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  سھم صنایع بافندگی

  در توسعۀ صادارت
طی سال ھای آینده با مشارکت دولت در امور زیربنایی و جلب و جذب سرمایھ ھای الزم وھمیاری بخش  قالین  انتظار می رود كھ صنعت

خصوصی رشدی اساسی داشتھ باشد و تارھای تالش و رنج زنان و مردان ھنرمند این سرزمین، بھ پود موفقیت و شکوفایی پیوند بخورد و 

  .ر توسعھ صادرات و بھ تبع آن توسعھ اقتصاد افغانستان ایفا نمایدصنعت فرش افغانستان آن طور کھ باید نقش موثری را د
 

اب و  هنر آفرین زنان و مردان هاي جذ قالین افغانستان  با نقش

سالیانی متمادي  است که در میان فرش هاي کشور قالی باف  

  .هاي جهان میدرخشد 

در بازار جهانی چشم هاي 

زیبا بین را به سمت  

نگارستان هنر سرزمین 

صنعت .افغانستان می گشاید 

فرش  را میتوان به عنوان 

نقطه تالقی هنر و اقتصاد یاد 

  .نمود 

فرش افغانستان برعالوه  

هویت هنري خود را حفظ 

اید ،  توانسته  که نفش نم

موثر ي را در توسعه 

صادرات به تبع آن کاهش 

بیکاري و افزایش در آمد 

 . نماید ملی ایفا

گرچه اساس اقتصاد افغانستان، کشاورزي و دامداري است و 

صدور محصوالت کشاورزي و دامی یکی از منابع درآمدهاي 

ارزي کشور محسوب می گردد اما صنعت فرش نیز به دالیل 

متعددي می تواند در رشد اقتصادي و فرایند توسعه افغانستان 

سهیم باشد و به نوبه خود به عنوان گره گشاي بسیاري از مسائل 

 .و مشکالت اقتصادي و اجتماعی جلوه نماید

زیرا از یک طرف مواد اولیه اي که براي بافتن فرش مورد نیاز  

طرف دیگر  است عمدتا در داخل افغانستان تامین می شود و از

این هنر به عنوان یک سنت قدیمی در کشور رایج بوده و 

  . دراین صنعت اشتغال دارندبسیاري از مردم 

استفاده از تولیدات داخلی سبب افزایش و بهبود سطح اقتصادي 

وحدت ملی در تالش  آن است حکومت ،در کشور می گردد

تا  قرار دهند حمایت  مورد صنعت کاران  افغانستان راچگونه 

  .دتولیدات داخلی با کیفیت بهتر به بازار عرضه گرد

یکی  از با ارزش ترین توالیدات داخلی افغانستان قالین می باشد 

قالین افغاستان در برزگترین نمایشگاه بین المللی که در شهر 

برگزار گردیده بود در این  1392هانوور کشور جرمنی در سال 

مولد و صادر کننده  نمایشگاه یگ هزار وششصد شرکت بزرگ

قالین از شصت کشور مختلف جهان اشترك ورزیده بودند 

قالین افغانستان برنده جایزه اسکار صنعت قالین شناخته شده این 

جایزه به منظور برتري رنگ و دیزاین هاي مشخص در تولید 

  .ات قالین افغانستان استفاده شده بود در نوع خود بی نظیر بود 

راي پیشرفت وطرقی صنعت کاران در حکومت وحدت ملی  ب

م را  روي دست دارد تا بتواند نظبخش هاي مختلف پالن هاي م

  .صنعت کاران داخلی را تقویه نمایند 

به منظور حمایت و تقویت سکتور خصوصی  اکلیل حکمی 

وزیر مالیه  از مرکز قالین  و فرش افغانستان دیدن نمود که 

یسی هاي عمده حمایت از سکتور خصوصی از جمله پال

می حکومت افغانستان می باشد با حمایت از سکتور خصوصی 

  .تواند  خود کفایی اقتصادي را براي افغانستان به ارمغان آورد 

ازمرکز قالین و فرش افغانستان که وزیر مالیه از آن دیدن نمود 

 این مرکز با داشتن جواز تاییدي نهاد جهانی بافت خوب 

(Good weave) و  ISO-9001 در ابعاد مختلف صنعت

   قالین از جمله تهیه و تولید تار از پشم، انواع مختلف گیلیم

دست بافت و تولید قالین هاي دست بافت افغانی فعالیت 

همچنان این مرکز براي اولین بار انستیتیوت  .گسترده دارد

آموزشی قالین افغانی را بنام از پشم تا 

ایجاد  (Sheep to Shop) بازار

نموده و در ابعاد مختلف قالین از پشم 

الی تهیه و بافت آن، براي هموطنان 

  .آماده تدریس میباشد

حمایت و تشویق سرمایه گذاران داخلی 

در عرصه پیشرفت وطرقی کشور در 

خود کفایی اقتصادي به نحو خود موثر 

می باشد که این یکی از پالیسی ها 

 . میباشد ملی حکومت وحدت

  

د سهولت هاي ترانزیتی ، همچنین ایجا

دادن اعتبارات و وام هاي بلند مدت ، 

جذب و تشویق قالی بافان به طرق 

نیزموجبات هر چه بیشتر و مختلف و اعمار زیرساخت هاي الزم 

رونق این صنعت و سایر صنایع وابسته مانند تولید پشم، برش، 

ز شستشو و طراحی را فراهم می کند و میلیون ها نفر بیکار را نی

توجه به این مسئله . از این بالي خانمان سوز رهایی می بخشد

عالوه بر آثار وبرکات اقتصادي، تبعات مثبت اجتماعی فراوانی 

نیز دارد که به عنوان مثال می توان به کاهش مهاجرت ها و 

  .جرایمی که معلول بیکاري هستند اشاره نمود

 

ا مشارکت انتظار می رود که این صنعت طی سال هاي آینده ب

دولت در امور زیربنایی و جلب و جذب سرمایه هاي الزم 

وهمیاري بخش خصوصی رشدي اساسی داشته باشد و تارهاي 

تالش و رنج زنان و مردان هنرمند این سرزمین، به پود موفقیت 

و شکوفایی پیوند بخورد و صنعت فرش افغانستان آن طور که 

تبع آن توسعه  باید نقش موثري را در توسعه صادرات و به

  .نماید ایفا افغانستان اقتصاد

 

  

  

  




