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 24/01/2019          یمسلم اخالق

  یهادر حوزه یخیما و اشتباهاِت تار
 و اقتصاد استیفرهنگ، س

 

است  نیآن عبارت از ا نیترمهم ،یحکومت وحدت مل یها ها و دست آورددر کنار تمام تالش رسدیم نظر به

 نیرسد اینظر م نظام است. به ۀدر متن جامعه و در بدنتمام مشکالت  ۀشیاند که ررا متوجه نموده ها که افغان

 شهیچهارسال از هم یجه حکومت طاست. تو مسئلهاز حل  یفهم مشکل خود بخش رای. زستین یکم یدست آورد

 نیا بِ یما را قادر به شناخت معا لیدل نیو اقتصاد بوده است. به هم استیفرهنگ، س ۀمعطوف به سه حوز شتریب

وجود داشته است، هرگز به  یخیدور تار یهاسه حوزه از دوره نیکه در اسه حوزه مهم نموده اند. مشکالت 

مقاله در پرتو توجهاِت  نی. ااند دهیها را به آن معطوف نگردانمورد توجه قرار نگرفته و نگاه یفعل وراند زانیم

فرهنگ،  یهااست که در حوزه یاشتباهات نیتر عمده نِ ییصورت گرفته است، متکلف تب یکه در دوران فعل

 .ردیگیو اقتصاد صورت م استیس

 اتیهستند، خصوص یآداب جمع یجامعه دارا کیها در کنار دولت به عنوان : هر چند افغانیفرهنگ ۀحوز: الف

 ،یکه بدان تعلق خاطر یجمع تیزبان مشترک دارند اما رسالت و هو دارند،یرا پاس م ییها دارند، سنت یجمع

ها و  شهیاند گر،ید یاست. از طرف فیضع اریبس ایوجود داشته باشد، متأسفانه وجود ندارد و  تیفراتر ازفرد

(. به عبارت یاست )قرارداد اجتماع فیضع اریمطلق جامعه و دولت را به هم وصل کند بس تیکه اکثر ییرفتارها

 شدیاندیمدت مکوتاه  یگهم  گریسپرده شود. به زباِن د یباعث شده که جمع  به فراموش یدستور کار فرد گر،ید

 یهر نوع یهر فرد با  ی. تقرکنند یو گروه خود هستند و به عموم و مصلحت عامه فکر نم ودو به دنبال منافع خ

 یتر فردقرار دارد.کم رهیدا کیکه در  شودیاحترام  گذاشته م یبه اشخاص شتری. بکند یکه دوست دارد عمل م

 یجمعبه رفتارها  انتویخصوص م نی. در اشود یم جامعه است  احترام گذاشته نیا همشهری نکهیبه خاطر ا

را بشناسد خوب برخورد  یتصادف کند که و یافغان اگر با کس همشهری کینمود: مثال  یاشارات زیجامعه ن

 یجمع تیو هو یچون با او حس جمع کند یو با او نزاع م دیگویناسزا م شناسد یکه نم یبه کس یول کندیم

ها معطوف  تمام تالش زیافغانستان ن یاسیـ س ینظام ادار ۀ. در بدنماردش یم گانهیاو را ب لیدل نیندارد و به هم

که  شودیم دهید یهاها رباتاز نظر آن هیخورد؛ بق یها مجا باز کند که به درد آن یکسان یاست که برا نیبر ا

ها و  دگاهیبه تفاوت د شود،یفکر نم یچون اجتماع .شود یبا آنها حس نم رابطه ایدر حال حرکت هستند و 

 ینم ریها مسائل را تفسکه مانند آن یها و استنباط ها چندان اعتماد و اعتقاد وجود ندارد و عموماَ اشخاص شهیاند

. شودیدانسته نم همشهریان ی. متفاوت بودن حق انسانشود یالفاظ مورد خطاب قرار داده م نیتر ستهیکنند با ناشا
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 یجمع لیدل نیافکار وجود دارد. به هم یساز کسانیبه  یقو یلیها، تمااز افغان کیهر یخیدر ناخودآگاه تار

به حذف وجود دارد. چون مدارها بسته است،  دیشد یلیتما شود،یو تفاوت منشأ تحول دانسته نم گردد یفکر نم

 یها ستمیاست که فرد بر جمع و س یطیشرا نیاند. تحت چنمسدود زینمختلف  یها دگاهیگردش اطالعات و د

 کهیدر حال شود،یم یگذار هیبه خطا پا یفرد یها میمطابق تصم یاساس یهاانیکرده و بن دایپ تیاولو یجتماعا

 تیجمع است. رعا تیجمع، مسئول یاشتباه و خطا رایشود. ز یتر فراهم م عیراه اصالح سر ،یدر اشتباهات جمع

 ،یمحدود و محصور فرد یدر فضاها نصورت،یا ری. در غکندیم جادیگو را ا و به گفت ازیمصلحت عامه، ن

و  یتخصص یدر گروه ها یمنطق یها یریگ میافتند. تصم یمرتب به اشتباه م ،یجد یهااستنباط ها بدون بحث 

 .است یفرد یها یریگ میها بهتر از تصمتشکل 

را پشت سر  یاسیمهم س ۀتجرب کیدور تا اکنون نتوانسته است  یها : افغانستان از گذشتهاستیه س: حوزب

 یشده است: در افغانستان حکومت یخیمتعدد تار یها بیساز نوسانات فراوان و فراز و نش نهیزم نیبگذراند و ا

 دهینگرد جادیکند ا یندگیق گردش قدرت، نمایو چه از طر یحقوق یها هیها و طبقات را چه با پا دگاهیکه تنوع د

 ت،یوضع نیرانده است. ا هیرا به حاش ییهااز جامعه توجه کرده و بخش  ییهابه بخش  یاست. هر حکومت

بدتر،  نیاز ا ینموده و حت جادیو  مهاجرت ا یهودگیب ،یتفاوت یب ،یریگ گوشه ،یافراط تیتناقض، فرد ینوع

کشور به  تیوضع نیاند. ا مسلط را فراهم آورده یها انیو جر طیبا شرا طباقو ان یچاپلوسصنعت تملق و 

 نیبود، اما رفع ا ندهیچنان مخرب و فزاهم شیادامه داشته و تا چهارسال پ یخیدور تار یهاخصوص از دوره

از  لرا در مدت چهار سا یتملق و چاپلوس ی نهیرینتوانست که سنت د یبرد و حکومت وحدت ملیزمان م بیع

 یچنان که منآ یموضوع صورت گرفته است، ول نیبا ا یجد ۀها مقابلاز بخش یاریبر دارد، هرچند در بس انیم

، مصلحت عامه، عامه مردم، کشور  Public ی. وقتانددهیشوم از متن جامعه و دولت رخت بر نچ ۀدیپد نیا دیبا

روند و مرتب  یم یریگ میبسته تصم یِ مدارها یوشند، حکومت ها به صورت خودکار به سکشور مبنا نبا ندهیو آ

مصلحت  ت،یحاکم کی یرود. اگر روبرو یم انیها از م شهیچون گردش آزاد اطالعات و اند کنند یاشتباه م

  .ردیگ یشکل م یصورت قرارداد اجتماع نیو بد کندیم یساز میتصم گرید ینوع کیعامه باشد، به طور اتومات

را مجال  نیو مسئول یدر افغانستان، کادر رهبر یو جنگ داخل یریاز چهار دهه درگ شیاقتصاد: ب ۀ: حوزج

 مهم یهادر صنعت ایشرق آس یو مانند کشورها د،یبرآ ینسب تیمز یالملل در پ نینداده است که در اقتصاد ب

و  یالملل به صورت ساختار نیسهم بازار در اقتصاد ب قیروت کند و از طرث دیو تول یگذار هیروز سرما

 یجنوب یایرومانند ک ایشرق آس یاز کشورها یاریتر رقابت کند. بسکند و از همه مهم  ینوآور اموزد،یب ،یاجبار

 لیدر فروش وسائ یکرد است تا در کنار جاپان و آلمان، سهِم بازاِر قابل احترام یو نوآور دهیآنقدر زحمت کش

ـ  یاند. اقتصاد افغانستان عمدتا  زراعتدر سطح جهان کسب نموده نیماش وو همانطور موتر   یکیالکترون

است. چون  یحسابدار یبلکه نوع ستین ینوع نظام، نظام اقتصاد نیو واردات کاال و خدمات است. ا یکشاورز

ساختار  رو،ن ی. از استیو ن نبوده زیو اصالح و رقابت ن یریادگیبه  است، مجبور الملل قفل نشده نیبه اقتصاد ب

 یعیطب تینکرده است و تابع زراعت و وضع یتیریو مد یو فکر یبه تکامل روش یافغانستان هم کمک یاقتصاد

حمل و نقل و  ،یشهر تیریمد قات،یتحق ،یدارات، هوتلخدم ،زراعتی ،یاست. اگر در صنعت، بانکدار بوده

 شتریآموخت، ب شودیم عی. سردیدست آ به ترککار شود، هزاران پروژه مش یخارج یها با کارخانه داتیتول

 نیاست که در ا یگام نیاول دیالجورد شا یتیـ ترانز نشان داد و کمتر اشتباه کرد. راه تیفکر کرد، از خود خالق
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را گذاشته است،  یالمللنیشرکت در بازار واقتصاد ب یسنگ بنا یخصوص برداشته شده است. حکومت وحدت مل

احداث گردد و اقتصاد افغانستان  یادیز یتیترانز یهاراها و تونل شاه ستیبایراه هنوز نا تمام است، م نیاما ا

 پایان .گره زده شود المللنیبه اقتصاد ب

 

  

 


