  61744به  1464تن، در سال  33344به  1463آهسته در سال  -تن كاهش ٌافته بود, آهسته 17444به  61بود و در سال 

 تن ارتقا ٌافته است. 74444به  65در سال 
گفته نماند كه ممكن است بعضى ازٌن ارقام مخصوصاً وقتٌكه به حاصالت وسطى فى هكتار زمٌن بر مٌخورٌم درست نباشد  نا

 ولى به حٌث ارقام رسمى چارۀ جز قبول ان ندارٌم.
ماه حوت  اجتماعى افؽانستان را ترتٌب نمود كه در -وزارت پالن بعد از مطالعه و تالش زٌاد پالن هفت ساله انكشاؾ اقتصادى

هـ.ش مورد ؼور كمٌسٌون اقتصادى شوراى وزٌران قرار گرفته و بعد بمجلس وزرا تقدٌم شد. شوراى وزٌران طى  1465سال 
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در مورد  1466سنبله سال  15مورخ  746چند جلسه متواتر پالن هفت ساله را مورد بحث قرار داد و در نتٌجه فرمان شماره 
 طبٌق آن به حكومت صادر گردٌد.تصوٌب پالن هفت ساله و صدور حكم ت

پالن هفت ساله اهداؾ پالن و استراتٌژى انكشاؾ سكتور زراعت و آبٌارى را چنٌن بٌان مٌدارد: )به منظور رفع موانع اصولى 
در راه عصرى سازى زراعت، فراهم آورى فرصت هاى استخدام و تامٌن عدالت اجتماعى رٌفورم زمٌن بحٌث ٌك اقدام بنٌادى 

 شود. اٌن هدؾ از طرٌق تطبٌق پروگرام هاى متممه اقتصادى و اجتماعى بدست مى آٌد.عملى مى 
براى ازدٌاد سهم نسبى مالٌات مستقٌم در عواٌد دولت و تامٌن عدالت اجتماعى، مالٌات مترقى زمٌن مطابق قانون مطروحه 

هاى آبٌارى، جلوگٌرى از ضاٌعات آب و  تطبٌق مٌگردد. تامٌن عدالت در تقسٌم آب، حفظ و مراقبت موثر تاسٌسات و شبكه
ادارۀ سالم آن اٌجاب مٌكند كه قانون استفاده از آب، بعد از مطالعات الزم طرح و نافذ شود. درٌن قانون حدود سهم مردم در 

 قسمت حفظ و مراقبت تاسٌسات آب هم مد نظر گرفته مى شود.
خدمات زراعتى و عوامل تولٌد در ساحاتى متمركز مى شود كه مفاد مقاٌسوى اصل مهم پالٌسى انكشاؾ زراعت است. ازٌنرو 

ارزش محصول ٌك واحد زمٌن كم باشد. زراعت تشدٌدى و تنوع زراعتى در زمٌن هاى كه آب كافى دارد و ظرفٌت هاى 
 صنعتى آماده شده باشد، تشوٌق مى شود. عوامل جدٌد تولٌد و قروض زراعتى در ٌك مقٌاس بزرگ انكشاؾ خواهد كرد و

 خدمات تروٌج به منظور ادارۀ سالم زراعت و رهنماٌى زارعٌن تقوٌه مى گردد.
سٌاست تثبٌت و استقرار قٌم در قسمت تولٌدات عمدۀ زراعتى ادامه مى ٌابد و تالش مى شود تا بٌن قٌمت هاى گندم، پنبه و لبلبو 

ى شده و استفاده داٌمى از ظرفٌت هاى صنعتى ٌك تناسب معقول عرض اندام كند تا از تعوٌض نباتات صنعتى به گندم جلوگٌر
مٌسر باشد. براى رسٌدن به هدؾ خودكفاٌى و حماٌت از دهاقٌن كوچك ٌك سٌستم موثر سهولت هاى خرٌدارى و نگهداشت 

 اٌجاد مى شود.
ى تولٌدات زراعتى با اٌجاد موسسات كوپراتٌفى استفاده از عوامل تولٌد و قروض زراعتى به پٌمانۀ وسٌع ازدٌاد مى ٌابد و برا

 بازارٌابى صورت مٌگٌرد.
بمنظور هماهنگ سازى ضرٌب بهره بردارى جنگالت با ظرفٌت تولٌدى، پروگرام احٌاى مجدد و نگهداشت جنگالت تشدٌد 
گردٌده و تشكٌالت كوپراتٌفى در قسمت توسعۀ جنگالت تطبٌق مى شود. ضمناً پروگرام هاى عام المنفعۀ در چوكات پروژه هاى 

شافى در نظر گرفته مى شود كه براى مردمى كه در ساحات جنگلى زنده گى مى كنند و بعلت استفاده ؼٌرفنى ٌا نامطلوب انك
 (.35باعث ضاٌعات چوب مٌگردد منابع عاٌداتى تدارك دٌده شود)

ور ما فاصله دارد و صفحات بعدى اهداؾ پالن در مورد انكشاؾ مالدارى، آبٌارى و انكشاؾ مناطق را تشرٌح مٌنماٌد كه با منظ
 از ثبت مشرح آن صرؾ نظر مى كنٌم.

بر اساس مندرجات پالن هفت سالۀ زراعت در اقتصاد افؽانستان نقش عمده داشت و اساس انكشاؾ اقتصادى را تشكٌل مٌداد. 
ى تولٌدات مجموع 64محصوالت زراعتى در تولٌد و تجارت خارجى كشور سهم بارز داشت، محصوالت زراعتى بٌش از %

 76قواى بشرى به صورت مستقٌم و ؼٌرمستقٌم در فعالٌت هاى زراعتى مصروؾ بودند و % 74كشور را تشكٌل مٌداد، %
 صادرات كشور را محصوالت زراعتى تشكٌل مٌداد.

ملٌون  7.3ملٌون هكتار زمٌن زراعتى ) 4.113هـ.ش افؽانستان در شراٌط عادى 1465به اساس پالن هفت ساله در سال 
ملٌون  هكتار آن آب كافى مٌرسٌد كه قسمت اعظم  5.1ملٌون هكتار للمى( داشت كه بطور متوسط ساالنه به  3.1بى و هكتار آ

ملٌون  4.547به   1471( اختصاص داشت. پالن هفت ساله در نظر داشت تا اٌن رقم را در سال 75آن به كشت گندم )%
 هكتار افزاٌش دهد.

 اجتماعى افؽانستان اهداؾ عمدۀ انكشاؾ زراعتى كشور را چنٌن درجه بندى مٌكند:پالن هفت ساله انكشاؾ اقتصادى و 
 ازدٌاد محصوالت زراعتى بمنظور ارتقاى سطح عاٌد ملى، -
 ازدٌاد محصوالت زراعتى )مواد خوراكه و مواد خام صنعتى(، -
 ازدٌاد صادارت محصوالت زراعتى و تعوٌض مواد وارداتى زراعتى، -
 ه گى دهاقٌن و كاهش عدم توازن در قسمت توزٌع عواٌد،بهبود سطح زند -
 (.44ازدٌاد عواٌد دولت از طرٌق افزاٌش سهم زراعت در تشكل سرماٌه ملى) -

 با در نظر داشت اهداؾ فوق الذكر شاخص هاى ذٌل پالنى براى سكتور زراعت افؽانستان طرح شده بود:
 

فٌصدى  به تن 1471 به  تن  1465 محصوالت 
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 ازدٌاد 

 حبوبات:
 گندم 

 
3164444 

 
4644444 

 
34.44 

 33.44 564444 714444 جوارى

 33.44 574444 415444 جو

    نباتات صنعتى:

 115.44 464444 174444 پنبه

 364.44 464444 144444 لبلبو

 177.44 174444 74444 نٌشكر

 64.44 74444 54444 نباتات تٌلى

 74.44 1163444 734444 سبزٌجات

 44.44 1174444 114444 مٌوه

 
 .74ماخذ: د افؽانستان د اقتصادى او اجتماعى پرمختٌا اووه كلن پالن، لومړى ټوك، ص 

طورٌكه دٌده مى شود پالن هفت ساله جمهورٌت افؽانستان براى اولٌن بار به مسله انكشاؾ زراعت نٌشكر بطور سٌستماتٌك  
پرداخت و از امكانات بهتر كشت و زراعت مانند ازدٌاد مصرؾ كود كٌمٌاوى، استفاده از ادوٌه جات ضد آفات و امراض 

نات كرٌدت هاى زراعت، توسعۀ زمٌن هاى زراعتى، مٌكانٌزه نمودن زراعتى زراعتى، تخم هاى اصالح شده، فراهم آورى امكا
و تحقٌقات زراعتى، تاسٌس كوپراتٌؾ هاى زراعتى، تربٌه كادر هاى مسلكى و ازدٌاد مقدار حاصالت فى واحد زمٌن بطور 

 (.41دقٌق ذكر نموده است)
 كشاؾ سكتور زراعت و آبٌارى را چنٌن شرح مٌدهد:پالن هفت ساله جمهورٌت افؽانستان ستراتٌژى و معٌارهاى پالٌسى ان

تطبٌق رٌفورم زمٌن در كشور بخاطر تؽٌٌر اساسى و موسساتى. هدؾ بنٌادى رٌفورم محو بى عدالتى هاى اجتماعى و  -1
 اقتصادى و تنظٌم روابط انسانى، به منفعت اكثرٌت مردم بر اساس معٌار هاى دموكراتٌك.

 ق مالٌات مترقى زمٌن، تا سهم مالٌات زمٌن در سرماٌه داخلى و عواٌد دولت بٌشتر شود.ازدٌاد مالٌه زمٌن از طرٌ -3
تعٌٌن قدامت ها و مفاد مقاٌسوى براى انكشاؾ تولٌدات زراعتى. تشوٌق زراعت تشدٌدى وتنوع زراعتى در زمٌن هاى كه  -4

و سٌستم هاى زابرى و كنترول آب و احداث  آب كافى دارد و سهولت هاى صنعتى آماده شده باشد. احداث شبكه هاى آبٌارى
 ذخاٌر آب براى تنظٌم زمٌندارى و رشد دٌناٌزم اقتصادى.

 اكمال بموقع پروژه هاى جدٌد آبٌارى، وسعت زمٌن هاى تحت زرع كشور و اصالح شبكه ها و زابر هاى سابقه. -5
اد تولٌدت نباتات صنعتى در مجموع تولٌدات زراعتى تثبٌت قٌم و تعقٌب پالٌسى استقرار قٌم بمنظور تشوٌق دهاقٌن و ازدٌ -6

 كشور.
تاسٌس كوپراتٌؾ هاى زراعتى بحٌث ٌك وسٌلۀ مؤثر عصرى سازى و انكشاؾ زراعت كشور و تسهٌل تادٌه قروض كوتاه  -7

 مدت و دراز مدت بانكى به دهاقٌن در سراسر كشور.
 اتب موجود و تاسٌس مكاتب جدٌد بطور متوازن در كشور.تطبٌق وسٌع پروگرام تربٌه كادر هاى مسلكى زراعت در مك -7
 توسعۀ فعالٌت هاى تروٌج زراعتى از طرٌق استخدام زٌاد پرسونل مسلكى، مشوقات و اصالحات ادارى. -1
 احداث جاده هاى فرعى و اساسى، سهولت هاى بازارٌابى و انكشاؾ برنامه هاى انكشاؾ دهات. -5

پالن گزارى زراعت، تعدٌل و اصالح طرزالعمل هاى ادارى بمنظور تسهٌل سرماٌه  اصالحات در پروگرام سازى و -14
 گزارى در سكتور زراعت و آبٌارى.

افؽانى در سكتور زراعت و آبٌارى  11444444444( مبلػ 1471 -66پالن هفت ساله تصمٌم داشت كه در طول هفت سال )
 (.43بود) 7.6ساله %بمصرؾ برساند. سهم اٌن مبلػ در مصارؾ عمومى پالن هفت 

پالن هفت ساله مسله زراعت نٌشكر را بطور اخص مورد بحث قرار داده است. پالن پٌشبٌنى كرده بود كه ساحه تحت  53ص 
هكتار زٌاد مٌشد. ضمنناً تالش مٌشد تا حاصل  6444هـ.ش به 1471هكتار بود تا سال  5444 -1465زرع نٌشكر كه در سال 

 ( ازدٌاد بٌابد.1471تن فى هكتار ) 44( به 1465ى هكتار )تن ف  16فى هكتار زمٌن از 
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تن نٌشكر ثبت مى  16درٌن جا ٌك مشكل عرض اندام مى كند و آن اٌنكه پالن هفت ساله مقدار تولٌد فى هكتار زمٌن را در اول 
تن درج  46.35را  اٌن كتاب حاصل وسطى فى هكتار 1465 -64(، در حالٌكه ارقام ساٌر منابع و جدول سالهاى 74كند )ص 

تن  46.35هكتار ثبت نموده اند كه با تولٌد وسطى  1744موازي  1465نموده است. منابع ساحۀ تحت زرع نٌشكر را در سال 
تن )حاصل وسطى مندرج پالن هفت ساله( ضرب  16هكتار را با  1744تن حاصل داده، در حالٌكه اگر رقم  74444جمعاً 

را تؽٌٌر داده و  1465تن كاهش مٌٌابد و اٌن تؽٌٌر تمام ارقام تولٌدى سالهاى قبل از  36644كنٌم حاصل مجموعى نٌشكر به 
 مقدار حقٌقى تولٌد را در آن سالها كاهش مٌدهد.

تن كود كٌمٌاوى در زمٌن هاى نٌشكر مورد استفاده قرار گٌرد و حاصالت  1344پالن در نظر داشت تا ظرؾ هفت سال 
 (.44تن باال ببرد) 174444از والٌات ننگرهار و لؽمان به  1471مجموعى نٌشكر كشور را در 

 جزئٌات اٌن انكشاؾ در بخش ضماٌم پالن هفت ساله قرار ذٌل مٌباشد:
 

ساحه تحت زرع به   سالها
 هكتار

حاصالت 
 مجموعى به تن

 حاصل وسطى به تن

146
5 

5444 74444 16.44 

146
6 

5444 71444 17.44 

146
7 

5444 71444 15.64 

146
7 

5444 15444 33.34 

146
1 

5444 141444 36.34 

146
5 

5344 113444 37.74 

147
4 

6444 153444 31.74 

147
1 

6444 174444 44.44 

 
 ، ضماٌم پالن هفت ساله.154ماخذ: ص 

انداخت تا از پالن همچنان مقرر كرده بود كه براى دستٌابى به هدؾ بزرگ فوق الذكر،دولت تمام مساعى خود را بكار خواهد 
طرٌق وسعت زمٌن هاى تحت زرع در كشور، بهبود كٌفٌت زراعت و ازدٌاد حاصلدهى فى واحد زمٌن، استفاده از روش هاى 
جدٌد زراعتى، قلمه هاى جدٌد وارداتى با كٌفٌت بهتر، استفاده از كود كٌمٌاوى، ادوٌه جات ضد آفات و امراض زراعتى، 

ار قٌم درٌك سطح مناسب اٌكه زارعٌن از كشت نٌشكر به نفع ساٌر حبوبات و نباتات مٌكانٌزه كردن قسمى زراعت، استقر
صرؾ نظر نكنند و ساٌر عوامل به اهداؾ مطروحه پالن هفت ساله برسد و از طرٌق ازدٌاد حاصالت نٌشكر و لبلبو و تولٌدات 

 قا بدهد.شكر در والٌات ننگرهار، بؽالن و هرات افؽانستان را به ٌك كشور خود كفا ارت
اعضاى حزب دموكراتٌك خلق افؽانستان توسط ٌك قٌام مسلحانه جمهورٌت داوود  -هـ.ش افسران چپى1467در هفت ثور سال 

خان را به پاٌان رسانٌد و به عوض آن جمهورى دموكراتٌك افؽانستان را مستقر ساختند كه از نظر باور ها، اندٌشه ها، آرمان 
با گذشته هاى افؽانستان بكلى فرق داشت و باب جدٌد را در تارٌخ كشور رقم زد. با اٌن تؽٌٌر  ها، عقاٌد و روابط بٌن المللى

 اجتماعى افؽانستان به پاٌان رسٌد و افؽانستان ٌك راه نو را در پٌش گرفت. -تطبٌق پالن هفت ساله انكشاؾ اقتصادى
 -61جتماعى جمهورى دٌموكراتٌك افؽانستان)هـ.ش پالن پنجساله انكشاؾ اقتصادى و ا1467دولت جدٌد در جرٌان سال 

( را طرح نمود كه بعد از منظورى مقامات عالٌه از طرٌق وزارت امور پالنگذارى تحت شعار )عملى شدن اولٌن پالن 1473
پنجساله جمهورى دموكراتٌك افؽانستان روابط فٌودالى را براى ابد به گور مٌسپارد( در منصه اجرا قرار گرفت و به تمام 
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كارگران، دهقانانان و روشنفكران انقالبى كشور وظٌفه داده  تا در عملى ساختن پالن پنجساله وظٌفه اصلى و مبرم خود را به 
 انجام برسانند!

محمد صدٌق عالمٌار وزٌر امور پالنگزارى در مقدمه، هدؾ كلى پالن را چنٌن روشن مٌسازد: )پالن و سٌستم پالنگزارى  
ه قدرت بدست حزب كارگران و دهقانان است ٌك سٌتسم آزمون شده و قبول شده مٌباشد و راه انكشاؾ اقتصادى در كشورهاى ك

چنٌن جوامعى به اساس طرح پالن هاى علمى انكشافى تعٌٌن و طرح رٌزى مٌشود، اما در راه طرح و پٌاده نمودن  چنٌن پالن 
 هاى اقتصادى پرابلم ها و اشكاالت زٌادى وجود مٌداشته باشد.

ثالً در افؽانستان براى ما اقتصاد و جامعۀ مٌراث مانده است كه حتى در موارد عادى ارقام دقٌق و حساب شده وجود ندارد. م
وضع اقتصادى رقت بار و وضع زندگى خلق ؼٌر قابل تحمل است. در چنٌن شراٌطى همه چٌز را باٌد ساخت و به خواست 

 خلق ها جواب داد.
ٌم و ساختمان آنرا آؼاز كرده اٌم. ما درٌن ساختمان از بقاٌاى كهنه استفاده مٌكنٌم. ساختن جامعه نو ما همه چٌز را از نو مٌساز

در وراى جامعه كهنه گذشته و بدون ارتباط به آن اٌدٌالٌزم محض است. ازٌنرو آنچه از گذشته براى ما باقٌمانده و قابل استفاده 
فگنٌم. لهذا پروژه هاى انتقالى و انكشافى قابل ادامه را پٌش مٌرانٌم و پروژه در شراٌط نو است حفظ نموده بقٌه را بدور مى ا

 هاى ؼٌر قابل استفاده و تجملى و ؼٌرضرورى را كه به درد خلق نٌمخورد اجازه ساختمان نمٌدهٌم(.
ل خالصه هـ.ش طور ذ1467ٌصفحات اول كتاب پالن پنجساله جمهورى دموكراتٌك افؽانستان اجراات دولت را ظرؾ سال 

 مٌسازد:
هـ.ش فعالٌت هاى وسٌعى در جهت محو و از بٌن بردن مٌراث هاى رژٌم فاسد گذشته صورت گرفت. دولت 1467)در سال 

مناسبات تولٌدى را در بخش زراعت تؽٌٌر داده و اصالحات دموكراتٌك ارضى بصورت موفقانه دوام دارد. مبارزه علٌه سود و 
 بدٌنوسٌله دهاقٌن از هر گونه استثمار و ستم طبقاتى رهاٌى مى ٌابند. سلم بصورت پٌگٌر صورت مٌگٌرد و

افزاٌش ٌافته، ٌك سوم ساحه اراضى آبى تحت زرع با تخم  7حدود %1467حجم محصوالت ؼٌرخالص زراعتى در سال 
كٌمٌاوى تحوٌل داده هزار تن كود  145آن پخته كشت گردٌده است. طى همٌن سال به اندازه  37صالح شده گندم و لبلبو و %

تراكتور در  3644اراضى آبى از كود كٌمٌاوى مستفٌد گردد. در بخش زراعت تقرٌباً  17شده و امكان آن فراهم گردٌده تا %
مواشى از خدمات  64ساحه تحت زرع مورد استفاده قرار داشت. از طرٌق كمك هاى ممالك دوست در حدود % %7-1

ه نباٌد گذاشت كه در بخش ساختمان آبٌارى بعضى نواقص موجود بوده و از وجوه تخصٌص وترنرى مستفٌد گردٌده اند. ناگفت
داده شده آنطورٌكه الزم بود استفاده بعمل نٌامده. مٌزان فعلى تولٌد محصوالت زراعتى نٌازمندى هاى مردم كشور را به مواد 

شرحى دارد در مورد پرداختن به پروژه هاى  (. پالن بعداً 45خوراكه و همچنان موسسات صنعتى و صادرات تكافونمٌكند()
صنعتى، انرژى برق، حمل و نقل اموال و بخصوص ترانسپورت موترى، فعالٌت هاى مخابراتى، تعلٌم و تربٌه، مبارزه علٌه 

دٌو بٌسوادى، بسط و توسعه شبكه هاى كلتورى اعم از كتابخانه ها، سٌنماها، موزٌم ها، نشر بٌشتر جراٌد و مجالت، نشرات را
و تلوٌزٌون، صحت عامه، انكشاؾ تولٌدات ملى، تجارت خارجى، مسله تنظٌم بودجه و روابط همه جانبه اقتصادى با ممالك 

 (.46دوست و موسسات بٌن المللى بحث نموده كه پرداختن به تفصٌل آن به موضوع مورد بحث ما ارتباط نمٌگٌرد)
هـ.ش را مورد بحث 1473 -61اهداؾ اساسى انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى اولٌن پالن پنجساله جمهورى دٌموكراتٌك افؽانستان 

قرار داده و مى نگارد كه اٌن اهداؾ در واقع تطبٌق خط مشى جمهورى دٌموكراتٌك خلق افؽانستان است كه با اشتراك و 
ده موثر از منابع طبٌعى، همكارى پٌگٌر تمام زحمتكشان كشور و به اساس تمركز معقول منابع داخلى، كمك هاى خارجى و استفا

قواى بشرى و مالى مٌسر گردٌده و باالثر عقب ماندگى از كشور محو شده، تولٌدات ملى رشد نموده و تحوالت مترقى اجتماعى، 
 بلند بردن سطح زندگى خلقها و تقوٌه قدرت دفاعى كشور تامٌن مٌگردد.

 پالن اهداؾ خود را ذٌالً درجه بندى مٌسازد:
ناى مادى و تخنٌكى تولٌدات ملى، اٌجاد رشته ها و انواع تولٌدات جدٌد و استفاده از كلٌه منابع طبٌعى و قواى انكشاؾ زٌرب -1

 بشرى موجود در كشور.
اٌجاد شراٌط الزم جهت صنعتى ساختن اقتصاد ملى از طرٌق سكتور دولتى، جلب مساعدت هاى بال قٌد و شرط ممالك  -3

سٌس تصدى هاى دولتى جهت رفع نٌازمندى هاى اولٌه كشور در بخش صناٌع انرژى برق، متحابه و موسسات بٌن المللى، تا
سٌستم هاى جدٌد آبٌارى و پروژه هاى مواصالتى، استفاده بهتر از ظرفٌت هاى موجوده تصدى ها وتوسعۀ آنها به پٌمانه مطلوب 

 ارؾ حد اقل انجام داده شود.و اقدامات جدى براى تعوٌض تجهٌزات مستعمل كه در امر افزاٌش تولٌد با مص
 تامٌن رشد مطلوب و بهبود تركٌب تولٌدات مادى. -4
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هر سال، تا رشد اقتصادى طى همٌن مدت بمقاٌسه پنج سال گذشته باندازه دو چند و  3.6 -6.5افزاٌش عاٌد ملى به پٌمانه % -5
 چند افزاٌش ٌابد. 1.6عاٌد دولت كه از طرٌق بودجه توزٌع مٌگردد باندازه 

متكى به انكشاؾ بخش آبٌارى، بهبود اراضى مٌسر شده تقوٌت و تجهٌز تخنكى اراضى با وساٌل زراعتى تسهٌالت الزمه را  -6
 جهت رشد مطلوب سكتور زراعت فراهم سازد.

انكشاؾ متناسب و متوازن اعمار زٌربناى اقتصادى ملى از طرٌق انكشاؾ امور مواصالت، مخابرات و سرك سازى و  -7
 ى.آبرسان

مجموع حجم سرماٌه گذارى پٌشبٌنى شده به سكتور  57افزاٌش سهم سكتور دولتى در اقتصاد ملى. طى پنجسال آٌنده % -7
 دولتى سوق داده خواهد شد.

 اٌجاد شراٌط الزم براى بلند بردن سطح فعالٌت تشبثات خصوصى و كمك همه جانبه به اٌشان جهت افزاٌش تولٌدات ملى. -1
قواى مؤلده با در نظر داشت انكشاؾ پالن شده اقتصادى والٌات، اٌجاد تحوالت مترقى اجتماعى، بلند بردن توزٌع معقول  -5

سطح زنده گى مردم، تالش براى محو بٌسوادى، رهنمود هاى اساسى توسعه روابط با كشور هاى خارجى به اساس نفع 
 (47متقابل....)

ج. د. افؽانستان مٌنگارد: )وظاٌؾ اساسى سكتور زراعت در طى فصل انكشاؾ زراعت رهنمودهاى اساسى پالن پنجساله 
ارتقاى  -نخستٌن پالن پنجساله انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى جمهورى افؽانستان عبارت است از افزاٌش تولٌدات زراعتى

محصوالت  مثمرٌت امور زراعتى و مالدارى جهت تامٌن كامل مواد ارتزاقى و مواد خام صنعتى، افزاٌش ذخاٌر صادراتى
 زراعتى و اٌجاد ذخاٌر الزمه محصوالت زراعتى در سكتور دولت.

با تطبٌق قانون اصالحات ارضى و همچنان تاسٌس كوپراتٌؾ ها و فارم هاى دولتى انكشاؾ بٌشتر پروژه هاى آبٌارى، ماشٌنى 
زمه جهت مثمرٌت محصوالت نمودن تولٌدات زراعتى، استفاده از كود كٌمٌاوى، اصالح تخم هاى بذرى و ؼٌره شراٌط ال

زراعتى فراهم گردد تا به اساس آن تولٌد محصوالت زراعتى كشور نظر به دوره قبل از انقالب سرعت ٌابد. حجم اوسط ساالنه 
 ارتقا داده شود.  13 -14تولٌدات ؼٌرخالص زراعتى نظر به پنجسال گذشته به %

چند تزٌٌد ٌابد، تولٌدات ؼٌرخالص زراعتى كه توسط كوپراتٌؾ  1.6طى پالن پنجساله سطح مولدٌت كار در سكتور دولتى به 
(. پٌشبٌنى شده بود كه طى 47حجم تمام محصوالت زراعتى رسانٌده شود) 56به % 1473هاى زراعتى تولٌد مٌگردد الى سال 

نظر به  افؽانى در سكتور زراعت افؽانستان بصرؾ مٌرسد كه اٌن رقم 37444444444هـ.ش( مبلػ 1473 -61پنجسال )
 74444هكتار زمٌن جدٌد تحت آبٌارى مٌآمد و وضع آبٌارى  34444مرتبه بٌشتر مٌباشد. درٌن مدت  3.1پنجسال گذشته 

 هكتار زمٌن موجود بهبودى مى ٌافت.
پالن مشعر بود كه سرماٌه گذارى مورد نظر در قدم اول براى حل مشكالت اساسى سكتور زراعت، ازدٌاد تولٌد حبوبات، 

صنعتى، محصوالت ستروس و زٌتون، انكشاؾ مالدارى و تزٌٌد مواد خوراكه مواشى معطوؾ شود تا مدت اعمار پروژه  نباتات
 .(41)ها كمتر بوده و زود به ثمر برسد

در رهنمود هاى اساسى و ارقام رهنماٌى پالن پنجساله به مسله تزٌٌد حاصالت نٌشكر بطور خاص اشاره نشده، البته تذكراتى در 
 بلبو وجود دارد كه بجاى خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.مورد ل

پالن متذكره پٌشبٌنى مٌكرد كه تولٌد نٌشكر طى سالهاى شامل پالن قرار ذٌل خواهد بود. اندازه زمٌن تحت زرع از ساٌر منابع 
 گرفته شده است:

 

ساحه تحت  سالها
 زرع

حاصل فى  حاصالت نٌشكر به تن
 هكتار

 تن 11.6 75444 هكتار 5444 1467

1461 - - - 

1465 - - - 

1474 - - - 

 تن 11.54 73444 هكتار 4144 1471

 تن 15.34 74444 هكتار 4144 1473

                                                           

47
 .15-13رهنمود اساسً و ارقام ..., ص   

47
 .15 -13رهنمود هاى اساسً و ارقام، ص   

41
 .14  ، صاساسً و ارقام رهنمود هاى   
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(. قابل تذكر است كه رهنمود هاى 3 -1 -4)جدول  1473و سالنامه احصائٌوى  15، ص  ماخذ: رهنمود هاى اساسى و ارقام...

تن درج نموده كه حاصل وسطى فى  44444را  1473و سال  36444نٌشكر كشور را   1471اساسى  مقدار حاصالت سال 
تن مى شود و نظر به تجربه حاصلدهى زمٌن هاى ننگرهار در  7.15 -1473تن و سال  7.67 -1471هكتار زمٌن در سال 

اورد، مصارؾ خود را پوره سال هاى ماقبل و مابعد درست بنظر نمٌرسد. زٌرا اگر دهقان از زمٌن خود حاصل كافى بدست نٌ
 نكرده و در نتٌجه از كشت نباتات مورد نظر صرؾ نظر مٌكند.

جدى همٌن سال به اثر حمله  7هـ.ش در منصه تطبٌق قرار گرفت. اما نظام در 1461بهر صورت پالن متذكره با شروع سال 
زبى و دولتى به قتل رسٌده و بعضى دگر نظامى اتحاد جماهٌر شوروى  سوسٌالٌستى به سقوط مواجه شد، بعضى از رهبران ح

زندانى شدند و در نتٌجه تطبٌق پالن مورد بحث جامه عمل نه پوشٌد و دولت اٌكه تحت زعامت ببرك كارمل اٌجاد گردٌد، با 
چنان مخالفت گسترده مردم افؽانستان روبرو شد كه بلست بلست خاك افؽانستان به آتش مبدل شده و در نتٌجه تداوم حضور 

روهاى مسلح شوروي صدها هزار نفر در سراسر كشور به قتل رسٌده، ملٌون ها نفر آواره و تقرٌباً تمامى زٌربناهاى مادى نٌ
 كشور وٌران گردٌد.

 طورٌكه جدول فوق مالحظه مٌشود با بى مباالتى هاى همراه است. بطور مثال:
هكتار باال مٌرود. بسٌار  امكان دارد  5444به  1744از( دفعتاً 1465)بمقاٌسه سال  1467ساحه ى تحت زرع نٌشكر در سال 

كه مسوولٌن اداره احصائٌه مركزى افؽانستان براى نشان دادن حقانٌت و محبوبٌت نظام خود ٌك پٌشرفت بزرګ در بخش ازدٌاد 
 حاصالت  نٌشكر و شاٌد چندٌن محصول دگر را در كتاب احصائٌوى وقت درج نموده باشند.

كه كشت ان از ٌكسال به سال دگر بدون كدام دلٌل عمده  بٌش از دونٌم چند ازدٌاد بٌاٌد، زٌرا اگر در تقاضا  نٌشكر چٌزى نٌست 
كدام تؽٌر عمده صورت نگٌرد، فابرٌكه جدٌد تولٌد شكر اٌجاد نشود، در قٌمت ها تؽٌٌر مثبت دٌده نشود و ٌا مثلهم، دهقان 

تؽٌٌر داده نمى تواند. اٌن تؽٌٌر تناوب به وقت بٌشتر نٌاز   144ناوب  خودرا%نٌشكركار كه حبوبات دگر نٌز مٌكارد، ٌكباره ت
 دارد.

تن حاصل  داده كه به فى هكتار بطور متوسطه  74444 - 1465هكتار زمٌن در سال  1744از طرؾ دٌگر دٌده مى شود كه 
اصل دارد كه حاصل فى هكتار را تن ح 75444ٌا  75444 – 1467هكتار سال  5444تن تعلق مٌگٌرد. در حالٌكه  46.35
تن نشان مٌدهد. اٌن پراگنده گى در ارائٌه ارقام گواه است كه ادارۀ مركزى احصائٌه ٌا ادارات مربوط وزرات  17ٌا  11.6

زراعت در والٌات شرقً افؽانستان در قسمت ارائه ارقام چقدر بى تفاوتى نموده اند! اٌن بى مباالتى اداره مركزى در سالٌان 
 دى نٌز متاسفانه بنظر مٌرسد.بع

هـ.ش ختم مٌشد كدام پالن انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى كشور 1373بعد از دورۀ پالن پنجساله ج. د. افؽانستان كه باٌد در سال 
براى سالهاى حاكمٌت ببرك كارمل و داكتر نجٌب هللا به چشم نمى خورد و دولت مصروؾ جنگ با مخالفٌن مسلح خود بود. 

 الها تولٌدات محصوالت زراعتى منجمله نباتات صنعتى و بطور اخص نٌشكر هر گز افزاٌش نٌافته است.طى اٌن س
 

ساحه تحت زرع به  سالها
 هكتار

حاصالت نٌشكر 
 به تن

حاصل فى هكتار به 
 تن

1467 5444 75444 17.44 

1461 4744 74744 17.31 

1465 - - - 

1474 - - - 

1471 4144 73444 11.54 

1473 4144 74444 15.31 

1474 4441 - - 

1475 4144 74444 15.34 

1476 4144 76444 15.74 

1477 - - - 

1477 4144 77444 34.37 

1471 4144 71444 34.64 

1475 3544 65444 11.74 

1474 3444 41444 15.44 

 
(. قابل تذكر است كه كتاب 113)ص 1476( و سالنامه احصاٌوى سال 3 -1 -4)جدول  1473ماخذ: سالنامه احصاٌوى سال 

تن  14444مقدار  1473تن درج مى كند كه با ارقام كتاب  75444را بحٌث سال اساس  1467مقدار تولٌد سال 1476سال 
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و  1471صفحات كتب احصائٌوى شده است. كتاب احصاٌوى سال هاى  فرق دارد و معلوم مى شود كه ارقام با بى مباالتى درج
 سر نمى خورد. 1473ثبت نموده است كه با كتاب  1467تن را براى سال  75444نٌز رقم  1474

هـ.ش ٌا سالٌكه قواى شوروى افؽانستان را ترك نموده بود، وزارت پالن دولت داكتر نجٌب هللا مسوده 1471در اواخر سال 
 –را ارائه نمود. در مقدمه پالن كه بنام )فشرده تحلٌل و ارزٌابى وضع اقتصادى  1475شاؾ اقتصادي و اجتماعى سال پالن انك

( ٌاد شده تذكر داده شده كه بعلت تشدٌد جنگها شاهراه هاى عمده كشور با 1471اجتماعى و تحقق اهداؾ و وظاٌؾ پالنى سال 
گى هاى در پروسه اكمال مواد خام، مواد سوخت، تجهٌزات و ... موسسات تولٌدى وقفه هاى طوالنى بسته بوده و در نتٌجه سكت

 كشور بوقوع پٌوسته و از موثرٌت فعالٌت هاى اقتصادى به شدت كاسته شده است.
كاهش ٌافته، حجم سرماٌه گذارى انكشافى كمتر شده،  6.5% – 1471مقدمه بعداً مٌنگارد كه تولٌد ناخالص داخلى بمقاٌسه سال 

ر استفاده از مساعدت هاى بالعوض ممالك سوسٌالٌستى محدودٌت بعمل امده، داراٌى هاى عامه صدمات بزرگ را متحمل د
شده، بسٌارى از فابرٌكات متوقؾ بوده، تعزٌرات و سبوتاژ هاى اقتصادى زٌادتر شده، انتقاالت داخلى مشكل تر وخالصه كه 

 فؽانستان در مجموع در آن وقت با ان روبرو بوده .مقدمه پالن از مشكالتى ٌاد نموده كه اقتصاد ا
هـ.ش از اقداماتى تذكر بعمل امده كه دولت در نظر داشت، آنرا در قسمت پٌشرفت سكتور 1475در فصل زراعت پالن سال 

از زراعت افؽانستان عملى نماٌد، اما وضع امنٌتى در ان وقت چنان درهم و برهم بود كه دولت تسلط بر ٌك قسمت زٌادى 
جؽرافٌه كشور را از دست داده و جنگ در بسٌارى نقاط كشور، امكان عملى شدن هر نوع پالن دولتى را عمالً فلج نموده 

 (.45بود)
درٌن پالن از نٌشكر هٌچ تذكر بعمل نٌامده وحتى در فصل تولٌدات صنعتى تولٌد شكر به مشاهده نمٌرسد و اٌن نشان مٌدهد كه  

به صفر تقرب جسته تا  1474و  75به بعد بطور منظم كاهش ٌافته بود، در سالهاى  1467ه از سال تولٌد فارٌكه شكر بؽالن ك
اٌنكه بعد از سقوط دولت داكتر نجٌب هللا فابرٌكه راكد شد و حال ٌك شركت خصوصً تالش مٌنماٌد تا زرع چؽندر را دوباره 

 ه ش(. 1454احٌا نموده و فابرٌكه را نٌز فعال سازد)

1474كتاب پالن كه در آرشٌؾ وزارت پالن موجود مٌباشد مربوط به سال آخرٌن 
هـ.ش

است كه اهداؾ ذٌل را در پٌش گرفته  
 بود:

 استفاده اعظمى اقتصادى از ظرفٌت هاى موجود و رٌزرؾ هاى اقتصادى ملى. -
 تامٌن جرٌان نورمال پروسه هاى تولٌد، تبادله و توزٌع اموال. -
هاى زراعتى و مالدارى از طرٌق گسترش عرضه مساعدت ها و خدمات زراعتى به دهاقٌن و مالداران  بهبود و توسعۀ فعالٌت -

 كشور.
 بهبود و توسعۀ سٌستم آبٌارى كشور و استفاده موثر از منابع آبى. -
 احٌاى مجدد ظرفٌت هاى ؼٌرفعال و اٌجاد ظرفٌت هاى جدٌد صنعتى.-
سپورت و مخابرات از طرٌق توسعۀ ظرفٌت ها و حفظ و مراقبت از تاسٌسات فراهم نمودن تسهٌالت بٌشتر در عرضه تران -

 ترانسپورتى و مخابراتى كشور.
بسط و توسعۀ تجارت خارجى از طرٌق افزاٌش سطح اقالم تولٌدات امتعه صادراتى و بهبود كٌفٌت آن توام با اٌجاد نظم بهتر  -

 تجارت داخلى.
 خارجى بمنظور سهمگٌرى بٌشتر در امر انكشاؾ اقتصاد ملى.تشوٌق، تنظٌم و جلب متشبثٌن داخلى و  -
 و بهبود خدمات صحى، امور فرهنگى و كلتورى.  توسعه و گسترش فعالٌت هاى تعلٌم و تربٌه، مبارزه با بٌسوادى -
موقع پروژه استفاده الزم و مطلوب از منابع داخلى و خارجى، ارتقاى مؤثرٌت سرماٌه گذارى هاى انكشافى و بهره بردارى ب -

 ها.
 (.54تامٌن نسبى اهالى كشور از نظر مواد مورد ضرورت اولٌه ؼذاًٌ و استهالكى) -

براى سكتور زراعت در نظر گرفته شده بود و روى اٌن موضوع بحث شده كه دولت با استفاده از  7.3در پالن ٌك تنقٌص %
زراعتى تالش  خواهد كرد تا صدمات رسٌده به  تمام امكانات و بخصوص توزٌع كود كٌمٌاوى، ادوٌه ضد آفات و امراض

 (.51سكتور زراعت كشور را تالفى كرده و آن را دوباره در روند عادى  سوق دهد)
هـ.ش را بمنصه اجراء گذاشت كه 1474ناگفته نماند كه دولت داكتر نجٌب هللا در وقتى پالن انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى سال 

( 1477دلو  37تن پالن در كشور عمالً فلج شده بود. دولت بعد از برامدن قواى اتحاد شوروى )تقرٌباً تمامى امكانات عملى ساخ

                                                           

45
 .44 – 31ص  ، 1475شاؾ اقتصادى و اجتماعى افؽانستان، مسوده پالن انك  

54
 .35كابل، ص  ،1474هـ. ش, وزارت پالن, ثور  1474پالن انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى   

51
 .36، ص  1474پالن انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى   
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و روابط بسٌار محدود با دنٌاى خارج امكانات تموٌل پروژه هاى شامل پالن را از منابع اندك داخلى و خارجى نداشت. دولت 
مخالفٌن دولت تقرٌباً در تمام افؽانستان )به استثنى بعضى  بعلت اختالفات شدٌد عناصر حزبى داخل دستگاه دولت، ادامه جنگ با

ساحات محدود كوهى، دور افتاده و ٌا پروتوكولى(، فرار عدۀ زٌادى از كادر هاى مسلكى دولتى، بى امنٌتى سراسرى و ده ها 
را نداشت تا پالن مطروحه عامل دگر تقرٌباً فلج و روابط آن با بعضى قوماندانان شمال قطع شده و در نتٌجه دولت امكان آن 

 هـ.ش را تطبٌق نماٌد.1474سال 
هـ.ش ) هشت ثور( قواى مخالؾ دولت وارد كابل شده و شهر كابل بحٌث پاٌتخت كشور مورد چنان تاراج 1471در اواٌل سال 

تمام شٌرازه هاى  و دستبرد دسته جمعى، منظم و سازماندهى شده قرار گرفت كه تارٌخ نظٌر آن را بخاطر ندارد. با اٌن تؽٌٌر
نٌم بند دولتى بحٌث سنگپاٌه نظام افؽانستان درهم رٌخت و افؽانستان بطرؾ  -باقٌمانده زندگى اجتماعى، اقتصادى و تشكٌالت نٌم

جنگهاى دامنه دار داخلى كه ناشى از دست اندازى هاى استخبارات بٌگانه بود سوق شد. اٌن جنگها چنان مصاٌبى بر مردم 
 د كه تشدد سالهاى حاكمٌت قبلى تقرٌباً فراموش شد.كشور تحمٌل نمو

توطٌه فوق تقرٌباً بصورت كل از طرؾ دستگاه هاى استخباراتى دو كشور همساٌه و چند سازمان مخرب دور و نزدٌك طراحى 
 شده و توسط اٌادى آنها در كشور تطبٌق شد.

ر كتاب خود مٌنوٌسد كه جنرال اختر عبدالرحمن رٌٌس ډگروال ٌوسؾ مسوول مٌز افؽانستان در دستگاه استخبارات پاكستان د
ادارۀ استخبارات نظامى پاكستان عقٌده داشت كه كابل باٌد سوزانٌده شود! و آنها واقعاً كابل را چنان سوختاندند كه داغ آن تا 

 سال از آن مٌگذرد التٌام نه ٌافته و همچنان خونچكان است!! 34هنوز كه 
تن ثبت  41444هكتار و حاصل مجموعى آن را  3444هـ.ش ساحه تحت زرع نٌشكر را 1474ال كتاب سالنامه احصائٌوى س

 تن مى شود. 15نموده كه حاصل وسطى فى هكتار 
افؽانستان ارقام ٌكسان نشر نموده و حتى ٌك تؽٌٌر  73-1474وقتى به جزئٌات سالها مٌروٌم، كتاب سالنامه احصائٌوي سالهاى 

 ا در آن نظر نگرفته است. مثبت ٌا منفى ٌك فٌصده ر
كه كابل بدست طالبان افتاد، چاپ سالنامه هاى احصائٌوى افؽانستان بكلى متوقؾ شد. البته مشكالت كشت  1476بعد از سال 

نٌشكر و چؽندر مانند سال هاى جنگهاى داخلى با مشكالت روبرو و محدود بود و فابرٌكه شكر بؽالن كماكان كار نمٌكرد. 
 الٌان حاكمٌت خود را در جنگ با مخالفٌن سپرى نموده و به مساٌل انكشاؾ اقتصادى كشور توجه نداشتند.طالبان تمام س

  -73كه  بعد از تحوالت جدٌد و آمدن امرٌكا و ناتو به چاپ رسٌده، ارقام سالهاى  1417كتاب سالنامۀ احصائٌوى سال 
 هـ.ش  را ذٌالً گذارش مٌدهد:1411

 

نٌشكر به ساحه تحت زرع  سالها
 هزار هكتار

حاصل مجموعى 
 به تن

حاصل 
 وسطى به تن

1473 3444 41444 15 

1474 3444 41444 15 

1475 3444 41444 15 

1476 3444 41444 15 

1475 3444 41444 15 

1414 3444 41444 15 

1411 3444 41444 15 

 
 .176 -175ص  1417ماخذ: سالنامه احصائٌوى 

سال متواتر عٌن ارقام را براى  5هـ.ش ٌا 1411 -73اداره احصائٌه مركزى افؽانستان براى سال هاى طورٌكه دٌده مى شود 
ساحۀ تحت كشت نٌشكر، حاصل مجموعى و حاصل فى هكتار ثبت نموده كه قطعاً صحٌح نمى نماٌد و فقط براى پر كردن 

 صفحه آماده شده است.
الى حال را مى بٌنٌم. متاسفانه بى مباالتى هاى قبلى درٌن سال ها نٌز تكرار  1413 بعد به سال هاى بعدى نزدٌك مى شوٌم و ارقام سال

 شده است:
 

سال 
 ها

ساحه تحت زرع به 
 هكتار

حاصل مجموعى 
 نٌشكر به هزار تن

حاصل فى 
 هكتار به تن

1413 
1414 
1415 
1416 

4444 
4444 
3444 
4744 

14444 
74444 
41444 
7444 

36.44 
34.44 
15.44 
1.15 
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1417 
1417 

4744 
1317 

16517 
73574 

5.43 
61.77 

1411 4414 134344 54.44 

1415 4144 53544 35.14 

 
، 1415( و سالنامه 5 -1)جدول  144، كابل، ص 1411هـ.ش، اداره مركزى احصائٌه، عقرب 1417ماخذ: سالنامه احصاٌوى 

 .135 -137، كابل ص 1456اسد 
طورٌكه دٌده مٌشود ارقام ارائه شده در دو جدول فوق كه از طرؾ اداره مركزى احصائٌه به كمك وزارت زراعت و منابع 

تهٌه شده درست به نظر نمى رسد. در جدول اولى دٌده مى شود وقتٌكه ساحۀ تحت زرع نٌشكر  FOA  ،WFPخارجى مانند 
هكتار عٌار مى شود،  3444ا وقتٌكه ساحۀ تحت زرع به رقم )قراردادى( ازدٌاد مى ٌابد حاصل فى هكتار نٌز زٌاد مى شود ام

 تن كاهش مٌٌاٌد! 15حاصل فى هكتار نٌز به رقم قراردادى 
ٌا سال استقرار دولت انتقالى افؽانستان، از طرؾ ادارۀ مركزى احصائٌه دفعتاً از  1413در جدول دومى تولٌد نٌشكر در سال 

ش مى ٌابد. دهاقٌن نٌشكركار ولسوالى كامه ننگرهار مٌگوٌند كه امكانات اختصاص عاجل تن افزاٌ 14444تن به  41444
 زمٌن براى نٌشكر  و تزٌٌد بٌش از دو چند آن در ٌكدورۀ كوتاه تولٌدى تقرٌباً ؼٌرعملى مٌباشد.

 41444ى صحت تولٌد نوٌسنده به ولسوالى كامه و محالت همجوار و مصاحبه مستقٌم با دهاقٌن، حت 15/13/3445سفر مؤرخ 
تن نٌشكر را نٌز نشان نمٌدهد. آنها مٌگفتند كه به هٌچ نوع سروى نٌشكر متوجه نشده و كسى در مورد زمٌن هاى تحت زرع، 
حاصلدهى فى واحد زمٌن، مشكالت كشت نٌشكر و انواع امراض نٌشكر بآنها مشوره نه شده و نه كمك هاى عرضه شده است. 

كه قند جالل آباد از سال ها با ٌنطرؾ ؼٌر فعال مٌباشد، تولٌد نٌشكر در والٌات ننگرهار، لؽمان و كنر آنها گفتند كه چون فابرٌ
 فقط براى تازه خورى و تولٌد گر صورت مٌگٌرد و مقدار آن را بسٌار اندك وانمود مٌكردند.

زٌاد مى شود اما تولٌد آن به هكتار  4744مندرج جدول مورد بحث به  1416جالب است كه ساحۀ تحت زرع نٌشكر در سال 
 تن مى شود!! 1.15تن سقوط مى كند كه حاصل فى هكتار آن  7444

كتاب هاى سالنامه احصائٌوى افؽانستان دالٌل موجه اٌن فراز و فرود را متاسفانه تذكر نمٌدهد، فقط به درج ارقام بسنده نموده و 
 خٌر خود را در سكوت جستجو نموده است.

فرود در حاصلدهى ٌك هكتار زمٌن در ساٌر كشور هاى جهان و افؽانستان قطعاً محتمل به نظر مٌرسد، ولى اٌن نوع فراز و 
نوسان هاى چنان افراطى به تؽٌٌرات شگرؾ جؽرافٌاٌى و اقلٌمى مربوط مى شود كه در ده سال گذشته در افؽانستان به نظر نه 

ارتباط مٌگٌرد كه در زراعت نٌشكر و تولٌدات آن تؽٌٌرات بزرگى را  رسٌده و ٌا به انكشافات محٌرالعقول تخنٌكى و عملٌاتى
سال قبل بود  و حتى تؽٌٌرات منفى در آن  44عملى سازد كه اٌن هم در افؽانستان دٌده نشده و زراعت ما تقرٌباً همان است كه 
ود را ٌكى از پر محتوى ترٌن هـ.ش خ1417به مشاهده مٌرسد. اٌن در حالى است كه اداره مركزى احصائٌه سالنامه سال 

سال گذشته مٌداند: )اٌن مجموعه ارقام و احصائٌه هاى مورد نٌاز را طور دقٌق با  44مجموعه هاى احصائٌوى افؽانستان در 
در نظرداشت ارزش هاى كه به كمك و همكارى تمام وزارت ها، ادارات دولتى، ارگانهاى ارقام دهنده و به اثر ٌك سلسله 

صائٌوى از طرؾ اٌن اداره در زمٌنه هاى مختلؾ در كشور تهٌه گردٌده بعد از ارزٌابى و توحٌد به معرض سروى هاى اح
 (.53استفاده ... و در حقٌقت اٌن بزرگترٌن و پر محتوى ترٌن مجموعه احصائٌوى ساالنه اٌن اداره مٌباشد)

اند در مورد مقدار حقٌقى و ٌا قرٌب به ٌقٌن هـ.ش( به گونۀ است كه آدمى به مشكل مٌتو1454وضع فعلى افؽانستان )سال 
بطور  1416الً سال  1413نٌشكر، تخمٌناتى داشته باشد. طورٌكه جدول فوق الذكر نشان مٌدهد ارقام تولٌد نٌشكر از سال 

، 73544، 16544تن كاهش ٌافته ولى دفعتاً به  7444و باالخره  41444، 74444تن به  14444مرتب كم شده، از 
 تن افزاٌش مٌٌابد!! 53544و  134344

حقاٌق نشان مٌدهد كه طى دو سال گذشته در والٌت ننگرهار ٌا بزرگترٌن تولٌد كنندۀ نٌشكر در افؽانستان حتى نٌشكر براى گر 
 سازى و تازه خورى بمقدار كافى وجود ندارد و ٌكمقدار نٌشكر از پشاور وارد مى شود.

هـ.ش فوق الذكر دالٌل معتبرى براى اٌن كاهش ٌا افزاٌش ذكر نگردٌده كه 1415و  1475در كتب احصائٌوى سالهاى 
پژوهشگران به روٌت آن براى سالهاى بعدى پٌشبٌنى هاى داشته باشد. ضمنناً سالنامه هاى فوق الذكر تفصٌالت مزٌد را كه كتب 

مٌن هاى تحت كشت نٌشكر در والٌات ننگرهار، كنر، لؽمان، خوست و احصائٌوى قبلى دراٌنمورد داشت مثل اختصاص ز
پكتٌا، كشت نٌشكر محلى و اصالح شده،  حاصل فى هكتار زمٌن و قٌمت هاى نٌشكر و شكر در بر ندارد. كه اٌن كمبودى ها 

در افؽانستان و تولٌد شكر از تحقٌق روى مساٌل نٌشكر در افؽانستان را با مشكالت زٌاد مواجه مٌسازد و كار روى آٌنده نٌشكر 
آن را از مجراى علمى تحقٌق بٌرون كشٌده، به حدسٌات و گمانه زنى ها متكى مٌسازد كه به هٌچ صورت براى پالن گزارى 

                                                           

53
 .، كابل، پٌشگفتار1417سالنامه احصاٌٌوى   
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هاى بعدى اقتصادى در قسمت كشت نٌشكر و صناٌع مربوط آن مفٌد نمٌباشد و باعث ؼلطى هاى فاحش سرماٌه گزارى ها 
 نبوده و خسارات هنگفت وقت و امكانات مالى را، آنهم از منابع خارجى به بار مى آورد.  مٌشود كه قابل اصالح

هـ.ش 1464اگر به كتب احصائٌوى قبلى افؽانستان مراجعه كنٌم، اٌن نوع تفصٌل در آن وجود دارد. بطور مثال به كتاب سال 
 مراجعه مٌكنٌم.

ٌه مركزى براى تعٌٌن ساحه تحت كشت و تولٌدات نٌشكر به سوٌه هـ، ش از طرؾ اداره احصائ 1464در سروى اٌكه در سال 
 قرٌه والٌات ننگرهار، لؽمان و بعضاً پكتٌا انجام شده ارقام ذٌل به دست آمده: 174هر زمٌن دار در 

 

ساحه زرع  والٌت
 نٌشكر به هكتار

حاصالت 
 به تن

حاصل فى 
 هكتار به تن

ننگرهار)بشمول 
 كنر(

 لؽمان
 پكتٌا

 مجموع

1377 
66 
14 

1453 

55614 
1771 
334 

61671 

41.13 
43.41 
33.44 
41.53 

 
 بخش زراعت. هـ.ش1464 -61ماخذ: سالنامه احصائٌوى سال 

 معلومات مفصل تر اٌن سروى قرار ذٌل است:
 

تعداد  والٌت
 قرٌه

ساحه زرع 
نٌشكر به 

 هكتار

مجموع ساحۀ زمٌن 
دارى دهاقٌن به 

 هكتار

 ننگرهار)بشمول كنر(
 لؽمان
 پكتٌا

 مجموع

146 
53 
14 

174 

1377 
66 
14 

1353 

7741 
747 
454 

7741 

 
 بخش زراعت. هـ.ش1464 -61ماخذ: سالنامه احصائٌوى سال 

هـ.ش كه از بهترٌن  1464از جدول فوق معلوم مٌشود كه تولٌدات نٌشكر والٌات ننگرهار نسبت به ساٌر والٌات در سال 
نسبتاً دقٌق آن در راپور هاى اداره احصائٌه مركزى انعكاس ٌافته زٌادتر بوده، تقرٌباً سالهاى زراعتى افؽانستان بوده و ارقام 

قرٌه را در  146مجموع ساحه زمٌن دارى دهاقٌن  11.5ساحه تحت زرع نٌشكر افؽانستان را احتوا مٌنماٌد و تقرٌباً % %56
 بر مٌگرفت.

هكتار و در  4.3هكتار، در لؽمان  4.64بشمول والٌت كنر( در آن سال ساحه تحت زرع نٌشكر براى فى زارع در ننگرهار )
 هكتار بر آورد شده.  4.14پكتٌا 

در پاٌان مبحث كشت نٌشكر در افؽانستان، جداول قبلى را توحٌد مٌكنٌم تا ساحه تحت زرع نٌشكر، تولٌدات نٌشكر و حاصل 
 هـ.ش بدست آٌد:1515وسطى فى واحد زمٌن از گذشته ها تا ساسل 

 

ساحه تحت زرع  هاسال 
 به هكتار

حاصل مجموعى 
 نٌشكر به هزار تن

حاصل فى 
 هكتار به تن

1445 644 65444 111.44 

1447 1344 44444 36.44 

1447 1144 56444 36.44 

1441 1144 56444 36.44 

1445 1144 56444 36.44 

1454 1144 56444 36.44 

1451 1144 56444 36.44 

1453 1144 51444 37.77 

1454 3444 61444 36.64 

1455 3444 61444 36.64 
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1456 3444 61444 36.64 

1457 3444 67444 31.64 

1457 3444 67444 31.64 

1451 3444 74444 44.44 

1455 3644 66444 33.44 

1464 3644 64444 34.44 

1461 644 17444 45.74 

1463 744 33344 14.74 

1464 1444 61744 45.74 

1465 1744 74444 46.35 

1466 3644 71444 37.34 

1467 5444 75444 17.44 

1461 4744 74744 17.31 

1471 4144 73444 11.54 

1473 4144 74444 15.31 

1474 4144 - - 

1475 4144 74444 15.34 

1476 4144 76444 15.74 

1477 4144 77444 34.37 

1471 4144 71444 34.64 

1475 3544 65444 11.74 

1473 3444 41444 15.44 

1474 3444 41444 15.44 

1475 3444 41444 15.44 

1476 3444 41444 15.44 

1475 3444 41444 15.44 

1414 3444 41444 15.44 

1411 3444 41444 15.44 

1413 4444 14444 36.44 

1414 4444 74444 34.44 

1415 3444 41444 15.44 

1416 4744 7444 1.15 

1417 4744 16517 5.43 

1417 1317 73574 61.77 

1411 4414 134344 54.44 

1415 4144 53544 35.14 

 
 چؽندر: -ب
زرع چؽندر از قدٌم در افؽانستان رواج دارد. در گذشته ها تولٌد چؽندر در افؽانستان بسٌار اندك بوده و مصرؾ صنعتى نه  

كافى در دسترس نٌست اما فقط از كارگاه هاى بسٌار كوچك شخصى  داشت. در مورد پٌشٌنه كشت چؽندر در افؽانستان معلومات
ه نموده و  توسط طوافان دوره گرد در بعضى شهرها، از جمله كابل  در اوقات معٌٌنى از ٌادآورى شده مٌتواند كه چؽندر را پخت

سال بفروش مٌرسٌد. حقاٌق نشان مٌدهد كه زرع چؽندر علوفوى كه در سده بٌستم در تؽذٌه حٌوانات سهم بزرگ گرفت در 
 افؽانستان وجود نداشت كه اٌن ٌك نقٌضه بزرگ به حساب مى آٌد.

هـ، ش( مٌرسد. درٌن سال براى اولٌن بار كشت چؽندر صنعتً در 1411م ) 1547ى در افؽانستان به سال كشت چؽندر قند
ماهه بود، توسط متخصصٌن چكوسلواكى  1والٌت بؽالن كه دارى اقلٌم بسٌار مناسب براى اٌن بته در ٌك دوره حاصلدهى 
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افت و چؽندر بحٌث ماده خام  فابرٌكه شكر بؽالن مورد (. بعد از آن ساحه تحت كشت چؽندر توسعه 54ٌبطور تجربوى آؼاز شد)
 استفاده بٌشتر قرار گرفت.

ډاكتر عبدالكرٌم وزٌرى رٌٌس عامل فعلى شركت قند بؽالن مٌنوٌسد كه تروٌج كشت چؽندر در آن سال ها بسٌار دشوار بود و تا 
زمٌن خود را چؽندر  34اٌل وادار مٌشدند تا %هـ.ش شكل اجبارى و نٌمه اجبارى را داشت. دهاقٌن در او1474اخٌر سال هاى 

(. اما چون دولت با ٌك پالٌسى دوامدار دهاقٌن را از طرٌق توزٌع پول تقاوى، تخم هاى اصالح شده و كنجاره 55كشت نماٌند)
، مساعدت مٌنمود و مامورٌن فنى وزارت زراعت دهاقٌن را در قسمت انتخاب تخم هاى اصالح شده، استعمال كود كٌمٌاوى

ادوٌه هاى ضد آفات و االم زرعتى، طرز آبٌارى و جمع آورى بهتر حاصالت چؽندر مساعدت مٌنمودند، در نتٌجه كشت چؽندر 
در بؽالن بحدى انكشاؾ نمود و عام شد كه دولت جمهورى افؽانستان تصمٌم گرفت تا در چوكات پالن هفت ساله احداث فابرٌكه 

 صنعتى بؽالن را دگرگون مٌساخت. -ند فابرٌكه اولى ظرفٌت مٌداشت و وضع زراعتىدوم بؽالن را در نظر بگٌرد كه چهار چ
 -اكنون مانند فصل نٌشكر مٌروٌم به جزٌٌات كشت چؽندر و بعداً تولٌد شكر از چؽندر، طى پالن هاى انكشاؾ اقتصادى

 پشت سر گذاشته است.  تا حال، تا بٌبٌنم كه چؽندر چه فراز و فرود هاى را 1446اجتماعً افؽانستان از سال 
پالن اول پنجساله انكشاؾ اقتصادى افؽانستان در مورد نٌشكر كدام چٌز مشخص نداشت اما انكشاؾ چؽندر شامل اٌن پالن بود، 

 از همٌنرو نكات چند از مرام اٌن پالن را درٌنجا نقل مى كنٌم:
ه شود كه حاصل فى جرٌب زمٌن و فى راس حٌوان )پالن زراعت روى اٌن اساس بنا ٌافته تا وساٌلى بدسترس زارعٌن گذاشت
 خود را بلند برده بتواند. براى عملى شدن اٌن كار وساٌل ذٌل حتمى است:

 داشتن جنس خوب نبات و حٌوان. -1
اجرا نمودن امور زراعت و حٌوان دارى به طرز علمى و عصرى )آماده ساختن زمٌن براى بذر، طرز كشت، مواظبت و  -3

 همچنٌن اصالح طرز تؽذٌه حٌوانات. آبٌارى كشت( و
 محاظت نبات و حٌوان بمقابل امراض. -4

براى اجرا و عملى شدن نكات سه گانه فوق نفر و موسساتى الزم است كه اوالً اٌن مطالب را تحت مطالعه قرار داده و بعداً 
 نتٌجه قابل تطبٌق آنرا جهت استفاده بدسترس زارع بگذارد.

پالن پنج ساله مطالعاتى و تربٌوى است كه از ٌك طرؾ در امور زراعت مطالعاتى نموده و از طرؾ بنا بر آن پالن زراعت 
دگر ترتٌباتى راجع به تربٌه زارعٌن اتخاذ نموده و جهت رهنماٌى اٌشان افراد فنى تهٌه نماٌد تا باٌن وسٌله در استحصاالت 

زراعت  و طرز حٌواندارى عصرى آشناٌى و بلدٌت حاصل و در زراعتى افزودى بعمل آٌد. ٌعنى هر اندازه اٌكه زارع باصول 
امور زمٌندارى و مالدارى خود آنرا تطبٌق نماٌد، عاٌدات فى جرٌب زمٌن و فى راس حٌوان بلند مٌرود و هكذا هر قدرٌكه دامنه 

وگٌرى بعمل مى آٌد. كه اٌن مجادله ضد امراض و آفات نباتات و حٌوانات وسعت اختٌار كند به همان اندازه از خساره وارده جل
 تقلٌل خساره بازهم تزٌٌد در تولٌدات است.

لهذا وزارت زراعت براى اصالح جنس نبات و حٌوان، مجادله با امراض و آفات زراعتى و حٌوان، تربٌه زارعٌن، اصالح 
گرفته در اخٌر پنج سال اٌن طرز زراعت، بلند بردن تولٌدات نباتى و حٌوانى وؼٌره امور زراعتى مملكت پالن اٌكه سر دست 

 پالن داراى تجهٌزات ذٌل خواهد بود كه موضوعات فوق الذكر را جامه عمل بپوشاند.
تاسٌس تجربه گاه كه هر ٌك از آن در باره زراعت مخصوصاً )پنبه، لبلبو، نٌشكر، مٌوه جات، پٌله(، تربٌه حٌوانات  -1

 و حٌوانات مطالعات خواهد كرد.)مخصوصاً قره قل و مرٌنوس(، مدافعه امراض نباتات 
تاسٌس دو البراتور كه مجهز به تكتالوژى پشم بوده، مساٌل مربوط به پشم و پنبه )طول الٌاؾ و مقاومت نظام الٌاؾ( را  -3

 مطالعه خواهد كرد.
 تاسٌس ٌك مركز مطالعاتى و تربٌوى ماشٌن هاى زراعتى ٌعنى مركز مٌكانٌزشٌن زراعت. -4
توار مركزى بكترٌولوژى حٌوانى براى تشخٌص امراض و تهٌه واكسٌن هاى الزمه براى مجادله ضد تاسٌس ٌك البرا -5

 امراض با ٌك تعداد معاٌنه خانه هاى امراض حٌوانى در حصص مختلؾ مملكت.
 عالوه بر اشخاص فنى كه توسط لٌسه هاى زراعت، بٌطارى، جنگلدارى و فاكولته هاى زراعت و بٌطارى تربٌه خواهند -6

شد، وزارت زراعت توسط احداث )فارم سكول( و كورس هاى موسمى در فارمها و قرٌه جات نفر طرؾ ضرورت خود را 
 تربٌه خواهد كرد.

 شروع مطالعات در باره امكانات اصالح و استفاده از جنگالت. -7
 :ترتٌبات و تاسٌس مراكز فوق در استحصاالت زراعتى و فالحت نتاٌج ذٌل را بار خواهد آورد

                                                           

 .63، ص  1464، سال 13مجله كرنه، وزارت زراعت، شماره   54

55
 .7و بشكل تجارتً ان ، داكتر عبدالكرٌم وزٌرى، ص قند بؽالن و تروٌج كشت لبلب راپوراحٌائ مجدد فابرٌكه  
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در حاصالت پنبه توسط عملٌات اگروتخنٌك )آماده سازى زمٌن، طرز زرع، آبٌارى، خٌشاوه و تناوب(  16-14الؾ: تزٌٌد %
 بدون استعمال كود كٌمٌاوى.

 حاصالت لبلبو توسط عملٌات اگروتخنٌك )بدون استعمال كود كٌمٌاوي(. 14 -6ب: تزٌٌد %
ست بزى و گوسپندى و روده در اثر مجادله كرم جگر، چٌچك گوسپند، بكار در حاصالت پشم، قره قل، پو 34 -16ج: ازدٌاد %

 (56انداختن ماشٌن هاى پشم گٌرى و حوزه هاى ؼسل)
پالن بعد از شرحى در مورد وضعٌت عمومى زراعت مملكت مٌنوٌسد: )چٌزٌكه در ترتٌب پروگرام ما قابل توجه بوده و مهم 

ا باشد. وقتٌكه بخواهٌم ٌك پروگرام كامالً بمعرض اجرا گذاشته شود، مقتضٌات مملكت  مٌباشد اٌن است كه پروگرام باٌد قابل اجر
از قبٌل خشكى و مرطوبى خاك، سردى و گرمى هوا، مقدار موجود آب، تعداد دهاقٌن، انواع آالت و ادوات كار و ؼٌره باٌد 

 (.57مراعات شود)
 ٌم مٌنماٌد:پالن پنجساله اول افؽانستان را به هشت منطقه زراعتى تقس

منطقه هندوكش )حكومت اعلى بدخشان، بعضى ساحات قطؽن و مشرقى و پروان(. زرع گندم، رشد جنگالت و اشجار مانند  -1
 سٌب، ناك، گٌالس، زردالو، توت، چارمؽز، انگور، خربوزه، تربوز و مالدارى مانند بز و گوسپند.

وارى، برنج، كنجد، پنبه، زؼر و لبلبو. تربٌه گوسپند قره قل و اسپ منطقه شمال )قطؽن، مزارشرٌؾ و مٌمنه(. گندم، جو، ج -3
 و رشد صنعت قالٌن.

منطقه سوم سپٌن ؼر) والٌات مشرقى(. گندم، جو، جوارى، برنج، كوكنار، نٌشكر، پنبه، مٌوه جات ستروس، حفظ وانكشاؾ  -4
 جنگل، تربٌه گاو و گاومٌش و تكثٌر زنبور عسل.

حفظ و مراقبت و تربٌه جنگل. از جمله درختان زٌتون، جنؽوزه و  لٌمو، زرع جوارى و بته مزرى والٌات جنوبى. ؼرس،  -5
 )براى بافت بورٌا و تكرى و احتماالً فرنٌچر(.

منطقه پنجم )ؼزنى، داٌزنگى و لوگر(. گندم، جو، جوارى، مشنگ، باقال، نخود، مٌوه جات، سبزٌجات، مالدارى و تولٌد پشم  -6
 ه گى.و فرش هاى خان

منطقه ششم )كوه بابا شامل تمام حصص هزاره جات(. گندم، كلجو، شاخل، مالدارى و انكشاؾ صناٌع دستى مخصوصاً از  -7
 پشم كرك.

 منطقه هفتم )هرات(. گندم، جو، جوارى، برنج، مٌوه جات خاصتاً انگور، مالدارى، صناٌع دستى و قالٌن. -7
فراه، چخانسور و اطراؾ(. گندم، جو، جوارى، مٌوه جات مانند انگور، زردآلو، منطقه هشتم هٌرمند )كندهار، گرشك،  -1

 (.57شفتالو، تربوز، بادام، پنبه، تربٌه حٌوانات و صناٌع دستى و ماشٌنى)
 پالن اول انكشاؾ اقتصادى افؽانستان در مورد لبلبو مٌنوٌسد: 45ص 

دقت است. چه وضعٌت موجوده زراعت لبلبو در بؽالن نه  )در ردٌؾ دٌگر محصوالت مهم زراعتى زراعت لبلبو قابل ؼور و
ساعت است و براى  35تن در  144تنها اطمٌنان بخش نٌست بلكه آٌنده آن نٌز قابل اندٌشه است. با اٌنكه ظرفٌت كار فابرٌكه 

ن تا امروز از تن لبلبو ضرورت است، حال آنكه حاصالت ساالنه لبلبو در بؽال 54444 -14ٌك موسم صد روزه كار در حدود 
تن تجاوز نكرده بلكه رو به تقلٌل است كه باٌن حساب درٌن چند سال اخٌر فابرٌكه تنها ثلث ظرفٌت خود را كار مٌكند،  44444

 بلكه از ثلث هم كمتر كار كرده و مصارؾ اٌام كار چندان تفاوت نمٌكند.
عه زرع لبلبو با آنهم مقدار مذكور از نقطه نظر تن رسٌده و آن نسبت توس 54444اگر چه در اٌن ٌكى دو سال حاصل به 

اقتصادى كافى نٌست. براى اصالح وضع موجود زراعت لبلبو، اٌجاد وتاسٌس دوباره دستگاه مورد ضرورت حتمى 
 (.51است()

نهر  پالن بعداً مٌنگارد كه زمٌن هاى كه جدٌداً تحت پروژۀ هلمند و ارؼنداب )در ساحات ترنك، مارجه، شماالن، دروٌشان،
سراج، گرشك، كجكى، ٌخچال و لشكرگاه( در حال تحوٌلدهى به دهاقٌن ناقل است، براى كشت حبوبات، پنبه، لبلبو، دانه هاى 

 روؼنى و برنج مساعد است.
هكتار زمٌن در پروژه هاى وادى هلمند  37144هكتار و در سال پنجم  4744در نظر بود كه در سال چهارم پالن پنجسله اول 

 (.55ارؼنداب آماده شود كه مناصفۀ آن براى كشت پنبه و متباقى براى كشت ساٌر مواد از جمله لبلبو در نظر گرفته شده بود)و 

                                                           

56
 15-14ص   ,پالن پنجساله اول  

57
 .15پالن پنجساله اول، ص   

57
 .44 -43پالن پنجساله اول، ص   

51
 .46پالن پنجساله اول، ص    
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در پالن پنجساله اول احداث ٌك فابرٌكه اسپرٌت كشى در والٌت بؽالن منظور شده بود كه قرار بود از مٌالس لبلبوى فابرٌكه 
اٌد. درٌن حال قرار بود ٌك دٌگ بخار جدٌد در فابرٌكه نصب شود. مصرؾ دو انكشاؾ فوق موجوده قند بؽالن سپرٌت تولٌد نم

 (.64دالر امرٌكاٌى بالػ مٌگردٌد) 144444الذكر به 
حال ببٌنٌم كه پالن پنجساله اول انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى افؽانستان چه نتاٌجى را در قسمت زراعت چؽندر و ازدٌاد تولٌد 

 اشت.شكر از آن بجا گذ
را ورق مٌزنٌم. كتاب اول مسله كشت نمونوى پنج نوع لبلبو را ذكر  1445كتاب بٌشرفت پالن و تحلٌل اوضاع كشور در سال 

مٌكند كه در فارم على آباد كندز كشت شده بود. به اساس آزماٌشات دو نوع لبلبو از رهگذر حاصل و داشتن فٌصدى مواد قندى 
توزٌع اٌن تخم ها به دهاقٌن اقدامات بعمل آمده. ضمنناً انواع دگر تخم لبلبو از هند وارد  رضاٌت بخش ثابت گردٌده  راجع به

 (.61شده و بؽرض امتحان و آزماٌش و مقاومت در برابر مرض سرخى در فارم هاى تجربوى زرع گردٌده است)
رد اهداؾ زراعتى تحت آبٌارى هكتار( زمٌن دشت الچٌن را براى پٌشب 3444جرٌب) 14444ضمنناً در آنوقت وزارت زراعت 

در آورد تا تخمٌانه جات از قبٌل گندم، پنبه و لبلبو را تحت تجربه قرار داده و تخم هاى تولٌد شده را ؼرض تكثٌر بدسترس 
 (.63دهاقٌن بگذارد)

كتار(، ه 74هـ.ش در پهلوى فارم هاى على آبآد و دشت الچٌن از فارم هاى تجربوى مزارشرٌؾ )1445كتاب پٌشرفت پالن 
وادى هلمند و تنگى توبچى ننگرهار نٌز ذكر مٌكند كه اولى براى ؼله باب، پسته، لبلبو و توت جاپانى )براى پٌله ورى( و 

 (.64سومى براى اصالح و تكثٌر قلمه هاى نٌشكر و مالدارى در نظر گرفته شده بود)
نباتات شكردار، نباتات روؼن دار، نباتات علوفۀ و  فارم تجربوى رٌاست وادى هلمند به تجارب خود در مورد انواع ؼله جات،

نوع چؽندر تحت تجربه قرار گرفته و قرار بود كه  1مٌوه جات ادامه داده و تمام نتاٌج آن ثبت و رٌكارد مٌشد.در فارم متذكره 
 (.65انواع بهتر آن براى تكثٌر و ازدٌاد حاصالت چؽندر در آن والٌت در اختٌار دهاقٌن گذاشته شود)

نابع احصائٌوى ساحه تحت زرع چؽندر در والٌت بؽالن، حاصالت مجموعى چؽندر و حاصل فى هكتار زمٌن را در جرٌان م
 سال هاى پالن پنجساله اول چنٌن ثبت وضبط نموده است:

 

ساحۀ تحت  سالها
زرع چؽندر به 

 هكتار

حاصل مجموعى 
 چؽندر به تن

حاصل فى 
 هكتار به تن

1446 4144 44554 1.11 

1447 4674 47115 7.47 

1447 4644 46444 14.44 

1441 4644 54444 13.44 

1445 4147 46556 5.36 

 
 جدول ٌك زراعت. 1445و پٌشرفت پالن ساالنه  157ماخذ: نظرى به جؽرافٌاى زراعتى افؽانستان، ص 

پنجساله اول اندك مٌباشد. زٌرا ساحه طورٌكه دٌده مٌشود انكشاؾ ساحۀ تحت زرع چؽندر و حاصالت مجموعى آن در پالن 
هكتار رسٌده و در سالٌان مٌانه حتى كاهش نٌز ٌافته و  4147هكتار بوده در سال پنجم به  4144موازى  1446اٌكه در ساحه 

 را نشان مٌدهد.  6تن افزاٌش ٌافته كه تزٌٌد % 46556تن به  44554حاصالت مجموعى نٌز از 

                                                                                                                                                                                     

55
 56پالن پنجساله اول، ص   

64
 56پالن پنجساله اول، ص   

61
 . 135... ص  1445پٌشرفت پالن و تحلٌل اوضاع اقتصادى   

63
 .165, ص 1445پٌشرفت پالن و تحلٌل اوضاع اقتصادى    

64
 .165, ص 1445پٌشرفت پالن و تحلٌل اوضاع اقتصادى    

65
 .174, ص 1445اوضاع اقتصادى   پٌشرفت پالن و تحلٌل  
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اصلى ولسوالى خوست و فرنگ بؽالن كه از پوهنتون امرٌكاٌى بٌروت لٌسانس گرفته و مدتى  مرحوم امان هللا لطفى باشنده
رٌٌس شركت كود كٌمٌاوي افؽان بود، مٌگفت كه كشت چؽندر در بؽالن در سالهاى اول با مشكالتى روبرو بود، زٌرا از ٌك سو 

تر زمٌن هاى زراعتى اٌن والٌت به كشت برنج زارعٌن و زمٌنداران با طرق كشت چؽندر آشنا نبودند و از طرؾ دگر بٌش
 اختصاص داشت كه مردم با آن اشناٌى خوبتر داشتند.

به همٌن لحاظ دولت براى تشوٌق زمٌنداران و زارعٌن تدابٌرى اتخاذ كرد مانند سبساٌدى ها، افزاٌش نرخ لبلبو و تعٌٌن سهمٌه 
آهسته با اٌن محصول جدٌد آشنا شده و تولٌد آن  -ٌن بؽالن آهستهبراى هر زمٌندار و ؼٌره. حقاٌق بعدى نشان مٌدهد كه دهاق

 آرام بٌشتر گردٌد. -آرام
 هـ.ش( مورد تصوٌب قرار گرفت.1456-54( پالن دوم)1445-46بعد از پالن اول )

مستقٌماً مى در مورد جزئٌات پالن دوم، در قسمت زراعت نٌشكر تذكراتى بعمل آمده كه از تكرار آن صرؾ نظر مٌكنٌم و 
 اجتماعى افؽانستان. -پردازٌم به مسله لبلبو در جرٌان پالن پنجساله دوم انكشاؾ اقتصادى

تن افزاٌش  77444تن بود در سال اخر پالن به  53444پالن دوم در نظر داشت تا مقدار تولٌد لبلبو را كه در سال اول پالن 
 دهد. ساٌر شاخص هاى پالن ازٌن قبٌل بود:

 

 -ولٌد به تنت محصوالت
1451 

 -تولٌد به تن
1456  

% ازدٌاد 
 ساالنه

 7 4575 4777 حبوبات

 344 165 64 پنبه

 67 77 53 چؽندر

 15 67 64 نباتات تٌلى

 11 34 11 پشم

قره قل 
 )هزار(

3644 3144 13 

 7 7644 7444 پوست 

 
 .16ماخذ: دوهم پنځه كلن پالن، ص 

كه: )چؽندر ماده خام اساسى تولٌد بوره فابرٌكه قند بؽالن است. فابرٌكه فعالً بعلت عدم پالن بعداً در مورد چؽندر مٌنوٌسد 
موجودٌت مواد خام كافى به ظرفٌت كامل كار كرده نمتٌواند. در نظر است كه با تالش همه جانبه كفاٌت تولٌدى زمٌن افزاٌش 

نكه حاصل فى واحد زمٌن خود را باال مٌبرد، ٌك مقدار پول ٌابد. براى موفقٌت اٌن سٌاست فٌصله شده تا براى آن عده از دهاقٌ
 (.66بعنوان اعانه تادٌه شده و هم مساعدت هاى دگرى با اٌشان صورت گٌرد)

پالن پنجساله دوم بعداً به اقدامات عملى اشاره نموده و ضمن ساٌر كار هاى انكشافً كه تحقق اهداؾ پالن را مساعد مٌساخت، 
 ود كٌمٌاوى در شمال و وادى هلمند ٌاد مٌكند.از احداث دو فابرٌكه ك

ملٌون افؽانى تا اخٌر سال پنجم  666تن داى امونٌم فاسفٌت بود كه با مصرؾ  36444ظرفٌت تولٌدى هر دو پروژه در اول 
هلمند شرحى  تكمٌل مٌشد. در پالن آمده است كه فابرٌكه شمال باٌد از گاز مكشوفه شبرؼان استفاده مٌنمود ولى در مورد فابرٌكه

 (.67وجود ندارد)
طورٌكه دٌده مى شود فابرٌكه كود و برق مزارشرٌؾ عمالً اعمار گردٌد ولى فابرٌكه كود كٌمٌاوى هلمند بعلت نبود گاز طبٌعى 

 در محل به فراموشى سپرده شد.
هـ.ش عملى مٌداند 1456 -54ضماٌم پالن دوم، فابرٌكه كود كٌمٌاوى از گاز را در شمال كشور در ظرؾ سالهاى  75صفحه 

تن امونٌا خواهد بود ولى فابرٌكه دومى را كه در متن پالن بنام هلمند ٌاد شده، در ٌنجا  به نام فابرٌكه  36444كه قادر به تولٌد 
 (.67كود كٌمٌاوى كندهار موكول به تصمٌم آٌنده مٌداند)

 1456آؼاز شده و در ختم سال  1451پالن دوم از سال هـ.ش در ختم پالن پنجساله اول در قٌد پالن بعدى نٌامده و  1454سال 
 هـ. ش به پاٌان رسٌد.

                                                           

66
 17دوٌم پنځه كلن پالن، ص   

67
 45دوٌم پنځه كلن پالن، ص   

67
 75دوٌم پنځه كلن پالن، ص   
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 جدول ذٌل حاصالت چؽندر را در طول سال هاى پالن دوم نشان مٌدهد:
 

ساحۀ تحت  سالها
زرع چؽندر به 

 هكتار

حاصل مجموعى 
 چؽندر به تن

حاصل فى 
 هكتار به تن

1454 4735 41117 14.74 

1451 5537 67136 13.71 

1453 5671 67136 13.31 

1454 5444 64444 13.64 

1455 5614 64755 11.73 

1456 5444 67444 15.44 

 
 .157ماخذ: نظرى به جؽرافٌاى زراعتى افؽانستان، ص 

)سال قبل از  1454طورٌكه جدول نشان مٌدهد تولٌدات چؽندر كشور چه از نظر ساحۀ تحت زرع و چه مقدار تولٌد بٌن سالهاى 
تن چؽندر را نشان مٌدهد، اما سالهاى مٌانه وضع  17115هكتار زمٌن و  477ٌا سال آخر پالن دوم تزٌٌد  1456دوم( و پالن 

 هكتار افزاٌش ٌافته است. 5614بهترى داشته و ساحۀ تحت زرع چؽندر حتى تا 
م كه ارقام مذكور در كتاب پٌشرفت قبالً نٌز از تفاوت هاى در احصائٌه هاى زراعتۍ كشور ٌاد آور شده بودٌم، اٌنك مى بٌنٌ

 چنٌن ضبط شده اند. 1457پالن و تحلٌل اوضاع اقتصادى سال 
 

ساحۀ تحت  سالها
زرع چؽندر به 

 هكتار

حاصل مجموعى 
 چؽندر به تن

حاصل فى 
 هكتار به تن

1454 - - - 

1451 4744 71444 17.56 

1453 4744 67444 16.66 

1454 4644 41444 1.17 

1455 5444 67444 15.4 

1456 5444 67444 15.4 

 
 ، ص )جدول اول زراعت(.1457ماخذ: پٌشرفت پالن 

 5537 – 1451طورٌكه دٌده مٌشود تفاوت در ارقام متاسفانه باز هم بسٌار واضح است. ٌك منبع ساحۀ تحت زرع را در سال 
تفاوت ها در سال هاى دگر نٌز بچشم مٌخورد هكتار را نشان مٌدهد. همٌن  137كه تفاوت  4744هكتار ثبت مى كند و دومى 

 هـ.ش در هر دو منبع ٌكسان مٌباشد. 1456ولى ارقام سال 
هـ.ش در قسمت تروٌج نباتات صنعتى بعد از پنبه چؽندر را در قدم دوم مهم شمرده و مٌنوٌسد: 1457كتاب پٌشرفت پالن سال 

شد و تحقٌقات و رهنماٌى زارعٌن در قسمت كشت و بهره )براى درٌافت نوع بهتر چؽندر كه داراى فٌصدى زٌاد شكر با
سٌر )احتماالً تن( كود سوپرفاسفٌت و امونٌم ناٌترٌت به زارعٌن چؽندر كار مناطق ؼورى، باال  55.47بردارى چؽندر مقدار 

 (61دورى، حسن تال و گادى بؽالن توزٌع گردٌد.)
 75شده در پروژه وادى هلمند و ارؼنداب مٌنوٌسد: )به تعداد  هـ.ش ضمن شرح كار هاى انجام 1457كتاب پٌشرفت پالن سال 

نوع چؽندر و ... در زمٌن هاى جدٌداً صالح الزراعه شده هلمند تحت تجربه قرار گرفت  34جرٌب زمٌن،  447نوع گندم در 
 (65كه نتاٌج خوب بار آورده است.)

                                                           

61
 .67، ص 1457پٌشرفت پالن سال   

65
 .74، ص 1457پٌشرفت پالن سال   
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( در مرحلۀ تطبٌق قرار گرفت. 1464 -75ؽانستان )هـ.ش سومٌن پالن انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى اف 1457با آؼاز سال 
تموٌل عمومى و اهداؾ سكتور زراعت و آبٌارى اٌن پالن در مبحث قبلى تذكار ٌافته ولى تصمٌم گرفته شده بود كه مقدار تولٌد 

 هـ.ش ازدٌاد ٌابد.1464تن در سال  15444تن در شروع پالن به  67444لبلبو از 
ر حجم و نوعٌت مطالعه به مقاٌسۀ دو پالن قبلى بسٌار ؼنى و مفصل مٌباشد، انكشاؾ زرع چؽندر و پالن پنجساله سوم كه از نظ

نٌشكر را بحٌث ٌك پروژه اساسى در نظر گرفته، مٌگوٌد كه بمنظور رفع حواٌج نفوس رو به ازدٌاد مملكت از نظر عرضه 
نٌشكر از طرٌق استفاده از تخم هاى اصالح شده، استعمال شكر و جلوگٌرى از فرار اسعار، تصمٌم گرفته شده تا تولٌد چؽندر و 

كود كٌمٌاوى، تروٌج موثرترٌن اگروتخنٌك، استفاده از ادوٌه ضد آفات زراعتى و سهولت هاى ادارى وتجارتى در كشور ازدٌاد 
 ٌابد. براى اٌن منظور:

 تاسٌس مى شود. قطعات تجربوى اصالح و انكشاؾ تخم چؽندر در بؽالن و بعضى نقاط دگر كشور -1
استفاده از كود كٌمٌاوى و ادوٌه جات ضد آفات زراعتى و راه هاى بهتر زراعت چؽندر و ماشٌنرى در مزارع دهاقٌن  -3

 تطبٌق مٌشود.
 هكتار ازدٌاد مى ٌابد. 6344به  1464هكتار بود الى سال  5744 – 1456ساحه تحت كشت چؽندر كه در سال  -4

افؽانى و  17444444تن جمعاً  13444تن و نٌشكر به  15444به  1464ر تولٌد چؽندر در سال پالن سوم براى ازدٌاد مقدا
دالر بودجه در نظر گرفته بود و مقرر شده بود تا با استفاده از تمام وساٌل ممكنه براى تحقق آن كار صورت  146444

 (.74گٌرد)
د شكر در نظر گرفته بود و مٌگفت كه كشت تحقٌقاتى و تجربوى پالن سوم ضمنناً هلمند را براى احداث احتمالى ٌك فابرٌكه تولٌ

 56تن فى هكتار و فارم دولتى  36چؽندر در زمٌن هاى وسٌع وادى هلمند و ارؼنداب نتٌجه خوب داده. از زمٌن هاى رعٌتى 
ن در نظر گرفته ت 34444است. ظرفٌت احتمالى فابرٌكه شكر هلمند  16تن فى هكتار حاصل بدست آمده كه مواد قندى آن %

هكتار زمٌن به دست آمده مٌتوانست. سرماٌه گذارى اٌن پروژه  7444تن چؽندر نٌاز داشت كه از  145444شده بود كه به 
 (.71دالر پٌشبٌنى شده بود)  5474444افؽانى و  34444444

با استفاده از كود كٌمٌاوى و  پالن سوم پٌشبٌنى مٌكرد كه حاصل فى واحد زمٌن در زمٌن هاى هلمند، خاصتاً ساحات تحتانى
طرق عصرى زراعتى زٌادتر خواهد شد و براى اٌن منظور در سه سال اول پالن چؽندر به گونه امتحانى كشت شده و حاصل 
بدست آمده بحٌث علوفۀ حٌوان استفاده خواهد شد. درعٌن حال كشت چؽندر به شكل بهارى و تٌرماهى امتحان خواهد شد. 

 (.73دالر تخمٌن شده بود) 447444 افؽانى و 74444444ؾ پالن سوم مصرؾ اٌن پروژه ظر
 پالن سوم پنجساله انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى ارقام آتى را در مورد حاصالت چؽندر ثبت نموده است:

 

ساحۀ تحت  سالها
زرع چؽندر به 

 هكتار

حاصل مجموعى 
 چؽندر به تن

حاصل فى 
 هكتار به تن

1457 5744 67444 11.44 

1457 5644 77444 15.15 

1451 5744 71444 15.71 

1455 5544 73444 15.45 

1464 5544 74444 15.45 

 
زراعت(، نظرى به جؽرافٌاى اقتصادى افؽانستان ارقام تولٌدى سال هاى  3)جدول  1464ماخذ: كتاب پٌشرفت پالن سال 

 تفاوت فاحش را نشان مٌدهد.تن ثبت نموده كه  73444و  63444را باالترتٌب  1457و  1457
هـ.ش شاخص ملى رطوبت پاٌان آمد كه در نتٌجۀ 1455و  1451طورٌكه در فصل نٌشكر اٌن كتاب تذكر ٌافت در سال هاى 

خشكسالى دو سال بعدى در مقدار تولٌدات زراعتى كشور تقلٌل بعمل آمد. در جدول فوق دٌده مى شود كه حاصالت چؽندر از 
 كمتر پٌشبٌنى شده بود. 1444و  7444( ٌا 1464تن ) 74444( و 1455تن ) 73444ه ب 1451تن سال  71444
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مى نوٌسد كه تالش وزارت زراعت براى ازدٌاد فارم هاى تحقٌقاتى، تربٌه مامورٌن فنى  1464كتاب پٌشرفت پالن سال 
نتاٌج آن بعلت خشكسالى دو ساله و زراعت، استفاده از كود كٌمٌاوى و ادوٌه جات ضد آفات زراعتى كماكان ادامه داشته كه 

تن كود ٌورٌا، داى امونٌم فاسفت و سوپرفاسفٌت به زارعٌن  54411هـ.ش مقدار 1464اثرات ناگوار آن ملموس نبود. در سال 
كشور توزٌع شده و تادٌه قروض بآنك انكشاؾ زراعتى افؽانستان به دهاقٌن كشور ادامه داشته است. كتاب پٌشرفته پالن تصرٌح 

تن ارتقا دهد كه ٌك قسمت آن در  74444به  1461ٌكند كه دولت در نظر داشت تا مقدار توزٌع كود كٌمٌاوى را در سال م
 (.74فابرٌكه كود و برق مزار شرٌؾ تولٌد مٌگردٌد)

د تا هـ.ش وزارت زراعت براى اولٌن بار تخم چؽندر را در فارم هاى )شٌشم باغ( و )جدٌد( ننگرهار كشت نمو 1464در سال 
 17114ببٌند كه آٌا زرع چؽندر در آن جا امكان دارد ٌا خٌر؟ در عٌن حال تحقٌقات در فارم )پوزه اٌشان( ادامه داشته و مقدار 

 (.75كٌلو چؽندر تكثٌرى بدست آمده كه باٌد بدسترس دهاقٌن گذاشته شده باشد)
 (.76هلمند و ارؼنداب نٌز انجام شده است) در همٌن سال آزماٌشاتى در قسمت زرع چؽندر در فارم بوالن پروژه وادى

در سال چهارم پالن سوم پنجساله افؽانستان بانك انكشاؾ زراعتى تاسٌس شد. اٌن بانك وظٌفه داشت تا به دهاقٌن افؽان مساعدت 
مٌاى هاى كوتاه مدت و مٌان مدت مالى با شراٌط سهل عرضه نماٌد تا با استفاده ازٌن پول ماشٌن هاى زراعتى و كود كٌ

 خرٌدارى نموده و از نظر تولٌدات زراعتى به خود متكى شده و تولٌدات مازاد خود را به بازارها عرضه نماٌد.
بعد پالن چهارم پنجساله انكشاؾ اقتصادى، اجتماعى افؽانستان تسوٌد شد. در بخش سكتور زراعت و آبٌارى پالن چهارم آمده 

تى بوده و قٌمت هاى هر دو متاع توسط حكومت تثبٌت و رهنماٌى مٌشود. بعلت )پنبه و چؽندر از امتعه زراعتى صنع:است كه
قٌمت هاى نسبى ؼٌرمساعد، عدم تنظٌم خدمات تروٌج و توسعه و كمبود عوامل جدٌد زراعتى، مشوقات اقتصادى، تولٌدات پنبه 

ر نٌز پاٌانتر از ظرفٌت فعالٌت و چؽندر در ٌك سطح پاٌان قرار دارد. بنا بر علل فوق دستگاه هاى پروسس امتعه مذكو
 (.77مٌكند()

 (.77تن افزاٌش داده شود) 114444به  1466تن بود در سال  75444پالن متوقع بود تا تولٌد چؽندر كه در سال اول پالن 
پالن چهارم در بخش پروگرام انكشافى نباتات صنعتى در باره چؽندرشرح مفصلى دارد كه خالصۀ آن چنٌن است:)چؽندر از 

تن بوده كه احتٌاج فابرٌكه شكر  76444مواد عمده تقوٌه اقتصاد زراعتى كشور بوده، تولٌد وسطى ساالنه آن در پالن سوم 
تن چؽندر مٌباشد. فابرٌكه شكر بؽالن  54444بؽالن را رفع كرده نمٌتواند، چه ظرفٌت فابرٌكه مذكور ساالنه پروسس 

 تن شكر از خارج وارد مٌگردد. 64444 -56نتوانسته و ساالنه مقدار  احتٌاجات حد اقل مردم را از نگاه شكر تامٌن
 3344تن از فابرٌكه بؽالن و  1744تن تخمٌن گردٌده، ازٌنجمله  74444هـ.ش مجموع مصارؾ شكر باندازه  1455در سال 

ثابت بماند و نفوس  6kgتن توسط واردات جبران شده است. هر گاه مصرؾ سرانه باندازه  51144تن )گر( تولٌد گردٌده و 
تن شكر خواهد گردٌد كه  57144زٌاد گردد مجموع شكر مورد ضرورت در اخٌر پالن چهارم بالػ به  3.42بآندازه ساالنه 

 آن باٌد از خارج وارد گردد.  %16
عتى مورد توجه بلند رفتن سوٌه زندگى و تعداد نفوس اٌجاب مٌكند كه در پالن چهارم ازدٌاد تولٌد شكر از نگاه زراعتى و صن

 قرار بگٌرد.
بٌشتر  71تن( % 75444) 1464تن ازدٌاد بٌابد كه بمقاٌسه سال  114444هـ.ش تولٌد چؽندر به 1466توقع مٌرود در سال 

 زٌاد خواهد گردٌد. 66تن ٌعنى % 31.7تن به  14.5است. همچنان حاصل چؽندر در فى هكتار از 
تحت زرع چؽندر ساالنه مقدار ٌكهزار تن كود كٌمٌاوى ٌورٌا و داى امونٌم فاسفٌت براى اٌن منظور الزم است تا در تمام ساحه 

استعمال گردد. در پالن چهارم وزارت زراعت و آبٌارى تحقٌقات الزمه در قسمت توسعه زرع چؽندر در ساٌر نقاط كشور 
ؽندر و تاسٌس ٌك فابرٌكه تولٌد شكر در مخصوصاً ساحه سرده ؼزنى و ننگرهار عملى خواهد شد تا در اثر آن ازدٌاد تولٌدات چ

 (.71كوتاه مدت ممكن گردد)
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هـ.ش چنٌن گزارش  1466 -61پالن چهارم، پٌشبٌنى ساحۀ تحت زرع چؽندر و حاصالت مجموعى آن را ظرؾ سالهاى 
 مٌدهد:

 

ساحه تحت زرع به  سالها
 هكتار

حاصالت 
مجموعى چؽندر 

 به تن

حاصل فى 
 هكتار به تن

1461 5744 77444 15.44 

1463 5744 71444 15.14 

1464 5544 76444 16.44 

1465 6144 54444 17.74 

1466 6144 114444 31.74 

 
 جدول سنجش محصوالت عمده زراعتى. 55ماخذ: مسودۀ پالن چهارم، ص 
جدٌد آبٌارى براى هكتار زمٌن جدٌد تحت آبٌارى آمده و با احداث پروژه هاى قبلى و  34744پالن چهارم در نظر داشت كه 

 هكتار زمٌن قبلى آب كافى مٌسر بسازد كه اٌن ٌك موفقٌت بزرگ به حساب مى آمد. 151444
در جمله پروژه هاى جدٌد ساختمان سٌستم آبٌارى گورگان و چاردره قابل ٌاد آورى است كه در والٌات بؽالن و كندز موقعٌت 

هكتار زمٌن هاى ساحات  35144افؽانى شراٌط آبٌارى  377144444دالر و  3144444دارد. اكمال اٌن پروژه ها بمصرؾ 
 (.75هكتار زمٌن جدٌد را تحت آبٌارى قرار خواهد داد) 4544گورگان و چارده را بهتر ساخته و 

اگر چه اٌن پروژه مستقٌماً براى بهبود و توسعۀ كشت چؽندر در نظر گرفته نشده بود ولى آبٌارى بهتر زمٌن هاى زراعتى 
 بؽالن بصورت ؼٌرمستقٌم باعث وسعت ساحۀ تحت زرع چؽندر و حاصالت مجموعى آن شده مٌتوانست. والٌت

در پالن چهارم بر عالوه پروژه گورگان و چاردره پروژه هاى دگرى نٌز در مناطق شمال شرق و البته ساٌر نقاط كشور احداث 
 اتات صنعتى در افؽانستان مى شد.مٌشد كه بصورت عموم باعث توسعه كشت حبوبات، دانه هاى تٌلى و نب

هـ.ش اماده شد، پالنى بود كه باٌد در اواخر 1461پالن پنجساله چهارم انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى كه مسودۀ آن در قوس سال 
مورد تصوٌب حكومت و ولسى جرگه قرار مٌگرفت و در معرض تطبٌق قرار  1461هـ.ش و ٌا اواٌل سال 1464سال 

ر دالٌل اٌكه در فصل نٌشكر اٌن كتاب ذكر شده، مورد تصوٌب قرار نگرفت، منابع تموٌلى خارجى آن بسٌار مٌگرفت. اما بنا ب
مطمٌن نبود و فقط چند ماه بعد كودتاى محمد داوود خان علٌه پسر عم اش اعلحضرت محمد ظاهر شاه پٌروز شد و پالن چهارم 

 همچنان مسوده باقى ماند و امكانات تطبٌقى نٌافت.
رژٌم جدٌد جمهورٌت در افؽانستان استقرار ٌافت و بنا بر آن پالن پنجساله چهارم كه تنها ٌكسال  1463رطان سال در س

بصورت ساالنه بمصرؾ رسٌد.  1465مقدماتى از آؼاز آن سپرى شده بود به تعوٌق افتاد و مصارؾ انكشافى دولت تا سال 
افؽانى مٌرسٌد كه از آنجمله ٌك قسمت عمدۀ  1576544444ساله به اندازۀ مجموعى مصارؾ انكشافى دولت درٌن دوره چهار 
 آن از طرٌق مساعدت ها و قروض خارجى تهٌه شده بود.

 جدول ذٌل مصارؾ انكشافى اٌن دوره را به ملٌون افؽانى نشان مٌدهد:
 

مجموع  سال ها
 مصارؾ

منجمله 
قروض 
 خارجى

منجمله 
مصارؾ 

 داخلى

فٌصدى مصارؾ 
نظر به   داخلى

 مجموع مصارؾ

1461 5115.4 1757 3417.4 53.55 

1463 4547.4 1144 3147.4 57.47 

1464 5515.5 3144 3115.5 14.56 

1465 7544.4 4144 4444.4 51.54 

 
 171خذ: جؽرافٌاى اقتصادى افؽانستان، ص ءما

                                                           

75
 71پالن پنجساله چهارم، ص   



  

 

 

 54تر 43 له :د پاڼو شمٌره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 
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محمد ظرٌؾ تڼٌوال عقٌده دارند كه كودتاى سال  مولفٌن جؽرافٌاى اقتصادى افؽانستان شاؼلو پوهاند حمٌدهللا امٌن و پوهاند
بود كه دالٌل موجۀ آن در فصل نٌشكر اٌن كتاب آمده  1464 -55بعلت ناكامى هاى حكومات قبلى و خشكسالى سالهاى  1463
 است.

د كه كشور را تهٌه و طى مراحل نمو 1464پالن انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى سال  1463دولت جمهورى افؽانستان در سال 
اجتماعى افؽانستان را پٌشبٌنى نموده بود. در مورد شاخص هاى انكشافى اٌن پالن اشاره  -انكشاؾ تمام سكتور هاى اقتصادى

 هاى در فصل نٌشكر اٌن كتاب وجود دارد كه تكرار آن باعث ضٌاع وقت مٌگردد. درٌنجا صرؾ به مسله چؽندر مى پردازٌم.
تن تذكر  67444را نٌز  1464تن و پٌشبٌنى سال  67444را  1463ى سال تولٌد عمل 1464فصل زراعت پالن سال 

 (.74مٌدهد)
پالن بعداً بر اهمٌت كشت چؽندر تاكٌد نموده مٌنگارد: )تولٌد لبلبو از نگاه افزاٌش مقدار شكر و استفاده اقتصادى از فابرٌكه 

ردات رو به افزاٌش اٌن امتعه از حوزۀ آزاد شكر بؽالن داراى اهمٌت اساسى است. صعود قٌمت هاى بٌن المللى شكر، وا
تجارتى، موضوع ازدٌاد تولٌدات اٌن امتعه را در مرحلۀ اول قدامت قرار داده است. بمنظور تسرٌع ازدٌاد تولٌد و تشوٌق 

دار مق 1464زٌاد گردٌده است. تولٌد لبلبو در سال  174افؽانى به  744از  1463زارعٌن قٌمت وسطى ٌك تن لبلبو در سال 
 (71تن تخمٌن شده است.() 67444

پالن براى تحقق اٌن هدؾ مٌنوٌسد كه: )در ساحۀ لبلبو فعالٌت متكاثؾ خدمات تروٌجى در منطقۀ بؽالن ادامه مى ٌابد. همچنان 
 (.73قطعه نماٌشى لبلبو در بؽالن احداث گردد) 53در نظر است 

هكتار توسعۀ مى ٌافت، بانك  136صنعتى )منجمله چؽندر( الى ، ساحه فارم هاى تحقٌقاتى نباتات 1464به اساس پالن سال 
انكشاؾ زراعتى قروضى را در اختٌار دهاقٌن مٌگذاشت، شركت كود كٌمٌاوى كود مورد ضرورت آنها را تهٌه مٌنمود و 

 (.74كوپراتٌؾ هاى زراعتى براى انسجام بهتر زارعٌن تاسٌس مٌشد)
براى ازدٌاد تولٌدات چؽندر چقدر جامه عمل پوشٌد، معلومات زٌاد در  1464سال در مورد اٌنكه اجراات پٌشبٌنى شدۀ پالن 

تن ذكر مٌكند كه بمقاٌسه رقم  77444را  1464تولٌد عملى سال  1465دست نٌست اما پالن انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى سال 
دولت و دهاقٌن چؽندركار والٌت بؽالن  ( و اٌن نشان مٌدهد كه تالش هاى75تن زٌاد مٌباشد) 13444تن(  67444پٌشبٌنى شده )

 با موفقٌت هاى همراه بود و امٌدوارى هاى را بمٌان مى آورد كه بآ كار مشترك امكان موفقٌت هاى بٌشتر موجود است.
را تهٌه و طى مراحل نمود كه با آؼاز  1465دولت وقت توام با موفقٌت هاى حاصله، پالن انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى سال 

 در منطقه اجرا گذاشته شد. 1465سال 
هكتار زمٌن جدٌد آبٌارى گردٌده، شراٌط  6611خود پٌشبٌنى كرده بود كه  1465دولت جمهورى افؽانستان در پالن سال 

ملٌارد افؽانى قرضه از طرؾ بانك انكشاؾ زراعتى بدسترس دهاقٌن گذاشته مٌشود  1.1هكتار بهبود مٌٌاٌد،  35156ابٌارى در 
هزار تن كود كٌمٌاوى در كشور استعمال مى شود كه نسبت به  14 -71نشان مٌدهد و 1464را نسبت به سال  55%كه ازدٌاد 

 (.76زٌاد مٌباشد) 36سال قبلى %
تن در نظر گرفته شده بود. جدول ذٌل  73644مقدار  1465قابل تذكر است كه تولٌد فابرٌكه كود و برق مزارشرٌؾ براى سال 

 چؽندر كشور را نشان مٌدهد: 1465 -61تولٌدات سال هاى 
 

ساحۀ تحت  سالها
زرع چؽندر به 

 هكتار

حاصل مجموعى 
 چؽندر به تن

حاصل فى 
 هكتار به تن

1461 5156 74444 16.34 

1463 5414 67444 14.44 

                                                           

74
 .11، ص 1464وزارت پالن،  1464اؾ اقتصادى و اجتماعى سال پالن انكش  

71
 زراعت. 1و جدول  14. ص 1464پالن انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى   

73
 .15، ص  1464پالن سال   

74
 16، ص  1464پالن سال   

75
 13، ص  1464پالن سال   

76
 .157و  -157پالن انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى جمهورى افؽانستان، ص   
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1464 4716 77444 11.44 

1465 5163 14444 17.61 

 
 .13ص  1465ماخذ: پالن انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى سال 

 پٌشبٌنى مٌباشد. 1465حقٌقى اما سال  1464-61طورٌكه دٌده مى شود ارقام جدول فوق براى سال هاى 
تن ثبت نموده اند كه بٌشترٌن مقدار تولٌد چؽندر در تارٌخ كشت نباتات  141457را 1465احصائٌه هاى بعدى رقم تولٌد سال 

 (.77صنعتى در كشور مٌباشد)
اد حاصالت زراعتى افؽانستان در مورد چؽندر مٌنوٌسد: )افزاٌش سرسام آور قٌمت شكر هـ.ش در قسمت ازد1465ٌپالن سال 

در بازار هاى جهانى و تقاضاى  مبرم اٌن ماده در كشور عوامل عمده بود كه دولت تصمٌم گرفت تا دستگاه هاى تولٌد شكر به 
تن لبلبو خواهد بود. با اٌن محاسبه  476444تن احداث گردد. اٌن حجم تولٌد مستلزم حداقل  74444ظرفٌت مجموعى تخمٌن 

بر عالوه پروگرام تزٌٌد  1465مشاهده مى شود كه تولٌد اٌن ماده در مرحله اول قدامت قرار مٌگٌرد و بنا بر اٌن طى سال 
ات شكر تولٌد چؽندر ٌك سلسله اقدامات اساسى مدنظر است. چنانچه قرارداد مطالعات مفصل انجنٌرى و اقتصادى احداث فابرٌك

در والٌات هرات، ننگرهار و بؽالن )فابرٌكه جدٌد( عقد گردٌده و مطابق آن مطالعات مفصل انجنٌرى و اقتصادى تاسٌس 
 ماه انجام شده و متعاقب آن امور ساختمانى فابرٌكات دوم بؽالن و هرات آؼاز مى ٌابد. 7فابرٌكات در ظرؾ 

پٌشبٌنى شده  1465تن طى سال  14444تن به  77444زئٌد تولٌد لبلبو از بمنظور استفاده اعظمى از ظرفٌت فابرٌكه بؽالن ت
 (.77تن شكر را مٌسر خواهد ساخت) 14444است. مقدار مذكور امكان تولٌد اقالً 

نٌز  1465دولت جمهورى افؽانستان در حالٌكه روى پالن هفت ساله انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى كشور كار مٌكرد، براى سال 
پٌشرو داشت كه به نتاٌج مثبت منتج مٌشد. وزارت زراعت براى تولٌد تخم بذرى خوب گندم، پنبه، جوارى،  اهدافى خوبى

 فارم دولتى را در نظر گرفته بود: 5چؽندر، سبزٌجات و نهال هاى مثمر 
 هكتار 554فارم ترنك كندهار  -1
 هكتار 1644فارم سرده ؼزنى  -3
 هكتار 1644فارم مارجه هلمند  -4
 هكتار 3444 فارم صفحات شمال -5

تطبٌق اٌن پروگرام از نگاه اقتصادى داراى اهمٌت خاص بوده، منظور اصلى آن بلند بردن سطح تولٌدى محصوالت زراعتى 
است كه داراى قدرت حاصلدهى بٌشتر و كٌفٌت بهتر مٌباشد. باستفاده از اٌنگونه تخم هاى بذرى و كود كٌمٌاوى حاصالت فى 

 ( .71خواهد ٌافت) واحد زمٌن چندٌن مرتبه افزاٌش
قرار بود كه تخم هاى اصالح شده و نهال هاى مثمر اٌن فارم ها بدسترس مردم گذاشته شود. بمنظور پٌشبرد اهداؾ فوق در 

 (.75دالر از منابع امدادى تخصٌص داده شده است) 11444افؽانى از بودجه دولت و  161444444مبلػ  1465سال 
را متمم تروٌج و انكشاؾ زراعت دانسته، مٌنوٌسد كه به ادامۀ تجارب قبلى آزماٌشاتى هـ.ش تحقٌقات زراعتى 1465پالن سال 

باالى انواع مختلفه ؼله جات، سبزٌجات، نباتات صنعتى مانند پنبه، چؽندر و ګل افتاب پرست و ساٌر نباتات تٌلى در ده استٌشن 
 تحقٌقاتى مركز و والٌات عملى خواهد شد.

 رت بودند از:اٌن تجارب بصورت عمده عبا
 تجربه كود كٌمٌاوى جهت درٌافت مقدار مناسب و اقتصادى كود در فى واحد زمٌن. -
 تجربه انواع حبوبات جهت پٌدا كردن نوع بهتر و مقاوم در برابر امراض. -
 تجربه تارٌخ بذر و آبٌارى. -
 تكثٌر تخم اصالح شده. -

 هكتار خواهد رسٌد و تخمٌانه ذٌل را تولٌد خواهد كرد: 176كشور به در نظر بود كه ساحۀ فارم هاى تحقٌقاتى در ده والٌت 
 تن 56.1   گندم -
 تن 114.4   پنبه -

                                                           

77
 .135 – 131جؽرافٌاى صنعتى افؽانستان، ص    

77
 .41، ص 1465پالن سال   

71
 .16-15، ص 1465پالن سال   

75
 .17، ص 1465پالن سال   
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       تن  3.4           كچالو       -
 تن 13.4  چؽندر  -

 دالر از كمك 154444افؽانى از بودجه دولت و  31444444هـ.ش براى تحقق هدؾ فوق  1465حجم سرماٌه گذارى در سال 
 (.14نفر مامور و اجٌر در نظر گرفته شده بود) 175هندوستان توسط 
 11مٌنوٌسد كه تا اٌنوقت تعداد نماٌندگى هاى بانك انكشاؾ زراعتى افؽانستان در سراسر كشور به  1465كتاب پالن سال 

 رسٌده و قرار است كه دو شعبه جدٌد زود در شهر هاى تالقان و بامٌان افتتاح گردد.
ملٌون  1464 – 774.7ملٌون افؽانى و در سال  451.7 -1463ملٌون افؽانى، در سال  311 – 1461بانك زراعتى در سال 

 (.11ملٌارد افؽانى به دسترس دهاقٌن بگذارد) 1.1مبلػ  1465افؽانى به دهاقٌن كشور قرضه داده و پالن شده بود كه در سال 
ى طى سالهاى متذكره بطور منظم سٌر صعودى داشته و مقدار قرضۀ پالن شدۀ طورٌكه دٌده مٌشود گراؾ فعالٌت بانك زراعت

بود كه مٌتوانست دهاقٌن كشور را براى تولٌد بٌشتر و بهتر آماده تر سازد. قرضه  1461به اندازه پنج چند سال  1465سال 
 ها را آماده ساخته مى توانست.پاٌه واترپمپ و ٌكمقدار زٌاد پودرپاش  334عراده تراكتور،  464به دهاقٌن  1465سال 

از آنجاٌٌكه دهاقٌن در قسمت فراهم آورى تضمٌنات قروض خود مشكالت حقوقى داشتند، دولت تالش مٌكرد تا نهضت 
 (.13كوپراتٌفى را تقوٌه نموده و از طرٌق موسساتى شدن سكتور زراعت عنعنوى اٌن نقٌصه را تا حدى رفع نماٌد)

 1465موسسه دولتى تهٌه و توزٌع كود كٌمٌاوى تاسٌس شده بود، وظٌفه داشت كه در سال  شركت كود كٌمٌاوى كه بحٌث ٌك
نماٌندگى خود به دهاقٌن سراسر كشور توزٌع نماٌد. قابل تذكر است كه مقدار توزٌع  544تن كود را از طرٌق  14444مقدار 

 (.14باب بود) 444تن و تعداد نماٌنده گى هاى فروش  74444 – 1464كود در سال 
 هـ.ش توسعه صنعت تولٌد شكر نٌز جاى مهم خود را داشت كه در فصل تولٌد در مورد آن بحث خواهد شد.1465در پالن سال 

هـ.ش پالن هفت ساله انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى را تصوٌب نمود كه در 1466دولت جمهورى افؽانستان در شروع سال 
 ده و به تكرار آن ضرورت دٌده نمى شود.مورد عمومٌات آن در فصل نٌشكر اٌن كتاب بحث ش

پالن هفت ساله در نظر داشت تا قٌمت هاى محصوالت زراعتى را به نحوى عٌار سازد كه ساحات تحت كشت نباتات صنعتى 
به گندم تبدٌل نه شود و از طرؾ دگر در جاهائٌكه ظرفٌت هاى صنعتى بوجود مى آٌد، حاصالت پنبه و چؽندر به حد مطلوب 

 ٌابد.ارتقا ب
پالن مٌنوٌسد كه قٌمت چؽندر در برابر تــحــوالت قٌمت هـــاى بٌن المللى حماٌت شده و به گونۀ عٌار خواهد شد كه تولٌد شكر 

 (.15افؽانى تثبٌت گردٌده بود) 1144در داخل كشور زٌاد شود. در آن وقت قٌمت خرٌدارى ٌك تن چؽندر بؽالن 
نٌشكر بحثى مفصلى دارد كه درٌنجا  نقل مى شود: )ازدٌاد نفوس و عاٌد، تقاضا به شكر پالن هفت ساله بعداً در مورد چؽندر و 

را در كشور روز به روز زٌاد مٌسازد. تجارب نشان مٌدهد كه امكانات تولٌد مواد خام چؽندر و نٌشكر در كشور وسٌعاً وجود 
انستان به واردات شكر، تولٌد چؽندر و نٌشكر و تولٌد دارد. تموج شدٌد قٌمت شكر در بازار هاى بٌن المللى و اتكاى كامل افؽ

 شكر از آن را در صدر وظاٌؾ دولت افؽانستان قرار داده است.
بلند بردن سطح استخدام ، تعوٌض واردات، صرفه جوٌى در فرار اسعار و صنعتى شدن كشور از اهداؾ مهم انكشافى پالن 

 هفت ساله در قسمت زراعت بحساب مٌروند.
در  1471هكتار بود، تا سال  6444 -1465ساله در نظر داشت تا ساحۀ تحت كشت چؽندر در بؽالن را كه در سال  پالن هفت

 هكتار افزاٌش داده و زمٌنه احداث دو فابرٌكه تولٌد شكر در بؽالن و هرات را آماده بسازد. 15444والٌات بؽالن و هرات به 
 ن هفت ساله نشان مٌدهد:جدول ذٌل سٌر انكشاؾ تولٌدات چؽندر را در پال

 

ساحۀ تحت زرع چؽندر  سالها
 به هكتار

حاصل مجموعى 
 چؽندر به تن

حاصل فى 
 هكتار به تن

1465 6444 144444 34 

                                                           

14
 .17-15، ص 1465پالن سال   

 .15، ص 1465پالن سال  11 

 .11، ص 1465پالن سال  13 

14
 .15، ص 1465پالن سال   
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1471 15444 464444 36 

 
 .53ماخذ: د افؽانستان اووه كلن پالن، ص 

 پالن جزئٌات هفت سال را چنٌن شرح مٌدهد:
 

ساحۀ تحت زرع  سالها
 هكتارچؽندر به 

حاصل مجموعى 
 چؽندر به تن

حاصل فى هكتار به 
 تن

1466 6444 144444 17.44 

1467 6444 115444 15.64 

1467 6644 131444 33.36 

1461 7744 174444 36.36 

1465 1144 311444 37.44 

1474 14144 374444 31.74 

1471 15444 464444 44.44 

 
 .154ماخذ: ضماٌم پالن هفت ساله، ص 

پالن در نظر داشت تا براى تحقق پالن فوق مقدار آتى كود كٌمٌاوى را در زمٌن هاى تحت زرع چؽندر در اختٌار دهاقٌن قرار 
 دهد:

 

 مجموع داى آمونٌم فاسفٌت ٌورٌا سالها

1466 744 444 5444 

1467 744 644 11444 

1467 774 474 11444 

1461 1444 744 34444 

1465 3444 1464 44644 

1474 3644 1444 41444 

1471 4344 1744 55444 

 
 .161ماخذ: ضماٌم پالن هفت ساله، ص 

تن كود كٌمٌاوى در هفت سال در سراسر افؽانستان در اختٌار دهاقٌن گذاشته شود، مقدار  541444در حالٌكه قرار بود مقدار 
قطعه نماٌشى بذر چؽندر ؼرض  573بود تا تن براى زمٌن هاى چؽندر اختصاص داده شده بود. همچنان در نظر  17114

آشناٌى دهاقٌن والٌات هرات و بؽالن با طرق بهتر بذر، استفاده از كود كٌمٌاوى، استفاده از ماشٌنرى و ادوٌه جات ضد آفات 
 (.16زراعتى تاسٌس شود)

بحساب مٌرود. قرار بود  مثلٌكه دٌده مى شود پالن هفت ساله ٌك نقطه عطؾ در زراعت چؽندر و صنعت تولٌد شكر در كشور
تزٌٌد  464هـ.ش زٌاد شود كه %1471تن در سال  464444به  1466و  1465تن سال هاى  144444كه تولٌد چؽندر از 

 را نشان مٌدهد.
تن زمٌنه آنرا مٌسر مٌساخت  174444در والٌات مشرقى به  1471اٌن تزٌٌد بى سابقه و همچنان افزاٌش تولٌد نٌشكر در سال 

هزار تن برسد كه مٌتوانست افؽانستان را در راه رسٌدن به هدؾ نهاٌى  74در افؽانستان به  1471د شكر در سال كه تولٌ
خودكفاٌى از تولٌد شكر بسٌار مساعدت نماٌد. براى پروسس اٌن مقدار چؽندر و نٌشكر فابرٌكاتى در ننگرهار، بؽالن و هرات 

 افؽانستان بحث خواهد شد.در نظر گرفته شده بود كه در فصل صناٌع نٌشكر 
بر عالوه رسانٌدن فابرٌكه كود و برق  1471 -65ضمنناً براى تولٌد كود كٌمٌاوى مورد ضرورت كشور در طول سالهاى 

تن مد نظر گرفته شده بود كه با استفاده از گاز  444444مزار شرٌؾ به ظرفٌت نهاٌى، احداث فابرٌكه دوم تولٌد كود بظرفٌت 
دالر به كمك مالى و تخنٌكى اتحاد جماهٌر  134444444افؽانى و  34444444444شمال كشور بمصرؾ طبٌعى در صفحات 

 شوروى به پاٌه اكمال مى رسٌد.
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تكمٌل  1474هـ.ش آؼاز و در سال 1466در نظر بود كه كار عملى احداث اٌن فابرٌكه بعد از انجام مطالعات علمى در سال 
 شده و به تولٌد كود ٌورٌا بپردازد.

از آنجاٌٌكه افؽانستان به كود داى امونٌم فاسفٌت نٌز ضرورت داشت، پالن در نظر گرفته بود تا منابع فاسفورس دار را كشؾ 
 (.17نموده و در پالن بعدى زمٌنه احداث فابرٌكه تولٌد كود داى امونٌم فاسفٌت را نٌز آماده بسازد)

هـ.ش كار تطبٌق پالن هفت ساله انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى افؽانستان به كمك منابع داخلى و خارجى مانند 1466سال  در
اتحاد جماهٌر شوروى، اٌران، جمهورى اتحادى المان، چكوسلواكٌا، بانك جهانى، عربستان سعودى)متوقعه(، كوٌت، عراق، 

مراجع تموٌلى ٌا كمك رسانى آؼاز گردد. توقع مٌرفت كه تطبٌق موفقانۀ اٌن  امرٌكا، چٌن، جاپان)متوقعه(، ملل متحد و ساٌر
پالن چهره اقتصادى افؽانستان را تؽٌٌر داده و كشور ما را از نظر داشتن زٌربناهاى مستحكم اقتصادى در موقؾ بهتر قرار داده 

 هم آورد.و زمٌنه را براى پٌشرفت سرٌع كشور در سالٌان آتٌه به كمك سكتور خصوصى فرا
دو سال و ٌك ماه از تطبٌق پالن هفت ساله گذشته بود كه حزب دموكراتٌك خلق افؽانستان دست به كودتاى نظامى زده، دولت 
جمهورى افؽانستان تحت زعامت محمد داوود خان را سقوط داده و عوض آن جمهورى دموكراتٌك افؽانستان را بنا نهاد كه 

 ن كتاب وجود دارد.شرحى در مورد آن در فصل نٌشكر اٌ
با استقرار دولت جمهورى دموكراتٌك افؽانستان تطبٌق پالن هفت ساله محمد داوود خان متوقؾ شد و دولت جدٌد در شروع سال 

 را اعالم نمود. 1473 -61هـ.ش رهنمود هاى اساسى و ارقام رهنماٌى پالن پنجساله انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى 1461
افؽانى در سكتور زراعت بمصرؾ خواهد رسٌد  37444444444كه در پنجسال مورد نظر  پالن حكومت جدٌد منٌوٌسد

 74444هكتار زمٌن جدٌد تحت آبٌارى آمده و وضع  34444افؽانى در بخش آبٌارى(. درٌن مدت  17444444444)منجمله 
 هكتار زمٌن موجود بهبود خواهد ٌافت.

تخم اصالح شده در ساحات مطلوب بذر شده و خدمات توزٌع كود   74 -74پالن در قسمت چؽندر پٌشبٌنى مٌكرد كه %
 كٌمٌاوى، البراتوار هاى تحقٌقاتى حماٌۀ نباتات و شراٌط خرٌدارى چؽندر از دهاقٌن بهتر خواهد شد.

 پالن ارقام آتى را براى تولٌد چؽندر پٌشبٌنى مٌكرد:
 

ساحه تحت زرع چؽندر  سالها
 به هكتار

حاصل مجموعى 
 چؽندر به تن

حاصل فى 
 هكتار به تن

1461 5177 144444 35.44 

1465 6516 144444 35.44 

1474 7774 174444 35.44 

1471 7516 154444 35.44 

1473 5476 336444 35.44 

 
 . 74ماخذ: رهنمود هاى اساسى، ص 

صورتٌكه حاصل وسطى فى پالن ضمن گزارش حاصل مجموعى چؽندر در مورد ساحۀ تحت زرع چؽندر ارقامى ندارد. در 
ًً تحت كشت  35هكتار زمٌن را مطابق ارقام مندرج در پالن هفت ساله قبلى  تن در نظر بگٌرٌم، به ارقامى مٌرسٌم كه احتماالً

قرار مٌگرفت. ارقام مندرج در جدول فوق مطابق همٌن فرضٌه در نظر گرفته شده است، اما كتب احصائٌوى بعدى در مورد 
 جاى خود گزارش داده خواهد شد.ارقامى دارد كه ب

هنوز چند ماه از تطبٌق پالن پنجساله دولت جمهورى دموكراتٌك  افؽانستان نگذشته بود كه قشون سرخ اتحاد جماهٌر شوروى 
بر افؽانستان حمله نمود، دولت وقت را سرنگون ساخته و در عوض تركٌبى جدٌدى را به رٌاست ببرك كارمل بقدرت رسانٌد 

 نٌنى در تارٌخ كشور بحساب مٌرود و بررسى آن از حوصلۀ اٌن كتاب بٌرون است.كه فصلى خو
 هـ.ش در مورد حاصالت چؽندر معلومات ذٌل را بدسترس مٌگذارد:1461كتاب احصائٌوى سال 

 

ساحۀ تحت  سالها
زرع چؽندر به 

 هكتار

حاصل مجموعى 
 چؽندر به تن

حاصل فى 
 هكتار به تن

1467 6444 57444 15.5 

1467 5155 74444 15.5 
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1461 4311 74444 31.1 

 
 .441و  356-355، ص 1461ماخذ: سالنامه احصائٌوى 

طورٌكه دٌده مى شود بعد از كودتاى ثور و اثرات سهمگٌن بعدى آن، صدمات عاٌده به تمام شوون زندگى مردم افؽانستان، 
در  4311به  1467هكتار در  6444والٌت بؽالن از خاصتاً سكتور زراعت فوراً نماٌان شده و ساحۀ تحت زرع چؽندر در 

است كه هر دو قابل مالحظه  31كاهش را نشان مٌدهد. فٌصدى تقلٌل حاصالت مجموعى نٌز  46تقلٌل ٌافته كه % 1461سال 
 هستند.

سكتور زراعت تحلٌل اوضاع اقتصادى و اجتماعى جمهورى دموكراتٌك افؽانستان ساٌر ارقام مربوط به ركود اقتصادى و منجله 
جدى   7را كه ناشى از اعمال خشن حكومت دموكراتٌك، شروع جنگ هاى ضد دولت و باالخره هجوم قواى اتحاد شوروى در 

 به افؽانستان مٌباشد به وضاحت نشان مٌدهد: 1461
 كمتر 1.7%   1467توزٌع كود كٌمٌاوى بمقاٌسه  -
 كمتر 4.5%   تعداد كوپراتٌؾ هاى زراعتى  -
 كمتر 7.4%  انسپورت و مخابرات در محصول ناخالص ملىسهم تر -
 كمتر 51.1%  انتقال كاالها توسط ترانسپورت دولتى  -
 كمتر  7.7%   كاهش در تعداد وساٌط نقلٌه دولتى  -
 كمتر 47.4%   مراسالت داخلى و خارجى  -
 كمتر 1.1%    مجموع عاٌدات دولت -
 كمتر 16.4%  تعداد شاگردان كورس هاى سواد آموزى  -
 تقلٌل ٌافته، 161.5به  173.71عاٌد سرانه از  -
 تعداد سٌاحان كمتر شده، -
 پروژۀ انكشاؾ دهات از تطبٌق باز مانده، 115 -
 تولٌد حبوبات بخصوص گندم كسر داشته، -
 (.17سهم ارزش محصوالت صنعتى و معدنى در محصول نا خالص ملى تقلٌل ٌافت و امثالهم ) -

اقتصادى طى تمام سالٌان حاكمٌت ج. د. ا و تجاوز اتحاد شوروى ادامه ٌافت و كشور در تمام شوون زندگى سٌر اٌن ركود 
قهقراٌى را در پٌش گرفت. از طرؾ دگر مخالفٌن مسلح دولت كه رهبرى اٌشان در چنگال دستگاه هاى جهنمى استخبارات 

قتصادى دست ٌازٌده و مٌخواستند كه از ٌنطرٌق به رژٌم و در اصل به پاكستان و اٌران پرورده مٌشدند، به وٌرانى زٌربنا هاى ا
 افؽانستان صدمه بزنند.

 بدٌن ترتٌب دو لشكر تا دندان مسلح با ادامه جنگ خود بر ضد مردم افؽانستان كشور ما را بطرؾ تباهى و نابودى سوق دادند.
راعتى، بمبارى قرٌه ها، كشتار بٌرحمانۀ مردم دهات افؽانستان، وٌرانى پل ها، جاده ها، بند هاى ابگردان، كانال ها و مزارع ز

مهاجرت ها، آوارگى و بٌجا شدن هاى داخلى، عدم دسترسى مردم به خدمات اولٌه و امنٌت روانى و فزٌكى از شاخصه هاى 
انكشافى خبرى نٌست اما  ادامه ٌافت. طى اٌن سال ها از كدام پالن پنجساله ه.ش1474بارز اٌن دوران سٌاه مٌباشد كه تا سال 

آرام تسلط خود را بر مناطق وسٌعى از كشور  -پالن هاى ساالنه در كابل طرح مٌشد كه زمٌنه هاى اجراٌى نداشت و دولت آرام
 از دست داده مٌرفت.

 جدول ذٌل وضع چؽندر را درٌن دوره نشان مٌدهد:
 

ساحۀ تحت زرع  سالها
 چؽندر به هكتار

حاصل مجموعى 
 چؽندر به تن

حاصل فى هكتار 
 به تن

1465 - - - 

1474 - - - 

1471 3344 34444 5.54 

1473 144 17444 34.44 

1474 1444 37444 34.44 

1475 1644 6444 4.44 

1476 544 6444 13.64 
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1477 344 4444 16.44 

1477 344 4444 16.44 

1471 314 4644 17.77 

1475 54 1644 17.44 

  
،جدول 1473، سالنامه احصائٌوى 14-4، جدول 1476سالنامه احصائٌوى   5- 1-4، جدول 1471احصائٌوى  ماخذ: سالنامه 

 .51،ص 1474و پالن انكشاؾ سال  4-13
طورٌكه دٌده مى شود جنگها، مهاجرت ها، آواره گى ها و از هم پاشٌدن شٌرازه هاى زندگى مردم، حاصالت چؽندر را كه در سال 

تن افزاٌش ٌابد، چنان ضربه زده كه شاٌد تا دهه  464444به  1471تن رسٌده بود و قرار بود كه تا سال  141444هـ.ش به 1465
 هاى دگر تالفى شده نتواند.

 تن كاهش ٌافته است! 1644هكتار پاٌان آمده و حاصل آن تا  54جدول نشان مٌدهد كه ساحۀ تحت زرع چؽندر در بؽالن به 
كتر نجٌب هللا بحٌث دنباله رو حكومت ببرك كارمل و سالهاى تجاوز اتحاد شوروى سقوط هـ.ش دولت دا1471در اواٌل سال 
ثور دسته هاى تا دندان مسلح مخالؾ دولت به كابل رسٌدند. شرح اٌن واقعه كه وقت زٌادى از آن نمٌگذرد بر  1كرد و بتارٌخ 

 همه روشن است و به تفصٌل آن ضرورت دٌده نمى شود.
 ا دارد:ارقام خود زبان گوٌ

 

ساحۀ تحت زرع  سالها
 چؽندر به هكتار

حاصل مجموعى 
 چؽندر به تن

حاصل فى 
 هكتار به تن

1471 74 1444 15.31 

1473 744 1444 1.54 

1474 744 1444 1.54 

1475 744 1444 1.54 

1476 744 1444 1.54 

1477 - - - 

1477 - - - 

1471 - - - 

1475 744 1444 1.54 

1414 744 1444 1.54 

 
) براى سال 177و  176-175، ص 1417( و سالنامۀ  1471)براى سال 111، ص 1414سال   ماخذ: سالنامه احصائٌوى

 (.1414الى  73هاى 
هـ.ش تولٌد ساالنه چؽندر در والٌت بؽالن تا به هزار تن و تولٌد 1414به تعقٌب تشرٌحات صفحه قبلى باٌد افزود كه در سال 

تن كاهش ٌافته كه بدون شك حدوث ٌك فاجعه را در  1.54تن و حتى بٌشتر رسٌده بود، به  34سالهاى قبلى تا فى هكتار كه در 
 افؽانستان به نماٌش مٌگذارد.

آزار دهنده و تكان دهنده است موضوع جعل اسناد و ارقام و اراٌه آن بمردم  1417 -74موضوع اٌكه در نشر ارقام سالٌان 
و  1473 – 1474تفاوتى ها، بى مباالتى ها، بى توجهى ها و خاك به چشم مردم پاشٌدن از كتاب هاى افؽانستان است. اٌن بى 

 شروع مى شود. 1474
حقاٌق نشان مٌدهد كه در سالهاى حكومات ببرك كارمل و داكتر نجٌب هللا و دولت اسالمى افؽانستان، جنگ علٌه متجاوزٌن 

انستان چنان بٌداد مٌكرد كه ثبت ارقام دقٌق و حتى تخمٌن نزدٌك به ٌقٌن مشكل خارجى، كشمكش هاى داخلى و انارشٌزم در افؽ
اٌن كوتاهى را خود نٌز متوجه شده و در مقدمه سالنامه مى نوٌسد: )در  73-1474به نظر مٌرسٌد. مولفٌن كتاب سالنامه سالهاى 

ه بنا بر شراٌط نامساعد امنٌتى و تداوم جنگها در كشور رابطه به كٌفٌت ارقامٌكه درٌن سالنامه اراٌه گردٌده الزم به تذكر است ك
و بخصوص شهر كابل طى سالٌان مورد نظر، عدم كاراٌى موثر سٌستم مخابراتى و مواصالتى در كشور، قطع شدن بعضى از 

داد از والٌات راه هاى مواصالتى به مركز و در نتٌجه فقدان ارتباط مراجع معلومات دهنده با واحد هاى دومى مربوط در ٌك تع
و ؼٌره عوامل، ارقام اٌن سالنامه به تاخٌر جمع آورى گردٌده و از پوشش كامل برخوردار نمٌباشد. تا جاٌٌكه اداره مركزى 
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احصائٌه بعلت عدم دسترسى ارقام احصائٌوى مكمل و دقٌق مجبور گردٌد ارقام مربوط به محاسبات ملى را طور تخمٌنى اراٌه 
 (.11نماٌد)

 ى مباالتى ها در سالنامه هاى احصائٌوى سال هاى بعدى نٌز به چشم مٌخورد:عٌن همٌن ب
 

ساحۀ تحت زرع چؽندر  سالها
 به هكتار

حاصل مجموعى 
 به تن

حاصل فى 
 هكتار به تن

1411 744 1444 1.54 

1413 744 1444 1.54 

1414 1444 6444 6.44 

1415 1444 4444 4.44 

1416 1444 4444 4.44 

1417 3644 13541 6.17 

1417 575 14417 31.74 

1411 1144 17644 16.44 

1415 1174 16344 14.44 

 
 (.5-1و  4-1، 3-1)جداول 1415( و 5 -1و 4-1، 3 -1)جداول 1417ماخذ: سالنامه هاى 

الى  1474هـ.ش ساحه تحت زرع چؽندر را از سال 1414به ارتباط دو جدول فوق باٌد گفت كه سالنامه احصائٌوى سال 
 تن قٌد شده و كدام دلٌل نٌز براى اٌن تؽٌٌر  744 1417هكتار قٌد نموده كه در سالنامه احصائٌوى 74صرؾ  1413

 تذكار داده نشده است.
 رقم را  4ادارۀ مركزى كار خود را آسان ساخته و صرؾ  ،1417ه احصائٌوى سالنام 1414 -73در جدول سال هاى 

 در ٌك جدول بصورت تكرارى درج نموده است!
 تن! 1.54تن و حاصل فى هكتار  1444هكتار، حاصل مجموعى هر سال  744زمٌن تحت زرع 

خٌلى جالب و ؼٌر عملى مى نماٌد. بعضى تؽٌٌرات را در نظر گرفته كه  1415و  1417اما در جدول مندرج سالنامه هاى 
 تن!14و  16تن و باالخره  31.74تن، بعه  4تن، بعد  6تن، بعد  1.54حاصل وسطى 

 تولٌدات چؽندر در بؽالن بحدى كاهش ٌافته كه حتى  گراؾ 1415و  1411 -1417در حالٌكه در سالهاى 
 تن چؽندر! 14444به تولٌد  چؽندر براى پخت و تازه خورى به آسانى مٌسر شده نمٌتوانست، چه رسد

را  1476هكتار و  13را صرؾ  1415داكتر عبدالكرٌم وزٌرى رٌٌس شركت قند بؽالن ساحه تحت كشت چؽندر در سال 
 هكتار گزارش مٌدهد.  366

ساحه تحت كشت و  جدول ذٌل را آماده نمودٌم كه  1415در پاٌان مبحث كشت چؽندر در افؽانستان و سٌر تكاملى آن الى 
 هـ.ش در افؽانستان نشان مٌدهد:1415 -1415تولٌدات چؽندر را طى سال هاى 

 

ساحه تحت كشت  سالها
 چؽندر به هکتار

اوسط حاصل فى  تولٌد به تن
 هكتار به تن

1415 
1434 
1431 
1435 
1446 
1445 
1454 
1456 
1455 
1464 

1174 
4144 
5144 
4675 
4144 
4141 
4735 
5444 
5146 
5514 

1334 
47764 
44754 
44714 
44554 
46156 
41117 
67444 
77756 
74444 

7.45 
5.67 
7.45 
5.56 
1.11 
5.17 
14.74 
15.44 
15.14 
13.44 
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1465 
1466 
1467 
1467 
1461 
1465 
1477 
1473 
1474 
1475 
1476 
1477 
1477 
1471 
1475 
1414 
1411 
1413 
1414 
1415 
1416 
1417 
1417 
1411 
1415 

5137 
5764 
5143 
4775 
4716 
3714 
344 
1444 
314 
744 
744 
744 
744 
744 
744 
744 
744 
744 
1444 
1444 
1444 
3644 
575 
1144 
1174 

141464 
54416 

- 
74444 
71145 
3346 
4444 
7444 
3444 
1444 
1444 
1444 
1444 
1444 
1444 
1444 
1444 
6444 
4444 
4444 
13541 
14417 
17644 
16344 

33.45 
15.44 
34.35 
15.44 
31.57 
4.13 
16.44 
7.44 
5.64 
1.53 
1.53 
1.35 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
1.53 
6.44 
4.44 
4.44 
6.17 
41.74 
16.44 
14.44 

 
 -1457، براى سالٌان 57، ص 1451مونوگراؾ محمد حسٌن كمدى، پوهنځى قتصاد،  1451 -1415ماخذ: براى ارقام سالٌان 

آن نظرى به جؽرافٌاى صنعتى افؽانستان تالٌؾ پوهاند حمٌد سال قبل( و بعد از  36نماٌندگى فابرٌكه قند بؽالن در كابل ) 1465
از راپور عبدالكرٌم وزٌرى و  65و  61، 67، 55، سالهاى  1و  7و روزنامه جمهورٌت شماره هاى  166 -157هللا امٌن ص 
 .1415و  1417، 1417و  1413و بعد از آن سالنامه احصاٌٌوى سال هاى  1467باز هم سال 

از طرؾ اداره مركزى احصائٌه افؽانستان ادعاى قبلى در مورد بى تفاوتى و ؼفلت اٌن اداره، وزارت زراعت ارائه ارقام فوق 
و ادارات خارجى شامل در سكتور زراعتى افؽانستان را در قسمت جمع آورى ارقام واقعى و ٌا قرٌب به ٌقٌن ثابت مٌسازد. 

د ملى را به مشكل روبرو ساخته و نتاٌج راپور هاى مقدماتى مطالعات موجودٌت اٌن نوع ارقام گمراه كننده پالن گذاران اقتصا
 پروژه ها را وارونه مٌسازد كه بر سرماٌه گذارى هاى بعدى در سكتور زراعت، تاثٌر منفى بجا مى گزارد.

اره احصاٌٌه راپور تهٌه شده توسط داكتر عبدالكرٌم وزٌرى رٌٌس عامل فعلى فابرٌكه شكر بؽالن نٌز بطالن مطلق ارقام اد
منطقه  31سال وقفه در  16( براى اولٌن بار بعداز 3446ه ش ) 1415مركزى را نشان مٌدهد. موصوؾ مٌنوٌسد كه در سال 

ساحه تحت كشت هٌچ حاصل نداشت، چؽندر  11هكتار( چؽندر كشت شد. به اساس راپور فوق الذكر % 13بؽالن )صرؾ 
فٌصد  31تن و  54 – 34زمٌن  35تن، % 34 – 6زمٌن  11د( از بٌن رفت. %جوانه زد اما به اثر صدمات پرازٌت )نٌماتو

تن حاصل داد كه دلچسپ مٌباشد. تخم اٌن چؽندر از طرؾ شركت جدٌد شكر بؽالن به اخٌتار دهاقٌن گذاشته  64 – 54باقٌمانده 
اٌرانى و دو نوع تخم  SBSI المانى، دو نوع تخم  KWS  در بؽالن از شش نوع تخم 1416و  1415شده بود. طى سال هاى 

روسً )وكتورٌا و سونٌا كه از تاشكند آورده شده بود( استفاده شده بود و تالش مٌشود تا تخم ٌا تخم هاى انتخاب شود كه با 
 ساختمان خاك و مشخصات آب و هواى بؽالن مطابقت داشته باشد.

هكتار بلند رفت و كاشت چؽندر بكلى  366به ( 3447ه ش)  1416به اساس اٌن راپور ساحه تحت زرع چؽندر در سال 
زمٌن ها كمتر از  74% زمٌن ها اصالً حاصل نداشت و حاصل در 16ماشٌنى شد. درٌن سال بعلت شٌوع پرازٌت )نٌماتود( %

تن  4144تن چؽندر بدست آٌد، در حالٌكه تولٌد واقعى صرؾ  14345تن در هكتار بود. قرار بود كه ازٌن مقدار زمٌن  34
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(. همٌن موضوع ٌعنى مشكالت چؽندر و كاهش حاصل دهى فى هكتار زمٌن در بؽالن باعث شد تا شركت جدٌد شكر 15)بود
 بؽالن از ادامه كشت چؽندر صرؾ نظر نموده و در قدم اول به كارهاى تحقٌقاتى رو آورد.

 چؽندر در حال حاضر:
امرٌكا و شركا باالى افؽانستان و تشكٌل كنفرانس )بن( در  بعد از حمالت ٌازدهم سپتمبر باالى اٌاالت متحده و تهاجم نظامى

المان، ادارۀ براى افؽانستان در نظر گرفته شد كه تا حال بر سرنوشت ملت حاكم است و كار هاى انجام داده و كار هاى انجام 
 نداده كه بر همه گان هوٌداست و به شرح دوباره آن ضرورت دٌده نمٌشود.

سال هاى اخٌر به افؽانستان نٌرو فرستاده و كمك هاى مالى مٌنماٌد، المان است كه چه از نظر تعداد  ٌكى از كشور هاى كه در
هـ.ش( پروژه احٌاى مجدد 1414م)3445نٌروى نظامى و چه از نگاه كمك هاى تخنٌكى و مالى مقام واال دارد. المان در سال 

ه مشترك توسط وزارت هاى همكارى هاى اقتصادى و زراعت المان تولٌد چؽندر و شكر را در والٌت بؽالن بنا نهاد. اٌن پروژ
)از طرٌق موسسه بٌن المللى مواد ؼداٌى و زراعت ملل متحد( و چهار سرماٌه گذار خصوصى افؽان و وزارت زراعت 

كر انوالٌت بكار آؼاز افؽانستان پٌرٌزى شد و تالش دارد تا دهاقٌن بؽالن بار دگر قادر به تولٌد چؽندر با كٌفٌت شده و فابرٌكه ش
 نماٌد. اٌن پروژه مواد كمكى، پرسونل و تخنٌك اٌن مساعدت را آماده مٌسازد.
از فامٌل پرازٌت هاى )نٌماتود( به  Meloidcogyneشركت تازه اٌجاد شده با تركٌب فوق الذكر بزودى متوجه شد كه پرازٌت 

شركت طى تحقٌقاتى درٌافت كه اٌن پرازٌت در سال هاى چؽندرو ساٌر محصوالت زراعتى بؽالن شدٌداً صدمه مٌرساند. 
حاصالت چؽندر را از بٌن برده است. اٌن چؽندر بعد از سالها وقفه،  74حدود % 3447و  3447هـ.ش(،  1415م )3446

 دوباره بصورت امتحانى كشت مٌشد.
در سال بعدى حاضر نشدند تا ه.ش( متضرر شده بودند، 1416) 3447( و 1415) 3446چون دهاقٌن بؽالن در سال هاى 

ٌك دوره بسٌار كوتاه تولٌدى امتحانى داشت كه شكر  3447چؽندر كشت نماٌند. قابل تذكر است كه فابرٌكه شكر بؽالن در سال 
تولٌدى آن به بازار عرضه نشد. شركت جدٌد با اٌن كار خود مٌخواست تا تعمٌرات و ماشٌنرى فابرٌكه را آماده كار ساخته و 

 ت انجام شده را امتحان شود.ترمٌما
تصمٌم اتخاذ نمود تا از كشت تجارتى چؽندر صرؾ نظر نموده و فقط به انجام آزماٌشات زراعتى  3447شركت جدٌد در سال 

اكتفا نماٌد. هدؾ ازٌن آزماٌشات اٌن بود تا خاك والٌت بؽالن را مورد آزماٌش قرار داده و نوع بهتر تخم چؽندر را امتحان كند 
 (.54راى سالٌان آتٌه از آن استفاده نماٌد)تا ب
 مقاٌسه كشت نٌشكر وچؽندر در افؽانستان: -ج

براى مقاٌسه كشت نٌشكر و چؽندر به واقعٌت هاى مراجعه مى كنٌم كه در فصل قبلى قسماً انعكاس ٌافت. اٌن مقاٌسه نشان 
كدام ٌك با درنظر گرفتن عوامل مختلؾ تولٌدى و شراٌط مٌدهد كه كدام ٌك از ٌن دو نبات از نظر اقتصادى با صرفه تر است و 

 جوى اهمٌت بٌشتر دارد و تالش مٌكنٌم تا جنبه هاى مثبت و منفى هر دو كشت را  بطور خالصه تذكر بدهٌم:
د نكته با آنكه شاٌد در افؽانستان منطقه اى وجود نه داشته باشد كه نٌشكر و چؽندر هر دو در آن كشت شود، با آنهم تذكراٌن چن

 خالى از دلچسپى نخواهد بود:
مقدار آب مواد ضرورت براى آبٌارى مزرعه نٌشكر زٌاد است و تقرٌباً به سه برابر آب مزرعه لبلبو بالػ مٌگردد.  -الؾ

 بطورٌكه با مقدار آبى كه براى هر هكتار مزرعه نٌشكر به كار است، دهقان مٌتواند حد اقل دو تا سه هكتار مزرعه لبلبو و ٌا
 محصول دگر را آبٌارى كند.

ماه است، در حالٌكه فاصله بٌن كشت و برداشت چؽندر از  11 -13فاصله بٌن زمان كشت و حاصل بردارى نٌشكر بٌن  -ب
شش ماه زٌاد تر نٌست و دهقان مٌتواند در مدتٌكه به انتظار بهره بردارى نٌشكر مٌماند از ٌك واحد زمٌن دو ٌا سه محصول 

ى روؼنى و ٌا حبوبات دگر برداشت نماٌد و عاٌد حاصله ازٌن سه محصول بٌشتر از عاٌد عٌن واحد زمٌن چؽندر، دانه ها
 نٌشكر مٌباشد.

هـ.ش در جالل آباد نٌشكر كاشته، دهاقٌن بعد از 1417نٌشكر با قلمه كشت مٌشود. قرار اظهار ٌك دهقان اٌكه در سال  -ج
هاى نٌشكر را زٌر خاك ذخٌره مى كنند و به اٌن ترتٌب با كشت قلمه پولى براى  برداشت فصل براى تخم آٌنده دنده ها ٌا قلمه

تخم زراعتى نمى پردازند. در صورتٌكه دهاقٌن چؽندر كار بؽالن در سالهاى اخٌر )قبل از اوجگٌرى جنگها و بى امنٌتى( براى 
 تهٌه تخم چؽندر پول تادٌه مى كردند.

فعالٌت شركت قند بؽالن، تخم مورد ضرورت دهاقٌن چؽندر بصورت راٌگان تهٌه قابل ٌادآورى است كه در سال هاى اول 
 مٌگردٌد و همٌن شركت خرٌدار نهاٌى چؽندر دهاقٌن نٌز بود.
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هـ.ش نشان مٌدهد كه حاصل ٌك 1465حاصل ٌك هكتار نٌشكر به مراتب بٌشتر از حاصل ٌك هكتار لبلبو است. ارقام سال  –د 
(. 51تن محاسبه شده است) 17تن بوده، در حالٌكه حاصل ٌك هكتار زمٌن چؽندر در بؽالن  37.5لى هكتار نٌشكر در ننگرهار ا

تن براى  4تن براى نٌشكر و  1.15با الترتٌب  1417نظر به معلومات سالنامه جدٌد منتشر سال   1416اٌن ارقام براى سال 
امل تهٌه شده اند. ارقام درعٌن حال افت حاصلدهى ( كه بصورت قطع صحٌح به نظر نمٌرسد و با بى توجهى ك53چؽندر است)

 زمٌن هاى افؽانستان را منعكس مٌسازد كه بسٌار قابل تاسؾ مٌباشد.
زٌادتر مٌباشد كه نه تنها با واقعٌت هاى سالهاى قبلى  61.7در دو رقم فوق حاصل فى هكتار چؽندر نظر به فى هكتار نٌشكر %

تن  131م( فى هكتار مرزعه نٌشكر در اٌران 1574هـ.ش )1455ند. بطور مثال در سال افؽانستان بلكه جهان نٌز تطابق نمى ك
 (.54تن بوده) 35حاصل مٌداده، در حالٌكه چؽندر 

باقى مى ماند. تفاله نٌشكر اكثراً  Baggasseو تفاله  Molassesاز چؽندر و نٌشكر هر دو بعد از پروسس فابرٌكه اى مٌالس  -ر
لٌد برق و بخار فابرٌكات تولٌد شكر بكار مٌرود. در استرالٌا برق تولٌدى اٌن نوع پروژه ها حتى بحٌث ماده سوخت براى تو

 شامل شبكه هاى محلى برق مٌگردد. از باگاس همچنان براى تولٌد كاؼذ استفاده مٌشود.
وده است. ثالثاً از خاكستر م ٌك كارخانۀ تولٌد كاؼذ استرالٌا از گوشت ٌا تفاله نٌشكر كاؼذ نوع خوب تولٌد نم1553در سال 

 باگاس بحٌث كود براى مزارع نٌشكر و باؼها استفاده بعمل مى آٌد.
قابل تذكر است كه وقتٌكه در عصر اعلحضرت ؼازى امٌر امان هللا خان فابرٌكه تولٌد شكر در جالل آباد به كار انداخته شد، در 

كه متاسفانه هٌچگاهى عمالً فعال نه شد و هم در پالن هفت ساله پهلوى آن ٌك فابرٌكه كوچك كاؼذ سازى نٌز احداث شده بود 
انكشاؾ اقتصادى و اجتماعى افؽانستان احداث ٌك فابرٌكه كاؼذ سازى در ننگرهار در پهلوى فابرٌكه جدٌد شكر جالل آباد مورد 

 مطالعه قرار گرفته بود.
توان با ٌك پروسس پٌشرفته باز هم از آن مقدارى شكر  مٌالس شربت ؼلٌظ سٌاه رنگ باقٌمانده مرحلۀ تصفٌه شكر است كه مى

 (.55و كاربن داى اكساٌد مورد استفاده قرار مٌگٌرد) (RUM)بدست آورد و ضمنناً براى تولٌد الكل )اٌتانول(، الكل خوراكى 
تفاله بجا  64Kgتفاله چؽندر خوراك مقوى حٌوانات است. ٌك تن چؽندر بعد از استخراج شكر و تقطٌر آب و فشار تقرٌباً 

مٌگذارد. دهاقٌن تفاله را براى حٌوانات، خاصتاً در اٌام زمستان بسٌار سودمند مٌدانند. كنجاره ٌا تفاله شٌر حٌوانات شٌرده را 
 (.56زٌاد مى سازد)

برگ چؽندر نٌز خوراك حٌوانات است، بنا بر اٌن هر مزرعه تولٌد چؽندر و فابرٌكه تولٌد شكر مركز مهمى براى 
رى)گوشت، پوست، پشم و روده( و تهٌه لبنٌات مٌباشد. خواننده گان عزٌز به ٌاد دارند وقتٌكه حاصالت چؽندر در بؽالن به مالدا

هـ.ش(، ٌك فابرٌكه خوب لبنٌات در آنوال به فعالٌت آؼاز كرده بود كه شٌر، پنٌر و مسكه 1465حدود صد هزار تن رسٌد)
 شد و مردم با اشتٌاق آنرا خرٌدارى مٌكردند. تولٌدى آن در بعضى شهر هاى كشور عرضه مٌ

قابل تذكر است كه خود نٌشكر و چؽندر موارد مصرفى دگر نٌز دارد. نٌشكر به شكل قطعات كوچك جوٌده شده و جوس شٌرٌن 
صفٌه تولٌد مٌشود كه ٌك نوع شكر ت Gurآن نوشٌده مٌشود. ضمناً از نٌشكر در صفحات شرقى افؽانستان و چند كشور دگر گور 

 ناشده مٌباشد.
 چؽندر به مقاٌسه نٌشكر موارد مصرفى بٌشتر دارد كه بعضى آنها قرار ذٌل آند:

 برگ ٌك نوع چؽندر به حٌث تركارى بصورت منفرد و ٌا مخلوط با ساٌر نباتات پخته مٌشود.
ز رنگ آن براى سرخى بعضى مواد از چؽندر پخته در سالد ها استفاده بعمل مٌٌآٌد. از رٌشه هاى چؽندر واٌن ساخته مٌشود و ا

 (.57خوراكى مانند آٌسكرٌم، مربا، جلى، ساس، سلاير، فرنى باب و ؼٌره استفاده مٌشود)
 از برگ، رٌشه و گوشت چؽندر در ساختن بعضى ادوٌه هاى طبى نٌز كار گرفته مٌشود.

: ٌكى بعلت زٌاد بودن حاصل نٌشكر از فى شكر تولٌدى از نٌشكر نسبت به شكر چؽندر ارزان تر مٌباشد و اٌن به دو دلٌل -ز
 واحد زمٌن به مقاٌسه چؽندر و دوم زٌاد بودن مواد قندى نٌشكر نسبت به چؽندر.
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باٌن ترتٌب دٌده مى شود كه زراعت نٌشكر و چؽندر هر كدام داراى مزٌت هاى است كه باٌد بصورت علمى و فنى مورد بحث 
 (.57آٌنده آن طرح رٌزى شود)و بررسى گرفته و پالن هاى براى انكشاؾ 

در ادامه اٌن بحث بٌجا نخواهد بود اگر تذكر داده شود كه قبالً گفتٌم كه در افؽانستان منطقۀ وجود نه دارد كه در آن نٌشكر و 
ننگرهار چؽندر پهلوى هم زرع شود. اما مرحوم روح هللا حبٌب مولؾ كتاب )اقتصاد ما( به چنٌن منطقۀ اشاره نموده است: )... 

مركز تولٌد نٌشكر كه مواد اصلى شكر مٌباشد كه شكر آن نسبت به چؽندر خوبتر است و خٌلى ارزان تر تمام مى شود. عالوتاً 
طورٌكه عمالً تجربه شده است چؽندر هم در آن نتٌجه فوق العاده خوب داده است و مزٌت بېشتر آن در اٌن است كه در آنجا به 

ع نمٌشود ٌعنى بعد از برداشت فصل گندم چؽندر كشت مى شود در حالٌكه در دٌگر جاها چؽندر كلى چؽندر رقٌب گندم واق
رقٌب گندم واقع مٌشود و جاى گندم را مٌگٌرد و هم )اگر( در فابرٌكه از چؽندر و نٌشكر مشتركاً كار گرفته شود، اٌام كمپاٌن آن 

ن حساب چنٌن فابرٌكه كه مواد خام  آن را نٌشكر و چؽندر تشكٌل طوالنى بوده و تولٌدات اش ارزان و فراوان مٌباشد و به اٌ
 (51داده باشد تقرٌباً به دو چند ظرفٌت و اٌام كمپاٌن آن فابرٌكه كه ٌكى ازٌن مواد را به تنهاٌى مصرؾ دارد تولٌدات مٌكند()

و نٌز تولٌد شكر بصورت همزمان از  اٌن مسله قابل تامل مً نماٌد، زٌرا مولؾ محترم كتاب به كدام ماخذ دگر حواله نه داده
نٌشكر و چؽندر در ٌك فابرٌكه مشكل به نظر مٌرسد. فلهذا الى دستٌابى به ماخذ و منابع مورد اعتماد در مورد امكان كشت 

 همزمان نٌشكر و چؽندر در ننگرهار انتظار باٌد كشٌد و روى منابع احساساتى و ؼٌرعلمى حساب نه نمود.
 

 پاٌان فصل سوم
 

 آتی مطالعه فرمائٌد:های دوم اٌن نوشته را به کمک لٌنک و  لواا مٌتوانٌد فصل شم
 دومفصل 
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