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 11/11/3111                  احسان هللا آرینزی
 

 صنایع شكر در افغانستان:
 فصل چهارم

 

 نیشكر: -الف
 فابریكۀ كوچك شهر جالل آباد )غرب شهر( در عهد سلطنت امیر امان هللا خان تأسیسفابریكه شكر جالل آباد: با  -1

ریخى نشان میدهد أد. اسناد تر افغانستان برداشته شهـ، ش( اولین گام براى ایجاد صنایع شكر د 1111)اواخر سال 
ر اوایل همین سال قرار داد خریدارى یك فابریكه كوچك اما جدید و مجهز با )ماشین فابریك زنگر هوزن اكسین كه د

( كه بعد از 1) پوند استرلنگ به امضا رسید 12331شهر زانګرهوزن آلمان( رسانیده كابل به مبلغ  –گزلشافت 
گاه كوچك كاغذ سازى هم در پهلوى این رسیدن به افغانستان در قسمت غربى شهر جالل آباد نصب شد. یك دست

فابریكه اعمار گردیده بود. با اغتشاش سیاه بعدى بر تمام هستى نو بنیاد كشور خط بطالن كشیده شد و اقدامات 
 ۀنه شاه غازى متوقف گردید، فابریكوطنپرستا

كاغذ سازى از بین رفت و فابریكه شكر خساره 
 (.3مند گردید)

 
نمایى از هال تولیدى فابریكه شكر جالل آباد  - 1

 كه اكنون در حالت ویران قرار دارد.
فابریكه شكر جالل آباد با مدرن ترین ماشین 
آالت وقت مجهز بود. انرژى مورد ضرورت 
فابریكه توسط یك دستگاهى كه با آتش چوب 

ناً ازین انرژى مضشد.  مي تأمینفعالیت میكرد 
هم  تن وركشاپ كوچكىبراى فعال نگهداش

ترمیم و ساخت  مسؤولیتشد كه  استفاده مي
پرزه جات فابریكه را به دوش داشت. قسمتى از 

انرژى  تأمینتفاله زایدۀ فابریكه نیز براى 
 شد. فابریكه مصرف مي

شد، حكومت افغانستان تصمیم گرفت كه فابریكه شكر  تأسیسم آوانیكه ریاست انحصارات دولتى 1111در سال 
آباد را دوباره فعال سازد. انجینر )دیمل( جرمنى متخصص صنایع شكر براى انجام این كار توظیف شد.  جالل

موصوف بعد از مطالعات مفصل نظر داد كه خسارات وارده به فابریكه شكر آنقدر زیاد نیست و امكان ترمیم آن 
صله نمود كه ریاست انحصارات دولتى وجود دارد. مقامات حكومت وقت بعد  از مالحظۀ نظریات انجنیر )دیمل( فی

بعد از سروى و مطالعه كشت نیشكر در منطقه به ترمیم و فعال سازى فابریكه شكر جالل آباد اقدام نماید. متكى به 
فیصله فوق الذكر وزارت زراعت افغانستان یك متخصص المانى نیشكر )هاورز( را به ننگرهار اعزام نمود. راپور 

 بت و دلخواه بود.مطالعات هاورز هم مث
بر مبناى همین نظریه و تصمیم حكومت كار ترمیم تعمیرات و ماشین آالت فابریكه شكر جالل آباد در ماه عقرب 

آغاز شد كه پنج سال را در برگرفت و ( ادیتر - )در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد نادرشاههـ،ش 1111سال 
كارگر  نفر 88به فعالیت آغاز نمود. در آن وقت فابریكه با  1114افغانى در سال  33111111فابریكه با مصرف 

                                                           

1
 . متن كامل این قرار داد در ضمیمه این كتاب درج میباشد..1111قرار داد كارخانه قند سازى، مطبعه شركت رفیق،   

3
 .8 ص ،131، شماره 1123اتحاد مشرقى،   
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كه فابریكه بعلت استهالك  متأسفانه(. 1نمود) تن شكر تولید مي  1.3تن نیشكر  31ساعت كار از  8و كارمند در 
 (  2هـ.ش دوباره مسدود شد)1119زمانى ماشین آالت بار دگر با مشكالت روبرو گردید و در سال 

 نشان میدهد: 1118 -14اى جدول ذیل مقدار تولید شكر و قیمت تمام شد فى كیلوى آن را در سال ه
 

تولید شكر به  سالها
 تن

قیمت تمام شد فى 
 كیلو شكر به افغانى

فیصدى مواد 
 قندى نیشكر

1114 81.31 311.11 4.9-4.3 

1111 181.11 133.11 - 

1118 183.1 118.12 3.1 

 
 .19ماخذ: نیشكر و اهمیت اقتصادى آن، ص 

  3111111ریكه یك بار دگر آغاز گردید و در یك سال بمصرفهـ.ش عملیات فعالیت مجدد این فاب1132در سال 
 4ساله، از  11بعد از یك ركود  1133(. فابریكه مذكور در سال 3) افغانى تكمیل شده و آماده فعالیت تولیدى گردید

 تن شكر تولید نمود كه شرح آن از ینقرار است: 33.19تن نیشكر  313میزان الى ختم برج جدى با استفاده از 
 

یشكر خریدارى شده در دورۀ ن
 كمپاین 

 تن 313

 تن 119 شربت خام مستحصله

 تن 33.19 مقدار شكر حاصله

 
 .1133ماخذ: راپور هاى مدیریت قیمت تمام شد وزارت معادن و صنایع، سال 

 قیمت تمام شد فى كیلو شكر كمپاین مذكور قرار ذیل محاسبه شده است. 
 

 افغانى 813311   تن نیشكر 313قیمت 
 افغانى 319118  قیمت چوپ ارچه و پطرول 

 افغانى 142931  مجموع معاشات و مصارف ادارى
 افغانى  41384  استهالك ماشین آالت %11
 افغانى  38131  استهالك وسایط نقلیه و دفتر %11

 افغانى 3344143   جمله  
 

مى شود كه بسیار بلند  81.19شكر كیلو شود، قیمت تمام شد فى كیلو  33193در صورتیكه مبلغ مذكور تقسیم 
 است. 

 عواملى را كه باعث بلند رفتن قیمت تمام شد در فابریكه شكر جالل آباد شده بود ذیالً خالصه نموده میتوانیم:
 
میزان الى ختم برج  4كوچك بودن ظرفیت فابریكه شكر جالل آباد. طوریكه در معلومات فوق آمده فابریكه از  -1

تن مى شود. بدین ترتیب فابریكه به  2.21تن نیشكر مصرف نموده كه روزانه  313شود،  روز مى 112جدى كه 
كیلو شكر تولید نموده كه بمقایسه مصارف گزاف ادارى و تجارتى بسیار اندك  33اساس فیصدى فوق الذكر روزانه 

 و غیر اقتصادى میباشد.

                                                           

1
 .111، ص 1111 ,د مطبوعاتو مستقل ریاست ,1111 -24افغانستان كالنى   

2
 .1121و اتحاد مشرقى كلكسیون سال  32نیشكر و اهمیت اقتصادى آن در افغانستان، ص   

3
 .1133از راپور هاى مدیریت قیمت تمام شد وزارت معدن و صنایع، سال   
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تن نیشكر بود  8111روز كمپاین  111حاصله در معلومات آنوقته نشان میداد كه ظرفیت فابریكه از روى تجارب 
روز بمصرف  112تن نیشكر را در  313(. در حالیكه فابریكه در آن دوره صرف 4شود) تن مي 81كه روزانه 

 رسانیده بود كه بسیار اندك میباشد.
 اى نیشكر شده.روز را در برگرفته، باعث كاهش مواد قندى در ساقه ه 112طوالنى بودن دورۀ كمپاین تولید كه  -3

میباشد و اندازۀ آن در بخش هاى مختلف ساقه دگرگونى  31 – 1ساقه هاى نیشكر داراى سكروزى در حدود %
(. از طرف دگر نیشكر رسیده 1یباشد) 31و در بخش هاى پایینى تا % 1دارد. به گونه ایكه در بخش باالى ساقه %

(. زیرا با گذشت زمان مقدار مواد قندى نیشكر 8رداشت( باشد)ساعت بعد از ب 32 -18به فابریكه باید كامالً تازه )
 كاهش یافته و پروسس آن غیر اقتصادى میباشد.

تن چوب  191تن تفاله نیشكر  313مصارف كوره هاى بخار فابریكه گزاف بوده، چنانچه بر عالوه تخمین  -1
 بمصرف رسیده كه قیمت تمام شد شكر را باال برده است.

زیاد بوده كه باعث بلند رفتن قیمت تمام شد و  Melasseبعلت عدم استفاده از شربت دوم یا میالس ضایعات شكر  -2
 كم شدن تولید مجموعى فابریكه شده.

هـ.ش نشان میدهد كه ضایعات در سراسر عملیه تولید بسیار زیاد بود. جدول ذیل این 1133تجربه تولید سال 
 موضوع را بیشتر روشن میسازد:

 
 تن 11.91  فلتر پرسضایعات در 

 تن 1.21 ضایعات در پمپ هاى شربت
 تن 1.31  ضایعات در عملیه غلیان

 (9تن) 8.11  ضایعات در میالس
 
سال دوباره به فعالیت آغاز نموده بود، كارگران  11عدم موجودیت كارگران ماهر. چون فابریكه بعد از مدت  -3

چند نفر  1133گر مصروف شده بودند. براى عملیه تولید سال ماهر قبلى از فابریكه فاصله گرفته و به كار هاى د
كارگر ماهر از فابریكه شكر بغالن طور خدمتى به جالل آباد اعزام شده بودند. هویدا است كه عدم موجودیت 

 كارگران ماهر كیفیت تولیدى فابریكه شكر جالل آباد را متاثر ساخته است.
براى بار سوم از كار ماند،دگر فعال نشد. فعالً از سقف  1133اواخر سال بعد از آنكه فابریكه شكر جالل آباد در 

 تعمیرات و ماشین آالت فابریكه هیچ نشانى باقى نمانده است.
 فابریكه شكر پكتیا: -3

( پراگرافى تحت عنوان فابریكه هـ، ش1121 – 13پیشرفت پالن و تحلیل اوضاع اقتصادى افغانستان ) 13در صفحۀ 
سال قبل ساختمان یك فابریكه قندسازى در پكتیا طرح و ماشین  11ط شده كه خیلى جالب مى نماید: )قند پكتیا ضب

بنا بر عللى چند اعمار فابریكه صورت نگرفت تا اینكه در دوره پالن اول تصمیم  هاى مربوط هم خریدارى گردید.
ملیون افغانى  13فابریكه به مصرف  بناءً د. گرفته شد كه از ماشین ها تا جائیكه امكان دارد بهترین استفاده بعمل آی

هـ.ش تكمیل گردید. اما فابریكه قسماً در اثر كمى و قلت نیشكر هاى منطقه به صورت اقتصادى به 1111در سال 
 (.11تولیدات خویش ادامه داده نتوانست( )

الیت پكتیا را نشان میدهد. طوریكه دیده میشود این پراگراف واضحاً موجودیت یك فابریكه تولید شكر از نیشكر در و
در مورد فابریكه مذكور دستیاب شده  یاما سایر منابع وماخذ در ینمورد چیزى ندارد و جز پراگراف فوق معلومات

 نتوانست. 
احتمال قوى وجود دارد كه فابریكه موصوف قبل از عهد امان هللا خان و یا در عهد سلطنت اعلحضرت امان هللا 

كار نصب آن در نتیجه بروز اغتشاش بعدى به تعویق افتاده و یا اصالً فابریكه مذكور دیر خان خریدارى گردیده و 

                                                           

4
 .1133سال  -معلومات مدیریت قیمت تمام شد وزارت معادن و صنایع  

1
 .81گیاهان اقتصادى جهان، ص   

8
 .111زراعت نیشكر, ص   

9
 .1133سال  -راپور هاى مدیریت قیمت تمام شد وزارت معادن و صنایع  

11
 .13، ص 1123هـ. ش، وزارت پالن،  1121 – 13پیشرفت پالن و تحلیل اوضاع اقتصادى افغانستان   
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و احتماالً در عهد پادشاهى اعلحضرت محمد نادر شاه به افغانستان وارد شده  و یا شاید هم در عهد سلطنت 
هـ.ش 1113سال سال قبل از شروع پالن اول یعنى  11نادر شاه  خریدارى و وارد شده باشد. حاال اگر اعلیحضرت 

سال را از تاریخ نشر كتاب مذكور )پالن  11یعنى عهد سلطنت امان هللا خان و اگر  1113را حساب كنیم به سال 
 پنجساله( حساب كنیم به عهد سلطنت نادر شاه میرسیم.

هد: هـ،ش چنین تذكر مید1111( در مورد تدویر یك فابریكه قند سازى بعد ازسال 1121 – 13افغانستان كالنى )
فابریكه هاى جدید و بزرگتر كه تولیدات آن بصورت اقتصادى با امتعه خارجى رقابت كرده بتواند به  تأسیس)... 

سیستم با نكدارى عصرى  تأسیسایجاد تشكیالت مناسب براى اجراى عملیات سرمایه گذارى و اعتبارات یعنى به 
بانك ملى افغان( این نقیصه را رفع نمود. اولین بانك ) تأسیسم( 1912هـ.ش )1111ضرورت داشت. در سنه 

شركت سهامى )منظور بانك ملى( كه حكومت هم از نظر مالى و هم از سایر جهات بدان به صورت موثر معاونت 
نمود، موفق گردید كه بكار انداختن سرمایه هاى خصوصى در شق صنایع، فراهم نمودن اعتبارات مورد احتیاج و 

 (.11ابریكه هاى نسبتاً مهم چون پنیه، نساجى و قندسازى شروع نماید()ف تأسیسرهنماى تخنیكى به 
یك فابریكه قندسازى )دوم( در عهد سلطنت محمد نادر شاه گواهى میدهد و واضح است كه  تأسیساقتباس فوق به 

 خان منظور ازین فابریكه شكر جالل آباد نمیباشد. چه فابریكه جالل آباد بصورت یقینى در عهد سلطنت امان هللا
هـ.ش توسط ریاست انحصارات دولتى به كار انداخته شده، در 1112خریدارى و تورید شده و بار دوم در سال 

امروز از آن هیچ خبرى نیست و  متأسفانهحالیكه فابریكه یاد شده در سالنامه )كالنۍ( فابریكه شكر پكتیا میباشد كه 
عى كشور از آن تذكر بعمل نیامده است. اما كتاب پیشرفت پالن حتى در پالن پنجساله اول انكشاف اقتصادى و اجتما

هـ.ش بصورت خیلى مختصر و مبهم 1111و تحلیل اوضاع اقتصادى افغانستان از اكمال و فعال شدن آن در سال 
 خبر داده است.

یدارى نماید قابل تذكر است كه ریاست شركت قند بغالن میخواسته كه یك فابریكه دگر تولید شكر از نیشكر نیز خر
 (.13كه بروز جنگ دوم جهانى مانع تورید آن به افغانستان شده است)

در پالن هاى پنجساله اول، دوم و سوم انكشاف اقتصادى و اجتماعى افغانستان از اعمار كدام فابریكه شكر خبرى 
ند بحدى زیاد شود كه نیست. درین سالها تالش میشد تا كشت نیشكر در مناطق شرقى و لبلبو در بغالن، هرات و هلم

امكان احداث فابریكات تولید شكر عملى شده بتواند. مثلیكه در فصل نیشكر این كتاب ذكر شد، دولت افغانستان در 
آنوقت سعى میكرد كه از طریق ایجاد فارم هاى تحقیقى، تجربه انواع قلمه هاى بومى و وارداتى )مخصوصاً از 

اد حاصل فى هكتار زمین و ازدیاد فیصدى مواد قندى در نیشكر تولید هند( توسعۀ ساحۀ تحت زرع نیشكر، ازدی
 نیشكر را بیشتر سازد.

در مسودۀ پالن چهارم احداث یك فابریكه شكر مطرح شده ولى معلوم نیست كه فابریكه براى پروسس نیشكر تحت 
یث یكى از مواد اولیه حیاتى مطالعه قرار میگرفت یا چغندر؟ پالن مینویسد: )احتیاج ساالنه مملكت به شكر كه بح

هزار تن میباشد. تا اكنون امكان تولید شكر در داخل كشور محدود بوده و   11 -41محسوب میگردد در حدود 
 هزار تن تخمین میگردد. 9 -8باندازه سالنه 

ر پالن چهارم بنا بر آن احداث یك پروژه جدید در یكى از مناطق ایكه شرایط زراعتى و اقلیمي مناسب داشته باشد، د
 31 -11براى رفع احتیاج یك حصه شكر مواد ضرورت كشور پیشبینى شده است. ظرفیت فابریكه مذكور باندازه 

 (.11هزار تن در سال تخمین میگردد. مطالعات تخنیكى و اقتصادى این فابریكه شكر در پالن چهارم تكمیل میگردید)
مد داوود خان طرح شده بود در مورد انكشاف صنایع هـ.ش كه در وقت ریاست جمهورى مح1132در پالن سال 

شكر تذكراتى وجود دارد كه به توجه رسانیده میشود: )شكر از جمله ضروریات مبرم در كشور بوده احتیاجات 
تخمین میگردد كه بر اساس آن مقدار مجموعى احتیاج كشور به  4.3kgهـ.ش 1131مصرف ساالنه سرانه در سال 

 هزار تن تخمین گردیده است. 81-11اساس نفوس فعلى 
تقاضاى شكر كه مستقیماً متناسب است به آهنگ رشد نفوس و ارتقاى سطح زندگى مردم بیش از پیش توسعه یافته و 

 حكومت را در برابر معضله فشار بیالنس تادیات قرار میدهد.
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فته شد تا بمنظور تولید این ماده بر آن تصمیم گر بناءً هزار تن تخمین مى شود...  9-8تولید داخلى صرف به اندازه 
هـ.ش مطالعات مفصل این صنعت عملى شده و توقع میرود كه با انجام یافتن 1132در داخل كشور در سال 

 مطالعات به احداث و ساختمان فابریكات شكر اقدام شود.
الن و همچنان مطالعه فابریكه شكر هرات بظرفیت مطلوب اقتصادى و مطالعه احداث فابریكه جدید شكر در بغ

 (.12تن طى سال جارى تكمیل میشود() 41111فابریكه شكر ننگرهار بظرفیت مجموعى 
هـ.ش مسله مطالعۀ احداث یك فابریكه شكر از 1132طوریكه دیده میشود پالن انكشاف اقتصادى و اجتماعى سال 

 نیشكر را در ننگرهار مطرح نموده كه تفصیل زیاد ندارد.
فغانستان احداث این فابریكه را جدى تر مطرح میسازد: )والیت ننگرهار یكى از نقاط پالن هفت ساله جمهورى ا

مهم كشت نیشكر در كشور بوده و این كلتور  زراعت در آنجا سابقه زیاد دارد. مقدار حاصالت نیشكر در پالن هفت 
آن والیت احداث ن در ت 11111ساله رشد قابل مالحظه مییابد. به همین منظور یك فابریكه تولید شكربظرفیت 

میگردد. وجوه اسعارى این پروژه از كریدت ایران تمویل مى شود. سروى ابتدایى و مطالعات احداث این فابریكه 
تكمیل مى شود. تولید فابریكه در  1141آغاز و بعد از مطالعات مفصل اقتصادى و تخنیكى در سال  1133در سال 

 تن شكر تخمین میگردد. 13111مقدار  1141سال 
افغانى در نظر گرفته شده. این  211411111دالر و  14111111براى احداث این فابریكه در پالن هفت ساله 

 (.13نفر كار مهیا خواهد ساخت) 111پروژه براى 
پالن هفت ساله همچنان مقرر كرده بود كه به سلسلۀ احیاى مجدد دستگاه هاى صنعتى موجوده، فابریكه قبلى شكر 

تن شكر، دوباره به فعالیت  1111الیان متمادى بدینسو راكد باقیمانده، در سال دوم بظرفیت سالنه جالل آباد، كه از س
 (.14افغانى بر آورد نموده بود) 3211111آغاز خواهد كرد. دولت مصارف این احیاى مجدد را 

چند  2.4د كرد كه تن شكر تولید خواه 33111فابریكات شكر بغالن )سابقه و جدید( و فابریكه شكر هرات، ساالنه 
 (.11احتیاجات داخلى را مرفوع خواهد ساخت) :43هـ.ش بوده و 1132سال 

 پیشبینى مصارف فابریكه جدید شكر ننگرهار و احیاى فابریكه قبلى در ضمایم پالن هفت ساله ذیالً انعكاس یافت:
 

 فابریكه سابقه فابریكه جدید مشخصات شماره 

سال آغاز  1
 پروژه

1134 1133 

 1133 1141 ل ختم پروژهسا 3

 - 11111 ظرفیت ناصبه 1

ظرفیت عملى  2
 اولى

13111 1111 

 14111111 سرمایه گذارى 3
 دالر

211411111 
 افغانى

3211111 
 افغانى

بودجه دولت  كریدت ایران منبع تمویل 4
 افغانستان

 
 .49ماخذ: ضمایم پالن هفت ساله، ص 

فابریكه قبلى بعلت كودتاى ثور و سقوط دولت جمهورى افغانستان عملى  احداث فابریكه جدید شكر ننگرهار و احیاى
 نگردید و تمام پالن هاى مطروحه نقش آب شد.
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بعد از كودتاى ثور، تهاجم نظامى ارتش سرخ اتحاد شوروى، دورۀ انارشیزم و جنگهاى داخلى، سالهاى حكمروایى 
در مورد رشد زراعت نیشكر در صفحات شرقى كشور و طالبان و سالیان بعد از آن تا امروز هیچ نوع عالقمندى 

احداث فابریكه شكر در آن مناطق بمشاهده نرسیده و قسمت زیاد انرژى دولت و مردم در جنگها، مهاجرت ها، 
آواره گى ها و دفع تجاوزات خارجى ضایع شده و آرمان شریفانۀ آبادى افغانستان همچنان در سطح یك آرزو باقى 

 مانده است!
 
 غندر:چ -ب

هـ.ش شركت سهامى قند به غرض مطالعۀ امكانات تولید شكر در كشور از طرف بانك ملى 1111در برج ثور 
سهم آن به بانك مذكور تعلق داشت. این شركت بعد از   13شد كه % تأسیسافغانى  11111111افغان با سرمایه 

ده قند بغالن است كه با تورید و فعالیت آن توجه به خرید دو فابریكه قند سازى اقدام كرد. اولى فابریكه موجو تأسیس
خاص مبذول گردید و خیلى زود آماده كار تولیدى شد. ماشین آالت این فابریكه از كمپنى سكوداى چكوسلواكیا 

هـ.ش شروع 1119خریداردى شده و با همكارى متخصصین آن كشور در والیت بغالن نصب و در اواخر سال 
دستگاه تولید انرژى فابریكه را تعویض نمود، زیرا دستگاه مذكور  1131د در سال بكار كرد. شركت سهامى قن

توسط آزوت وارداتى فعالیت مینمود و چون آزوت بعلت اثرات ناگوار جنگ جهانى اول بطور منظم وارد شده نمى 
ه قند بغالن را از توانست، لهذا كارگران داخلى فابریكه وسایلى را آماده ساختند كه انرژى مورد ضرورت فابریك

 ذغال سنگ تهیه مینمود.
افغانى قرضه را براى رفع مشكالت اقتصادى شركت سهامى  3111111هـ.ش مبلغ 1111دولت افغانستان در سال 

هـ.ش به ظرفیت اعظمى خود كار كرده 1121 – 1119قند به اختیار آن گذاشت. فابریكه قند بغالن از سال 
هـ،ش هم تولید فابریكه سیر منظم و صعودى 1121ت آن مهیا نبود. بعد از سال نتوانست. زیرا چغندر مورد ضرور
 (.18نه داشته، گاهى زیاد و یا كم میشده)

فابریكه دومى كه از )ماشین فابریك زانگر هوزن اكسین گزلشافت( كشور المان خریدارى میشد، بعلت جنگ معطل 
 (.19گردید)

اجتماعى افغانستان مورد تطبیق قرار گرفت. در پالن  -ف اقتصادىهـ.ش اولین پالن پنجساله انكشا1113در سال 
هاى پنجساله اول، دوم و سوم، در مورد انكشاف صنایع شكر از چغندر تذكراتى وجود دارد كه به توجه رسانیده 

 میشود.
اى فابریكه در پالن اول پنجساله از احداث كدام فابریكه جدید صحبت نشده ولى از خریدارى یك دیگ بخار جدید بر

دالر امریكایى  111111شكر بغالن و نصب دستگاه سپریت كشى یاد میكند كه از میالس سپریت میساخت و هردو 
 مصرف داشت.

در پالن دوم چیزى درینمورد بنظر نمیرسد. در پالن سوم در مورد احداث یك فابریكه تولید شكر در والیت هلمند 
اعت در فارم هاى تحقیقاتى خود در وادى هلمند از كشت امتحانى چغندر تذكراتى وجود دارد، چون قبالً وزارت زر

تن در هلمند ساخته  31111نتایج مطلوب به دست آورده بود، لهذا تصمیم بر آن شد تا یك فابریكه شكر بظرفیت 
دید. احداث تن چغندر نیاز داشت كه باید از ولسوالى هاى هلمند فراهم میگر 112111شود. تولید این مقدار شكر به 

 افغانى ضرورت داشت كه از منابع خارجى و داخلى تهیه میگردید.  31111111دالر و  2111111 این پروژه 
پالن سوم در بخش صنایع مینگارد كه در نتیجۀ انكشاف فابریكه شكر بغالن و هم فابریكه ایكه قرار است در هلمند 

 (.31الن درین مورد جزئیات بیشتر ندارد)ساخته شود، تولید مجموعى شكر افزایش خواهد یافت. پ
در همین پالن بمنظور انكشاف سكتور زراعت در افغانستان احداث یك فابریكه تولید كود كیمیاوى در شمال كشور 
مد ظر گرفته شده بود كه مى بایست با استفاده از گاز طبیعى مكشوفه در شبرغان فعالیت مینمود. ظرفیت این پروزه 

ك بود كه میتوانست بر عالوه كود یوریا، امونیاى مایع، گاز نایتروجن و اكسیجن نیز تولید كند. تن امونیا 11111
 افغانى پیشبینى شده بود.  181111111دالر و  32311111مصارف این پروژه 
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طبیعى است كه تولید كود یوریا بقمیت ارزان در داخل كشور زمینه آن را مسیر میساخت تا تمام محصوالت 
اعم از حبوبات، دانه هاى تیلى، كشت هاى علوفه اى و نباتات صنعتى زیادتر شده و در نتیجه مواد خام  زراعتى

 (.31زراعتى كافى در اختیار فابریكات پروسس آن گذاشته شود)
هـ.ش مینویسد كه شكر یكى از مواد خوراكى مورد ضرورت اشد مردم افغانستان بوده و 1132پالن انكشاف سال 

و مطالعات مقدماتى سه پروژه تولید شكر در بغالن )پروژه جدید(، هرات و ننگرهار خبر میدهد. در  از كار سروى
نظر بود كه فابریكه شكر ننگرهار از نیشكر و فابریكات بغالن و هرات از چغندر بحیث مواد خام استفاده كنند. البته 

 درین پالن از فابریكه هلمند ذكرى بعمل نیامده است.
 (.33تن شكر تولید خواهد كرد) 41111د كه این سه پروژه بعد از آكمال ساالنه پالن میگوی

هـ.ش( میرسد كه به رشد و انكشاف  1141 -1133بعد نوبت به پالن هفت ساله انكشاف اقتصادى و اجتماعى )
و  زراعت نیشكر و چغندر و احداث فابریكات تولید شكر بصورت جدى پرداخته و آن را از جملۀ وظایف عمده

 اساسى دولت جمهورى افغانستان قرار داده است.
تفصیالت بخش صنایع سكتور دولتى پالن هفت ساله مینگارد كه تقاضاى مردم به شكر بعلت رشد نفوس، رشد 

تن  91111هـ.ش( به  1141عواید سرانه و توزیع مناسب عاید سال به سال زیاد شده و در اخیر پالن هفت ساله )
 11411بظرفیت اعظمى فعالیت نموده و  1132اس معلومات پالن فابریكه شكر بغالن در سال بالغ میگردد. به اس

 مصرف مجموعى شكر همان سال را نشان میدهد. 31تن شكر تولید نموده كه%
پالن بخاطریكه با تولید بیشتر شكر در داخل كشور از فرار اسعار جلوگیرى نموده، زمینه هاى وسعت ساحات كشت 

در را فراهم نموده و از طریق احداث فابریكات سطح استخدام صنعتى را باال ببرد، ساختن سه فابریكه نیشكر و چغن
 تــن در جریان پالن هفت ساله در نظر گرفته بود كه جزییات آن 81111تولید شكر را بـظـرفیت نهایى 

 قرار ذیل است: 
یك  تأسیسچغندر در افغانستان میباشد. از همینرو فابریكه جدید شكر بغالن: بغالن یك منطقه مساعد براى كشت  -1

فابریكه جدید از فابریكه فعلى شكر  تأسیستن در پالن هفت ساله گنجاینده شد. بعد از  31111فابریكه بظرفیت 
 بغالن بحیث یك ظرفیت احتیاطى استفاده خواهد شد. این پروژه از طرف دولت كویت تمویل میگردد.

آغاز میگردد.  1133ى فابریكه شكر بغالن تكمیل شده و كار عملى ساختمان آن در سال مطالعات اقتصادى و تخنیك
ملیون  14111111تكمیل گردد. مصارف این پروژه در پالن هفت ساله  1141پیشبینى شده بود كه پروژه در سال 

 .نفر زمینه كار را فراهم میساخت 1111افغانى پیشبینى شده بود كه براى  211411111دالر و 
فابریكه شكر هرات: هرات براى كشت چغندر امكانات وافر دارد. فعالیت هاى ترویجى و نتایج كار هاى فارم  -3

هاى تحقیقاتى نشان میدهد كه امكان ازدیاد حاصالت چغندر در هرات وجود دارد. ازهمینرو در نظر است كه یك 
 تن در هرات اعمار شود. 28111فابریكه بظرفیت 

 32111هـ.ش آغاز شده و مرحله اول فابریكه بظرفیت 1134دى و تخنیكى این پروژه در سال كار سروى اقتصا
افغانى و   813111111دالر و  13111111تكمیل خواهد شد. مصرف مجموعى این پروژه  1141تن در سال 

افغانى مى شود كه از طرف دولت كویت و دولت   214411111دالر و  14111111مصرف مرحلۀ اول آن 
 (.31فغانستان تمویل میگردد)ا

فابریكه شكر ننگرهار: ننگرهار از مناطق مهم زرع نیشكر در افغانستان است و این كلتور در آنجا سابقۀ  -1
تن شكر  11111طوالنى دارد. در نظر است كه كشت نیشكر در ننگرهار توسعه بیابد و فابریكۀ به ظرفیت  ساالنه 

رى این پروژه از مدرك قرضه دولت ایران تمویل میگردد. سروى مقدماتى در ننگرهار اعمار شود. مصارف اسعا
به  1141آغاز و فابریكه بعد از آكمال مطالعات تخنیكى و اقتصادى در سال  1133فابریكه شكر ننگرهار در سال 

 در پالنتن شكر تولید میكند. مصارف اعمار این فابریكه  13111پایۀ آكمال خواهد رسید. فابریكه در سال اول 
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افغانى در نظر گرفته شده كه براى یكهزار نفر كار مهیا  2114111111دالر و   14111111 هفت ساله
 (.32میسازد)

احیاى مجدد فابریكه موجوده شكر ننگرهار: متكى به پالیسى دولت مبنى بر استفادۀ مطلوب از دستگاه هاى  -2
ز سالها باینطرف راكد میباشد، احیا شده و در سال دوم موجوده صنعتى كشور، فابریكه فعلى شكر جالل آباد كه ا

اجتماعى افغانستان با ظرفیت ساالنه یكهزار تن بفعالیت آغاز خواهد كرد. پروژۀ  -پالن هفت ساله انكشاف اقتصادى
 (33افغانى از بودجۀ دولت احیا مى گردد) 3211111با مصرف  1133متذكره در سال 

 
، مقدار 1141هفت ساله انكشاف اقتصادى و اجتماعى افغانستان قادر میشد كه در سال  پالنبا تطبیق پروژه هاى 

 تن شكر تولید نماید. جزئیات موضوع در پالن هفت ساله قرار ذیل است: 41111
 
 

  تولید به تن -سالها پروژه
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 .134الن هفت ساله، ص ماخذ: ضمایم پ

( ارتقا داده و در عوض 1141تن ) 41111( به 1131تن ) 11411تطبیق این پالن تولید شكر در افغانستان را از 
 (.34تن كاهش مى یافت) 12111تن به  31111واردات باوجود ازدیاد تقاضا از 

اجتماعى افغانستان  -كشاف اقتصادىهمانطوریكه در فصل قبلى تشریح شد با كودتاى ثور تطبیق پالن هفت ساله ان
( در تاالبى از خون غرق است و همه آرزوهاى 3113متوقف شد و كشور ما مسیرى را در پیش گرفت كه تا حال)

وطنپرستانۀ مهین دوستان افغانستان با خاك یكسان شد و قدم هاى  نخستین انكشاف اقتصادى و اجتماعى كشور در 
نیز به سرابى میماند كه هر قدر به   ه تا هنوز حل نشده و امید احیاى دوبارۀ آننطفه با مشكالتى روبرو گردید ك

 پیس میتازیم ازین سراب بى سر و ته بیرون نمیرویم.
كه آقاى حامد كرزى رییس دولت افغانستان است و تحت زعامت وى حكومات موقتى، انتقالى و  1191 – 1181از سال 

هنوز هم تمام انرژى دولت در جنگ سپرى میشود و فرصت، امكانات، ظرفیت وارادۀ  متأسفانهانتخابى را تجربه كردیم، 
پرداختن به كار بزرگ آبادى افغانستان نتایجى بسیار ملموس ندارد. طى این سال ها چند وزیر پالن یا اقتصاد جنگ 
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ه ها و تولید شكر را بسیار جدى ساالرانى بودند كه فقط به خود و تنظیم خود فكر میكردند و مسایلى همچون احداث فابریك
 نگرفته اند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمایى از عمارت مخروبۀ فابریكه شكر جالل آباد. 3

 
 

 


