
  اقتصادي وده پیاوې کويد هېواد  کولد کرنې میکانیزه 
اول افغانستان د اقتصادي سره د پخوانۍ او سنتي کرنې په نوي او میکانیزه سیستم او  برخه کې د اصالحاتو رامنته کول د کرنې په

  .ودې پر لور بیایي
 مکه لري چې دا مهאل د هکتاره  ونیلیم ۸کابو افغانستان د کرنې ومکې  یادې ول کرل کرنیزې نیمایي، یې په سنتي او پخواني

  .یمل یې د اوبو نشتوالی ودل شوی دکېي او پاتې نوره یې شاه ده چې اصلي ال
هم کېي چې د اوبو او برېنا وزارت په اه خبره په داسې حال کې پاتې کېدو د د ندې نیمایي مکې د شاې په هېواد کې 

سلنه اونیو هېوادونو په  ۷۰میلیارد متر مکعب اوبو زېرمې لري او د دې اوبو ندې  ۷۵چې افغانستان د  وایي وته ورته نیسي او
  .په سنتي ول لول کېيهېواد کې سلنه یې په  ۳۰تېره بیا پاکستان او ایران ته بهېي، خو یوازې 

او پرې  بندونه ورغول شي او کانالونه رامنته شياندو سیندونو پاندو او به ۲۵لپاره د هېواد پر که د کرنې برخې د میکانیزه کولو 
، په دې سره به نه یوازې د بزرانو لپاره آسانتیاوې رامنته شي، بلکې د هېواد د اقتصادي ودې په برخه کې برېنا کوونه جو شي

د ېرو مکو د خوبېدو لپاره به اوبو سره د و فصلونو او په کمو  به په کال کېاو  به هم د لیدنې و پرمختونه رامنته کي
برخه کې  کي او د کورنیو عوایدو پهه تمه ده چې په هېواد کې دې برخې ته پاملرنه د بزرانو اقتصادي وضعیت . زمینه برابروي

ته کيبه زیاتوالی رامن.  
زیاته کچه کرنیز توکي له بهرنیو هېوادونو واردوي او له دې الرې زیات اسعار بهرنیو هېوادونو ته ي، خو که په دې  پهافغانستان 

نه یوازې بهرنیو هېوادونو ته د کرنیزو محصوالتو لپاره د تلونکو اسعارو مخنیوی نو پر م به یې  ،برخه کې اصالحات رامنته شي
  .د صادراتو لپاره الره هواره شيبهر ته به د هغو زیات شي او  کرنیز محصوالت همبه وکي، بلکې له دې سره به 

د افغانستان کرنیز توکي په تېره بیا زعفران، وچې او تازه مېوې او طبي بوي د ه کیفیت او ذایقې لرونکي دي او دا المل شوی دی 
  .ومومياو زیات پېرودونکي چې په نیوالو بازارونو کې مناسب ای 

وچې او تازه مېوې، طبي بوي او زعفران د نورو هېوادونو په انستان کې د و کلنو جو په بهیر کې د دې هېواد یوه اندازه په افغ
کرنیزو توکو منفي اغېزه کې  د افغانستان پرول په بهرنیو مارکیونو کې نوم بهرنیو هېوادونو ته صادرېدل او دې چارې په مستقیم 

  . وه
مرغه په دې وروستیو کلونو کې د افغان حکومت په هو د دې چارې مخه نیول شوې او دا مهאل د افغانستان ول  نیکهخو له 

صادراتي توکي د دې هېواد په خپل نوم بهرنیو هېوادونو ته استول کېي او ه یې هم په مستقیم ول د دې هېواد بزرانو او 
  .سودارو ته رسېي
او په وله  پرانیستېه په هېواد کې د کرنیز سیستم پیاوتیا ته الره نازارونو ته د افغانستان د کرنیزو توکو الر موندبهرنیو هېوادونو او ب

  .کی دیوالي مثبت اغیز  ه د اقتصادي وضعیت پریې د هېواد کې 
او له  زیاته شي پانه اچونهبرخه کې به د دولت او خصوصي سکتور لویه ) اصالح (کولو کرنیز سیستم د میکانیزه تمه ده چې 

 هېواد داو د  کای شي هبرابر م او غیر مستقیم ول د دندو زمینهپه مستقی تهات شمېر کسانو په کور دننه زی هم بزرانو سره مرسته به
  .اقتصاد غوېدو المل به شي

  :په لن ول ویالی شو چې د کرنې د برخې میکانیزه کول الندې ې له ان سره لري
  ولد کرنې د برخې  ستمیله سنتي او پخواني سپه نوي ماشیني سیستما  
 د حاصالتو زیاتوالی 

  ت د کرنیزو محصوالتو تولیدپه کم ل 

  اندې کولکرنیزو بازار ته په وخت سره دحاصالتو و  
 ه تلو مخنیوید کرنیزو محصوالتو د له من 

 ېدنهد کرنیزو محصوالتو د کیفیت او کمیت لو 

  ه اخیستنه له اوبو اغیزناکه 



 اقتصادي وده او په پای کې د هېواد.  
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