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 سیاست در افغانستان  بازار و
 
 

هدف ازین نوشتار ارتباط علم اقتصاد با سیاست نه، بلکه کوشِش است تا ماهیت تحوالت سیاسی و نظامی کشور را 
بازاری بودن آن ترسیم کنم. البته که این نوشتار، علمی نه بلکه ارتباط سمبولیک بازارها با اوضاع افغانستان در پرتو  

در آن تحلیل تجربی شده است. این بازارها، بازار های بزرگ نه، بلکه بازار های کوچکی اند که تعداد از دکانداران  
تا اندازه نمیتوان از واقعیت آن انکار کرد. البته بعضی جمالت این  و مردم در آن کار و بار نموده اند یا مینمایند که  

 :نوشتار میتواند طنزی نیز برداشت شود
 

 : شور بازار
 

این بازار در حقیقت نماد ازافغانستان آرام، فرهنگ دوست و بدون جنگ را در ذهن تداعی می کند . کشور ازاستقالل  
بری نیست. افغانستان آن زمان دارد آهسته آهسته روبه ترقی و پیشرفت  برخوردار و از نزاع های نفرت انگیز درآن خ

گام بر میدارد در حقیقت بلوغ ادبی، هنری و فرهنگی، علمی و تخنیکی متناسب با عصرومنطقه وظرفیت تاریخی 
و  آن زمان کشور نضج میگیرد. این بازار طوریکه از نام آن پیداست، شور داشت؛ شوِرعشق به وطن، به آبادی  

آزادی این شور بُعد خارجی نداشت و همه چیز به اصطالح وطنی بود. مردم در صلح و صفا به سر میبردند؛ گرچه  
آنقدر متمول و پیشترفته نبودند؛ همه چیز از خود مان بود. بازار بارانه که بخش از شوربازار تلقی میشود، محِل بود  

از آن متأثر بودند. در بازار بارانه همه انواع آالت موسیقی    که هنرمندان، موسیقی دانان، شاعران و نویسنده گان
سنتی و مدرن قابل دسترس بودند. استادان موسیقی، مکاتب موسیقی داشتند؛ مردم درمسجد عبادت میکردند و در 

مان    مکاتب و مدارس تعلیم میکردند. کشور و مردم ما مثل کشور های همسایه مان بود نه کم و نه زیاد. همسایه های 
 .شور بازار را تحمل کرده نتوانستند چون درآن همه چیز وطنی بود

 

 : بازار بریژنیف
 

آین بازار که به اسم لیونید بریژنیف رهبراتحاد شوروی در وقت اشغال افغانستان ایجاد شد در حقیقت نماد از سیاست  
بازار به تأسی از ماهیت سیاست شوروی آن زمان بود. بازار بریژنیف، بازار کسبه کاران و کارگران بود درین  

اموال که از پایگاه های نظامی شورویان آورده میشد، به فروش میرسید. انواع گوناگون چوب و تخته های چوبی )  
لوام نظامی غیر محاربوی مثل  اسباب مستریگری و بعضی  آهنگری  لوازم نجاری  اسباب و  چوب خار وغیره ( 

نظامیان شوروی از آن استفاده میکردند، در آن جا به فروش میرسید . گویی    دوربین ها صندوق های مرمی که
 .میخواستند کشور آباد شود و اکثر این مواد، ساختمانی بود که سیاست آن زمان را نیز میتوان ازین بازار تحلیل کرد

 

 : بازار چهار چته یا بازار ُکهنه فروشی
 

بازار چهارچتهٔ کابل که نماد از تمدن باستانی شرق شمرده میشد، یک بازر سرپوش بود که در جنگ دوم انگلیس و  
افغان توسط ارتش بریتانیای کبیر در انتقاِم شکست و ُکشته شدن نظامیان شان در این جنگ، به آتش کشیده شد ولی  

ار چتش از بین رفته است ولی به جای آن یک بازار اموال  نام آن بازار تا هنوز وجود دارد. گرچه خود بازار با چه
اولین مسجد بعد از مشرف -دست دوم یا بازار کهنه فروشی ایجاد شده است. دریک طرف این بازار، مسجد پُل خشتی  

 موقعیت دارد و طرف دیگر آن سلسلهٔ از دکان های قصابی ) سراجی ( با فراوانی   -شدن افغان ها به دین مقدس اسالم
سگ های دیدو در اطراف آن، درست در نزدیکی دیگرش منار میوند یا منار سپاهی گمنام قرار دارد که روزانه  
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تعداد اندکی از معتادین و بی خانمان ها زیر آن میخوابند البته یک پوسته امنیتی نیز آن را نگهداری میکند. بعد از 
مین بازار شکل گرفت. بازار های ُکهنه فروشی در  شکست بازار بریژنیف سیاست آن وقت کشور به تأسی از ه

سرتاسر کشور زیاد شد؛ چون در نتیجه جنگ ها، اکثر مردم شهر ها فرار کردند و لوازم خود را در بازار های ُکهنه 
 .فروشی فروختند، دار و ندار مملکت و دولت در ُکهنه فروشی ها لیالم شدند

 

 : بازار بوش
 

یعنی جورج دبلیو بوش    -درزمان اشغال کشور توسط جامعه جهانی    -جمهور وقت امریکا  این بازار به اسم ریٔس  
ایجاد شد. سیاست آن زمان را نیز میتوان از این بازار تا اندازهٔ حدس زد. درین بازار نیز انواع و اقسام لوازم که  

 .نظامیان امریکایی در پایگاه های خود از آن استفاده میکردند، به فروش میرسید
برخالف بازار بریژنیف، در بازار بوش گوناگونی اموال زیاد بود عطریات، البسهٔ گوناگون ورزشی، اسباب ولوازم  
ورزشی، اسباب و لوازم غیر محاربوی نظامی، مواد غذایی کنسرو شده پودرهای لباس شویی، اسباب و لوازم متنوع  

ب و لوازم بازی اطفال وغیره قابل ذکر است. کیفیت این  و گوناگون تشناب و حمام و تعقیم کننده های مختلف، اسبا
آنها در بازار های معمولی قابل دسترس نیست. سیاست این عصر نیز میتواند  بلند بوده که بعضی از  مواد اکثراً 
ازهمین بازار تحلیل شود. گویی امریکا میخواست کشور و مردم ما پاک و خوشبو شوند و زنده شوند و از ِچرکی ها  

 .بوهای ُکهنه فروشی و روح مرده ها رهایی یابندو 
قابل ِذکر است، بازار های احتمالی را میتوان چون بازار مدینه، بازار اصفهان، بازار کراچی وغیره حدس زد. اما 

 .این هم میشود که همهٔ این بازارها را زیر چتر جمهوریت در یک مجمع بازاری واحد حفظ کرد
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