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  م٣١/۵/٢٠٠۶نگارگر                                                                                 برمنگهم برتانيه  . ا. م:نوشتۀ
 

 ایجاِد ثروِت بی انتها برای همه 
 یا خون آشاميهای جوک آسا برای چند تن؟

 اقتصاِد موِلد ثروت یا اقتصاِد مصرفی و تجملی
 
  شکنجۀ  افالسکسی مباد اسيِر

 که آدمی به سرِ دار بِِه  ز ناداری
 )بيــــــــد ل(

 
 هنگامی که به گذشته ها مينگرم و شمار مصيبتهای را که برسِر مردِم بيچارۀ کشور آمد از نظر ميگذار انم اشک در 

ا برگزید و قرعۀ فاِل این     آخر چرا ما؟ چرا َبِد حادثه از ميان این همه مار     : چشم وآه برلب می َدَود و از خود ميُپرسم     
همه مصيبت را به ناِم ما زدند؟ چنانکه هر حادثه علت های فراوان دارد اما، د رميان آن علت ها یکی علِت اساسی یا  
بـــه اصطالِح منطقيان علت العلل ميباشد، مصيبِت ما هم تنها یک علت اساسی باید داشته باشد که عوامِل دیگر           

اگر آدم ذره بين تجزیه و تحليل برچشم بگذارد و رویداد ها را در روشنایی آن ببيند        .   شندازهمان یکی ناشی شده با
 :ميتواند برعلت های آتی انگشت بگذارد

مردم درادارۀ کشوِر خود سهمی نداشتند و سياستمداران هرطوریکه خود ميخواستند و با هرکس که خود       ) ١
بودند و طبيعی است که » غيـرمسؤوِل واجب االحترام «بدوِن استثنا ميخواستند وارِد معامله ميشدند و رهبران هریک  

را پس از سقوِط او دستپاِک  » غيرمسؤوِل واجب االحترام «وقتی صالحيت باشد و مسؤوليت ِنه دیگران هم رهبرِ 
 .خطـاهای خود ميسازند و درآخر به ُجزملِت بيچاره دیگر مالمتی در ميدان باقی نمی ماند  

 ُاموِر داخلی کشوِر ما مداخله و هرکدام گروِه دلخواِه خود را تسليح و تقویت کردند و کشوِر ما به                        همسایگان د ر) ٢
 .                                                                                  ميداِن جنِگ همسایگان بدل شد و همه چيِز خود را از دست داد   

د ها به شيوه ای انکشاف نمود که کشوِر ما به سيِب سرِخ رقابِت ابرقدرتها بدل شد و در حاليکه دیگران  رویدا) ٣
خواِن یغمای نعمتهای باد آوردۀ رقابتهارا به نام ما غارت کردند ما ماندیم و مصيبت های جنگ یعنی یگانه حافـــِظ      

 را نيز برشمرد اما، با یک نگاه سطحی ميتوان دریافت   شاید در این ردیف بتوان علت های دیگر    . این مصال ما شدیم 
چرا؟ به دليِل این که ميتوانيم بُپرسيم چرا مردم در ادارۀ کشور سهمی   . که اینهاعلت العـلِل بدبختی هاِی ما نيست

 مداخله     شدند و چرا ما نتوانستيم درُاموِر همسایگان  » غيرمسؤول و واجب االحترام «نداشتند و چرا رهــــبراِن مــا     
کنيم؟ یعنی چرا ما مداخله پذیر شدیم ولی نتوانستيم مداخله گرشویم؟ چرا ما زیرِ تأثيرهمه رفتيم ولی هيچکس زیِرتأثيِر 

 ما نرفت؟
این ُپرسش ها نشان ميدهدکه علت های باال دربد بختی های ما سهِم خود را دارند اما،علِت اساسی را در جای دیگر 

 علِت اساسی در سياست اقتصادی ما نهفته است و من در این نگارش به تحليل و ارزیابی به نظِر من. بایــد ُجست
 .همين سياست ميپردازم که اگر گذشته را صلوات بگویيم کم ازکم برای آینده تجربه ای بيندوزیم  

ِن جهان سرگرم نویسندۀ معروِف امریکایی، واشنگتن ایروینگ، داستانی به ناِم ریپ وان وینکل دارد که برای کودکا
خالصۀ داستـان این که ریپ وان وینکل   . کننده و هيجان انگيز است و برای بـزرگ ساالن درس دهنده و عبرت آموز   

بيست ساِل تمام در مغاره ای ميخوابد و بيست سال بعد هنگامی که بيدار ميشود و به دهکــدۀ خود باز ميگردد با  
نظاِم شاهی و حکومتهای زادۀ آن درست هماننِد ریپ وان     . وبرو ميشودماجراهای عجيِب ناشی ازبيست سال غيابت ر

 . وینکل بيست ساِل اوِل سلطنت را دردهليِز تاریخ آرام خوابيدند و بيست ساِل دوم را وقِف خواباندِن ملت کردند     
ل درميانِِ چِپ تجربۀ غالِب کشورهای جهان نشان داده است که تنها یک طبقۀ متوسِط قوی ميتواند ماننِد سپری حای  

افراطی وراسِت افراطی قراربگيرد و ِاصطکاک های آشتی ناپذیِر طبقاتی را تعدیل نماید و موازنۀ توزیِع ثروِت 
اجتماعی را به ُدُرستی نگاه دارد ویک حکومِت دلسوز وعالقه مند به منافِع ملی ميتواند جاه طلبيهای بلند پروازانۀ     

ِ باالیی طبقۀ متوسط را نيزبا  سيستم ماليات بر درآمد مترقی مهارکند وخالی فقر و ثروت را باز هم تنگ قشر
متأسفانه در چهل سال سلطنِت شاه و رژیم های بعد ازشاه، دولت ها هيچ گونه پاليسی روشِن اقتصادی          . تربسازد
بت ميکردند اما،   شاه و صدراعظماِن او در مراسم تشریفاتی از یک سيستِم اقتصاِد مختلط و رهبری شده صح       .  نداشتند

متأسفانه درچهل ساِل سلطنِت شاه  . بدبختانه اقتصاِد شان برشيوه های هرج و مرِج اقتصادی استوار بود و نه چيِزدیگر 
دولتها نتوانستند یک احصائيۀ دقيق و قابِل اعتماِد نفوِس کشوِر خودرا به دست بدهند بنابراین، هرگونه سياسِت        

 .ه مجهول پایان می یافتاقتصادی ازمجهول آغازميشد و ب  
وزارتهای اقتصاِد دوراِن شاه احصائيه های سالهای قبل راپيِشرو ميگذاشتند و به اساِس آن درهربخِش اقتصادی        
فيصدی معينی از سيرِ ارتقایی را منظور ميکردند و نمی دانستند که نفوِس کشور دقيقًا چند مليون و فيصدی افزایِش   
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نه یکی کم .  به همين دليل در سی ساِل اوِل سلطنت نفوِس کشورهمــان دوازده مليون بود   .ساالنۀ نفوس چه اندازه است
درهنگاِم صدارِت داود خان که تازه با سيستِم پالن گذاری آشنا گردیده بودند هنوز نفوس همان           ! ميشد و نه یکی زیاد  

ه ماشين های چـوچه کشی تبدیل کرده و تلقی   دوازده مليوِن عنعنوی بود و حال آن که سيستِم اقتصاِد زراعتی زنان را ب     
می دهد و لنگرش را زمين برمی دارد اما، این کودکاِن تازه به دنيا آمده     ) ج(عام نيز این بود که روزی را خدا

راهيوالهای کولرا، محرقه و سل از آغوِش مادرهای شان می ربود و برای رضای خاطرِ اوليای امور نفـــــوس را    
بعدها در دوراِن دیموکراسی ادعا کردند که نفوس پانزده و حتی هفده مليون        . لی آن نگاه می داشتدرهمان حِد قب

 .گردیده است که این احصائيه ها نيزتقریبی بود 
دربيست ساِل اوِل سلطنت اقتصاِد کشورعمدتًا اقتصاد طبيعی و خود کفا بود که نيازهای مردِم قانع و صبوِر افغانستان           

سؤ تغذیه در مياِن مردم بيداد ميکرد اما، این ریپ وان وینکل های خوابيده در دهليِز تاریخ   . اخترا برآورده ميس 
 .برای دیدِن شاه سر و دسِت همدیگر را می شکستند تا با دیداِر پادشاِه اسالم آتِش دوزخ را برخود حرام نمایند    

داودخان    .  تازه یافت و قيافۀ شهِرکابل را تغييرداد جاِن) ونه توليدی (مصرفی  از آغاِز صدارِت داودخان رشِد اقتصادِ       
این تغييِر ظاهری را به حساِب خدماِت خود ميگذاشت و مطبوعاِت دولتی که روزی نامه بودند نه روزنامه، مدال        

را برسينه اش ميکوفتند اما، کسی به عواقِب اسفناِک این ظواهرِ فریبنده التفات » رهبِرُمدبر« و» زعيِم ملی«های
آری یکی از افتخاراِت بزرِگ داودخان تعميراِت پوهنتوِن کابل، ليليۀ مرکزی و پوليتخنيِک کابل بود که     .ميکردن

این کانون های فرهنگی درسينۀ خود فرزنداِن همان     .  نخستين را امریکایيان ودومين را روس ها آباد کرده بودند   
از زباِن » ُشکر«ن و جواری گلوی شان را می درید ولی کلمۀ دهقاناِن صبور و قانع را جای ميدادند که سالها ناِن جوی

این روستازادگان که صرف هنگاِم ضرورت یخ را می شکستند و هماننِد گنجشک یک بارخویشتن را  . شان نمی افتاد
درآب فروميکردند و بيرون می َجستند، درليليه های پوهنتون و پوليتخنيک افتادند و با سيستِم تشنابهای عصری  

آن جوانِک دیروزۀ  روستایی صبحانه   .  شاورهای گرم وسرد وِکریمهای ریش تراشيی نيوا وبلندا کس آشنا گردیدند    و
نيم ساعت درپيِش روی آیينه می ایستاد و موهای خود را به شيوۀ آلن دولن می آراست و َبجای نسوارکه هفت جدش            

 ژوپ پوش و عطر اندودۀ خود افسانۀ        -يی مينیرا ُکشته بود سگرت زیرلِب ميگذاشت و ميرفت تا بگوِش همصنف    
عشق بخواند و اوهم که عاشِق پاک باختۀ دهاتی را دردرس و  تعليم زرنگ تر از خود یافته بود به خاطرِ روز مبادای        
امتحان شيشۀ دلش را نمی شکست و روستا زاده به همين ترتيب چهارسال یا بيشتردر این بهشِت رؤیایی عشق واميد    

 البته غافل از این که خشِم خدایاِن زمينی او را ماننِد جد ش حضرِت آد م از این بهشت بيرون ميراند آن هم        ميزیست و
آری او را ميفرستادند تا با ماهانه یک  .  نه ماننِد حضرِت آدم در یک سرزميِن عادی بلکه در یک  دوزِخ واقعی  

 یا کارمنِد اداره بشود و اوبا این معاش به مشکل          معلِم مکتب ) چيزی درحدوِد پنجاه دالر  (هزاروپنجصد افغانی  
اتاقی که  ! آن هم چه ُاتاقی . ميتوانست اتاقکی در پسکوچه های شوربازار، چنداول، ریکا خانه و اندرابی دست و پا کند

در و دیوارش را ُمشتری های عصبی و دیوانۀ قبلی که از دسِت خسک های خون آشاِم لعنتی خواب به چشماِن شان              
اوصبحگاهان برميخاست، درُاجاقِک   . ه نمی یافت ظاهرًا با خوِن خسک ها و درواقع با خوِن خود رنگ داده بودند      را

فرنگی چند دانه زغال تازه ميکرد و چای خود را آماده ميساخت و با کلۀ گيچ از دوِد زغال بر سِرکارميرفت و      
م یا سيد قطب و دیگر اماماِن اخوان المسلمين را        درچنين موقعيِت روحی آثاِر مارکس و دیگر پيشوایاِن کمونيز  

.  او از ده و فرهنِگ دهاتيی خود بریده بود  . دیگر ارتباِط او با فرهنگ و ملِت خودش قطع گردیده بود   . ميخواند
درشهرنيزبهشِت رؤیای ليليه و دخترکاِن زیباروی آن فکـرش را به خود مشغول ميداشت اما، دیگرنه از ِکریم های  

 بلنداکس خبری بود نه ازشاورهای گرم و سرِد صبحانه؛ سر و ریِش او بوی زغال و بوی خون خسک ميداد و     نيوا و
اودیده بود که همه چيزوجود داشت،     . کماِل تعُجب است اگرآدم در چنين موقعيت به سوی افراِط چپ یا راست نيفتد

نميدانست ) ج( خود را ناشی ازخواست خدا بنای صبرو توُکِل پدرش در وجوِد او ویران شده بود، او دیگر وضعِ       
ومسؤوالِن آنرا ميشناخت و این محروميتها او را ُدچاِرعقدۀ انتقـام ميکرد و بر او نهيب ميزد که وضعِِ موجود را       
سرنگون کند و دیدیم که همين معلماِن محروم و مأموراِن پایان رتبه بودند که بذِر کمونيزم و بنيادگرایی در کشور   

ند و هموطناِن خود را به ُاميدِ آب به سوی سراب کشاندند و باالخره حِق پالن گذاراِن اقتصاِد مختلط و رهبری                افشاند
گناِه شاه و پالن گذاراِن پيراموِن او این بود که َبجای انکشاِف تدریجی و گام َبگاِم      . شده راکِف دسِت شان گذاشتند   

ِ توليدی و ُپرثمریک اقتصاِد مصرفی وبی    هدف را به صورِت افراطی رواج دادند که درنتيجۀ این عمل         اقتصاد
فرهنگ از این ُرشِد سرطانی اقتصاد مصرفی عقِب ماند و این جلوه و جالِل ظاهری یا این افراط و تفریط بنای صبر   

 .و توُکِل نسِل جوان را واژگون ساخت   
سوزن تا کفن همه را ازخارج وارد و تاجراِن    دولتهای افغانستان به ُرشِد صنایِع کوچِک مصرفی توجهی نکردند و از  

ملی را به تاجراِن دالل و نمایندگاِن کمپنی های خارجی بدل کردن گرفتند و یکی دو فابریکۀ توليدی را نيزکه به همِت  
ه سرمایه دارانِِ ملی پایه گذاری شده بود در معرِض رقابتهای انحصاراِت بين المللی قراردادند تا بوریای شان پيچيد   

 ) فابریکۀ چينی سازی شاکر، کتان بافيی گذرگاه، پالستيِک وطن وغيره.(شد
دولتها و پالن گذاراِن افغانستان زماِم عقل را به دسِت مشاوران و پروژه سازاِن خارجی دادند و پنداشتند که آنان خيِر     

 هوایی قندهاربود که در گرماگــرِم کشور را بهترازخوِدشان ميدانند و نتيجۀ این اعتماد پروژۀ مطلقًا ناکاِم ميدانِ 
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تبليغات ادعا ميشد که گویا درهرپنج دقيقه یک طياره فرومی نشيند ولی هيچ کس نتوانست بيندیشد که طياره ها یابرای      
سوخت گيری فرود می آیند و یا هم برای عياشی و ما که نه آن یکی را داریم و نه این یکی را فراهم کرده ميتوانيم 

 . ه دليل دراین ميدانفرودآید   طياره به چ
دولتهای افغانستان به سه بخشِِ اساسی اقتصاد که ميتوانست دسِت نياِز افغان ها را ازبازاِر بين المللی کوتاه کند هيچ        

 :توجه نکردند وا ین سه بخش عبارت بود از 
 زراعت) الف
 معادن ومنابِع زیرزمينی) ب
 صنعِت توریسم وجهان گردی) ج
 

الیاِت شماِل افغانستان دارای دشتهای وسيع و زمينهای بایراست که یک دولِت دلسوزبا اندک توجه و  و: زراعت) الف
صرف  مقداری پول ميتواند آن را به مناطِق زراعتی تبدیل کند و نه تنها کشور را از دیدگاِه توليِد غله به سطِح  

بزرِگ این مناطق کم آبی است که دولتهای افغانستان مشکِل . خودکفایی برساند بلکه زمينۀ صدورِ آنرا نيزفراهم نماید
.  ميتوانستندباِاستفاده ازآبهای زیرزمينی، احداِث ذخيره گاههای باران و برف و باالخره آِب آمو آنرا زیِر کشت بيارند

روسی ُبتی   مشکل این بود که دولتمرداِن روزگاِرشاه و همراه با آن حزِب دیموکراتيِک خلق درنتيجۀ تلقيِن مشاوراِن   
حزِب دیموکراتيِک خلق که آنرا راِه ُرشِد غيِر سرمایه     .  به ناِم سکتوِر دولتی به وجود آورده بودند وآن را ميپرستيدند        

داری می پنداشت، فکر ميکرد که سکتـورِ دولتی جامعه را بسوی سوسياليزم هدایت ميکرد اما، من تا امروز نفهميده   
اینان هردو ازیک . زدوِغ سکتوِر دولتی مسکۀ کدام خيرِ اجتماعی را به دست می آوردند  ام که پالنگذاراِن دوراِن شاه ا 

بدیهی ساده غافل بودند که سکتوِر دولتی در جامعه ای که از صدرتا ذیلش را طاعون رشوه خواری و فساِد اداری                
درهمين جا باید قيد کنم که من مطلقًا (ذليل کرده باشد ماننِد ميراِث بی وارث به خواِن یغمای مأموریِن  فاسد بدل ميشود   

باسکتوِر دولتی مخالف نيستم اما، درجامعه ای که مؤسساِت انتخابی وجود داشـته و کنترول این گونه مؤسسات         
به هرصورت دولتهای افغانستان چه راست، چه چپ و چه ميانه رو به تشبثاِت خصوصی    .) بردولت بسيارقوی باشد

نيروی ابتکاِر مردم هرگز بهره نميگرفتند؛ حال آنکه ميشد از طریِق تأسيِس کوپراتيف های   هيچ اهميت نميدادند و از 
اگرُمشتی  . دهقانی و شرکتهای تعاونی توسعۀ زراعت این دشتهارا به نيروی ابتکاِر مردم رام کـــرد و زِیرکشت آورد

د که سنگزارهای سخت وغيرقابِل نفوِذ   اروپایی به اصطالح ابریشم نفس با وسایِل دست داشتۀ دوصدسال توانسته ان 
قارۀ آسترليا را تسخيرنمایند و قابِل زراعت بسازند، دهقاِن سخت جاِن و زحمتکِش افغـــاِن مسلمًا ميتوانست غذای   

آری اگرپالن گذاراِن کشورپای خود رابرابِر  .  خود و هموطناِن خود را ازدِل این دشتهای دارای خاِک نرم بيرون آرد       
د دراز ميکردند و نصِف بودیجه ای را که وقِف پروژه های مطلقًا تجمليی ميداِن هوایی قندهار، تعميرهای گليِم خو

پوهنتون و پوليتخنيک نمودند در این راه به کارميُبردند و به اشتراِک مردم شرکتهای سهامی و تعاونی توسعۀ   
 بی زمين توزیع می نمودند؛ کشور از دیدگاِه توليِد    زراعتی ایجاد و زمين را با قسط های درازمدت در مياِن دهقاناِن

غله بی نياز وپای صنعت در دهات بازميشد و سطِح زند گی به تدریج و گام به گام باال ميرفت و دولت ميتوانست  
 . درعمليۀ مصرف و پس انداز موازنه ایجاد نماید و به وسيلۀ خوِد مردم جنگلهای ِپسته را نيز توسعه بدهد  

 
دومين بخِش اقتصادی یعنی کشف و به کار انداختِن منابِع زیر زمينی و معدنيات هم   :  و منابِع زیرزمينیمعادن) ب

بازهم به شرط اینکه دولت خود سرمایه گذاری و     . ميتوانست اقتصاِد کشور را نيرومند و متکی به خودش بسازد 
هره برداری ازمعاد ن و  آبهای زیرزمينی جلب    عالقۀ سرمایه داراِن انفرادی را درراِه تأسيِس شرکتهای تعاونيی ب   

ميکرد و همپای آغاِز بهره برداری سهم خود را اندک اندک به شرکتهای خصوصی می فروخت تا آن شرکت ها   
برپای خود می ایستادند و دولت نيز گریباِن خود را ازدست خاصه خرچيهای بی دليل و اختالس های که معموًال   

سخافِت عقل را تماشا کن که ما گاِز شبرغان را که خود بدان نياز   . داد،رهایی می بخشيد درسکتورهای دولتی رخ مي 
داشتيم و بالون های آفگاز را ازپاکستان وارد می کردیم به نرخ کاِه ماش به یک نرِخ ثابت برای هژده سال برای     

مال را ازد یگرمواِد محروقاتی بی روسها فروختيم و حال آنکه همين گاز ميتوانست مرکِز کابل و مراکِز والیاِت ش
 .نيازسازد و زمينۀ نوعی پس انداِز ملی را نيزفراهم کند 

دولتها یکی به دنباِل دیگرآمدند، خوب فهميدند که تجارِت داللی برای مردم کارا یجاد نمی کند و اگرایجاد هم کند آن          
.  معادن و آبهای زیر زمينی هيچ کاری نکردندکارمولِد ثروت نيست اما، شيرغلِت خود را زدند و د ر راِه استخراجِ   

آهِن حاجی گک، لعل و الجورد بدخشان، زمُرِد پنجشير، مِس عينک، ابرِک هرات وغيره منابعی بود که ميتوانست     
کشوررا آباد و مردمش را شکم سيرو  شاد نگاه دارد ولی حيف که چپ و راسِت این دولتها درميان مـردم پایه نداشتند     

آری چپ و راست به ناِم مـردم . استند »  فرزندانِِ صدیِق خلق«ود می پنداشتند که به اصطالِح خوِدشان   و تنهاخ
وعقيده، خوِن یکدیگر ميریختند ولی از  ریپ وان ونکل های که در دهليِزتاریخ به خواب خوش رفته بودند، زحمِت  

دالالِن پاکستانی افتاد که الجورد را رساندۀ  کاِرتجارت سنگهای قيمتی به دسِت . پرسيدن برخویش روا نميداشتند
 .  ميخریدند و با منفعِت گزاف ميفروختند) صددالر(پشاورکيلوی پنجهزارکلدار پاکستانی
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بخِش سوم یعنی توسعۀ توریزم و جهانگردی نيزميتوانست در انکشاِف اقتصادی  : صنعِت توریزم و جهانگردی) ج
آن کشورهای جهان که نه ماننِد افغانستان دره های دیدنی و زیبا دارند ونه        امروز . افغانستان نقشی عمده بازی کند 

تاریخ باستانی، توریستهای خرپول را به زورِ تبليغات به کشوِرخود ميکشانند و هماننِد اسکاتلندی زرنگ شيرش را         
يی خویش نه تنها صنعِت  ميدوشند و گاورا بيرون ميرانند ولی، افغانستان با آن همه مناظرِ دیدنی و بناهای تاریخ       

توریزم راتوسعه و انکشاف نداد؛ بلکه از آن جلوگيری نيزنمود، زیرا که دولتهای افغانستان دولتهای استبدادی بود      
ِ جهان بکوبند    اگرچه . وهميشه ميترسيدند که مبادا توریستها با عکسهای مستند طبِل رسوایی شان را برسِربازار

ندوی داشتند اما، اینریاست در راِه جلب و جذ ِب توریستها کاری نميکرد بلکه آزادی       ـریاستی تشریفاتی به ناِم گر
آنان را نيز سلب مينمود و جای های از قبيِل قرغه، پغمان، و باميان را برای شان نشان ميداد و ازنزدیک شدِن            

را نيز قرباِن تعميرهای بی توریست به مردم و برعکس جلوگيری ميکرد و نه تنها این بلکه نقاِط توریستيی کشور 
نوروبی نمِک عصری نمودند و به عنواِن نمونه هم گوشه های ازبازارهای چارچتۀ کابل و بازارهای سرپوشيدۀ    
مزار، هرات و ُخلم را نگاه نداشتند و حال آن که یک دولِت دلسوز ميتوانست در جاهای توریستی شرکتهای توليد و        

یجاد و َبمردم د ر راِه عرضۀ صنایِع شان کمک بکند و برای خود نيزبرعالوۀ   عرضۀ صنایِع دستيی روستایی را ا
 .محصوِل گمُرکی دیگرمنابِع عواید تداُرک ببيند 

 
اگرقرار باشد که ازمعلِم سرکه جبيِن رویدادها چيزی بياموزیم    . این بود شمه ای از آنچه درگذشته ها باید ميشدولی نشد     

زهمان یک سوراخ دو بار نگزد باید به زودی ممکن عالِج فقرُکشنده و عقب افتادگی   تاماِرحواٍدِث نا مطلوب ما را ا 
اقتصادی خود را بنمایيم اما، متأسفانه امروز نيزاوليای ُاموردلباختۀ اقتصاِد بازارآزاد گردیده اند و ميپندارند که این     

. رورت دارد و نه هم به زماِن مناسب معجوِن معجزه آسا دوای هردرد در هرگوشۀ دنياست که نه به مکاِن مناسب ض    
افغانستان کشوری است که برای عرضه در بازارِ آزاد، توليدی درخورتوجه ندارد که ازُعهدۀ رقابت با دیگران        

اگر امروزکسی توليدِ افغانستان را ميخرد، آدم را به یاِد مثنوی حضرِت موالنا و داستاِن خليفه و اعرابی می    . بدرآید
ۀ داستان اینکه اعرابيی فقيروبی چاره  که از زخم  زبانهای پيهِم جفِت خویش به جان آمده است، کوزه    ُخالص. اندازد

ای ازآب تلخ و گندیدۀ نزدیِک خانۀ خود برميدارد و از زنِِ خود ميخواهد که کوزه را درنمد بگيرد تا برای افطاِر     
نيزماننِد او گرفتاِر قحطی آب است آنرا تحفه گویان به درباِر  بيچاره اعرابی به فکرِ اینکه خليفه  . خليفه آبی گوارا ببرد 

خليفه که مردی نيک است دستور ميدهد که آبش را بگيرند و برایش یکهزاردیناربدهند و از بغداد           . خليفه ميبرد
 از روی  حاال اگر کشورهای دیگر . بيرونش کنند تا آِب دجله و فرات رانبيند و ازآنچه آورده است احساِس شـرم نکند         

ترحم عرضۀ کوچک مارا ميگيرند و هزار دیناردر کِف دسِت ما ميگذارند نباید دچارِ این توهم شویم که ما در بازاِر  
 !آزاد نيروی رقابت با دیگران را داریم و بنابراین، زنده بادبازاِرآزاد 

 
 نخستين ما این است که از راِه      درحاِل حاضرتقاضای ما ازبازاِر جهانی زیاد است و عرضۀ ما بسيار اندک و وظيفۀ  

ایجاد یک اقتصاِد توليدی مردم خود را به کار بيندازیم و ازراِه  کنتروِل واردات بازارِ خود را به نفِع سرمایه داراِن        
ملی وکارگران به تدریج وآهسته، آهسته ازتصرِف توليداِت پاکستانی، ایرانی، چينایی، هندی وغيره بيرون آریم که    

ار را نکنيم سرمایۀ ملی در راِه تجارِت داللی به کارمی افتد و جوِک خون آشاِم این گونه اقتصاد خون    اگر این ک
همين اکنون َاعراِض این شيوۀ ویرانگر   . اکثریت را به نفِع چند تن می نوشد و خالی فقر و ثروت را وسيع ترميسازد

ه سرمایۀ ملی را از دوران بيرون ميکشد و درسالون      را درقيافۀ تعميرهای چندین منزلۀ کابل و والیات می بينيم ک
درغيِرآن فقِر کشندۀ مردم   .  های عروسی مودرن و مارکيتهای تجـارتی عرضه کنندۀ توليد دیگران راکد ميسازد      

مجرای انفجارمی پالد و یک باِر دیگر کشور را بسوی افراط راست یاچپ می اندازد و بدین ترتيب ُفرصتی راکه  
 برای عادی شدِن جریان اقتصادی و سياسی در دسترس گذاشته است رایگان از دست          ٢٠٠١ ِسپتمبر حادثۀ یازدهم

ميدهد و زباِن حاِل مردم افغانستان که بدبختانه رهبراِن مبتکر و تازه جو ندارند همان شعِر حضرِت بيدل خواهد بود    
 :که ميگوید

 ا تيِغ جوهردارم اما درکِف گيتی                                                  سراپ
                                                  ندارم کارفرما حربۀ نامـرد را مــــانم 
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