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  م١٠/٠٤/٢٠٠٨                                               کانديدای اکادميسين سيستانی
  

   قرن بيستم٧٠پايه های عمدۀ اقتصاد ملی در دهه 
  

 فيصد عوايد غيرخالص ملی از طرق ۶٧ازبررسی اوضاع اقتصادی کشور در دهۀ هفتاد قرن بيستم برمی آيد که تا 
بنابرين ) ٢.(فيصد از راه صنايع ومعادن تهيه ميشد٣وصرف ) ١( تدارک ميگرديدزراعت ومالداری وصنايع دستی

زراعت ومالداری وصنايع دستی وتجارت دهاتی، پايه های اساسی اقتصاد فيودالی متکی ميتوان اذعان کرد که 
فوق  فيصدنفوس کشوربشمول کوچيها برای معيشت خود متکی به فعاليت های ٨۵-٨٧برروش دستی توليد بوده و

فيصد نفوس شهری کشور را دستگاه اداری دولت، سکتورصناعتی، تجارت شهری ١٣-١۵ومتباقی . الذکر بودند
  :جدول ذيل بيانگر يک چنين واقعيتی است. وتوريزم وسکتورترانسپورت جذب مينمود

  
  ١٩٧۵-١٩٧۶محصول خالص داخلی ونفوس اقتصادًا فعال درسالهای 

  تعداد استخدام           فيصد جمع کل فيصد محصول خالص ملی        ملياردافغانی                سکتورها                  
  ۵٢/ ٩                  ٢۴٩١/ ٨                               ۵۵/ ۴                    ۵٣/ ٨١زراعت ومالداری             
  ١٧/ ٩                    ٨۴٣/ ۶                                  ٧/ ٩                       ٧/ ٧٠صنايع دستی                   
  ٠/ ٩                      ۴٠/ ٧                                   ٣/ ۵                       ٣/ ۴٠صنايع ومعادن                 

  ٠/ ٩                      ۴۴/ ٧                                   ٢/ ٢                      ٢/ ١٧تعميرات                          
  ۵/ ۵                    ٢۵٧/ ٣                                 ١٢/ ٢                   ١١/ ٨٢ترانسپورت ومواصالت        
    ١۴/ ٧                   ۶٩١/ ۶                                   ٨/ ٩                      ٨/ ۶۴خدمات                            
  ۶/ ٠                    ٢٨٢/ ٧/**                                   ۶*                     ۶/ ٠٩ساير سکتورها                  

  )       ٣ (١٠٠                   ۴٧١٠/ ٠                               ١٠٠/ ٠                    ٩٧/ ٠٩                         جمع کل 
  

 فيصد محصول خالص ۶٣/ ٣با توجه به جدول فوق معلوم ميگردد که زراعت ومالداری وصنايع دستی مجموعًا 
بالغ ميگرديد )  نفر۴/ ٧١٠/ ٠٠٠(داخلی را تدارک مينمود وهمچنان ميزان نفوس يا نيروی اقتصادًا فعال کشور به 

  .که تقريبًا يک سوم نفوس کشور را مصروف انواع فعاليت های توليدی وغير توليدی نشان ميدهد
برای آنکه برعمق موضوع بيشترآگاهی حاصل آيد، شرحی مختصر در موردهريک از پايه های اقتصاد فيودالی 

 تصويرنسبتًا روشن تری در ذهن خواننده ترسيم کرده کشور، يعنی صنايع دستی، زراعت ومالداری ارائه ميکنيم تا
  .باشيم

  

  :صنايع دستی ونقش آن دراقتصاد ملی
 قلم محصوالت صنعتی مصرفی وغذائی وغير غذائی در ٣١ارقام واحصائيه های دست داشته بيانگر آنست  که 

وحتی با وجودمحصوالت . سطحی نبودند که بدون همدستی صنايع دستی، نيازمندی روزافزون داخلی را تکافوکند
  .کمکی صنايع دستی بازهم جواب گوی احتياج داخلی نبود

آرد، گوشت، نمک، روغن، ميوه، کانسرو،ميوۀ : در آن سالها، محصوالت صنعتی مصرفی درافغانستان عبارتند از
چينی باب، خشک وکشمش، ساسج،مکرونی، يخ، صابون، جراب، بوتهای چرمی وپالستيکی، البسه بافته شده، کمپل، 

قالين، گليم، ادويه، رنگ تعميراتی، خريطۀ پالستيکی، اسفنج، تارنخی، منسوجات نخی، سندی، پشمی، وغيره که از 
  .جمله اقالم فوق الذکر، يازده قلم اول آن مواد غذائی ومتباقی آن مواد استهالکی غير غذائی شمرده ميشوند

دياد بوده، معهذا توليدات موسسات دولتی وخصوصی در  ، روبه از۶٠ و۵٠گرچه موسسات صنعتی در دهه های 
  )۴.(کوتاه سازد) لوکس وليالمی وغيره( مجموع نتوانسته، دست مردم را از احتياج اموال خارجی

 درصد محصول خالص داخلی راتهيه و در ٨ تا ٧اما نقش صنايع دستی در اقتصاد کشور چشمگير بوده وتخمينًا 
ملکت را استخدام مينمود که نسبت به سهم صنايع مدرن ومعادن بمراتب بيشتر بوده  درصد قدرت توليدی م١٨حدود 
  )۵.(است

 تن کارميکردند ١٣۶۵۴٢ دستگاه صنايع دستی که در آنها ۶٠٢٣٢ درافغانستان مجموعًا١٩٧۵برمبنای ارقام سال 
  )۶.(وبخش اعظم آنها به اقتصاد روستائی ارتباط داشتند، مشغول توليد بودند
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عمدۀ صنايع دستی را قالين، گليم، پارچه های خامک دوزی، پوستين وپوستينچه ومحصوالت چرمی، حکاکی انواع 
صنعت خامک دوزی که صد درصد کارگران . باالی چوب وسنگ، کاشی کاری وزيورات زينتی زنانه تشکيل ميداد

، مصروف ساخته ١٩٧۵ های سال  نفر را در يازده واليت کشور بنابر نخستين احصائيه٢٧۶٠٠آن زنان اند، بيش از
  . فيصد دستگاه های صنايع دستی را احتوا مينمود٢۴وتخمين 

 فيصد طبقۀ اناث ٩۶از جمله صنايع دستی افغانستان، قالين وگليم عمده ترين آنهاست، که کامًال بادست بافته ميشود و
 تن ٧٢۶٠٠گاه آن در حدود  دست٣٠۴١٢ در١٩٧۵را در واليات سروی شده بخود مشغول نگه ميدارد وتا سال 

  .که نقشه های سنتی قبيلوی آنها درسالهای اخيرمورد پسند بازارهای غربی نيزواقع شده است) ٧(مصروف کاربودند
بافت قالين که قلم عمدۀ صادرات کشور بشمار ميرود، در شرايط بسياردشوار وناگوار، باالی چوکات سادۀ چوبی، 

و درآمد آن در جملۀ سايرعوايد يک قلم مهم .  يا قبايل کوچی صورت ميگيردتوسط زنان واطفال دهات وروستاها،
  .عايد فاميلی های کوچی وروستائی بشمار می آيد

بازار فروش بسياری از صنايع دستی کشور درخارج مرزهای مملکت ميباشد واين وضع مستلزم توجه وتاکيد 
پيشه وران متاسفانه با نقش مهمی که در . عرضه شودبيشترباالی جنسيت آن است تا مرغوب تر از گذشته توليد و

پيشه وران صنايع دستی هيچگونه . اقتصاد کشور دارند، مورد کمک و تشويق و رهنمونی موثر قرارنگرفته اند
موسسۀ کيسۀ اعتبارات صنعتی در کشور از . تشکيالت واتحاديه ای نداشتند، ولذا محکوم به حوادث و پيشامدها بودند

 کريدت های ضروری واحياء کننده صنايع دستی نميتوانست بدرآيد، زيرا قرضه های آن بدسترس تعداد عهدۀ دادن
  . معدود روشناس قرارميگرفت

سطرنجی، بوريا، جل وجوال، پارچه باب نخی وپشمی : يک قسمت ديگر صنايع دستی کشور عبارت اند از
، حلبی سازی، مسگری، تيل کشی، صابون وابريشمی، چرمگری، فلزکاری، آهنگری، زرگری، آالت زراعتی

  .وُگرسازی، کاللی گری وغيره که اشياء مورد احتياج عامه را قسمًا تهيه ميکند
  

  :زراعت 
 هکتار زمين ٣ميليون زارع باالی ساحۀ وسطی ١/ ٢چه در حدود. افغانستان را سرزمين دهقانان کم زمين ناميده اند

  .مشغول کشاورزی بودند
منبع عمدۀ اقتصاد روستائی فيودالی بود، برای اکثريت مردم معيشت را تامين ميکند واضافه از درکشورما زراعت 

فيصداز اقالم عمدۀ صادراتی را تشکيل داده قسمت ٨٧و در حدود .  فيصد محصول غيرخالص ملی را تهيه مينمود۵۶
م زراعتی تمويل اعظم اسعار خارجی برای توريد مواد ضرورت مملکت از طريق تجارت وصدورمواد خا

  )٨.(ميگرديد
نوع مشخص زراعت در کشور، زراعت آبی است واز لحاظ سوابق تاريخی سهم عمده يی را که دهقان برای عمليۀ 
توليد در اراضی زراعتی عرضه کرده، نيروی کار خودش بوده است ونتيجۀ آن همان سيستم کشاورزی آبياری شده 

  .ه گذاری ميشودمتکاثف ميباشد که کار زياد در آن سرماي
ظاهرًا ساالنه دوحصۀ زمين آبياری وکشت ميگردد ودر قسمت بيشتر زمين های للمی که توسط باران آبياری ميشوند، 

اما درمواقع خشکسالی حاصالت . حاصل ميدهد) جريب۵(گندم کشت ميشود وساالنه طور اوسط نيم تن فی هکتار
 ٪٢٠.  ٪ ديگرآن جو، جواری و برنج کشت ميشود٣٠ گندم و ٪ تحت آبياری۵٠تخمين . للمی بکلی ضايع شده است

. متابقی زمين های آبی برای ميوه جات وسبزيجات، پنبه ونباتات روغن دار، لبلبو ورشقه وشبدر اختصاص يافته بود
زيراتخم اصالح شده بحدکافی ميسر نبود وکود کيمياوی نيز فقط . محصوالت وسطی ساالنه در سطح پائين قرارداشت

  .الی يک برهشتم حصه زمينآبی تطبيق ميشدبا
اگرچه واحدهای کمتر از .  هکتار زمين را در برميگرفت۴ تا ٢واحدهای توليدی زمينداری بسيار کوچک بوده واز 

بنابرين زمينداران برای تامين معيشت خودمجبور به دهقانی و يا شريک کاری در مزارع . پنج هکتارنيز بسياربود
ميليون گاوان قلبه ئی از تمام قدرت کاری که باالی زمين انجام ميشود، نمايندگی ميکرد که اين يک . بزرگترميشدند

  )٩.(رقم بطور وسطی يک گاو به فی واحد زمين ميرسيد
زميندران بزرگ که کار مؤقتی را درسال های اخير به تناسب گذشته کمتر سراغ کرده ميتوانستند، بطرف استفاده 

معهذادر سراسر مملکت بطور تخمين از .  وزراعت نسبتًا ميکانيزه روان گرديدندروزافزون آالت ماشينی
  )١٠.(هزارتراکتور بيشتر وجود نداشت٣٠

اکثريت آالت زراعتی مانند امروزچوبی وگاو آهنی بود که از عقب چوب بلنديکه بدنبال يک جفت گاو قلبه بسته شده، 
کوبيدن غله با گشتاندن چپرتوسط گاو يا خر صورت ميگرفت وبا .زمين را از ده تا پانزده سانتی متر پاره ميکرد
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پس به علت عدم کفايت آبياری . غله توسط اسيای دستی يا آبی وندرتًا با آسيای ديزلی آرد ميگرديد. شاخی باد ميگرديد
اجات حبوبات نازل بوده وهست واحتي.وفقدان وسايل کافی ميکانيزه زراعتی وکودکافی سطح توليدات غله باب 

 هزارتن گندم از خارج واردميشد ۴٠ ساالنه حد اقل مقدار ١٣۴٠/١٩۶١چنانکه تا سال . کشوررا تکافو کرده نميتواند
 هزار تن غله اختياج پيدا شد واين احتياج هرساله روزافزون بوده، وبرفقر ٢٣۴ش به مقدار١٩۶۴/١٣۴٣ودر سال 

  )١١.(مردم افزوده ميرفت
نستان برعالوۀ محصول داخل غله جات، مقدار عظيم گندم از خارج خريداری ووارد م، افغا١٩۶۶-١٩۶٧طی سالهای

: تا آنجائی که ارقام غله خريداری شده وامدادی از خارج بدست رسيده ارقام مهم آن عبارت است از. مينمود
 ١٩٧١ تن ودر۵٩۵٩۶، مقدار١٩٧٠ تن، درسال١١۶٠٣٢، مقدار١٩۶٩ تن ودرسال ١٣٣۵٠٠، مقدار١٩۶٧درسال
 ١٩٧٧ تن ودر سال ٢۵٣٠٠ مقدار١٩٧٣ تن، درسال ١٣٧٩۵٠ مقدار١٩٧٢تن،درسال ٢٣٨۵٣٣مقدار
  .تن غله بکشور وارد شده است۵٠٠٠٠مقدار

تسلط روابط فيودالی ونظام قبيلوی در دهات با امراض زراعتی وفقدان وسايل کافی آبياری مانع انکشاف زراعت در 
م پايۀ زندگی مردم کشور بحساب می آيد وتقريباً تمام صادرات کشوربه معهذا زراعت تا هنوزه. کشور گرديده است

 هکتارزمين آبی ٣/ ٢٩٠/ ٠٠٠)ش١٣٣٩(١٩۶٠در سال . ممالک خارج همان محصوالت زراعتی افغانستان است
 هزار تن محصوالت ١٩٣هزار هکتار زمين ٢٢١. تن اقسام غله جات حاصل داد٣/ ۶٧۶/ ٠٠٠کشت شد ومقدار

همچنين شصت هزار هکتار زمين ) کنجد، زغر وپنبه دانه( پنبه، لبلبو،نيشکر، حبوبات روغندار: از قبيلتجارتی داد، 
  )١٢.( هزار تن اقسام ميوه ويکصد هکتار زمين هزار تن سبزيجات حاصل داد٣٠۵باغی 

ر تن انگور،  هزا۵۵برعالوۀ مصرف داخلی ساالنه در حدود.  باغداری نقش بزرگی در اقتصاد ملی افغانستان دارد
  )١٣.(کشمش، انار،بادام، وپسته به ممالک خراج صادر ميگردد

  

  :مالداری
شيوۀ سنتی مالداری در افغانستان بصورت . در افغانستان مالداری يکی از پايه های اقتصاد فيودالی کشوراست

مين های آبی نگهداشته ولی گله های گاو به داخل منطقۀ ز.عمومی ادارۀ رمه های گوسفند وبزدر چراگاه ها ميباشد
بنابرين در هرمزرعه نوعی حيوانات . ميشوند وهدف نسل گيری از آن به درجه اول بدست آوردن گاوان قلبه ميباشد

  .کالن يا کوچک را ميتوان يافت که در يک چهارم حصۀ محصول خالص داخلی زراعتی سهم کامل دارند
ششصد هزارنفر زمينداردر داخل ساحات مسکونی يک ميليون و)ش١٣۴۶(١٩۶٧به مالحظۀ سروی زراعتی سال

  )١۴.(قسمًا مشغول مالداری بودند
. اگرچه تخنيک های مالداری به خوبی به محيط های موافق انطباق نموده بود، ولی توليد در سطح پائين قرار داشت

ن مواد غذائی وعدم سطح پائي. زيرا تسهيالت الزم برای رفع امراض وکنترل  از پرازيت های حيوانی وجود نداشت
تهيه خوراکه باب متمم که در سراسر کشورعموميت دارد و آن به نوبۀ خود زادۀ روش های ابتدائی خوراکۀ زمستانی 

همۀ اينها موجبات اتالف تعداد زياد حيوانات خصوصًا گوسفند وبز را . وقلت کامل خوراکه تازه در زمستان ميباشد
  .ببار می آورد

 ميليون ٨در حدود ( در حدود سی ميليون حيوان وجود داشت که تعداد زيادآن )١٣۴۶(١٩۶٧ در افغانستان تا سال
 ميليون تقليل ٢١ اين رقم به ١٩٧٧تلف شدند ودر سال١٩٧٢-١٩٧١/ش١٣۵١-١٣۵٠در اثر خشکسالی ) رأس
  )١۵.(يافت

 ميليون گاو، يک ونيم ميليون ٣حدود در )تقريباً پنج ميليون گوسفند قره قل( از آنجمله پانزده  ونيم ميليون گوسفند وبز
حکومت .  بزرگترين شرکت مالداری در شهر هرات ايجاد گرديد١٩٧۶درسال . بزو متباقی اسپ، شتر، وقاطر بودند

بخاطر تحقق پروگرام رشد بورژوازی مالداری به جلب کمک های کشورهای سرمايه داری پرداخت وقراردادی با 
مطابق اين قرارداد بانک مذکور بايد مبلغ پانزده ميليون دالر را .  مجدد امضاء نمودبانک بين المللی انکشاف واعمار

حکومت از اين کريدت برای انکشاف مالداری در . بشکل تاديات طويل المدت دراختيار دولت افغانستان قرار ميداد
 ۴۴گرام برای واليات غور، هرات،بادغيس وفراه استفاده ميکرد وبه صورت مجموعی در چوکات اين پرو

  . هزارمالدار کمک های فنی صورت ميگرفت
بخاطر ازدياد پوست قره قل که يکی از اقالم مهم صادراتی کشور در ساحۀ مالداری است، دولت خريد پوست قره قل 

 درصد به تناسب پوست قره قل نرينه پائين آورد تا بدين وسيله به باالرفتن تعداد آنها کمک ۴٠مادينه را در حدود 
  )١۶.(شود
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گليم وقالين از . پشم به عالوۀ سه هزار تن استهالک در داخل، در حدود هفت هزار تن بخارج نيز صادر ميگرديد
 فيصد آن محصوالت ۶٠به اين حساب از مجموع اشياء صادراتی افغانستان بيشتر از. صادرات مهم کشور است

 فيصد عايد اسعاری ٣۵دات مالداری  ودر حدود درصدعايد ملی کشور ازتولي١٠که در حدود) ١٧(مالداری است 
به عالوۀ لبنيات بعد از حبوبات مهمترين قسمت خوراکۀ مردم را تشکيل ) ١٨.(کشور از همين منبع بدست می آيد

  .خروگاو در زراعت، ماشين دهقان و اسپ واشتر وقاطر وسيلۀ حمل ونقل انسانها ومحموالت شان است. ميدهد
 شد، عدم شرايط مساعد از قبيل تهيۀ علوفه، حفرچاه ها، آبياری چراگاه ها، جلوگيری  از شيوع متاسفانه چنانکه اشاره

امراض حيوانی، محافظت از هوای سرد زمستان که باقلت علوفه همراه است، مانع انکشاف سريع مالداری در کشور 
  .شده است

 درصد حيوانات ٨٠ض حيوانیميالدی  در هرات در نتيجۀ  شيوع مر١٩٧٢-١٣۵٠/١٩٧١-١٣۵١درسالهای 
روی همرفته در دهه های هفتاد ساالنه حد اقل بيست درصد از مجموع حيوانات کشور . شاخدار بزرگ از بين رفتتند

  )١٩.(از اثرامراض حيوانی تلف ميشدند
 ٢۵:  ميليون تخمين زد که منجمله٢٠ مجموع حيوانات اهلی کشور را در حدود ١٩٧٧هيئت بانک جهانی درسال 

 ميليون آنرا خر، اسپ وقاطر وشتر که ٢ ميليون گاو و ٣١/ ٢ درصد آنرا ُبز،٢٠رصد آنرا گوشفند قره قل،د
 در صدمجموع حيوانات را در ميگيرد، ٢٨نيازمندی ترانسپورت را نيز برآورده ميساختند ومتباقی راگوسفند که 

اين حيوانات را صاحبان شان در .  مسکون است در صدمالداری افغانستان مالداری ثابت يا٢٠تقريبًا . تشکيل ميداد
بين قريه جات نگهداری ميکردند که از علوفه وبقايای نباتات زراعتی ويا در چراگاه های نزديک قراء تغذيه 

  )٢٠.(ميکردند
آب وهوای افغانستان برای تربيۀ گوسفند هم در محالت مسکونی وهم درعلفچر های عمومی بيرون از دهکده ها 

بايد ملتفت بود که . عد است وبه همين جهت است که تعداد آن نسبت به ساير حيوانات شاخدار بيشتر استخيلی مسا
  :هشت نژاد مختلف گوسفند بنابرشرايط محيطی واقليمی در افغانستان تربيه و نگهداری ميشدند از آنجمله اند

معموًال در مناطق زابل ، قندهار، وهلمند اين نژاد .  گوسفند غلجائی، که بنام گوسفند قندهاری نيز معروف است-١
  .تربيه ميگردند ودارای پشم اعلی وگوشت زياد ودنبۀ بسيار پهن وبزرگ ميباشد

از نظر پشم وگوشت  دردرجۀ .  گوسفند قره قل،در مناطق شمالی کشور از بدخشان تا هرات  پرورش می يابد– ٢
ری آن، پوست مرغوب آنست که در بازارهای خارج دوم وسوم قرارميگيرد، ولی هدف عمده از تربيه ونگهدا

وساالنه ازيک ونيم ميليون تا  دوميليون جلد قره قل در بازراهای لندن ونيويارک به قيمت . خريداران زياد دارد
  . ميليون دالر بفروش ميرسيد١۴ تا ١٢مجموعی

  .شم وگوشت پراهميت اند گوسفند هزاره گی،در مناطق مرکزی کشور تربيه ونگهداری ميشود واز نظر پ-٣
محل .  نژاد بلوچی، درمقايسه با گوسفندغلجائی از نظر تعداد ومقدار گوشت وپشم  در درجه دوم قرارميگيرد– ۴

  .پرورش آن نيمروز وفراه است
   گوسفند هراتی، از لحاظ جثه شبيه گوسفند بلوچی است، مگر پشم آن اعلی ميباشد-۵
فارياب تربيه ميشود واز لحاظ مقدار گوشت وپشم وروغن برهمه انواع  گوسفندعربی، در واليت بادغيس و-۶

  .گوسفندان برتری دارد
  . گوسفند ترکی، دارای پاهای بلند بوده، مقدار گوشت و روغن آن زياد ولی دارای پشم کم است-٧
 ونگهداری ميشود اين گوسفند در بدخشان تربيه. گوسفند ُکرک، از نظرتعدا کم ولی از جهت پشم خيلی عالی است– ٨

  )٢١.(و پشم آن شباهت زياد به گوسفند مرينوس دارد
  

  :جنگالت وعلفچرها
جنگالت ، يکی ازمنابع عمدۀ ثروت ملی بشمار ميرود واز نظر اقتصادی و بهبوداقليم و زيبائی مناظر طبيعی خيلی 

 ساحۀ وسيع جنگالت وحشی پسته جنگالت طبيعی افغانستان ساحۀ تقريبًا ده ميليون هکتار را بشمول. پراهميت است
  . ميليون متر مکعب چوب را دارابود٣در بادغيس احتوا ميکند، ذخيره ای در حدود 

جنگالت چوب در دامنه های شرقی هندوکش وسفيدکوه بصورت عمده در واليات کنر وپکتيا در جنوب وجنوب شرق 
مقدارچوبی که . ارساحۀ آن قابل استفاده استکشور قرار دارند، وتخمين گرديده که صرف در حدود پنجصدهزار هکت

اين مقداربه . ساالنه قطع ميگردد، در حدود يک ميليون مترمکعب بوده، شصت درصد آنرا ضايعات تشکيل ميدهد
تناسب حجم چوبی که در ظرف يک سال دوباره غرس واحياء شده ميتواند، نهايت زياد بوده و در نتيجه ذخيرۀ 

البته بصورت عنعنوی دهاقين درختان چنار را درساحات آبياری )٢٢.(ز بين رفتن استجنگالت بسرعت در حالت ا
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و درسواحل درياها وکنار کانالها وجويها غرس مينمايند واين خود سهم گيری نهايت عمده در تکافوی چوب سوخت 
  . ودستک های تعميراتی وصندوق های ميوه  وحتی فرنيچر بشمار ميرود

 ميليون هکتاررا در سراسر ۵۶/ ۶ ساحۀ تخمين ١٩۶٩عی نظر به سروی سال جنگالت وعلفچرهای طبي
  )٢٣. ( ميليون آنرا ساحۀ علفچر احتوا مينمايد٧/۵۴ ميليون هکتار آنرا جنگالت و ١/ ٩کشورتشکيل داده که از جمله 

  .بدينگونه نشان داده است١٩۶٩وزارت زراعت ساحات عمومی جنگالت کشور رابنابرسروی سال
  يت                 ساحه به هکتار                        فيصدی ساحه نظر به مجموعنام وال

  ۴/ ۴                                           ٨٣۴٨۶بادغيس                        
  ٣/ ٣                                             ۶٢٠٠٠سمنگان                      

  ٢٠/ ٢                                           ٣٨۵٠٠۵                     پکتيا    
  ١/ ٣                                            ٧١۵٧٢۴ننگرهار                    
  ٣/١                                               ٢۴۵٠٠لغمان                        

  ٣٣/ ١                                             ۶٩٢٨۵             ساير مناطق   
  )٢۴(١٠٠                                   ١/ ٩٠٠/ ٠٠٠مجموع                     

دراين جدول ، جنگالت کنر ديده نميشود، درحالی که مناطق وسيعی از کوهساران کنر مستور از جنگالت وحشی 
  .و ارچه ميباشد که منبع مهم درآمد اهالی را تشکيل ميدهدنشتروصنوبر 

 ميليون هکتار تخمين شده است، که از ۵۴/ ٧بنابر مطالعات وزرات زراعت ساحۀ علفچر از روی فوتوهای هوائی 
/ ۴٠۶ ميليون هکتار آنرا علفچر بهاری وخزانی  و١۶/ ١٠٣ميليون هکتار آن را علفچر زمستانی، و١۶/ ٢آن جمله 

  .ليون هکتار آنرا علفچر تابستانی تشکيل ميدهد مي٢
در زمستان رمه ها در . معموًال در ظرف يک سال حيوانات از هرسه نوع علفچر يکی بعد ديگری استفاده مينمايند

نزديک قشالق ها ويا دشتها وساحه های نسبتًا گرم نگهداری ميشوند ودر اوايل بهار که موسم زايش گوسفندان 
 ماه ١۵بعد از آن رمه ها تا . در همان علفچرهای زمستانی ويا کمی دور تر تغذيه ميشوند)  حمل٣٠ حوت تا ٢٠(است

ثور در علفچرهای که بنام بهاری ياد ميشوند، چرا داده تغذيه ميگردند ومتعاقبًا چون علوفه در دشت ها وتپه ها از 
بعد .  ئيالق ياد ميشود حرکت داده ميشوندشدت گرمی کامًال خشک ميشود، رمه ها بطرف مناطق کوهستانی که بنام

  )٢۵.( ازسپری نمودن سه الی چهارماه دوباره برميگردند
زراعت ومالداری وجنگالت، پايه های مهم ) دهه هفتاد قرن بيستم(بصورت کلی  ميتوان گفت که در شرايط آنروزی 

ه بخش سهم عمده در ترکيب عايد فعاليت های اقتصادی کشور شمرده ميشدند و ارزش محصوالت مربوط به اين س
اما چنانکه مشاهده ميشود، بنابرعلل تاريخی وارد کردن تغييرات مثبت واساسی در اين بخشها، درکشور . ملی داشت

سير بطی وکند داشته است و به همين جهت است که تا کنون هم محصول فی واحد زمين زير کشت در سطح نازلی 
ليدی کهنه وبکار بستن شيوه های توليدی قرون وسطائی امری مسلط ورائج بشمار قرار دارد واستفاده از وسايل تو

  .ميرود
با در نظرداشت اين وضع، ايجاد آنگونه تغييرات اساسی وبنيادی در رشته های کشاورزی ومالداری وجنگالت که 

هنگ رشد ساير بخش های بتواند از لحاظ توليد نه تنها نيازمندی های داخلی را تأمين کند، بلکه موجبات سرعت آ
  .اقتصادی را نيزفراهم سازد، اقدامات دوامدار وهمه جانبه ئی را ايجاب ميکند

  :مثالی ازتوليدات عمدۀ زراعتی
طبق  آمار وارقام رسمی ادارۀ مرکزی احصائيه، زمين های زير کشت از لحاظ محصوالت زراعتی به چهار دسته 

ت وفاليز باب ونباتات صنعتی که مختصرًا سهم هريک اين محصوالت حبوبات، ميوه جات، سبزيجا: تصنيف ميگردد
  .را دراقتصاد فيودالی کشور مطالعه می کنيم

  ):غله جات( حبوبات
توجه در بخش زراعت نشان ميدهد که کشاورزان کشور، کشت گندم را به منظور تأمين ضرورت اولی فاميلهای خود 

.  تن گندم و دوتن پخته حاصل دهد٣يک ساحۀ دوهکتار زمين آبی خوب با آب کافی ميتواند . حق اوليت ميدهند
 افغانی ميشود، تامين نمايد ويک سوم ٣۵٠٠٠ هکتار زمين عايد عمدۀ نقدی را که١/ ١٧چنانچه زرع پخته در ساحۀ 

. يک هکتار زمين گندم مورد نياز فاميل را تهيه ونيم هکتارمتباقی علوفه وضروريات  سبزيجات را تهيه مينمايد
 فيصد مجموع توليدات مواد خوراکه وصنعتی را تهيه ٨۵ ميليون هکتار زمين آبی، ٢٧ صرف ١٩٧٧درسال 
  )٢۶.(ميکرد
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 درصد مجموع ٨٠ی کشاورزی، يعنی اموال وصنايع دستی که از مواد خام زراعتی بدست می آيندمحصوالت ابتدائ
 توليدات مواد غذائی منجمله حبوبات که جزء عمدۀ آنرا تشکيل ٧٠در جريان دهه .صادرات مملکت را تشکيل ميدهند

مت اعظم نمونه های زراعتی را گندم، برنج، جو، جواری تا کنون قس. ميدهد،با ازدياد نفوس هم آهنگی نشان نداد
 ميليون هکتار زمين للمی ١/ ٣ ميليون هکتار زمين آبی وتقريبًا ٢/ ٧ يا ٢/ ۵ درصد ساحه ٨٣چنانچه . تشکيل ميدهند

زرع ميوه جات و سبزيجات و نباتات صنعتی مخصوصًا .را که ساالنه تحت زرع قرارميگيرد،نباتات شامل ميگردند
  . هزار هکتار زمين آبی را احتوا مينمود۴٣٠علوفه جات،پنبه ولبلبو وشبدر وديگر 

پروگرام مخصوص  که جهت ازتزئيد حاصالت گندم با استفاده از انواع تخم های اصالح شده واستعمال کودکيمياوی 
 تن ١/ ٨ تن فی هکتار به ٣/١ شروع شده بود،موفق گرديد تا حاصالت گندم آبی را از اوسط ١٩۶٠در اواسط دهه 

  )٢٧.(اربلند ببردفی هکت
 ۵/ ٠٠٠/٠٠٩تن واز مزارع للمی ٨/ ٧٠٢/ ٠٠٠ حد وسطی حاصالت مزارع آبی گندم ۶٠به عبارت ديگر، در دهه 

تن ، و در مزارع للمی ١/ ٣٣در همين دوره حد وسطی حاصل فی هکتار زمين در مزارع آبی . تن محاسبه شده است
  )٢٨.(نيم تن تخمين شده است

  :نباتات صنعتی 
، يکی ازتوليدات عمدۀ صنعتی است که در اثر تقاضای زياد برای صادرات آن، توليدات ساالنه آن )پنبه(پخته

 هزار ۵۵ در ساحۀ ١٩۶٨ هزار تن پنبه دانه که در سال ٧١چنانچه از مقدار . بصورت روشن در تزئيد بوده است
تزئيد بعمل ١٩٧۶هکتار زمين در سال  ١١٢/ ٠٠٠ هزار تن پنبه دانه در ساحۀ ١۶۵هکتار زمين بذر شده بود، به 

زرع پخته تجارتی در واليات شمال کشورمانند تخار، کندزو بغالن از مدت مديدی است رونق گرفته وتخمين . آمد
پنجاه فيصد مجموع توليدات پخته افغانستان را اين مناطق تامين ميکردند وحاصل فی هکتار زمين آن در کندز وبغالن 

  .بيشتر از دوتن  بود
همچنان دورنمای خوبی برای توسعۀ مزيد مزارع پخته در ساحات غرب وجنوب غرب مملکت مانند هلمند، هرات 

  .وفراه نيز موجود است
در افغانستان مخصوصًا در نيمۀ اول دهه هفتاد رقابت خوبی در استفاده از زمين های آبی جهت  کشت گندم وپخته 

  .کی از اين دونبات منوط به تغييرات نسبی نرخ آنها بودوجود داشت وتصميم کشاورزان در مورد زرع ي
صرف نظر ازنرخهای نسبی اين دونبات ، کشاورزان حق تقدم را برای کشت گندم جهت تکافوی ضروريات فاميلی 

معهذا دهقانان . خود ميدادند وتنها وقتيکه از اين رهگذرمتيقن ومطئن ميگرديدند، در مورد کشت پخته تصميم ميگرفتند
  . مالکان زمين های آبی در اتخاذ تصميم در مورد نوعيت کشت خويش بسيار تغييرپذير ميباشنديا

يکی ديگر از نباتات صنعتی کشورلبلبو است که برای مقاصد تجارتی از چندين سال به اينطرف در نزديکی يگانه 
هزار هکتار زمين بدست می آمد،  هزار تن لبلبو از پنج١١٠آخرين توليدات آن که . فابريکۀ شکر بغالن کشت ميشود

 درصد شيرۀ لبلبو به منظور توليد شکر بدست می آمد وبه علت کهنه شدن ماشين آالت فابريکه، ١٢ ، ١٩٧٠در دهه 
هزار دالر ٣۶واردات شکر در دهه هفتاد ساالنه پنجاه هزارتن به قيمت . قدرت استفادۀ  بيشتر از آن محدود شده بود

زرع نيشکر که منحصر به شرايط اقليمی . صنعتی پخته ولبلبو برای اقتصاد ملی مفيد استزرع اين دونبات  . بود
 که آنهم باطريقه ١٩٧۶ هزار تن درسال ۶۵ناحيۀ جالل آباد است امکانات تزئيد توليدات ساالنه آن بيشتر از مقدار

  )٢٩.(های عنعنوی بصورت ُگر ساخته ميشود، کمتر به نظر ميرسد
به اساس تجارب موفقيت آميزی که .  هزار تن ميگرديد۴٠غنی مخصوصًا شرشم وزغر تقريبًا حاصالت نباتات رو

  ..بعمل آمده، بايد به گل آفتاب پرست بحيث تعويض نباتات مذکور حق اوليت داده شود
  :ميوه جات 

ت خصوصی  هزار جريب زمين راپوشش ميداد ، که درمالکي۶۶٢در افغانستان، باغ ها وباغچه های ميوه در حدود
ميوه جات نه تنها در درون کشور وسيعًا به مصرف ميرسد، بلکه در . قرار داشتند)  دهاقين مرفه الحال-مالکين( افراد

 ميليون دالر که ٢٢٣/ ٣٧از جمله . صف اقالم صادراتی مقام اول را از جهت عايد اسعاری کشور اشغال مينمود
 ميليون دالراز مدرک صادرات ميوه بدست ٧۶/ ۴۶ بود،١٩٧۶مجموع کل عايد اسعاری صادراتی کشور در سال 

  )٣٠.(آمد
در همين سال حکومت بخاطر ترويج .  دولت پروگرام انکشاف سريع باغداری را روی دست گرفت١٩٧۵درسال 

 ١٠ آنرا به ١٩٧۶ هزار جريب کمک نمود ودر سال٢سورت های بهتر درخت های ميوه باغداری در ساحۀ 
.  هزار جريب زمين توسعه پيدا نمايد٣٠ ساحۀ مذکورتا ١٩٧٩در نظر بود که تا سال .  بردهزارجريب زمين باال

 مرکز دايمی بخاطر کمک ١٢٠ به ايجاد ١٩٧۶عالوه بر تامين باغداران مذکور ازلحاظ قرضه دولت تا ماه مارچ 
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 مرکز باال ٣۴٨ به ١٩٧٩ل مطابق به پالن بايد تعداد اين مراکز تا سا. های فنی زراعتی به آنان مبادرت ورزيد
  )٣١.(ميرفت

براثر ( غالبًا درختان ميوه داردر جالل آباد، بلخ، قندهار وپروان وهمچنان ترويج باغ های سيب در ميدان و وردک
  .، برای مقاصد تجارتی بطور چشمگيری رونق يافته بود)تشويق ورهنمائی های قيمت دار داکتر عبدالوکيل

 درصد مجموع توليدات ٣٠شود وهم از آن کشمش دارای جنسيت مرغوب تهيه ميگردد،  انگور که هم تازه صرف مي
توت در ساحۀ وسيعی پرورش داده ميشود وتوت خشک دارای مواد غذائی خوبی بوده برای . ميوه را تشکيل ميدهد

  .گرددتغذيه بکار ميرود وهمچنان از درخت توت برای مقاصد تسخين وتربيه کرم پيله ابريشم استفاده مي
. فاليز خربوزه در ساحۀ وسعی ساالنه زرع ميگردد واز نقطه نظرصادرات ميوه بعد از انگور به درجه دوم است

انواع مختلف درختان ميوه های ديگر از قبيل ستروس، زيتون، چارمغز، بادام وپسته هم درتوليدات ميوه که مقدار آن 
  . هزار تن درسال ميگردد، سهم دارند٨٨٠متجاوز از

رچه اقليم کشوربصورت عموم برای زرع و پرورش درختان  ميوه دار در زمين های آبی مناسب است با آنهم گ
  .زمينۀ مساعدی برای اصالح عمليات اگرونوميکی از جنسيت های عالی جوانه موجود است

  :سبزيجات 
چون . شکيل ميدهد فيصد آنرا کچالو ت۴٠ هزارتن درسال تخمين شده است که تقريبًا٧٢٠حاصالت سبزيجات 

صادرات سبزيجات منع است،لذا تقريبًا تمام سبزيجات  درداخل مملکت مصرف ميشود ومقدار سبزی ايکه برای 
  .  کيلوگرام درسال ميباشد۴٣استهالک حد وسطی فی نفر به صورت غيرخالص تخمين گرديده، 

  

  :توليدات حيوانی 
فيصد ارزش تمام صادرات را وقالين ١۵ل وروده تقريبًا توليدات حيوانی بشمول پشم، پوست وچرم، پوست قره ق

بگفته  ظريف يادگاری معاون اتحاديه صادر کنندگان قالين ،درحدود شش ميليون .درصد صادرات را تشکيل ميدهند٧
 اداره انکشاف  صادرات افغانستان . درصد آنان زنان می باشند٧٠نفر در کشور به کار قالين بافی مشغول هستند که 

 گويد امريکا اعالم کرده است که پس از اين کاالهای تجاری افغانستان، از جمله قالين و ميوه خشک و تازه، از می
بدون ترديد اين اقدام امريکا درجهت رشد صادرات افغانستان . طريق مرزهای آبی ايران به آمريکا صادر شده ميتواند

مقامات افغان اظهار اميدواری می . مه استقبال کرده استموثرخواهدبود بخصوص که  دولت ايران نيز از اين برنا
قبل از . کنند که با عملی شدن برنامه جديد،سطح معامالت تجاری با امريکا ساالنه  به سه صد ميليون دالر افزايش يابد
 شد که اين بيشتر اموال تجاری افغانستان از طريق پاکستان و کشورهای آسيای ميانه به اروپا و آمريکا صادر می
 ٧ bbc.(برخی ازاين کشورها، توليدات افغانستان را با نام و نشان خود به بازارهای بين المللی عرضه می کردند

  )٢٠٠٨اپريل
ازمنابع داخلی تهيه ميگردد، ) باستثنای محصوالت که از طرف ممالک خارج کمک ميشود(  تمام شير وگوشت

شيرتازه بصورت عمومی  به مصرف فاميل . م شيررا تشکيل ميدهد کيلوگرا١١/ ۵وسطح عايد ساالنه فی نفر معادل 
شيرگوسفند معموًال در ساحۀ روستا ها وبيرون از شهرها برای مدت دوماه در . های ميرسد که مالک گاو ميباشند

 ۴٠)١٩٧٢ -١٩٧١(تعداد گوسفند به اثر دوخشک سالی متواتر سالهای . فصل بهار بعد اززايش بره ميسرميگردد
 تقليل يافت و مساعی ايکه برای جبران آن در سالهای بعدی صورت گرفت منجر به تهيه قليل گوسفند برای ذبح فيصد

  .وهمچنان تعدا کمتر گوسفند قره قل برای صادرات گرديد
 گرچه از گاو بصورت عمده در زراعت برای قلبه استفاده ميشود، ولی تعداد گاوهای قلبه يی که بتواند نيروی 

ای تطبيق پروگرام های توسعوی زراعتی را تهيه بدارد، شايد کافی نباشد، لذا استفاده از تراکتور به ضروری بر
  .پيمانۀ زياد ضرورت است

ميالدی براثر خشکسالی های متواتر در افغانستان صدمات جبران ناپذير به ٢٠٠١ – ١٩٩۵ متاسفانه در سالهای 
يونها گاو وشتر واسپ وخر ورمه های گوسفند از اثر فقداب آب حيوانات شاخدار افغانستان رسيد که طی آن ميل

تربيه مرغ از .نوشيدنی ونيز فقدان علوفه در صحراهای وعلفچرها تلف گرديدند وصاحبان مواشی خاکستر نشين شدند
 و در مساعی فاميل پا بيرون نگذاشته وفعاليت در ساحۀ توسعه آن بشکل تجارتی  تا کنون به پيشرفتی نايل نشده است

  .نتيجه قيمت گوشت بصورت مقايسوی بلند شده ميرود
، مشکل قلت گندم را نتوانست در کشوررفع کند وبا وجود ١٩٧٠معهذا پروگرام های عمده توليدات زراعتی در دهه 

 ١٩٧١-١٩٧٢استفاده از انواع گندم اصالح شده مخصوصًا نوع مکسيپک، بازهم دولت مجبورشد در خشکسالی های 
با وجود آنهم درسال های مذکور بسياری از مردم با رنج کمبود مواد .  هزارتن گندم بکشور وارد نمايد٢٠٠ساالنه 
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ناگفته نبايد گذاشت که ممکن .  ميليون راس گوسفند از کمبود مواد غذائی تلف شدند ٨غذائی روبروشدند و در حدود
لت عمده درقلت مواد غذائی وعدم رشد کافی است خشکسالی ها علتی برای کمبود مواد غذائی بحساب رود، ولی ع

  .توليدات زراعتی همانا مالکيت فئودالی برزمين است
 

 :٢١واما وضعيت کشاورزی درنخستين  سالهای قرن
وابسته به سازمان ملل متحد تا پايان سال ) FAO(ترين گزارش سازمان خوراکه وزراعت جهاني   براساس تازه 

 ٨٠هم اکنون اين رقم   به . آردند مردم افغانستان در روستاها زندگي مي درصد ٨۵بيش از ) م٢٠٠۵(=١٣٨۴
مرآز احصائيه افغانستان جمعيت اين .درصد آاهش يافته آه نشان دهنده افزايش جمعيت شهرها در افغانستان است

ان هشت افغانست از مجموع جمعيت روستايي .  ميليون نفر اعالم آرده است٢۴آشور را بعد از سرشماري اوليه 
 . دهند درصد آنها راقبايل تشكيل مي 

 ۵٢براساس گزارش اين سازمان ، شيوه توليد در افغانستان بطور سنتي برپايه اقتصاد آشاورزي قرار دارد آه 
 درصد از نيروي آار آشور در امور ۶۶دهد و درمجموع  درصد توليد ناخالص داخلي  آشور را تشكيل می

 نوع محصول زراعي و باغي ١٨ اعالم آرد آه در طي قرون متمادي ، افغانها  FAO. آشاورزي فعاليت دارند
 . آنند شامل گندم ، نخود ، کچالو ، خربوزه ، سيب و پسته توليد مي

 درصد آن به صورت للمی ٣۵دهد آه   درصد توليد غله افغانستان را گندم تشكيل مي٨٠براساس اين گزارش ، اآنون 
 . شود آاشت مي

ميالدي مساعد باشد، اين ٢٠٠۵درصورتي آه شرايط آب و هوايي در افغانستان مانند سال : افزايد مياين گزارش 
 .  درصد مواد غذايي مورد نياز خود است٩٠آشور قادر به توليد 

شود و بقيه از طريق آمك   درصد آمبود مواد غذايي افغانستان از خارج آشور تامين مي٨٠ تا ۶٠بنابراين گزارش، 
 . يي جهاني تامين و يا آمبودها همچنان باقي خواهند ماندهاي غذا

 ميليون هكتار آن مرتع و هشت ٣٠ ميليون هكتار زمين در افغانستان، ۶۵در اين گزارش آمده است آه از مجموع 
 . هاي آشاورزي و بقيه آوهستان است ميليون هكتار زمين

  درصد درآمدهاي صادراتي اين آشور ۴٠دهد آه  ن ميدر اين گزارش تصريح شد آه پيشينه تاريخي افغانستان نشا
هاي داخلي،   سال گذشته براثر جنگ٢۵به گزارش فائو ، طي . شود ازطريق صدور محصوالت دامي تامين مي

 .  ميليون راس است ، از دست داده است٢٣  درصد دام خود را آه افزون بر ۴٠افغانستان 
هاي جنگلي در اين  باعث شد آه درحال حاضر، دو درصد از عرصهها  براساس اين گزارش، تخريب سريع جنگل

 . آشور باقي بماند و ديگر مناطق جنگلي نيز مورد تهديد قرار دارند و يا درحال نابودي هستند
بنابراعالم سازمان خواربار جهاني، وجود ميليونها حلقه مين به عنوان يك مشکل اساسي در رونق آشاورزي اين 

 . شود آشور محسوب مي
در اين گزارش تاآيد شده آه افغانستان داراي منابع زيرزميني قابل توجه شامل گاز، نفت، ذغال سنگ، مس، آروم 

 . ،سلفر، سرب، سنگ آهن، نمك و سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي ديگر است
FAOانستان الزم است تا در آشاورزي افغ) آوآنار(براي رونق آشت جايگزين محصول خشخاش : افزايد   مي

بنابراين گزارش، آشت سبزي، توليد پنبه، غله و مالداري عمدتا از طريق رشد . پيشرفت قابل مالحظه انجام گيرد
 . هاي آم بازده در اين آشور ممكن است توليد و تنوع محصول، با بكارگيري زمين

ه آشاورزي افغانستان در بخشي از گزارش سازمان خواربار جهاني آمده است آه سياست استراتيژی  ملي توسع
 ميالدي ساختارهايي را براي ايجاد موسسات، تشكلها و تشويق مردم براي افزايش ٢٠١٠درنظر دارد تا اواخر سال 

اين گزارش تاآيد دارد آه سياست ملي شامل توسعه باغباني، اعمال . توليدات و بازدهي محصوالت تاسيس نمايد
 . شود بهداشت حيوانی و امنيت غذايي مي

 ٣٨۴گذاري در بخش آشاورزي افغانستان به يك ميليارد و  ساله ميزان سرمايه در برنامه پنج: گزارش تصريح ميکند
 . ميليون دالر خواهد رسيد

سال و ميزان محصوالت تا دو برابر پيش بيني شده ١٢در اين برنامه رشد بخش آشاورزي ساالنه شش درصد تا 
 . است

 در مناطق شمالي، شمال شرقي و جنوب غربي ٢٠٠۶ الي جنوری ٢٠٠۵از اآتبر بنابراعالم فائو، مجموع بارش 
 . افغانستان بيشتر از حد متوسط در زمانهاي مشابه نسبت به سالهاي گذشته بوده است
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حد . همچنين طي اين مدت دماي هوا نيز در نقاط مختلف افغانستان در سنجش با سالهاي گذشته افزايش داشته است
برف ازنظر ضخامت آاهش داشته اما از نقطه نظر پوشش عرضي در سراسر اين آشور افزايش يافته متوسط  بارش 

 . است
زماني مزبور ميزان بارندگي و برف آمتر  هاي اين آشور در دوره  در اين گزارش تصريح شده آه در ديگر بخش

 براي رشد و آبياري گندم حياتي است هاي اپريل و می آه به علت آاهش مقدار باران در ماه. ازحد متوسط بوده است
شود آم بود آه باعث  درسال زراعتي جاري مقدار باران در اغلب مناطق خصوصا در مناطقي آه گندم للمی آشت مي

 . آاهش محصوالت آشاورزي در افغانستان شده است
 .  آاهش يافته است درصد در افغانستان۶٠ الي ۵٠به موجب اين گزارش درسال زراعتي جاري توليد گندم للمی 

 ١٣ هزار تن اعالم آرد آه ٧١سازمان مزبور ميزان توليد گندم سال زراعتي جاري اين آشور را سه ميليون و 
 . باشد درصد نسبت به سال قبل آمتر مي

 هزار تن رسيده ٨٠٠در اين گزارش تاآيد شده است آه مجموع توليد غله افغانستان درسال جاري به چهار ميليون و 
 ميالدي به شش ميليون تن غله ضرورت داردآه آمبودها بايد از سوي دولت و ٢٠٠۶و افغانستان طي سال . است

اين سازمان تاآيد آرد آه با توجه به آاهش  باران و برف در اين آشور آمبودي در . المللي تامين شود نهادهاي بين
 . منابع آبي براي آبياري آشاورزي گزارش نشده است

 و انواع آود کيميايي مورد استفاده از سوي   مقدار بذر اصالح شده٢٠٠۵افزايد آه در مقايسه با سال  يگزارش م اين
 . آشاورزان در افغانستان افزايش يافته است

 تواند در بهبود وضعيت آشاورزي در افغانستان آمك آند و به توليد محصوالت  فائو تاآيد آرده است آه اين امر مي
 ) ٣٢.(ر بيانجامدبيشتر در اين آشو

به هرحال فائو از کشت وترافيک موادمخدر درافغانستان بحثی نکرده، درحالی که گزارش های سازمان ملل متحد 
سطح زير آشت موادمخدر در . درصد حجم مواد مخدر جهان در افغانستان تهيه وپخش ميشود٩٢حاکی است که 

.  هزار هكتار رسيد١۶۵ درصد افزايش به ۵٩ذشته با افغانستان بر اساس گزارش سازمان ملل در سال زراعي گ
 تن اعالم شد آه از نظر توليد ترياك در صدر ۶٢٠٠ميزان توليد ترياك در افغانستان با اقتصاد سنتي آشاورزي، 

  مليارد ٣/ ١  به ٢٠٠٧عوايد بدست آمده از توليد ترياك در اين آشوردرسال:بقول داکتر روبين . آشورها قرار دارد
المللي  فعاليت باندهاي بين.  شود  درصد سهم توليد آنندگان و بقيه عايد قاچاقچيان مي٢۵از اين رقم فقط . ررسيددال

موادمخدر در منطقه، نبود حاآميت قانون، ضعف دولت مرآزي و قدرت طلبي افراد و زورمندان محلي و 
 . جنگساالران به آشت خشخاش در افغانستان دامن زد

برای مبارزه : " به کابل سفر کرده، بوددراين رابطه  گفت" پاريس پکت" در کنفرانس ٢٠٠٧رسال داکترروبين که د
با همه چالش ها در افغانستان از جمله قاچاق مواد مخدر، نياز است تا پيشتر از همه، دولت افغانستان تقويت شود و 

ی دانند که مقامات بسيار بلند پايه دولت همه در افغانستان اين را م.حاکميت آن به سراسر اين کشور گسترش يابد
همه آنان را می شناسند و از . افغانستان و وابستگان نزديک آنان به گونه گسترده ای در قاچاق مواد مخدر دست دارند

اگر چنين چيزی اتفاق بيافتد احتماال . اما هيچکس نمی تواند آنان را بازداشت کند. زندگی مجلل و پرهزينه آنها آگاهند
بقول بارنت روبين ،دولت اين کشور نيز می گويد حضور شبکه های بزرگ ".دولت درافغانستان ازهم می پاشد

مافيايی و در برخی موارد دست داشتن مقامات دولتی در اين تجارت، کار مبارزه با قاچاق مواد مخدر را عمال با 
  )٣٣(».مشکالت جدی روبرو کرده است
 مبارزه ميکند ، در پهلوی آن به جنگ ساالران افغان که خود در توليد نا امنی و کشت امريکا در حالی که با تروريزم

 واليت ٣٠ واليت افغانستان در٣۴به همين علت است که از جمله . مواد مخدر در کشور سهيم  هستند ، کمک ميکند
 ترياک در سال حضور آن ترياک کشت ميشود و با وجود حضور نيرو های بين المللی ضد ترور يزم ، ميزان کشت

 .نيروهای بين المللی نسبت به زمان طالبان افزايش يافته است
آشت "در حال حاضر دولت به منظور تشويق آشاورزان و دست آشيدن از فعاليت در مزارع خشخاش طرح 

، پسته، گل دولت و نهادهاي ذيربط در تالش هستند با آشت زعفران، پنبه. را به مرحله اجرا درآورده است" جايگزين
آشاورزان افغان . هاي توليدي ميل به آشت بته خشخاش را در افغانستان آاهش دهند و ديگر فعاليت و گياهان زينتي

دولت غالبًا . به علت ضعف بنيه اقتصادي به تنهايي قادر نيستند بدون حمايت مالي دولت به آشت جايگزين بپردازند
ا وادار به ترک کشت خشخاش کند، درحالی که ميليونها دالرکمک سعی نموده است تا از راه زور کشاورزان ر

 .کشورهای امريکا وانگلستان بجای توزيع به دهقانان برای ترک کشت خشخاش به جيب مسئولين دولتی خالی ميشود
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  پايان
  

  :مآخذ ورويکردها
 ٨ -٧اصالحات ارضی وآب در جمهوری دموکراتيک خلق افغانستان، صفحات  دکتور لکنوال،-١
 ۴١ ص١، ج١٩٨٧ افغانستان وسير انکشاف اقتصادی آن، نشريه بانک جهانی، مارچ-٢
 بشمول خانه سازی* 

 . فيصد مجموع قدرت کار گری بالغ ميشد٢/ ٧بشمول نفوس بيکار که به ** 
 ۴١ ص١، ج١٩٨٧ افغانستان وسير انکشاف اقتصادی آن، نشريه بانک جهانی، مارچ-٣
 )بخش صنايع وانرژی( ١٣۵٨ سالنامه احصائيوی-۴
 ۴٢ -۴١ ص ١، ج١٩٧٨ افغانستان وسير انکشاف اقتصادی آن،طبع -۵
 ۶۴ -١۶٣ صفحات ١٩٧۶، ٣معلومات احصائيوی، شماره -۶
 همانجا، همان صفحات-٧
  ٣۴ شماره دوم ص -١٣۵٣ معلومات احصائيوی،-٨
 ببعد۴٠، ص ١،ج١٩٧٨ افغانستان وسير انکشاف اقتصادی آن،طبع -٩
 ١٧فغانستان در مسير تاريخ، ص غبار ، ا-١٠
، نشر شده اداره مرکزی احصائيه، عقرب ١٣۵۶ -١٣۵٣ تحليل وارزيابی وضع زراعت طی سالهای -١١

 )١٣شماره (١٣۵٧
 ١٨ -١٧ افغانستان در مسير تاريخ، ص -١٣ -١٢
 ٣٧، ص ١٣۵۵ شماره سرطان ١٩٧٣ معلومات احصائيوی، -١۴
  تاريخ مرحوم غبار١٨، مقايسه شود با صفحه ٣٩ و۴٣ ص ١ن، ج افغانستان وسير انکشاف اقتصادی آ-١۵
 ٢٢ -٢٠، صفحات ١٣۶٢ داکترکبير رنجبر، سياست ارضی حکومت جمهوری، مجله آريانا، شماره سوم سال -١۶
 ١٨ افغانستان در مسير تاريخ، ص -١٧
 ٣٧، ص١٣۵۵ سرطان٢۶ -)١٣۵٣ -١٣۵٢(  معلومات احصائيوی افغانستان-١٨
 ٢٣، ص ١ن وسيرانکشاف اقتصادی آن، ج افغانستا-١٩
 ١٢٢، ص ١، ج١٩٧٨ افغانستان وسيرانکشاف اقتصادی آن،طبع بانک جهانی -٢٠
 ١٧٣ -١٧١،پوهنتون کابل، صص ١٣۵٢ پوهاند حميداهللا امين ، نظری به جغرافيای زراعتی افغانستان، -٢١
  ببعد١۴۴، ص ١ افغانستان وسيرانکشاف اقتصادی آن،ج-٢٢
 ۴٣، ص١٣۵۵ سرطان٢۶ومات احصائيوی، شماره دوم،  معل-٢۴ -٢٣
 ١٨٠ پوهاند حميداهللا امين، نظری به جغرافيای زراعتی افغانستان، ص-٢۵
 ۵ وبعد از آن، مقايسه شودبا رسالۀ دکتور لکنوال جدول صفحه ١٣٨، ص١ افغانستان وسيرانکشاف اقتصادی آن،ج-٢۶
  همان اثر، همانجا-٢٧
 ١١٨ ، نظری به جغرافيای زراعتی افغانستان، ص پوهاند حميداهللا امين-٢٨
 ١۴٨ -١۴٢، صفحات١ افغانستان وسيرانکشاف اقتصادی آن،ج-٢٩
 کانديدای اکادميسين کبير رنجبر، سياست ارضی حکومت جمهوری، مجله آريانا، شماره سوم سال -٣٠

 ۴٢،ص١٣۶۴
  ۴۴۵ -۴۴٣ شماره سوم صفحات١٩٧۶ همان جا ونيزمعلومات احصائيوی -٣١
  ٢٠٠۵ايرنا، خبرگزاری ايران، سپتمبر-٣٢
٣٣-bbc،٢٠٠٧ اکتوبر٣٠  
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