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  سياست اقتصادی در های باز و
  مشکالت مردم افغانستان در زمينه

  
های پيشرفته غربی، تقليد ازسيستم اقتصادی کشور کشوردرپيروی و دولت افغانستان جهت رشد اقتصاد             

ميرسد بعد از گذشت ولی طوريکه به نظر . آنرا به مرحله اجرا گذاشته است رفته وسيستم اقتصاد بازار آزاد را پذي
کشور مصرف کننده مبدل سال و با پيروی از سيستم اقتصاد بازار آزاد افغانستان بيشتر به يک نزديک به هفت 

مايه گذاری شود، هم سر يا داخل کشور هزينه و جامعه جهانی درهنگفت ، کمک بدون آنکه پول های ؛ گرديده است
ی و اين کشورهارج بخصوص کشورهای همسايه ميگردد  خایجهت خريداری مواد اوليه مصرفی راهی کشورها

افغانستان  اختيار کشور همسايه اند که غير مستقيم صاحب پول های ميشوند که جامعه جهانی سخاوتمندانه در
از مدت ها به اين طرف  رانه ازسيستم اقتصاد بازار آزاد وواقع رهبران دولت افغانستان با اين تقليد کورک در. ميگذارد

نا پايه های لرزان اقتصاد  ۀتقوي برای رشد صنايع داخلی ، محو بيکاری وحال از دست دادن بهترين فرصت ها در
،  مسلم اينست که  هر جامعه ای نظر به اقتضای زمان ، شرايط  اجتماعی ، اقتصادی.  بسامان افغانستان ميباشند

ه مشخص   اقتصادی  جامع-که  برای رشد و ارتقای  اجتماعی  .ره  مشخصأت ، تعريف خودش را داردوغيفرهنگی 
 که با درنظر داشت اين معقوله هرگز نميتوان تعريف يک جامعه را.  رويدست گرفتاقدامات مشخصی را بايست 

نزدهم اروپا  دانشمندان فعلی و  قرون هژده و و سانآنچه علما، جامعه شنا. باالی جامعه ديگری تطبيق کرددربست 
که تطبيق چنين نظريات در  .  آنها مربوط به جامعه اروپا ميباشد تحريرنموده اند مسلمأ که برداشتاروپا ازجامعه

 .مواجهه خواهد شدو گاهی هم با فاجعه بيرهمراه نباشد ، با مشکالت جدی تد جوامع غير اروپايی اگر با احتياط و
ه افغانی ، جهت نشان شرايط جامع چنانچه بعد از کودتای ثور رژيم های امين وتره کی بدون درنظر داشت موقيعت و

. برسانند شبه افغانستان را به سوسياليزم شان به  کرملين  و گرفتن نمره آفرين از آنها ميخواستند  که يکدادن کفايت 
يکی از بيانيه هايش تقسيم بندی پنج دوره تاريخ ، تعريف شده تيوريسن روی همين ايده تره کی تا آنجا پيشرفت که در

 مستقيمأ از حالت و گفت که افغانستان.  گرفته و آنرا تعريف کالسيک خواندؤالهای جامعه سوسيالستی را به باد س
جامعه آنروز  اقتصادی –شرايط اجتماعیدرحاليکه . جامعه سوسيالستی قدم خواهد گذاشتبه ) همان وقت(فعلی 

 تعريف ها وروی همين . ژده جامعه اروپايی بود وميباشده از شرايط قرون نزده و افغانی بسيار عقب مانده تر
خياالت  رهبران کودتای ثور و توشيح فرمان های پی در پی، جهت نيل هرچه سريعتر  به جامعه سوسيالستی ؛ آزار 

حقيقت مستقيماً  دست  شخصيت های متنفذ ملی  که در مينداران وبی موجب سرمايه داران ملی ، ز واذيت گسترده و
  .انداختن به گريبان مردم بود، کشورما را به فاجعه بزرگی کشانيد

  
و دور از انصاف است که اقتصاد ناتوان و بيمار افغانستان را که سخت وابسته ا درشرايط کنونی هنوز بسيار زود  ام

ه مالحظه ای از بدون هرگون تنومند اقتصاد کشورهای غربی مقايسه و سا وبه کمک های خارجی است ، با قامت ر
رکنفرانس های مختلف  دست اندکاران اقتصاد کشور د که چرا رهبران ولی ايجاد ميشود ؤاولی س. آنها پيروی کنيم

سازنده به  و اقتصادی افغانستان و پيشنهادات مشخص –اجتماعی شرايط جای تحليل و ارزيابی به بين المللی 
مختلط  و حمايه از صنايع  داخلی ، فقط  با چشم دوختن به دهان اقتصاد و ص تعقيب سيستم اقتصاد رهبری شده خصو

 از اوضاع دشان  دارند شايد هم شناخت کافیکشورهای خو چوکات اقتصاد بازار آزاد و دانان غربی  که دانشی در
  .  پيشنهادات  و نظريات آنها را پذيرفته و بمرحله اجرا گذاشته انداقتصادی و جامعه  افغانستان نداشته باشند ،

  
 ای کرزی وغيره دست اندرکاران اقتصاد افغانستان اينرا بدانند که کشور های غربی باق  شايد مشاورين اقتصادی آ

الش اند تا ت پيوسته در صادرات شان بوده و وجود تعقيب سياست اقتصاد بازار آزاد هميشه متوجه بيالنس واردات و
پرداخت های شان باشد و از طرفی هم اين کشورها دايماً ميکوشند  سطح صادارات و درآمد شان بيشتر از واردات و

داخل  ند ،  با همديگر تعهداتی داشته ودر يک توازن نگهدارجارت بين کشورهای طرف معامله را تا بيالنس ت
ثال اگرکشورجاپان به ارزش ساالنه بيست مليارد دالر گوشت از طور م. معامالتی نميشوند که به ضرر شان تمام شود
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کشورآمريکا وارد ميکند ، باالمقابل به کشورآمريکا می قبوالند که به همان ارزش فرآورده های صنعتی بخصوص 
بزرگترين توليد کننده گان موتر درجهان  زکشورآمريکا درحاليکه خود يکی ا را از آن کشور خريداری نمايد و موتر

.    مجبوراست به اين خواست کشورجاپان تن دردهدپرمنفعت توليد گوشت در کشورش ميباشد ولی بخاطررشد صنعت 
با کشورهای طرف معامله آن  مقايسه نمائيم اگر بيالنس تجارت افغانستان را  با درنظر داشت آنچه گفته آمديم حاال

صادارات ما فقط چند ده مليون دالر  ت ما مليارد ها دالر وکجا تا به کجاست يعنی که واردا درميآبيم که تفاوت از
 دو مليارد دالر ميرسد درحاليکه  بهطورمثال تنها حجم واردات ما از کشورپاکستان ساالنه نزديک .بس ميشود و

طرف ديگر درهمين کشورهای که خود  از. فقط چند ميلون دالرمحدود ميشودصادرات ما به کشورمذکور به مشکل 
از کشورهای ديگرهم ايند و نسخه های آنرا برای بعضی ح پرچمداران سياست بازار آزاد معرفی مينمرا به اصطال
اصول تجارت  ، خالف پرنسيب ، واز جهتی درخطر قرار گيردقتی مالحظه نمايند که منافع شان و. صادرميکنند

  .ر آن مصئون بماندبازار آزاد عليه آن قرار گرفته  راهی را ميروند که منافع ملی شان درمسي
  : به گونه مثال 

مريکا  اين صنعت دردست متشبثين ا ولی در کشوردر دست دولت قرار دارد  صنعت چوب درکشورکانادا ملی و
 ترميان وجود دارد اينست که قميت چوب درکشورکانادا به مراتب ارزانی ميباشد، تفاوت ديگری که دراين خصوص

مريکا هر گز اجازه ورود چوب ا ست اندرکاران سياست اقتصادی  کشورولی د. مريکا ميباشدانسبت به کشور 
مريکا  امريکا  صنعت چوب دراکانادايی را به کشورشان نميدهند زيرا ميدانند که ورودچوب ارزان و وافرکانادايی به 

نده سياست مثال های ديگری نيز دراين مورد ميان کشور های عمده تعقيب کن و. خساره مند خواهد ساخت را شديدأ
  . اقتصاد بازار آزاد  وجود دارد 

  
صد ها فابريکه نوپا و نو پاکستانی پيهم   ولی در کشور ما طی  چند سال اخير  ورود بی رويه و وافر اجناس ايرانی و

تاسيس را درکشورما به رکود مواجهه ساخته است وعمال مانع سرمايه گذاری در بخش مختلف صنعتی و مانع  ايجاد 
يه چند ری که به  سرماتچنا نچه  چند سال قبل وقتی فابريکه توليد ب. ی  مليون ها هموطن بيکار ما گرديده استکاربرا

بازار رقابت با اجناس مشابه وارد  و تازه به فعاليت آغاز کرده بود ؛ نتوانست در اعمارمليون دالر درواليت هرات 
 يکی از -د و همزمان ده ها کارگرش بيکارشدوط نموسق شده از خارج ، جنس توليدی اش را به فروش برساند و

 فابريکات توليدی ما جهت جلوگيری ازسقوط شان و در:   مسئولين دولت کرزی درزمينه چنين  اظهارنمود که 
 البته که شنيدن. رقابت با توليدات خارجی بايد کيفيت توليد  شانرا باال برده و همزمان قيمت اجناس شانرا پائين بيآورند

کفايت  بلکه با در نظر داشت  ی حکومت کرزی که نه به اساس دانش، توانايی واسئاز زبان روچنين يک منطق 
زيرا اگرکسی کمترين معلومات هم درباره علم اقتصاد داشته باشد اينراميداند . له ای نداردمصلحت انتصاب شده اند ِگ

توليدات  ا فابريکاتی که قدامت توليدی چندين ساله داشته وکه رقابت يک فابريکه نوتاسيس و با پشتوانه مالی  اندک، ب
دن و جهت باالبرحصول نموده ابرپول سرمايه ابتدايی شانرا هم های مختلف به فروش ميرسد و چندين بردربازارشان 

ای را دراختيار دارند ،  غيرممکن است ؛ زيرا چنين  متخصصين کارآزمودهکيفيت توليدات شان امکانات و 
بمراتب پائينتر از  ابريکات توانايی آنرا دارند تا جهت راندن حريف نوپا ، فروش  توليدات شانرا طور دلخواه وف

بهتر اقتصادی ورفاه اجتماعی ازطرف  ديگر درکشور های که  مردم اش در سطح . قيمت توليد در بازار عرضه کنند
 توليد کشورخودشان باشد، که ساخت و اجناسی ميزنندنظرداشت احساسات ملی ، فقط دست به خريد  دارند با در قرار
. که چنين فکر وايده  حتی به کشور های همسايه ما هم به گونه ای سرايت نموده است. قيمت باال کيفيت پائين و ولو با

کشورعزيز ما ،  به  هجری شمسی نسبت شعله ورشدن جنگ های تنظيمی در١٣٧١ده به خاطر دارم وقتی درسال بن
که درزمان  اکستان مهاجرت نمودم همراه بقيه اسباب خانه کتابچه های صد ورقه گراف ساخت روسيه راشهرپشاور پ

وافر به کوپونداران توزيع ميگرديد با خود به پشاوربردم ؛ درپشاورکتابچه ها را  حکومت داکتر نجيب اهللا به مقدار
مکاتب پاکستانی معلم مربوط نه تنها اينکه استفاده يکی از  در. دراختيار اطفال مکتب  گذاشته تا از آن استفاده نمايند

تمام صفحات آن عالمه ضرب يا چليپا کشيده بود ؛ بنده به  طرف متعلم قبول نداشت ، بلکه در کتابچه مذکور را از
های من چنين ب با مالحظه کتابچه و شنيدن حرف درآنجا مديرمکت رفتم و عنوان اعتراض به اداره مکتب مذکور

  : گفت
  

ه  کوالتی  لری  او په  ارزانه  بيعه  مو  اخيستی  دي      ه  دلته اوس  چ.   دا  سمه  ده  چه  ستاسی  کتابچی  
ه  راغلی  ای  د اوبو  او او چه  دلته  ژوند  کوی نن سبا . راغلی ياست ،  ه  به  دا  هوا  نه  گته  اخلي ددی   ؛  نو 

ه  کومه .  وساتي و  ودانولو کی  پام  پراختيا  اپه هيواد ددي وی  چه    کوالی  هچه  مون  سرمرسته او  ل  تر ل
ه  ده  يا نه ، که  گران پرادکس  واخلی ، که  کوالتیدا ده  چه  پاکستانی  شی     .والسالم .   يا ارزان دی   يی  

  .   ميهن عزيزما ، جنس افغانی بخرندپرباری اقتصاد ملی به اميد آنروزی که مردم ما هم  در راه  رشد و
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حاليکه بيالنس واردات   با درنظرداشت آنچه گفته آمديم ، حاال ما برای چه مقيد به تعقيب اقتصاد بازار آزاد باشيم در

و همزمان فقر ، درمانده گی ، بيکاری ت آن از زمين تا به آسمان است ، و تفاوات ما اصالً  قابل مقايسه نبوده وصادر
پاکستان جهت پيدا نمودن يک  هموطنان مهاجرما درکشورهای ايران و بی روزگاری در وطن ما بيداد ميکند، و و

حاليکه طی چند سال اخير ثابت گرديده  در.  به شاقه ترين کار ها  ميدهندتحقيرتن لقمه نان با قبول صدها توهين و
صان هيچ سودی برای ما نق فعلی  جز زيان وبازار آزاد در شرايط  است که تعقيب پاليسی سياست درهای باز و

 که بجای سياست اقتصادی بازار آزاد ودر های باز  به حمايت از توليدات داخلی  بودآيا منطقی نخواهد .نداشته است
توجهه نمائيم که تعداد زيادی از . درهای کشورمارا درمقابل فرآورده های مشابه خارجی  ببنديم  به پا خيزيم و

حمايت قاطع وهمه جانبه ازصنايع داخلی  به رشد سريع   فقط با تعقيب سياست در های بسته وکشورهای جهان سوم
ی کرزی قاوآ. همسايگی ما ميباشند پاکستان در اقتصادی دست يافته اند؛ که مثال برجسته آن همين کشورهای هند و

گی نموده اند شايد به اين زندپاکستان   در کشورسالهای زيادی هم  که خود تحصيل کرده کشورهندوستان ميباشد و
  . مسئله خوب واقف باشند ولی معلوم نيست که چراجناب  کرزی دراينمورد خودش را به کوچه حسن چپ ميزند

  
ميالدی ؛ دولت جديد با اعالم ٢٠٠١ر دولت درسال ي شود اينست که با  تغيهمسئله ديگری که بايد  عميقأ به آن  پرداخت

خصوصی سازی در تقليد از کشور های غربی دربسياری از امور خودش را بيغرض  وسياست اقتصادی بازارآزاد 
سامان بدهد ؛ حتی در  و منتظر است تا بخش خصوص بيآئيد و همه امور را سر کشيده ، دست روی دست گذاشته و

 درحاليکه نامطمئن حاليکه در کشورجنگ زده افغانستان با امنيت لرزان و در...  و کلتوری ،فرهنگی اجتماعی ،رامو
 گذشته  –جود د ندارد ؛ مشکل است که بخش خصوصی عهده دار همه امور شود  گرانتی برای آينده وهيچ ضمانتی و 

دريابد  سرمايه گذار وقتی –ه نفع ونقص اش ميباشد رمايه گذاری روی هرپروژه ای متوجاز آن بخش خصوصی با س
 برايش متصورنيست ، هرگز حاضر به سرمايه تلف نفعپروژه روی عوامل مخيک که درسرمايه گذاری باالی 

که سرمايه داران  اين جاست که دولت بايد پيشقدم شده ، پروژه های را در. گذاری روی پروژه مذکور نخواهد شد
که اين پديده حتی درکشورهای عمده سرمايه داری . بخش خصوصی حاضر به اجرای آن نيستند ، به سر برساند

  . بمالحظه ميرسد ح وکانادا بوض مريکا وا حدهغرب چون اياالت مت
  

وع توليدات داخل کشور که مجم  بخش اعظم ضروريات مردم از نگاه تکه باب از١٣٥٧ ثور ٧تا قبل از کودتای 
همزمان مقدارقابل  و. خصوصی را تشکيل ميداد ، مرفوع  ميگرديد و مختلط  ،توليدات فابريکات نساجی دولتی

به کشورعمده صنعتی غرب صادرميشد؛ که پخته کات مذکور به خارج به خصوص مالحظه ای از توليدات فاري
طی سالهای خاش زرع  ميگردد تأمين ميشد ولی های که اکنون درآنها خاشد ضرورت چنين فابريکات از کشتزارمور

 جمله فابريکات  تعداد زيادی از فابريکات توليدی ازنگ های بين التنظيمی و خأل قدرت دهه نود ميالدی از اثر ج
، در نقاط مختلف کشوردراثر تشويق   بارزی درعرصه اقتصاد ملی داشتندعمده نساجی کشور که رول عمده و 

يکی از اين فابريکات مهم و حياتی فابريکه نساجی . ه يغما برده شده و نابود گرديدنددشمنان ملی ما، ب اجانب و
  . بگرامی بود

  
    به فعاليت آغاز يد سی هزار متر تکه نخی در ماه   هجری شمسی با تول١٣٤٩فابريکه نساجی بگرامی  درسال 

ع وهمه جانبه دولت حمايت قاط   و١٣٥٢ سرطان درسال ٢٦؛ که توليدات فابريکه مذکور بعد از تحول نمود 
 ش  افزاي١٣٥٦ به يکصد هزار مترتکه درماه ، درسال ٥٢ ازسی هزار مترتکه درماه ،  درسال ازصنايع داخلی

يا پخته مورد  نرسيدن پنبه و  و پديد آمدن بی امنيتی فراگير درکشور و٥٧ ثور سال ٧  کودتایبعد از يافت ؛
از طرف ديگر فرستادن جبری صد ها وهزاران  فابريکات مشابه آن از يکطرف و ضرورت به فابريکه مذکور و

، جهت دفاع از  انقالب و دست متخصص چنين فابريکات به جبهات گرم زيرنام خدمت احتياط  کارگر کارآزموده و
هش  دوران ساز ثور، زمينه آن فراهم گرديد تا سطح  توليدات داخلی کشور به حد اقل کا آورد های انقالب شکوهمند و
به شش هزارمتر تکه ١٣٥٦بگرامی از يکصد هزارمتر تکه در سال فابريکه نساجی يابد؛ که از آنجمله توليدات 

 در صد ؛ بعد از سقوط دولت دوکتور نجيب اهللا و شعله ور شدن جنگ های ٩٤  کاهش  پائين آمد يعنی١٣٧٠درسال 
حوالی فابريکه نساجی بگرامی  و ساحات سيد نورمحمد نقاط مختلف کشور به خصوص در شهرکابل و  تنظيمی در

زه به محل کار شاه مينه  باز هم کارگران فابريکه مذکور زير باران مرمی  های مختلف النوع خود شان راهمه رو
   تفنگداران قوماندان زر داد ١٣٧١ولی بعد از آنکه در زمستان سال . رسانيده و آنرا به گونه فعال نگه داشته بودند 

ماشين آالت فابريکه مذکور به پاکستان انتقال و در آنجا به  فريادی مؤفق به فتح فابريکه مذکور شدند ،  تمام وسايل و
  .     و تاريخچه  ادامه توليدات فابريکه مذکورعجالتاً  بسته شد ؛ به هر حال بفروش رسانيده شد کهنهآهننرخ 
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  ٤از ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری 
 maqalat@afghan-german.de 

امکانات خاص ،  در امر باز سازی  متأسفانه ظرف هفت سال اخير با وجود پديد شدن تسهيالت  و متأسفانه و
ن بخش  صورت گرفته است و هم اکنوفابريکات ويران شده ، بخصوص درحصه احيأ فابريکات نساجی کمتر توجه

ولی حاال  ديگرزمان آن فرا رسيده است که دولت  بی .  عمده ضروريات پوشاکه مردم ما از پاکستان وارد ميشود 
اقدامات  شور و اعمار فايرکات جديد نساجی تقاوتی را کنارگذاشته درحصه باز سازی تمام فابريکات سابق نساجی ک

  .  آتی را بدنبال خواهد داشت عاجل  را روی دست گيرد ؛ که البته اين کار منافع
  . جلوگيری از فرار اسعار و هزينه آن در داخل کشور-١
  . ايجاد کار برای  هزاران هموطن بيکار -٢
 رواج کشت پخته به عنوان الترناتيف جهت جلوگيری از زرع  کوکنار ، يعنی آنچه درسالهای قبل از کودتای ثور -٣

  .معمول بود
  )در صورتی فابريکات توليد روغن قندز احيأ شود( جهت استحصال روغن خوراکه   استفاده از پنبه دانه -٤
٥-   ً  از سرگرفتن صدور پارچه های نخی به کشور های غربی ؛ که با در نظر  داشت بند سوم  اين نوشته  مسلما

  .کشور های غربی با قدرت تمام از اين پروژه حمايت خواهند کرد
  

حمايت و در های کشور  ه کرسی خواهد نشست که دولت با اراده آهنين از صنايع داخلی با اين همه، اين فکر وقتی ب
  .  آورده های مشابه  خارجی  ببنددرا بروی فر

   
  متوالی از لين اقتصادی دولت کرزی طی چند سال اخيرئومسئله ديگری که الزم به ياد آوريست ، اينست که مس

ور ميدهند ؛ که  بصورت عموم ارقام ارائه شده از روی عايدات گمرکات اقتصادی کشور راپفيصدی رشد  ساالنه 
در اين جا بايد تذکر داد که اگر کمک ها . االی وارداتی  گذارش داده ميشود محصول وارده  شده باالی ک کشور و

ً  به همان پيمانه عايد وخيرات های کشور های خارج بروی کشورما قطع گردد و  گمرکات يا هم کاهش يابد مسلما
بناً الزم .  پائين خواهد آمد ؛ زيرا ما ديگر هيچ عايدی در داخل کشور نداريم که بتوان با تکيه آن دست به واردات زد 

و از طرفی هم . باشندعمار پايه های اساسی اقتصاد وطن ميآفتد که دست اندر کاران اقتصادی کشور ما متوجه ا
نشده اند تا در موارد خاص و عام مشکالت اقتصادی کشور به سؤاالت لين اقتصادی دولت کرزی تاکنون حاضر ئومس

طور مثال  محترم عمر خطاب گرداننده تلويزيون پيام افغان اخيراً  ضمن تماس به مشکالت . مردم جواب ارائه نمايند
 مبلغ چهل اقتصادی افغانستان  گفت که موصوف از داکتر محمد اسحق نادری مشاور اقتصادی حامد کرزی که ماهانه

ً  امريکای معاش دريافت ميدارد و وپنج هزار دالر جهت ديدار فاميل اش به امريکا آمده بود چندين بار اخيرا
درخواست نمود که برای يک مصاحبه تلويزونی به استديوی تلويزيون پيام افغان تشريف بيآورند ؛ ولی جناب داکتر 

کول وباالخره هم بدون اجرای کدام مصاحبه دو باره به افغانستان نادری  با بهانه های مختلف امروز را به فردا مو
  .      برگشت 
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