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 نظری بر مصاحبۀ اخیر آقای کرزی
 با تلویزیون فاکس نیوز

خبری در مورد مصاحبۀ اخیر آقای حامد کرزی با تلویزیون ش( 1396)ثور امسال  15 به تأریخ

عملکرد های اخیر حکومت امریکا در کشور از  )فاکس نیوز( خواندم که جناب شان طی شکایات

ما، در جواب سؤالی فرموده بودند که از همه کارهایی که در طول رهبری ده سالۀ خود در 

بیشتر از همه باعث پشیمانی شان گردیده است، پیاده کردن روند که  افغانستان کرده اند، آنچه

الی که طی اولین مصاحبۀ ؤس یاد دارم که همین موضوع را ایشان در یکه اقتصاد بازار است.  ب

تکرار آور شدند.  یونی شان بعد از فراغت از وظیفۀ ریاست جمهوری کرده بودند، نیز یادتلویز

موضوع مرا به این واداشت که به اغتنام موقع، یک چند تبصرۀ تراویده از عقل ناقص خود را 

 .به عرض برسانمسایت وزین آریانا افغانستان آنالین حضور آن جناب و خوانندگان ه نیز ب

حیث اقتصاد بازار به خورد ما ب آنچه را که منجاست که جناب کرزی صاح جان سخن درین

دموکراسی و  که ما خود همان طوریآن بود.  دادند، خود اقتصاد بازار نی بلکه نسخۀ افغانی

طوری که اولی . پرنسیپ آزادی بیان را نیز در کشور خود به همین سرنوشت شوم گرفتار کردیم

بی بند و باری محض و دومی به معنی دادن فحش خواهر و مادر ما به معنی  امروز در کشور

 .ستا به دیگران

باید گفت که اگر تعبیر دموکراسی در دنیای پیشرفته نیز مثل تعبیر ما می بود، باید امروز 

اما چنین نکردند زیرا روند دموکراسی بدون خوردند.  اروپائیان و امریکائیان یک دیگر را می

به همین منوال اقتصاد . اصالً متصور نیستباشد،  حترام به حقوق دیگرانکه ا –شرط اول آن 

باشد که در نسخۀ افغانی آن بکلی نادیده گرفته شده بود و  بازار نیز در گرو بعض اصولی می

از منع انحصار بازار یا روند تولید توسط  :عبارت اندآنها  .  مهم تریننادیده گرفته شده است

که حالت اولی را )مونوپولی( و دومی را )آلیگاپولی( از افراد  کوچکی یک فرد واحد یا گروه

مثال حالت اولی در کشور ما دادن صالحیت استفاده از منابع طبیعی )از قبیل معادن . گویند می

 لشموه مواد نفتی )ب دباشد( به اشخاص زورمند، و از دومی انحصار توری که دارایی عامه می

در ممالک پیشرفته قوانینی را که ازین دو حالت جلوگیری دست چند نفر محدود است. ه گاز( ب
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ست( می نامند و بر متخلفین آن مجازات بسیار سنگین وضع گردیده می می َنتی تَر . باشد نمایند )ا

در کشور ما همان چند کالهی که انحصار مواد نفتی را در آن خود دارند، هر چند زمانی گرد 

کنند،  یا هم طی همین توطئه  ها را به نفع خود و ضرر مستهلکین تعیین می نرخهم آمده و 

ً ب ً نرخ را مؤقتا حدی پایین می آورند پایین می آورند که رقیبان کم بضاعت را از میدان ه بعضا

بار بار دیده ایم که  ه به دلخواه شان بلند برده شود.ها دوبار رقابت کشیده و در پایان کار نرخ

های داخل کشور فوری و آنی  رود، تأثیر آن بر نرخ نرخ بین المللی این امتعه بلند می همینکه

گیرد.  تا حال ندیدیم  باشد، و اگر پایین بیاید، عیار نمودن نرخ مدتی زیادی را در بر می می

 .که کسی به جرم چنین اعمال مورد بازخواست یا مجازات قرار بگیرد

چه از امتعۀ ساختن آنست.  بازار کنترول جنسیت و معیاری خواص الزم اقتصاد زا یکی دیگر

حیاتی از قبیل مواد خوراکه، ادویه جات، مواد ساختمانی باشد و چه از غیر آن. خود من پنچ 

شش سال قبل در تدوین چند قانون همگون از قبیل قانون منع انحصار، احتکار، سبسایدی، رقابت 

عالیت ها دست دارند، ف برخی از خود قانون گذاران دریننا جائز و غیره سهم داشتم. اما چون 

  .تا امروز خبری از عاقبت آنها نشد

آنچه که در مدح یا ذم سیستم اقتصاد بازار گفته می توانیم اینست که این سیستم بره را با گرگ  

را  و تقدیر می نماید، و اگر بازنده بود، برۀ دیگریا به جنگ می اندازد.  اگر برنده شد، از

اما تجربۀ یکی دو قرن اخیر نشان داده که کاربرد همین "سیستم ناقص" . سازد جای نشین آن می

در پایان روز منجر به وجود چند قرص نان روی دسترخوان گردیده و قرص نان بعد از هوا و 

برای همین خاصیت اقتصاد بازار است که . آب مهمترین ضروریات انسانی را تشکیل میدهد

)مثل کشور چین، روسیه، کشورهای اروپای شرقی  آن سپرده ترین هوا حریفان قدیم امروز سر

در . باشد و غیره( دیگر دمی از کمونیزم نمی زنند و اگر بزنند هم بر سبیل جنگ زرگری می

سفری که چند ماه قبل به کشور ویتنام داشتم، دیدم که این دولت که برای چند دهه قبال استعمار 

ن کوچکترین اثری که نمایانگر یک آ کمونیزم سخت جنگیده بود،  امروز درغرب تحت لوای 

های قبلی در  ستی باشد دیده نمی شد.  حتی از شعار های میان خالی که در زمانیکشور کمون

 .ستی دیده می شد نیز خبری نبودیسر راه های هر شهر و روستای کشور های کمون

لیزم غرب که از اثر بحران بانکی در امریکا با یکی که کپیتا 2007هم چنان دیدیم که در سال 

از بزرگترین مشکالت فرا راه بقاء خود مواجه گردیده بود، باز هم نه کدام دولتی ازین سیستم 

روگردان شد و نه کدام رژیم اقتصادی دیگری جای نشین آن گردید. زیرا این سیستم علی الرغم 

ونستن چرچل صدراعظم  . این واقعیت یکی از گفته هایپندار آقای کرزی کدام بدیل معقولی ندارد

ست که نوع بشر تا ا که گفته بود "دموکراسی بدترین رژیمی یاد می آورده باسبق انگلستان را 

حال وضع نموده است، به استثناء همه رژیم های دیگر".  همین گفتار در شان اقتصاد بازار نیز 

ر سیاست نیم قرن اخیر خود از شخص لنین هم نماید. حتی دولت کیوبا نیز که د صدق می

 .باشد امروز محتاطانه و با قدم های شمرده در همین راستا گام زن میست تر بود، یکمون
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صاحب نوشتم تا باشد که  نان خاطر جناب کرزیید سطر مختصر را صرف به منظور اطماین چن

 شان نگردد. یش پیاده کردن سیستم اقتصاد بازار واقعی دیگر مانع راحت وتش

 امید که جفنگ نه نوشته باشم. هللا یاور

 
 


