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 جاللی صالح يافت
 
 

جناب محترم دکتور صالح الدين سعيدی طی مضممونی تالش نموده اند تا، باوجود آنکه به گفتۀ خود ايشان 
عضی از سايت از طريق بجاللی تمثالی از اليناسيون مصروفيت های فراوان دارند، مقالۀ اينجانب را که تحت عنوان 

 .های انترنتی انتشار يافته بود، نقد نمايند
نخست از همه ميخواهم از توجه ايکه ايشان به نوشتۀ اين قلم نموده اند اظهار سپاس نموده، به هموطنان خويش از 

جانبداری آغاز درک آزادی بيان و نقد نويسی در کشور عزيز ما افغانستان که تحت اين نام تا کنون ـ اکثرًا در مسايل 
و يا مخالفت با شخصيت های حقيقی و حکمی، بخصوص در عرصۀ سياست ـ به دشنام نامه ها توسل و عفت قلم 
ناديده گرفته ميشد، تهنيت عرض نمايم؛ زيرا جناب سعيدی، باوجود محبتی که به آقای جاللی دارند، عفت کالم را 

 .نگهداشته اند که بنده از ايشان متشکرم
   

جاللی تمثالی از اليناسيون ميخواهم به جناب دکتور سعيدی اطمينان دهم آنچه را که من تحت عنوان نخست از همه 
نوشته ام ناشی از نفرت و خصومت نسبت به شخص و يا گروپی مشخصی از اشخاص نه؛ بلکه از انتهای محبتم 

ظ وقار ملی و تاريخی خويش نسبت به ملتيست که تاريخش را با خون نوشته و بيش از سه دهه بخاطر آزادی و حف
 .جوانانش را به استقبال شهادت فرستاده است

  
به هر ترتيب اليناسيون .  در آنهمه قاموسهای که نوشته ايد تعجب کردماليناسيوندوم اينکه  از عدم موجوديت کلمۀ  

ر نتيجه شخص در لغت به مفهوم جن زده گی آمده و مقصد از آن حلول کسی و يا چيزی در وجود فرد است که د
مذکور هويت حقيقی خويش را از دست داده و آن کس و يا شئ را عين خود احساس نموده و از همان آدرس سخن 

 .ميگويد
اليناسيون در ابتدا مفهوم حقوقی داشت که بعد ها توسط فيلسوف مشهور آلمانی بنام هگل، با تفريق ميان آزادی داشتن 

  .اروپائی شد و بعد ها کارل مارکس آنرا شامل مباحث جامعه شناسی نمودو آگاهی داشتن از آزادی وارد فلسفۀ 
 .ولی در هر صورت اليناسيون به مفهوم بيگانگی از خود و حضور چيزی ديگری در وجود شخص بجای اوست

فت که نو شتن جناب محترم سعيدی انتقاد شما را در مورد ننوشتن مرادف فارسی کلمۀ اليناسيون پذيرفتم؛ مگر بايد 
مرادف فارسی مفهوم لغوی اين کلمه توانائی تفهيم مقصدی را که اين کلمه در ساحه فلسفی و جامعه شناسی ارائه 

 که شما انتگراشنو بخصوص  فکتور نوشتن مرادف فارسی مفهوم لغوی آن پيشتر از کلمۀ. مينمايد به خواننده ندارد
 .يد، ذهن خواننده را آزار خواهد داداز آوردن مرادف فارسی مفهوم لغوی آنها ابا ورزيده ا

  
سوم اينکه تعجيل در خوانش و نقد و يا هم ابراز نظر، بخصوص در مسايل سرنوشت ساز نه تنها حالل مشکلی 

 .نميشود؛ بلکه به مشکالت افزوده و خواننده را در ابهام قرار ميدهد
عدم مرور دوباره غرض تصحيحات الزم طوريکه مالحظه ميگردد شما در قسمت اخير اکثر نوشته های خويش از 

يکی اينکه اصًال به موضوعيکه مينويسيد و يا هم : از اين مساله ميتوان دوگونه استباط کرد. به خواننده عذر ميآوريد
خواننده آن اهميت قايل نميشويد و دوم اينکه شايد خود را ازهمه داناتر و عاقلتر ميپنداريد که يقين دارم هردو حالت در 

د شما منحيث دکتور علوم سياسی ايکه تحقيقات در مرکز مطالعات استراتيژيک يک مملکت را عهده دار است مور
   .صدق نمينمايد

صرفنظر از نوشتۀ اينجانب به عنوان مبتدی دبستان سياست، زمانيکه برای رئيس جمهور کشوری نامه ای نوشته و 
شنهاد مينمائيد، اجازه دهيد از شما تقاضا نمايم تا حد اقل راه های حلی را برای برون رفت از مشکالت موجود پي

يکبار آنرا مرور نمائيد، اگر وقت کافی برای مرور دوبارۀ آن نداريد ، اصًال ضرور نيست سر خويش به همچو 
  .مسايل به درد آوريد

  
 در اتخاذ سياست راۀ رشد غير چهارم اينکه هرگاه خواننده محترم تفاوت ميان مارکسيسم ـ لينينيسم را با مارکسيسم که

سرمايه داری توسط لينين نهفته است بداند، فرق ميان کشور های بالک سوسياليستی و کمونيستی را با کمونيزمی که 
 نيز همچون متفکرین ایدئولوژی کمونيزم به مارکس و انگلس معرفی ميدارند نيز دانسته و اين جملۀ مرا که شريعتی

 . مورد بحث نميدانستن امر معتقد است که به تغيير انسان از طریق درونش ميتوان نایل آمدای
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  :پنجم و آخر هم در ارتباط با شخص آقای جاللی 

اين قلم در نوشتۀ خويش تحت عناوان جاللی تمثالی از اليناسيون خود به مشکل ترجمه اشاره نموده ام که بدون شک 
بناًء پرداختن مجدد به آن و در نهايت چسپيدن به آن به عنوان . از قبل مرفوع نموده بودممشکل پيچيدن به فروع را 

آنهم زمانيکه هيچ اسمی از مترجم برده نشده و صرف اسم نگارندۀ . يگانه ادله نميتواند قناعت خواننده را فراهم نمايد
 .متن انگليسی نوشته شده باشد

  
 منافع خویش به افغانستان آمده اند و این کدام سر و امر مخفی نيست، باید خارجی ها برای حفظشما فرموده ايد که 

  .به منفعت متقابل توجه کرد
  

اينجانب قبل از نصايح شما در مضومنی تحت عنوان چگونگی تشخيص بهترين کانديد پيرامون اثر پذيری اعضای 
مفيديت متقابلی . ت منافع متقابل تاکيد نموده بودمجامعۀ بين المللی از شرايط موجود در يکی از آنها نوشته و بر اهمي

 .که هيچگاهی در حضور همچو جاللی ها در راس قدرت متصور نخواهد بود
اگر دو شريکی شرکت تجارتی ايرا افتتاح و يکی از شرکا پسر و يا يکی از اقارب خويش را به عنوان نمايندۀ شريک 

واهد پذيرفت؟ آيا ميتوان در چنين حاالت از منفعت متقابل صحبت خويش در معامالت پيشنهاد نمايد، آيا شريکش خ
  کرد؟

قرارگرفتن آقای جاللی در پست رياست جمهوری افغانستان نيز به همان مفهوم پذيرفتن پسر شريک و يا رقيب 
 .معامالتی به عنوان نماينده خويش است که هيچ نوع منفعت متقابل را نميتوان از آن انتظار داشت

 صحبت کرد، زيرا، به دشمنی نميشود از موضع گويا صحبتطر توجيۀ سخنان آقای جاللی نوشته ايد که در شما بخا
در صورت همچو برخورد اوًال به نشر نميرسد و دوم اینکه رسالت خویش را نوشته دشمنانه اداء فرمودۀ شما 

 .نميکند
فتن اينکه  ما در آستانه ی به جای اين گفته که   ناکام استسياست امریکا و متحدین آن در کشور ما افغانستانآيا 

 موضعگيری دشمنانه تلقی ميشود؟ چنين تصور نيز بخشی از اليناسيونيست که توضيح ،ناکامی در افغانستان هستيم
 . لغتنامۀ شما را مينمايد١۶٠١آن ايجاب گشايش صفحۀ 

ند به اهداف خويش از طريق قناعت شخص جناب جاللی در هنگاميکه در راس وزارت داخله قرار داشتند نتوانست 
رئيس جمهور نزديکتر شوند، چگونه خواهند توانست منافع جامعۀ بين المللی، بخصوص کشور های ذيدخل در 

  قضايای افغانستان را در نظر گرفته به نتايج متقابًال مفيد دست يافت؟
 .نه وسيلۀ دستيابی به اهداف ميداندحقيقت اين است که آقای جاللی فقط به قدرت ميانديشد و قدرت را يگا

او که با وجود تقاضاهای مکرر هواداران افغانی اش الی چراغ سبز اقای خليلزاد جرئت ورود به افغانستان را 
نداشت،  برعالوۀ آنکه از آدرس يک تبعۀ امريکائی صحبت ميکند، باتوجه به مسلک نظامی اش، فرد فوق العاده 

ه پيشتر و بيشتر از هر چيز در صدد ارضای عقده های دوران وزارت امور داخله اش ديکتاتوری نيز خواهد بود ک
 .خواهد شد

  
  پايان

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  


