
 

 

 

 داکتر یارمحمد حیدر زاده کارشناس محیط زیست

  

کشور   بیکار جوانان   ولتمردان در فکر د آیا

  هستند

در غم  پر  بایستی  ،  رهبران حکومت و حدت ملی  اگر صادق  دلسوز به  ملت  مظلوم  ما  هستند

برای  تغییر و تحول  زراعت  کشور چاره اندیشی کنند.  به  وباشند هم     گردن دستر خوان  آنها

یقین  می توان گفت  اگر بخواهیم  در  کشور ما تغییر و تحولی  ایجاد کنیم  اول  در پی حل  بدست 

. تجربه کار در بخش رشد زراعت در طول باشیموطن خود   زمین  از حاصل  آوردن یک  لقمه نان



با  مودیریت    ده است که شپردن کار به اهل آن جهان نشاندازمان  ذر بسیاری از کشور  

در رشد زراعت  ایجاد می کند و  دستر خوان  متخصصان  اگرانوم و مهندسان آبیاری  تغییر و تحول

            .تضمین خواهیم کردد مردم  مظلوم  کشور خود  را  به این  شیوه  

آن در شرایط فعلی  فیزیو لوژیک ذاتی یا   ی از احتیاجاتمواد غذتایی  یک  به ما  مردم  خوراک نیاز

 نان  یک لقه  انسان  عمر  زندگی و طول ترین عامل بقای   است که مهم کشور ما  یک لقمه  نان 

                                                                                                      می باشد.

جبور می کند تا را م خود  انسان  ادام   است و ارگانیسم نان یک لقمه  به خوراک   مردم ما    جاحتیا

کوشش کند.         گرسنگی   رفعیک لقمه نان برای بدست آوردن   

 

 

                                                                                                                    

را میسر می سازد ، به تندرستی و  انسان   رشد برنج   کچالو   گوشت   نان یا  خوراک صحیح 

می گردد.  انسان  ریمغز و روان سبب رشد فک می انجامد و با تاثیر بر روی  انسان  طول عمر  

 



 

 

تحول یعنی دگر گون شدن  از حالی به حال دیگر در آمدن  است  تغییر و تحول خودش یک   

بخواهم و حرکت کنیم  بشنویم جستجو کنیم  و  به   پیشرفت است و  زمان  می توانیم متحول بشیم  که

بدیم  تا اینکه   تغییر به  مدرن  و چیز های کهنه فرسوده  را  یاد  بگیریم  کار  را  چشم  ببینیم 

متغیر  بشیم.  به عبارت دیگر تحول یعنی  اینکه بتوانی اندیشه ها و عقاید و مسایل جدید را جای 

 گزین  اندیشه ها و مسایل قبلی کنیم .  

          

 



با وصف    زراعت افغاستان  در طی  این  چهارد سال  نیازمند  تحول بنیادی  بود  ولی با تائسف    

زراعت  ما  امروز هم  ماشینیزه نه  به دلیل کدر ستیزی رهبران  جامعه  جهانی  کمک  ملیارد دالر  

و غم ملت مظلو م افغانستان  حفظ جان  از بابت  بدست آوردن یک  لقمه نان بر آورده نشده  شده است

مانده  بیش از یک قرن  بود بشکل  سنتی  نسل  به نسل  که  میراث  باقی  است و زراعت کشور ما 

در افغانستان  صد ها  هزار نفر از زراعت  پیشان  این کشور   م  باقی مانده  است. تا  اکنون  ه 

 زندگی  خود را از  کار بروی  امال ک کوچ یا کالن  که متعلق به خود آنها است تامین می کنند. 

     

 

 

مانند  جنگل ،  آب  ؛  ارزشمند غنی  است ای  طبیعیموهبت ه ی افغانستان  از نعمت های خدا داد  

 و اسرا تیژیک ،  ذغال ، سنگ های قیمتی  حاصلخیز ، نفت ، گاز  ، اراضی وسیع وافر  شرین 

طال  ،  بریلیم  ، سرب ، باکست،  لیتم ، کروم ، مس ، جست و  ،آهن دار  ،  مواد مفیدهسنگ 

                        و سنگ ریشه وغیره..... رد ، سلفر گرافیت ، الجو فلورایت،  بیرایت  ،ابرک ،

شیوه های کشت  سنتی  زراعت و عدم اجرای   به دلیل  افزایش  جمعیت  ادامه  کابرد فقر افغانستان

به  کمبود مواد غذایی    افغانستان زراعت ،  در کشت و اگرو تخنیک  مدرن  سیستم های  آبیاری 

 توجه  بیشتر شدن است  و همچنان  از عدم  میزان فقر در کشور  در حال و در حال حاضر  گرفتار 

بیکاری  اثرات  در  روستا ها  تنظیم  آب  زیر ساختهای  اقتصادی  بخصوص  پروژه های  بهدولت  

  شدت  به  کشور  در این را  زندگی  مردم  و محرومیت  از رفاه  و آسایش  و امکانات  مادی  

                              روبر و کرده است.آنان  را با  مشکالت  فراوانی   تاثیر قرار داده و  تحت

اجتماعی جزء کار کرده های اصلی حکومت است  دولت و ظیفه دارد     و امنیت و  آسایش رفاه  

مین آب آشامید آموزشی و تا مسکن ، خدمات  درمانی ، خدمات اتباع  کشور  امکانات کار ،     برای

دایمی   به    بیکاری   از زیربنایی اقتصادی ، مردم  را  کار خانه ها  دنی را فراهم کند. و با ایجاد

 سمت کامل  سوق  دهد. 



 

  

امروز  در کشور ما  با و صف  میلیارد دالر  ستی ضعیت  فقر و تنگد یکی از عوامل  عمده  بروز و

سیزده سال  بودن  قدرت واقعی اداره  حکومت  به خا طر قحط   جهانی  در طی این جامعه  کمک 

قومی    ظاهری  خیلی  به  بزر گان و  شمال   که  شکل  الرجال  در دست  تیکه داران  قومی

آنها  دالالن سیاسی بوده و در حقیقت   بکلی  از آنها  متفاوت  ظیفه  شان شباهت داشت  اما کار و

و اعضای فامیل  خود در طی  خود   روت  به  صورت  استثنایی  برایبیش نه  بودند.  رفاه  و ث

         سیزده سال  بدست اورند.

 

ه در شیر پور شهر کابل  اتاق 52ویالی   



                                                                                                                    

از این و  بخصوص  در  رشد  زراعت    لعان مصلحت گرا  ما که از عدم مدیریت  فدولت مردا

سارمان ملل در کابل می گوید در حال حاضر میلیو  نها نفر در   امروز ضعیت  در طی سیزده سال  

سراسر افغانستان گرسنه ،  بی  مسکن  و تفریباُ  آنها  فقیر مطلق  هستند  و  هم  به گونه  فوری  به 

  غذا قوت ال یموت  نیاز دارند. 

        

 

در واقع  دولت  رفاه  نوعی  نظام  سیاسی است  که خود  را مسئول  بهبود  وضع عمومی  اتباع     

 کشور باید   بداند و  مزایای  مادی  را برای   بیکاران ، بیماران  از کار  افتادگان  و  پیران

فراهم کند.              شهروندان کشور   

 



                                                                                                                    

مظلوم در جهت بدست آوردن یک   ملت   برای  غم  حفظ جان  سرنجام باید  حکومت وحدت ملی  

ختار های  قدرتمند و هدفمند را  ایجاد کرد و نیرو های کیفی وکار سا بیر کرد و تد لقمه نان وطنی 

را بکار گرفت و با عزم و اراده برای اجرای عدالت ،  مستعد  دان  تحصیل کرده  با تجربه  مجرب 

رفع  فقر ومحرو میت ، فرصت  های شغلی  ایجاد کرد و  پاسداری  از ارزش سالمت جامعه  ، 

مود. برای رفع بیکار . ن  رفاه  و آسایش و امنیت  عمومی  اقدام نسالمت نظام اقتصاد  تامی  

 

آقایان  رهبران  حکومت و حدت ملی  در کشور  ما  چند میلیو ن جوان  بیکار  کار گر داریم.     

زمین حاصلخیز  و ی است و آب کشور ما  دارای منابع بزرگ  برای رفع بیکار آنها  خوشبختانه 

کت ما  زیاداریم  که زمینه شغل و یا منبع  در آمد  برای افراد بیکار  که توان اراضی بایر  در ممل

در این قسمت می توان  امکانات کار دایمی برای  کار دهقانی را در  بخش زراعت و باغداری دارند

               .                                                                      کرد  مردم روستا ایجاد 

مسئولین  حکومت گذشته از عدم مدیریت  کمتر در بخش  زراعت توجه کرده اند در حالیکه زراغت 

در اقتصاد افغانستان بنیادی می باشد.  اگر شرایط  برای توسعه  بخش زراعت و باغ داری و 

دید می آید و شاید حتی  تاکداری  در روستاها  فراهم آید ،  میزان باالیی  از اشتغال   در این بخش  پ

این میزان شغل کار بخش زراعت  نسبت صنایع نیز در کشور ما  بیشتر است.                          

دولت در نواحی  روستا ها به  اهالی باید  زمین  بدهد تا با کار شغل  زراعت یک طرف کار یا بی   

اد غذایی از بیرون گرفته شود.             شود و از طرف  دیگر جلو فرا پول از بابت  خریداری مو

یکی از راهکار های  اساسی برای  رفع بیکاری  جوانان  و محو  فقر که  امروز  به  مهم ترین 

مشکل کشور ما تبدیل شده  است ، را حل کرد ؟                                                             

، حمایت دولت  به  دهقانان در خریداری  ماشین های  قلبه  مناسب  به  دوم راه  حل  بیکاری وفقر   

طول عرض  زمین  آنها  یا  تراکتور  کمباین  و سایل سیستم  های  آبیاری  برای  تولید گران غالت 

تغییرات فا حش در و ضع اقتصاد کشور بمیان  خواهد آمد.                                              



کارشناسان و متخصصان   محیط زیبست ,  در شرایط فعلی    م راه  حل  بیکاری ،   به اعتقادسو

ایجاد شغل و حل مسله بیکاری و فقر ایجاد  پروژه  های تحفظی خاک  برای  کشور ما , بهترین روش

ها  و احیای مجدد منابع طبیعی و افزایش چشمه سار ها و علفچر  به  عالوه است  که   و تنظیم آب 

شمار زیادی  از رو  راه   مبارزه  با  پدیده  فقر و گرسنگی  زمینه  مناسب  اشتغال  برای  در  هم 

 ستاییان  کشور فراهم می کند.   

منابع   

انترنیت    


