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 22/09/2015                داؤد موسی

 چند تبصرۀ مختصر
 

 مصاحبۀ تلویزیونی آقای حامد کرزی رب
 

 

صره قابل تبکه ، آنچه آقای حامد کرزی با تلویزیون طلوعاخیر یقین دارم که به زعم عدۀ زیادی از مشاهدین مصاحبۀ 

ی یبازار گفتنی ها اما من تنها روی یک تبصرۀ شان در مورد اقتصادتواند. می را پر کرده چندی حات ، صفمی باشد

 دارم.  

در باشند.  از جناب شان پرسیده شد که در طول "ریاست های" جمهوری خود از کدام کاری که کرده اند پشیمان می

 .ندجواب گفت که ازین که سیستم اقتصاد بازار را در کشور پیاده کرده ا

آزاد"  نام "سیستم اقتصاده ب یدیگر آزاد" و برخ  نام "سیستم بازار ه از میان ما بعده ای آن را سیستم اقتصاد بازار که 

وقع دارد تفرستد می که بره را به مصاف گرگ  می باشداقتصادی  بسیار بی رحمانۀ  سیستمیک گویند، در واقع  می

ر د. پوشیده می تواندداند که چنین توقعی به ندرت جامۀ عمل  در حالی که خوب می ،زنده براید ردبنتا اولی ازین 

ی می به طاق فراموشی کند، و اگر به قیمت جانش تمام شود، تشویقش م فقیت از آن بره شد، فراترؤمر گاپایان کار 

 .و برۀ دیگری را به همان قربانگاه می فرستد سپارندش
 

برای فغانستان در اسیستم فوق کاربرد فیصلۀ بگویم که  آقای کرزی بایدبرخی از تشویش به منظور رفع  :تبصرۀ اول

یکی از فیصله های کنفرانس  ذات خوده بامر صورت گرفت، بلکه این ن جناب عهد ریاست جمهوری آ نه دربار اول 

 بود. 2002بن در سال 
 

یستم س نامه صرف بسکتور خصوصی( در کشور پیاده کردیم، با  دست بدستاین که آنچه ما )یعنی آقای کرزی  :دوم

بند  تمامی خواص یک بی ثل پندار آزادی بیان در افغانستانعیناً منیز سیستم ما این ه، اما در واقع اقتصاد بازار بود

 حتی موازین اخالقی نیز زیر پا گذاشته شده است. پندارهر دو  درپخپل سری را در بر داشت که و باری و 

 س گفته بود که "دیموکراسی بدترین سیستمیانگلدولت  سابقاز صدراعظمان  یکی "وینستن چرچل"سوم:  

سیستم اقتصادی  (1)استثناء همه سیستم های دیگر" به وجود آورده است، بهتا کنون که نوع بشر  می باشدسیاسی 

، در پایان روزو آن این که  هایی که با آن منسوبش کردیم، یک مزیتی در بغل دارد بازار نیز علی الرغم همه قساوت

                                                           

ه  ما ی  ب   دح  تأکید الم  که )یکی از صنائع بدیع  از چرچل در واقع درین گفتار خود -1 است.  و  گرفتهکار نامیده میشود،  (مالذ   شب 
ینماید، ممذمت یا کسی طوری جلوه میدهد که گویا از چیزی در مصراع اول شعر خود موضوع را آن چنین است که شاعر 

  مصراع بعدی به مدح همان چیز می انجامد.معنی بر خالف، ولی 
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 می خود گذاشتهفامیل روی دسترخوان ولو که خشک هم باشد،  -یک چند قرص نان  ،این سیستمدست اندر کاران 

 باشد. تحصیل همین غایه میبه منظور اکثریت قاطع انسانان تشبث در واقع وقتی صبح از خانه می براییم،  که توانند

تی را تشکیل سیستم کپیتالیس مخالف سر سپردۀو  (انتی تیز)ی کمونیزم که اقتصاددانیم که سیستم  چهارم:  می

آن از قبیل اتحاد شوروی، ممالک اروپای شرقی و حتی چین و  انپیروان و قهرمان، دهد( )و می داد می

و  ،شرقیو بعض شان مثل المان  بدر رفته اقتصاد رهبری شده ختلف محلقه های از ه یکه ویتنام نیز یک

خود را یک دولت کمونستی  چین به ظاهردیگر مثل دولت  و برخ   ،صورت علنیه از همسایگان آن ب عضیب

حتی دولت کیوبا نیز تحت سیستم بازار پیروی می نماید.  د، اما در عمل از تمامی خواص یکنانخومی 

قه ن حلآ ، برخالف آنچه که "الالیش" درین پنجاه سال اخیر اندوخته بود، بیرون از"راوول کسترو"رهبری 

 .نماید" می هوا خورییگان "

از هموطنان ما تعبیر می گردد، کدام زیادی زعم یک عدۀ ه م:  سیستم اقتصاد بازار بر خالف آنچه بنجپ

الً ر قدم آن در نظر گرفته شده است.  مثهنبوده، بلکه حمایت از حقوق مستهلکین در  تبدون قید و بس مسیست

یک یا چند منبع محدود وجود داشته  ،ت عامه بودهجه ای که مورد حادفرا آوراگر برای تولید یا تهیۀ یک 

مین هکه و در صورتی  گویند.  و حالت دومی را آلیگاپولی می (یا انحصار)نوپولی وباشد، حالت اولی را م

 –ا آوردۀ خود ر نرخ فراتثبیت نمایند که و "سازک"  چند تولید کنندۀ محدود در خفا بین خود طوری تفاهم 

گیری برای جلوگویند.   می این حالت را "ترست" ،بلند نگهدارند مستهلکینصورت مصنوعی و به ضرر ه ب

ه اقتصاد بازار بما  در کشوراگر اکثر ممالک  قوانین "انتی ترست" وضع گریده است.  درز چنین حالت، ا

ه ببرای این عمل شان ، هیچ کدام از وارد کنندگان گاز و مواد نفتی افغانی می بودمعنی حقیقی آن مروج 

  ند.دمحکوم نمی شحبس و بیست سال سال  حبس کمتر از ده 

ا به خورد مردم ود به نام زهر را ادویۀ بی کیفیت و  که کسیهد دد بازار اجازه نمی همچنان سیستم اقتصا

 درهمان دکتوران خود خانه هایی که دوامریضان را مجبور بسازند تا دوای خود را تنها از  یا داکتران ،بدهد

 بخرند.   باشند، مفاد آن شریک می

ی برای یا مال خطر جانی و/ایجاد که کاربرد آن امکان کنترول جنسیت موادی  در سیستم حقیقی اقتصاد بازار

خوراکه، مواد تعمیراتی، روغنیات تخنیکی، دوا، نشرات مضر به اخالق عامه و مثل مواد )مستهلکین دارد 

نیز توسط خود متشبثین بازار آزاد صورت می گیرد. منتهی این ادارات اخیر الذکر اکثراً توسط غیره( 

 و ما تا حال چنین مأمولی را برآورده نتوانسته ایم. شوند میاشخاص با وجدان اداره 

در پایان باید گفت که سیستم اقتصاد بازار نیز مثل همه سیستم های دیگر از خطر سوء استعمال در امان 

 مثال خوب آن  .می باشد ء، بهترین مؤید این ادعامشاهده می نماییمنبوده و آنچه که هم اکنون در کشور خود 
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در امریکا بود که یک عده از بانک های آن کشور با ارائۀ  2007سال در دنیای غرب نیز بحران بانکی 

و در نتیجه باعث سقوط سیستم مالی و رکود اقتصاد  بیالنس غلط فعالیت خود، عوام و دولت را فریب داده 

  دنیا گردیدند. 

لکه چه، بدر صدد ، هیچ دولتی جهانی خطیرۀ فاجعدرین مقطع اینست که علی الرغم این  توجهاما نکتۀ قابل 

 بدیل آن کدام سیستم کارآیی را که واقعاً د.  زیرا شننیز کدام بدیلی برای سیستم اقتصاد بازار  به فکر یافتن

 ند.شتسراغ نداپنداشته شده بتواند 

قتصاد یستم ابین بیاید، نباید ازین باشد که جناب کرزی صاحب س سخن اخیر هم این که اگر پای ندامت در

 رهللا یاو  ترویج شکل افغانی و مافیایی آن باشد. برایبلکه باید  بازار را در کشور پیاده نموده اند، 
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