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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       زی ى نب فواد محمد :ليکوال  ١٠-٠٣-٢٠١١  ني
 ىزراعتمتخصص 

 

 ؟ استهجزراعت افغانستان با چه مشکالتی موا
 

صد مردم ما در عرصه زراعت   در٨٠ها تقريبا  بر اساس بعضی برآورد. افغانستان يک کشور زراعتی است
 ٨٠اين رقم وابسته بودن مسقتيم  . خود را به دست می آورندۀخانوادمشغول کاراند و از اين طريق، غذا و احتياجات 

چرا که در مقايسه با . رقم قابل توجهی است  صد مردم افغانستان به زراعت در مقايسه با کشورهای همسايه در
بريم ي زراعت مصروف هستند، به آسانی پی مۀصد مردم آن در عرص  در٣٢کشوری مانند هندوستان که در حدود 

 شکل دهاقيناما متاسفانه زراعت در افغانستان تا کنون برای  . تا چه اندازه افغانستان به زراعت وابسته استکه
تا . های نوين زراعت به دور بوده است  و يا به عبارتی سنتی داشته و از موهبات تکنالوژی و شيوه» بخورنمير«

 احتياجات ندتوايخيز فراوان و آب کافی نم  های حاصل   زمين ما با وجود در اختيار داشتندهاقينبينيم   جايی که ما می
زراعت ما برای بارور شدن و تبديل شدن به يک صنعت قابل توجه در کشور، .  کوچک را تامين کنندًايک فاميل نسبت
اد اما با تاسف زي. های جديد زراعت است  گذاری، توجه دولت و مسووالن، و آموزش و ترويج شيوه  محتاج سرمايه

های زراعتی    وزارت زراعت و مالداری و سازماندولتی مسوول در اين رابطه، خصوصًا های دولتی وغير نهاد
  به همان شيوهزارع ما دقيقًا. اند  اند و اقدامات شايان توجهی را نداشته  المللی، در اين عرصه با قوت عمل نکرده  بين

 مانند زندگی پدرانش است؛  شانردند و به همين ترتيب زندگیک کند که پدرانش هشتاد سال پيش میيای زراعت م 
کردند، با  يتغييرات کوچکی که در دهه چهل و پنجاه زراعت ما را وارد مرحله جديدی م. بدون هيچ تغيير محسوسی

ايی به اين ترتيب ما هيچ وقت نتوانستيم در عرصه زراعت به خود کف. های داخلی ناکام ماندند سامانی  به شروع نا
های زندگی مردم ما اعم از اقتصادی،   پيشرفت زراعت، يک امر حياتی برای کشور ماست که بر تمام جنبه .برسيم

، به اين نکته مدر طول سفرها و ديدارهايی که از مناطق مختلف کشور داشت .سياسی و حتا امنيتی تاثير خواهد گذاشت
های دولتی و غيردولتی در  اگر نهاد.  مشکالتی مشابه مواجه استپی بردم که زراعت در تمام نقاط کشور ما تقريبا با

در اين جا مشکالت عمده زراعت افغانستان را به  .رفع آنها کوشش کنند، بدون شک زراعت ما متحول خواهد شد
صورت بسيار خالصه که در اين مجال، فرصت بحث مفصل درباره آنها نيست و در آينده و در مقاالت جداگانه هر 

 :کنم شان را جداگانه به بحث خواهم گرفت ذکر می امکد
در حالی که حضور . ها و مسووالن مسلکی حضور ندارند جات، راهنما  ها و قريه  در سطح ولسوالی .١

 آشنا نبودن متخصصان .مسووالن محلی مسلکی برای دادن مشوره به زارعان امری کامال ضروری است
های نادرست به   محيط افغانستان که در بعضی موارد منجر به دادن مشورههای زراعتی دولتی و خارجی با  سازمان

اند که آب و  های اصالح شده در مناطقی توزيع شده  حتا در مواردی ديده شده است بعضی از تخم. زارعان شده است
های هنگفت، نتيجه مطلوبی گرفته   صرف هزينهمدر چنين حالتی با وجود . شان مناسب نبوده است  هوا و خاک برای

       .های متخصصان گرديده است های اصالح شده و مشوره  باوری دهقانان به تخم  نشده و باعث دلسردی و بی
های زراعت  های آموزشی دوامدار برای دهقانان به منظور آگاه کردن زارعان از شيوه  عدم تطبيق پروژه .٢

  زارعان افغانستان نياز دارند از آفات، انواع و شيوه. ت در افغانستان شده استنوين، که منجر به سنتی ماندن زراع
      .سانی و مراحل مختلف کاشت و برداشت محصوالت مختلف آگاهی پيدا کنندبرهای آ پاشی، شيوه  های سم

 مختلف از شان در فصول  موقع برای زارعان تا محصوالت  های پايين و به  عدم توزيع مواد ضدآفت به قيمت .٣
     .شر آفات در امان باشد

 موجود نبودن يک تقويم زراعتی دقيق برای مناطق مختلف کشور تا بر اساس آن، محصوالت مختلف در  .٤
وجود چنين تقويمی در تمام جهان مرسوم است و کمک فراوانی به باال . اوقات معين و در مناطق معين کشت شوند

      .کند ور میهای زراعتی يک کش رفتن بازدهی زمين
های مورد نياز را برای کشاورزان فراهم  های زراعتی فعال در کشور وجود ندارند تا سهولت  کوپراتيف .٥

      .کنند
در تمام نقاط . های باال که بتوانند محصوالت مختلف را در خود ذخيره کنند نبود انبارهای مدرن و با ظرفيت .٦

       ·.ت مدرن کامال حياتی استکشور اعمار چنين انبارهايی برای يک زراع
اری و کشت و يهای ابتدايی آب  مدت برای زارعين جهت ارايه آموزش  های آموزشی کوتاه  عدم برپايی کارگاه .٧

      . از امکانات موجود استفاده اعظمی ببرنددتوانيهايی که به دهقانان ياد دهند چگونه م  کارگاه. برداشت محصول



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

های للمی   زمين. باره اراضی زراعتی افغانستان بر اساس يک سروی دقيق مسلکینبودن معلومات درست در .٨
چرا . های قابل کشت آبی هنوز مشخص نيستند و جای يک سروی تخصصی در اين زمينه کامال خالی است  و زمين

       .باشد های دقيق می  های زراعتی، اطالعات دقيق بر پايه سروی گذاری  که اساس سياست
 ضعف در بازاريابی برای فروش محصوالت  .های زراعتی برای حل مشکالت مالی دهاقين  بانکنبودن  .٩

     .زراعتی در بازارهای داخلی و خارجی
نبود يک استراتژی زراعتی دقيق و جامع، و جدی نگرفتن سکتور زراعت به عنوان يک سکتور کليدی رشد  .١٠

      .اقتصادی در افغانستان از جانب دولت
      .موقع کودهای کيمياوی و هدر رفتن آنها  يع درست و بهعدم توز .١١
مان اکنون از تجهيزات   دهاقين .فقر مفرط دهقانان و عدم دسترسی آنان به امکانات و تجهيزات زراعتی جديد .١٢

      .کنند ابتدايی چندصد سال پيش استفاده می
 .ر زراعتوجود خالی سياست حمايتی و تشويقی از جانب دولت برای رشد سکتو .١٣

 
 .اند  افتاده نگه داشته  مانده و عقب  اند و زراعت ما را پس  تمام مشکالتی که در باال گفته شد، دست به دست هم داده

المللی به زراعت افغانستان توجه بيشتری به خرج دهند و   های بين   که مقامات دولتی و سازمان استوقت آن رسيده
باور من اين است که افغانستان به رشد . برمشکالت کشور نقطه پايان گذارندبا رشد اين سکتور اقتصادی اجتماعی 

  .دهای آينده رقم زن  ای از مشکالتش فايق آيد و يک آينده روشن را برای نسل  تواند بر بخش عمدهيزراعتش م
  

 پايان
 

  


