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  از نشريه پيشرو
 

  سرمايه گذاری صورت گرفته
  به نفع اکثريت محروم جامعه نيست

  
ا     حضور گستردۀ نيروھای خارجی رنگارنگ بعد از حوادث يازدھم سپتمبر نه تنھا بر اعی م  نظام سياسی و اجتم

 کشور که به علت نبود دولت ۀتاثيرات بس مخرب و ويرانگر داشته است، بلکه نظام اقتصادی فرسوده و از ھم پاشيد

دگی اقتصادی ،ًھای مردمی مخصوصا در جريان سه دھه جنگ ويرانگر شکل گرفته بود  را فرسوده تر ساخته و زن

  .ما بيشتر از پيش وخيم گرديده استاکثريت مردم زحمتکش و محروم جامعه 

ان ھشت سال گذشته       افغانستان که کشوری با اقتصاد مافيايی و مصرفی در سطح جھان معرفی گرديده، در جري

تکش  در بخش سرمايه گذاری روی  سکتورھای کليدی و حياتی که بتواند نيازھای اکثريت توده ھای محروم و زحم

ق سکتور خصوصی و جامعه ما را مرفوع کند، کوچک ترين دستاوردی نداشته و بيشترين سرمايه گذاری ھا از طري

دات د، تولي صاد یروی بخش ھايی صورت گرفته که منافع طبقات بااليی و مرفه جامعه را تأمين کرده بتوان ه در اقت  ک

  .به آن توليدات بنجل می گويند

ه مليا ه ب ه ک ای صورت گرفت ذاری ھ رمايه گ م س شترين حج د آب      بي دت روی تولي ن م د، در اي ر ميرس ا دال ردھ

کتور داری، س واع جوس، سکتور بانک د ان ولی، تولي ر الک ای غي ابه ھ د نوش دنی، تولي ای مع فاخانه ھ اختمانی، ش  س

ن سکتور ؤخصوصی، م سسات تحصيالت عالی خصوصی و باالخره سکتور مخابرات انجام يافته که ھيچ يک از اي

ه در سکتورھای ھا قادر به حل مشکل گرسنگی  ذاری ھای صورت گرفت ده و سرمايه گ ا نگردي ه م ر در جامع و فق

  . ذکر شده جز دريافت منفعت ھا و سودھای ھنگفت به طبقات دالل ھدف ديگری به ھمراه نداشته است

ار  راھم      عده ای خوش باور به اين عقيده اند که در نتيجه اين سرمايه گذاری ھا برای نيروی کار کشور زمينه ک ف

را  ًگرديده در حاليکه سرمايه گذاری ھای انجام شده، در چند شھر مھم و حياتی کشور در حالی صورت گرفته که اکث

ده و  تخدام گردي ستان اس اير کشورھا مخصوصا پاک ا از س ا و فابريکه ھ ی ھ ًکارگران ماھر و بعضا غير ماھر کمپن ً

ل اقه ھيچ عال وان خي ی به جذب کارگران افغان در اين سرمايه گذاری ھا وجود ندارد و به ھمين سبب است که می ت
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بيکاران سرگردان به دنبال کار را بر سر ھر چوک کابل ديد، و از جانب ديگر مھاجرت ھا بيش از پيش نيروی کار 

  .ًافغان را مخصوصا به کشورھای ھمسايه می راند

رق،      افغانستان کشوريس د ب دھای جدي ًت زراعتی و سرمايه گذاری روی پروژه ھای زراعتی مخصوصا اعمار بن

ه دھ ی ب ده زراعت ای اصالح ش م ھ ردن تخ راھم ک ابقه، ف رق س اناقبازسازی بندھای ب انيزه کردن زراعت و ن ، ميک

انباالخره مھار ساختن آبھا حداقل ميتواند زندگی  شکيل دھقان ه اکثريت نفوس را ت ر داده و  کشور را ک د، تغيي ميدھن

ًسطح زندگی شان را نسبتا باال ببرد، اميدی که ھرگز نبايد انتظار آن را داشت، چراکه از يکطرف دولت از سياست 

ود  ابر نب دارد و از جانب ديگر سکتور خصوصی بن اقتصاد بازار پيروی می کند و حق فعاليت ھای اقتصادی را ن

  .  عالقمند به سرمايه گذاری در اين پروژه ھا نيستسود آنی و ھنگفت در پروژه ھای زراعتی

روی  ا و پي ذاری ھ ن سرمايه گ      نه تنھا فاصله طبقاتی بين اغنيا و فقرا ھر روز زياد شده ميرود، بلکه در نتيجه اي

الين تی، ق اران، خياطان، صنعتگران دس سبه ک ه شامل ک ا ک ردم م ادی از م داد زي  از نظام انارشی اقتصاد بازار، تع

ی کيفيت و ارزان کشورھای خارجی مخصوصا  ه کاالھای ب ًبافان و باالخره پيشه وران می باشند با ھجوم بی روي

  . کشورھای ھمسايه و عدم حمايت دولت از آنھا به خيل طبقه فقير پيوسته اند

ر  ا دال ر      نزديک به ھشتاد فيصد مردم زحمتکش و محروم جامعه ما با وجود سرازير شدن ملياردھ وز زي ھن

ه حيث آب  د ب ستاده و دن ستند، از آب ھای اي وت اليموت ني ودن حداقل ق دا نم ه پي ادر ب د و ق دگی می کنن خط فقر زن

ا  اده ب ی س ر مريضی ھای خيل ته و در اث آشاميدنی استفاده می کنند، توان خريداری حد اقل تابليت سر دردی را نداش

دگی مرگ و زندگی دست به گريبان اند و باالخره مرد شی در زن يچ نق می که روی گنج با شکم گرسنه خوابيده اند، ھ

  .سياسی، اقتصادی و اجتماعی خود نداشته و زندگی شان بی رحمانه به بازی گرفته می شود

  

 


