
  صنعت نساجی بررسی وضعیت؛ افغانستان یدورنمای اقتصاد

 جواد دبیر، رئیس مطبوعات وزارت صنعت و تجارت

است. مدیرانِ امکانات دست داشته ظرفیت منابع بشری و  درک درست از مملکت در گرو کی ثبات اقتصادی

که بخش عظیم جامعه های را در اولویت قرار می دهند ساس ظرفیت عمومی شهروندان کشور، برنامهبراآگاه 

در بسیار از کشور  که و شغل ساز، صنعت نساجی بوده مهمهای برنامه یکی از این  مستفید گردد. از آن بتوانند

های اخیر کمترین توجه و  دههدر طی  روی این صنعت در افغانستاناما ها مورد توجه قرار گرفته است. 

  است. گرفتهصورت سرمایگذاری 

ها از دام افغان بسیاری از ، آن را اسباب رهاییشدهمطلب روی اهمیت صنعت نساجی در کشور تمرکز  درین

با استفاده از  صدها سال قبل نشان می دهد که آنان نیز فقر می داند. چنانچه تجارب کشور های مهم دنیا

دو غول اقتصادی  ، به عنوانانگلستان و چین آنچه در باب رقم زده اند.انقالب صنعتی شان را  ،فرصت همچو

 آمده، جالب و مثال زدنی است. جهان 

از بار  نیبرای نخست خود راانقالب صنعتی از امکانات دست داشته، انگلستان با چنین درک دقیق نخست: 

های سایر الیافدر مقایسه با )پنبه  الف:"این پی بردند که به  انگلستاندر  مسئولین. کردصنعت نساجی شروع 

خیلی آسان قابل کنترل و دستکاری است، و ریسندگی و بافندگی وابستگی کمتری به شرایط آب و  (طبیعی

 تتر نسبکم هزینه ساده، خیلی راحتهوایی، تغییرات فصلی و تغییرات روز و شب دارد و استفاده از ابزارهای 

مقایسه با بازار  بازار منسوجات در :شدن دارد؛ بیا ساختن سرپناه قابلیت ماشینی زراعتیت البه کشت محصو

بزرگتر و دارای کشش درآمدی بیشتری  (،ت و سفال و مبلمانالاز قبیل جواهرآ) های سبک مصرفیاالدیگر ک

های را در انبوه میرسد و نوآوری است و بنابراین همزمان با افزایش درآمد، به سرعت رشد میکند، به تولید

ب صنعتی در بریتانیا، این کشور بازار منسوجات خود الپیش از شروع انق: و ج د.میکن شرایط رقابتی تحریک

ه به ایجاد )کیا حتی مدتی پیش از آن  (1603 - 1558)را برای صدها سال دستکم از زمان الیزابت اول

و انگلستان رونق داده بود ( بزرگترین بازار پارچه و منسوجات در اوایل سده هجدهم در اروپا منجر شده بود

 . "دحوزه نساجی ش سرانجام صاحب بیشترین تعداد بنگاههای متقدم در

سرانجام  اما ،بصورت تاریخی ناکام بوده نشان می دهد که این کشور در عرصه صنعتی شدن تاریخ چین دوم:

 را از دام خودمیلیونی  600، جمعیت محصوالت زارعتی به سمت تولیدانسانی نیروی عظیم  بسیجبا  1978در 

نویسنده  (وِنییبگفته )خورد. میرقم  در آن کشور انقالب صنعتی بدین ترتیب ورشکستگی نجات داده، فقر و

روستائیان بی  "رمزگشایی از صنعتی شدن سریع چین :گیری یک ابرقدرت اقتصادیچگونگی شکل"کتاب 

توانستند مشعل  با کمک مدیران امور که در اواخر سده بیستمداند واد چین را منابع بشری عظیمی میس

 نیآغاز ا یکشور برا نیصنعت ا نیتریاتیحوی ادامه می دهد که  .ور کنند صنعتی چین را شعله انقالب

 .پوشاک بود و یب، صنعت نساجانقال



 دیران آن دوره به اهمیت این صنعت،جالبست که صنعت نساجی در افغانستان نیز تاریخچه دیرینه دارد. م

چنانچه وفور مواد خام به خوبی پی برده، این صنعت را تا سرحد صادرات رشد داده بودند. ظرفیت بشری و 

ه کردآمریکا و جاپان صادر میا به بزرگترین کشورهای جهان مثل محصوالت نساجی خود ر افغانستان روزگاری

  .است

 نهیکارخانه پشم ،شده برداشتهبخش  اساسی درین م هایگا سال قبل 120نشان می دهد که در حدود  اسناد

مازاد آن و  دیتول ینظام یشیعسکر تکه در هزار 50 یساالنه برا اکارخانه در ابتد نیا می گردد.کابل بناء  یباف

  .است دهشمیعرضه نیز به بازار  را

 نهیپشم، وطن شرکت، خانه کابل نیماش، بلخی، بگرام، گلبهارنساجی کندهار،  های کارخانهبه همین صورت 

در کشور  ساالنه تاسیس و میلیون ها متر تکهبعدها نختابی کابل و امسال آن  و ی، پشمینه بافیپلچرخ یباف

 یافغان ونیلیم 590 ییابتدا هیسرمابا  1349 سالدر  یبگرام تولید می شده است. چنانچه کارخانه نساجی

 لویک هزار 300و  تکهمتر  ونیلیم 60 در سال تااین کارخانه  دیتول تیظرف .رسدمی بهره برداری به و  اعمار

. همچنان آمده است که می سازدفراهم کار  نفر زمینه 3500 به نزدیکگزارش شده و همچنان برای گرام نخ 

. می آمده استبدست  ]افغانی[ ونیلیم 400بیشتر از ساالنه  این کارخانه و نخ از مدرک فروش منسوجات

گفت  دیالبته با بود،حاصل شده  ییکایهزار دالر امر 165متر تکه بخارج  هزار 548عالوه بر آن از مدرک صدور 

مخصوصا  ،نخ به خارج ایبلخ بشکل پارچه و  کهیو فابر کهیفابر نیا داتیقسمت از تول کیسالها  یکه در بعض

 . و جاپان صادر شده است آمریکا متحده االتیا

برابر در نظر بگیریم، ضمن اینکه تعداد کارمندان  5به همین صورت کل تولیدات کارخانه های نساجی را اگر 

با یک میلیون متر می رسد.  300 به در سال مجموع تولیدات تکه چند گردیده، 5غیر مستقیم نیز مستقیم و 

در  وع ارزش تکه های تولید شدهافغانی قیمت گذاری کنیم، مجم 100جمع و ضرب ساده اگر هر متر تکه را 

 میلیارد افغانی می رسد.  30به  سال

افغانستان که . می شودضربه خورده، زمین گیر  دهه های اخیر ، درل مختلفیبه دلیال صنعتاما متاسفانه این 

کاالی  اقالم وارداتی، بشمولمتکی به  مدت هاست که ،خودکفا بودنساجی در صنعت روزگاری با غرور و افتخار 

انواع نفت  واردات با از لحاظ ارزش امروز واردات منسوجات و کاالی لیالمی حتی .است گردیدهلیالمی خارجی 

 . کندبرابری می در  کشور

می کند.  صادر خارج از کشور به خود رامواد خام تقریبا تمام ر حال حاضدر افغانستانواقعیت نیز همین است. 

میلیون کیلوگرام مواد خام از جمله پخته، پشم حیوانات،  90جمعا  گذشتهآمار نشان می دهد که در سال 

اما است.  شدهصادر  به بیرون از کشور میلیون دالر 151الیاف نسجی نباتی، ابریشم و نخ به ارزش مجموعی 

نشان  اینبشمول اقالم لیالمی وارد نموده است.  ،این کشور به ارزش تقریبی نیم میلیارد دالر تکه ،در مقابل



به قیمت ارزان  بصورت پیوسته افغانستان خام محصوالت، عد از فلج شدن کارخانه های نساجیب کهمی دهد 

 .  می گرددصادر و کاالهای خارجی به قمیت بلند وارد کشور 

 ییواضح خلق نشده، بلکه بصورت سلیقه ییک دورنماصنعت نساجی نه تنها  در موردباوجود فرصت های زیاد، 

سپرده شده که از لحاظ  فابریکات نساجی افغانستان نیز از اداره وزارت صنعت و تجارت خارج و به اداراتِ 

و  حتی از افکار عمومی نیز محو شدهبه همین ترتیب صنعت نساجی . اند نبودهفعال سازی آن  آمادهتخصصی 

 . افغانستان به یک کشور وارداتی مطلق تبدیل می گردد

بی نهایت سودآور صنعت نساجی یک سکتور با توجه به تقاضای بازار، ه به این باور است ک تجارتوزیر صنعت و 

این سکتور طی سالهای اخیر توجه نشده و متاسفانه اقتصاد  روی که می گویدبا ابراز تاسف  ویاما است. 

هم هویت افغانی  چیزی کهافغانستان بحدی پائین آمده که مردم به پوشیدن کاالی لیالمی قناعت کرده اند، 

وزارت که مسئولین  وی اضافه می کند. ما را از ما سلب کرده و هم پوشیدن این کاال بلحاظ ذینی کراهت دارد

درین بخش، در کنار اینکه برای صدها هزار افغان سرمایگذاری با  ، انشاهللسکتور خصوصی در گفتگو اند با

 نیز مدیریت می گردد.  بیالنس تجارت ما ،زمینه کار فراهم می شود

دارد، لذا امید است که  در خلق سرمایه و اشتغال زایی بیشترین امکانات را ازین جهتبدون شک افغانستان 

خام و همچنان منابع کالن مالی مواد مدیران امور در بسیج سکتور خصوصی در جهت مدیریت منابع اولیه و 

بیشتر که بخاطر خرید تکه و لیالمی از کشور خارج می شود، گام های بنیادی برداشته، زمینه گردش تولید 

 را در کشور فراهم نمایند. 

 باکیفیت ، وفور مواد خامنیروی کارِ ارزان میلیون جمعیت مصرف کننده، 35 در موجودیتاین مطلب  یادآوری

 ما. امید است که سرمایگذاران می سازداهمیت  را با توجه به این سکتور م میلیارد دالر در سال،و خروج نی

مشعل انقالب  ،توسعه یافته ممالک، هند، جاپان و سایر چین انگلستان، پیشگامان این صنعت در همانند بتوانند

  . روشن کنند به زودی کشور راصنعتی 


