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  م٢٨/٠٩/٢٠٠٨                         ديپلوم انجينير کريم عطائی
  
  

  غفلت قابل جزا در زراعت افغانستان
  قلت مواد خوراکی نظر به فساد اداری و عدم موجوديت وسايل

  درهند، اندِرآ سپالينگ) ِان ِست ِست(از نامه گار 
  
 هر هفتم افغان اکنون به  مواد خوراکی از طريق کمک .در سال آخر نرخ گندم در افغانستان به دوچند باال رفته است

متخصصين هم نطراند که برای يک انکشاف اقتصادی دير پای . ولی اين کمک موقتی کوتاه مدت است. احبياج دارد
  .ضرورت سرمايه گذاری در سکتور زراعت حتمی پنداشته می شود

  
  
  
  

در يکی از مارکيت های کابل کمک های 
  ل می گرددمواد خوراکی ارسا

  
  

  کابل، اخير جوالی
عنايت اهللا خوراکه فروش در سخی مارکيت در مرکز کابل روی قالين دبل نشسته و به  انتظار خريدار می باشد ولی 

. صرف چند گدا طلب خيرات می کنند. در قبل از ظهر امروز خريداری به ديده نمی رسد. مشتری نا پيداست
چطور چيزی خيرات بدهم در « : ارا از خود می راند و دشنام کنان می گويد سالۀ به بد ُخلقی آنه٢٤فروشگار

يک زن در زير . » صورتيکه تمام روز يک پول هم فروش نداشته َام؟ من بايد شکم سه طفل خود را نيز سير کنم
 اين دکان را عنايت اهللا. برقع، گريه کنان تاوقتی دست تکدی دراز می دارد که آن مرد ناچارکمی تيل به او می دهد

مرد جوانِ  ريشدار بيان می دارد که در سه سال اول فروش . م با پدرش باز نمود٢٠٠١بعد از سقوط طالبان در سال 
ولی در سال جاری . آنزمان وضع اقتصادی چنين بحرانی نبود و مردم کافی پول دار بودند تا چيزی بخرند. خوب بود

  .ه استنسبت سعود ناگهانی نرخ ها خريدار کم شد
  

  نرخ بلند انفالسيون و راکد ماندن مزدها
امتعه ای را .  افغانستان شديداً  به واردات احتياج دارد. خوراکه فروش برای اين بحران حکومت را مسؤل نمی داند

انفالسيون در افغانستان نتيجۀ . که او بفروش می رساند مانند آرد، برنج و دال از پاکستان می آيند، تيل از دوبی
اين چنين متمايز مانند عنابت اهللا کمتر کسی مسايل را . منطقی نرخ های بلند بازار های جهانی مواد خوراکی  است

  .اکثر افغانها مايوس هستند از اينکه از ميليارد ها دالر کمک های جامعۀ ملل، مستفيد نگرديده اند. می بيند
به اساس نظر .  مفسد و مامورين غرق شده استبه واقعيت قسمت اعظم پول های کمکی در جيب های سياسيون

ً  نصف پول های کمکی به شکل معاش يا قيمت مواد دوباره به کشور های کمک دهنده  متخصصين اقتصاد تقريبا
ولی . چندی از افغانهای که در موسسات خارجی و يا يونو کار يافته اند امروز معاش خوب دارند. جريان يافتهاست

در برابر نرخهای بلند مواد خوراکی معاشات در سال های اخير بکلی . بل ترحم به سرمی برنداکثرمردم درغربت قا
با اين عايد به هيچ .  دالر معاش دارند١٠٠ دالر ، پوليس و عسکر ٥٠مامورين ملکی معادل ماهانه . تغيير نکرده اند

ايد در پهلوی والدين و اطفال هم چنان وجه گذارۀ يک فاميل بزرگ شده نمی تواند زيرا کسی که کاردارد عموماً  ب
  . خواهر و برادر بی کار  را نيز  باخود داشته باشد
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 احصاييه بی -مليون تخمين می گردد٣٥ و ٢٨ بين –در کشوری که حتی در شمار نفوس اش بايد تشبث به عمل آيد 
 زيادی گدايان در کابل شاهد از آن موجوديت تعداد. بيکاری بايد بيسار بلند باشد) نرخ(سهميه . کااران وجود ندارد

گل آغا يک تن از . در ميدان کوته سنگی در غرب کابل روزانه هزارها روزمزد انتظار يک کار را می کشند. است
بعد از سالهای دراز جنگ هيچ . او از واليت مرکزی وردگ، به اميد اينکه کاری پيدا کند، بکابل آمده است. آنهاست

 دالر در روز حاضر هستند هرکاری را که ميسر گردد ٤برای . ر، مسلکی را نياموخته انديک از مردان منتظر کا
گل آغا می گويد، در نهايت ممکن هر دو الی سه روز . ولی عرضۀ کارگر زياد و تقاضا برايش کم است. انجام دهند

حتی اگر نان « يان می دارد  ساله ب٣٧شکايت کنان اين مرد . درهفته در کدام تعمير زير ساختمان کار ميسر گردد
 نفر روز مزد های بر افروخته که در ٥٠از جملۀ تقريباً  . »خشک بخوريم، عايد من برای هفت سر فاميلم کافی نيست

ما منتظر بوديم که با حکومت انتخابی زندگی بهتر خواهد شد « ضمن ما را احاطه گرده اند، يک مرد مسن می گويد،
قدرتمندان همه پول های کمکی را در جيب می اندازند وما نمی .  ما هيچ چيزی نگردولی رئيس جمهور کرزی برای

  ».دانيم شکم اطفال خود را چطور سيرکنيم
. درکابل ، ريچارد کورسينو،تائيد می کند که وضع نهايت بحرانی است) WFP( امر ادارۀ پروگرام غذائی جهانی 

% ٦٠در سال جاری بين ماهای جنوری و اپريل برعالوه . ودم  بيش از دو چند سعود نم٢٠٠٧نرخ گندم در سال 
در جبهۀ نرخها ). نرخ گندم مهم است زيرا نان خشک خوراک عمدۀ افغانها می باشد( ديگر افزودی نرخ به عمل آمد 

همزمان .  به سال گذشته خراب تر استتنقيصی انتظار برده نمی شود زيرا حاصالِت امسال نظر به خشکسالی نسبت،
همسايگان افغانستان، پاکستان و ايران که از آنها قسمت زيادی مواد خوراکی وارد می گردد، نظر به قلت حاصالت 

  .صادرات مواد خوراکی را محدود ساخته اند
  

  وابسته به کمک
شمالِ  کوهسار کشور قريه جات مکمل از . اخيرماه می اولين اطالع مرگ از گرسنگی از واليت سمنگان بدست آمد

بعد از ) وی ِاف پی (حکومت و . به دره ها پناه آورده اند زيرا خوراک و آب نوشيدنی ديگر در اختيار ندارند
  مليون انسان که ازمرگ ٢،٥  مليون دالر بدست آوردند و با آن ٧٧م مبلغ ٢٠٠٨درخواست کمک شروع سال 

ضمناً  به اساس بيان مرکز تحقيقِ  ريسرج . ولی با آن هم از بحران کاسته نشد. تندگرسنگی تهديد می شدند، نجات ياف
می ) وی ِاف پی (کورسينو می گويد، . خانواده ها نمی توانند بصورت کافی تغذيه شوند% ٣٥و پاليسی افغانستان 

ن ياری نجات از گرسنگی  مليون محتاجان افغا٤،٥ ماه آينده به ١٢خواهد مجددًا درخواست کمک بدهد تا در ظرف 
ولی متحصصين اخطار کنان اشاره دارند که کمک های رفع احتياج کوتاه مدت راه حل دوامدار نيست . رسانيده شود

  % ٨٠تاحال در بازسازی اين سکتور که ار آن .  و اقدام اساسی در انکشاف زراعِت کشور اجتناب نا پذير است
ميليارد دالر کمک های خارجی در ١٥از .  بايد مقصر آن سرزنش گرددمردم زندگی می کنند،  غفلت شده است و

درکابل ) ِاف ِا او(آمر دفتر . مليون دالر در سکتور زراعت سرمايه گذاری گرديده است٣٠٠شش سال اخير صرف 
گر بيان داشت که افغانستان می تواند حتی خود اتکاء گردد و در اوسط مدت صادر کنندۀ توليدات زراعتی باشد ا
تنها . سرمايه گذاری بيشتر در ساختمان سيستم های آبياری، توزيع تخم بهتر بذری و تربيه دهقان، صورت گيرد

درحال حاضر صرف درجنوب آبياری به عمل می آيد و ( توسط آبياری زمين های زراعتی در شمال و غرب کشور 
  .انند دوچند گردند، توليدات زراعتی می تو)در باقی ساحات از باران استفاده می شود

او می گويد، در کنفرانس پاريس .  به بيان آرين شريفی گويندۀ وزارت ماليه، حکومت به غفلت خود ملتفت است
 الی ٤،٥ سال آينده برای اين سکتور ٥در . ستراتيژی ملی مورد بحث قرار گرفت و درآن به زراعت الويت قايل است

ا انکشاف بيشتر زراعت می شود در دراز مدت ديفيسيت بودجۀ تجارتی ب.  ميليارد دالر در نظر گرفته شده است٥
 ميليارد و ٣کشور به ) ٢٠٠٨الی مارچ (امين فرهنگ وزيرتجارت می گويد، واردات سال اخير مالی . تالفی گردد

 ٣٠ او برای رفع مسؤليت عالوه می کند، وضع بحرانی صادرات در.  دالر مليون بالغ می گرديد٤٥٤صادرات آن به 
منطقۀ صادراتی را پيشبينی کرده است که در ٩حکومت در ستراتيژی انکشاف ملی . سال جنگ جای تعجب نيست

فرهنگ اميد می کند که در چند سال آينده افغانستان . آنها کشت و تهيه ای توليدات زراعتی از پيش برده می شوند
و غيره توليدات زراعتی، در پهلوی مربا ها و ) کتازه و خش(بتواند توليدات عنعنوی خود را از قبيل ميوه جات 

  .شربت های ميوه صادر نمايد
  

  پول های گم شده
حکومت و کشور های کمک کننده در نظر از اهميت زراعت در انکشاف . خوشبين نيست) ِاف ِا او(ولی آمر ادارۀ 

هم يک قسمت قليل از پول های که در در سکتور زراعت باز. کشور معتقد اند اما در عمل اولويت ها تغيير نکرده اند
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. اظهارنظر متخصصين افتصادی نيز محطاتانه است. افغانستان سرمايه گذاری می گردند، تخصيص داده می شود
يکی از مشاورين حکومت عقيده دارد که گرچه نظر به بحران فعلی مواد غذائی کشور های کمک کننده کمی بيشتربه 

 چون سالهای دراز درين سکتور غفلت شده، در وزارت مربوط نه مامورين اليق و سکتور زراعت تو جه داردند ولی
در قدم اول بايد تشکليالت  الزم روی دست گرفته شود قبل از اينکه به مصرف بی جای . جود دارند و نه مشاورين

اما . در برخواهد داشتاگر پول و عده شدۀ پاريس بدرستی بکار گرفته شود به يقين نتيجۀ مثبت را . پول اقدام گردد
  .نسبت به توسعۀ فساد اداری يک مقدار بسيار قليل اين پول  هدفمندانه به مصرف خواهد رسيد

  
  پايان

  
 


