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 !اقتصاد بازار زود رس
 

به مفهوم  ر این اصطالح زود رس راگرس است، بحث به جاى خود باقى است اما ا اینکه چه زود رس و چه دیر
فت گباید  یریمگاقتصاد بازار آزاد که رسیدن به نفع و اقتصاد با سپرى کردن راههاى کوتاه ) شوک ترایى( در نظر ب

اخیر از جانب اقتصاد دان هاى کنزرواتیف و  دههٔ  4که چنین تفکرات در سیاستهاى اقتصادى در جهان خاصتاً در 
 .ا کمونستى بى سابقه نیستندالتر کنزرواتیف خاصتاً در اروپاى شرقى و پس

 

ى انقالب  و روش رسیدن به موفقیت هاى اقتصادى زود رس ) شوک تراپى( با روش هاى به اصطالح در عمل این نظر
سخت  هٔ ردگمجرى آن به دل و  در موارد زیاد تأثیرات جانبى تراژیک را همراه داشتند و دارند. به اصطالح عامیانه

 .و میخواهد و قصى القلب احتیاج دارد
 

در اروپاى شرقى و کشور هاى کمونیستى و سوسیالستى بالک شوروى مردم محل کار، محل نان و محل خواب را 
خورد و  کار عمالً  هٔ در طول سه الى پنج ده گبلد و آشناء بودند و مانند مهره و پیچ هاى بس کوچک ماشین بزر

  .خمیر میشدند
 

... ونت شان کجا، خواب شان در کجا، محل نمایش و کار شان به کجا ودر باغ وحش حیوانات میدانند که محل سک
ذشته بعد از شکستن این قفس گخالصه همه چیز روش بود. انقالبها و تغیرات به اصطالح زود رس سالهاى نود قرن 

خود  زل ایکه اگل روبرو و رها شد. جنگل با قوانین جنگها رسید، قفس ها شکست و حیوان باغ وحش و قفس به جن
ر غیر از قوانین باغ وحش با قفس هاى مزین و مفشن داشت. به قوانین زود رس سرمایه و بازار آزاد گقوانین دی

بس خطر ناک و آزار دهنده  آشنا نبودند و درین عرصه تأکیدات آزادى و اقتصاد بازار آزاد با تأکیدات زود رس،
ر سکس اروپا سرازیر شدند و دهها االم ومصیبت که تفصیل صدها هزار دختر جوان این کشور ها به بازا  .تمام شد
  .رنج و درد طوالنى است هٔ آن قص

 

در اقتصاد بازار آزاد توانایى هاى رقابت آزاد و حاکمیت قوانین خوب ضرور اند. اما بودن مونوپل و انحصار بر 
ه تطبیق قوانین و باز هم همه چیز را ب از به افغانستان و نبود قوانین خوب ویا نداشتن توانایى دولت برگوارد کردن 

همه چیز را پوشاندن، و یا آنرا اقتصاد بازار  ویا به پوش و زر ورق طالیىگذاشتن و یا گعرضه و تقاضا و بازار 
هاى طال محتوى   پوش  .حل مشکل نیست و یا حد اقل تأثیر مهلک جانى دارند با روشهاى زود رس ) شوک تراپى(

 .طال نمى سازد  را
 

هاى زیادى جانبى با  راه هاى خطر ناک و درد نتایج زود رس یعنى پیمودن راههاى طوالنى از راههاى کوتاه عمالً 
 .خود دارند

 

من  ى متناسب عینى و ذهنى است و تحلیلگاین را همان راه رشد غیر سرمایه دارى چپى در سرعت عمل بدون اماد
ً  199۰تى را که از سال براى این روش زود رس مثال کشورهاى کمونیس وحشى رفتند و  به اقتصاد بازار آزاد قسما

 .سال اخیر رسید، متوسل شدن میدانم 18ذشته در گبه افغانستان این اقتصاد بازار آزاد مروج در ابتداى قرن 
 

 تا امروزمان اغلب گجناب حامد کرزى آنرا اشتباها ترقى، تحول و داده هاى قبل از وقت به جامعه افغانى خواند وبه 
  .به این اشتباه خود پى نبرده

 

من باور دارم که اقتصاد بازار آزاد و آزادى و دیموکراسى مهار شده به قوانین خوب بشرى امروز سیستم و روش 
بدون غل و غش کامل نه خواهد بود و نیست، اما بهترین راه و روش ممکن است که بشریت در عالم  هٔ مدینه فاضل
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ار دارد و با ارزشهاى اعتقادى ملت مسلمان افغان هم در تناقض نیست. آما شرط حاکمیت اسباب امروز در اختی
 !قوانین خوب و مدرن را دریک لمحه و لحظه نباید فراموش کرد

 

نسل ها  هٔ رفته را باید به بهترین وجه مورد استفادگصورت   دست آورد مثبت بشریت را باید عام و تجربه هاى نیک
  .جوامع بشرى در سطح انکشاف مشابه مورد استفاده قراردادو 
 

انقالب ها به تعلیق و الغاى قانون و در بهترین صورت به ملتوى شدن حاکمیت قانون مى انجامد و من این حالت را 
  .ویم، مخالف آن هستمگدوست ندارم و یا پوست کنده ب

و آنرا   ى هاى الزم عینى و ذهنى سفارش نمى کنمگمادلذا من اقتصاد و یا روشهاى اقتصادى زود رس را بدون آ
 .درست و مفید هم نمى دانم

 

 .بلى ما مکلف به بردن به زور و اکراه کسى به جنت هم نیستیم و آنرا به کس سفارش هم نمى کنیم
 

10/1/2020 
07886474638 

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

