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 ؟بنویسم چه از
  

 
  ؟بنویسم آزاد بازار اقتصاد از نادرست فهم از ویا  ګاز قیمت از زمستان، از 

 ؟بنویسم چه از
 مبتذل و غلط ازفهم ما، بدون ما  کشور صلح  مورد در مذاکره از ما، بدون ما، سرنوشت روى بحث و تصمیم از  

 با  تلویزیون و میدیا  هاى برنامه از یا  و ګاز نرخ و  آزاد بازار اقتصاد غلط و نادرست فهم از یا  و  دیموکراسى
  ؟شناس نه رکا  کارشناس، یااز و کشور منافع ضد و وطن ضد مغرض، بحثهاى

 ؟بنویسم چه از
  و  کنم انشاء و امالء دقیق تصحیح و اصالح بخوانم، بار سه و دوبار مفصل، یا  و بنویسم کوتاه بنویسم، همه از اګر

 ؟زمان نبض سرعت به یا 
  بنویسم؟ چګونه و چه از
 را کتاب کل آنکه یا  و ندمیدا و میخواند خویش بصیرت با  را آخرش ام، جمله آغاز مجرد به که بنویسم  مخاطب به

 ؟ نوشتید چه شما  فهمیدم نه خو من بنویس، ساده کمى مینویسد، برایم نوشتم،  برایش
  بنویسم؟ چګونه و چه از
 آن سیاه و  سفید من سفید بنویسم که شوم روشنفکر؟! و!  ؟اندیش آزاد همان از و سازم راخوش همه  که بنویسم آیا 

 ؟سازم نه فامیلم و خویش متوجه را کسى تیغ لبهء و سازم نه منزجر و هن متأثر را کس که سفید هم دیګر
 خیریت و  خیر  که  بنویسم  یا   و  بنویسم  آمیزش  تهدید  هاى  تیلفون  و  ها   پست  ارسال  از  یا   و  بنویسم  اى  اس اى  تهدید  از 

 ؟ است
  بنویسم؟ چه از
  همه   این  که  را  ګیر  سخت  خوانندهء  ورنه  شد  اهدخو  چطور  روزمره  زندګى  بار  و  کار  بنویسم،  حقه  کما   و  همه  از  اګر 

  ؟ګویم جواب چه دارد، مطالبه را
 افزود تکمیل و مجاور هاى کشور و افغانستان در نامها زبانهء پنج قاموس ) عظیم فرهنګى کار و پروژه دو از 

  و  استهالکى که البمط بر یا  و  بنویسم ،2002 سال در شده چاپ زبانهء چهار قاموس بر انګلیسى و عربى دوزبان
 .  دمیساز راحت نا  را وجدانم آن برابر در سکوت و اند روزمره

 ؟بنویسم چطور و بنویسم چه از
 اش مصلحت و منفعت محور در صرف و صرف اش اندیشى آزاد و  دیموکراسى که  بنویسم دیموکرات از باالخره و

 !نم طرف به اما  بګو حق که: دارد تأکید حالت، بهترین در است.
 ؟بنویسم چه از

  بنویسم ازچه و  چطور وقت، چه بلى
  و  رفته راه بد به خود هم خویش اظهارات با :  نمعی سکتور و بخش دولتى  مسٶول و کارشناس و دان کار که  بنویسم

 .هساخت ګم راه و مشوش را بیننده و خواننده هم
 اقتصاد شرایط در قانون، حاکمیت بدون آزاد، رقابت هاى توانایى وجود بدون یک و بیست قرن آزاد بازار اقتصاد
 عرضه  صرف  کننده  تعین  آزادیکه  بازار  قتصادا  نیست،  ممکن  جامعه  در  امور  بر  خوب  قوانین  نظارت  بدون  و  مافیایى

 ! تاس وحشى و  مردود باشد، کننده تعىن سرمایه و پول صرف و باشد تقاضا  و
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 تعین  تقاضا   و  راعرضه  چیز  همه  و  بود  اقتصادى  پیشرفتهء  کشورهاى  و  جهان در  قبل  سال  صد  آزادیکه  بازار  اقتصاد
  سمت  ادم انګلس, مارکس، که داري سرمایه چنین نیست.  نداشت را زندګى و دوام قابلیت و قبول قابل دیګر میکرد

  و  شده چیده قبل، قرن نیم از بیشتر دارى سرمایه مستقر جوامع و  جهان در اش بساط داشت، شناخت آن ...از و
 فشار وسیله دولت و حاکمیت دیګر است،   مطرح طبقاتى آشتى طبقاتى( انتاګونیزم )  طبقاتى ناپذیري آشتى عوض

 . تنیس دیګر طبقهء بر طبقه یک
 : هترجم

 است مکلف داغان و سرد زمستان درین ګاز و تیل  سوخت، مواد قیمت نظارت و کنترول به بخاطر افغانى حاکمیت
   ندارد، جود و آزاد رقابت هاى توانایى امروز ؟! آزاد بازار اقتصاد در که

 قوانین و دارد، وجود عمل در مشخص معافیت با  راههم واقعیت، در تجارتى معین اموال بر مافیایى انحصار
 چنین در که شود نمى نظارت آن موقع به تطبیق از و شده نه ګرفته دست روى جامعه رشد سطح به متناسب  خوب

 فرصت شد، جنایتکاران و محتکرین تخلفات ساز زمینه توان نمى آزاد    بازار اقتصاد غلط فهم و بهانه به شرایط
 .تساخ  مافیایى را حالت و داد ایشان هب را احتکار
 جنایتکار  که   است  حالت  مافیایى  حالت  نیست.  افغانستان  در  جهان  مافیایى   خانوادهء  کاران  جنایت  حضور  مافیایى  حالت
 خیل تره مال و ها  اېشچي هاى قصه از کنند. تخلف و جنایت سیاسى حاکمیت خرید توانایى با  و قانون حمایت تحت
 و   98  جمهوى  ریاست انتخابات  در   قانون غیر  صورت به  ملى،  و  قانونى  پروسهء  در  والیت  هفت  یريګروکانګ  ها،
 بس ، معزز خوانندهء شما  هریک دید چشم قرار حتى لست این زندهء مثالهاى و دارید خبر خوبي به و به و خود ...

 .  تاس طوالنى
 تجاوز تعدى،  ظلم، به  که ببرند بلند چنان را سوخت  مواد  قیمت محتکرین و مافیایى حلقات که  میدهد  امکان حالت این
 . دشو منجر تلفى حق و

 شرایط در آزاد بازار اقتصاد آما  است! خوب تاجر دولت  هم  نه و نیست و نبود تولید وسایل خوب مالک  دولت بلى
 حاکمیت  با  و برده بلند را آزاد رقابت هاى توانایى مشخص تدابیر و مختلط اقتصاد با  تا  میسازد مکلف را دولت ما 
 اقتصاد  تا  کند ملموس سازى زمینه جامعه در را آزاد رقابت شرایط ایجاد سازد زمینه نهادها  و قانون دیکتاتورى و

 ! دشو  ایجاد نورمال و واقعى مفهومى به آزاد بازار
 اام میګذارم  دست چیره محققین و پژوهشګران به را موضوعات بقیه بر تفاصیل و نوشته

 . ممیرو هم دیګر سفارش یک  به معذرت و پوزش عرص با 
  به اما  پردازم نمى سیب با  کچالو کردن مقایسه با  الفارق مع قیاس  جواز عدم منطق به عرصه درین

  میدهم قرار خطاب را 98 جمهورى ریاست انتخابات در وغیرها  هاى تیم و همګرایى!  ؟تیم ، ساز دولت تیم
 !ممیده قرار مخاطب را  طالب  حرکت

 مطالبات و خواهى آزادى افکار از ګذشته که میدانیم کردن ګریبان به سر و تعمق کمى با  و ک میدانیم که: میګویم و
  جنګ   به  طالب  حرکت  شما   اساس  و   بنیاد   که  ګفت   و  کرد  اعتراف  باید  طالب،  حرکت  اسالمى   با   موارد  در  و   ظاهر  به
 و  ندارید!  ساز  دولت  تیم  مانند  افغانستان  اعمار  براى  برنامهء  امکد  شما   آما.  دای  شده  ایجاد  آزادى ګیریم  جنګ  براى  و

 !دخواه نمى نبوغ یا  و دوکتورا ماسترى، عالى، تحصیالت موضع این درک
  ګفت باید 98 جمهورى ریاست انتخابات همګرایى متجانس نا   حلقهء یا  و تیم به
 اشرف داکتر تناسب در نه و دارید افغانستان ګىسازند برنامهء نه که است واضح شما  خود براى و همه بر این که

 را اعتماد چنین شما  ګذشتهء  هم نه و  دارید کشور سازندګى و اعمار براى افراد و اشخاص الفارق( مع قیاس ) غنى
 !دمیساز فراهم شما  بر

 به سخت غاناف ملت و پیش در شدید زمستان حال و شد طوالنى و زیاد افغانستان در  بستن و غارت،کشتن و قتل
 بیشتر و بیشتر اند نیز افغان که مخالفین و حاکمیت جانب در ها  جنازه روز هر است.  مواجه مشکالت و تکلیف
 . دمیشون

 ! دشوی نه کشور در استقرار  و صلح مانع بیشتر ازین و بترسید جالله جل خداوند از
 نتایج اسالم مصالح و منافع دادن اولویت با  و افغان رنجدیدهء ملت  و  کشور مصالح و منافع دادن اولویت با  بیاید

 فساد و شرارت از دست دیګر  شده نه دیر تا  و بپذیرید خرابکارى و تهدید بدون را 98 جمهوى ریاست انتخابات
 !  دبرداری

 انیتانس خالف و  اسالم خالف حالت را حالت این و میشویم منزجر و متأثر انسان و افغان خرابى خانه و کشتن به
 ! ممیدانی

 . منداری سفارش را رسیدن صلح به قیمت هر به اما  ماست، آرزوى و خواست عزت با  استقرار و صلح به رسیدن
  در  که باشد شمول همه و صالحیت با  چنان کننده مذاکره تیم باید افغانستان صلح مذاکرات در که نیستیم باور این به 

 . تاس پارلمان اقل حد یا و افغان ملت حق سایلم آن بر تصمیم که بګیرد تصمیم مسایل
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 . تنیس تسلیمى و   برنامه از ګذشت سازى، هویت بى سیاسي مصالحهء و مذاکره
 . دکر مغالطه مناظره با  نباید را سیاسي مصالحهء
 تصمیم را افغان ملت خویش سیاسى هدف به رسیدن تاجهت است سیاسى مبارزهء ساختن متمدن سیاسى  مصالحهء

 !دشو و بسازیم اصلى ګیرندهء
 

 المبین البالغ اال علینا  ما  و
 

 ىسعید الدین صالح دوکتور
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