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 هاشمی محترم محمد قاسم مالحظات چندی بر نوشته
  افغانستان٢٠٠٩ت جمهوری در مورد محترم جاللی کانديد رياس

  
در مورد ) جاللی تمثالی از اليناسيون (  را تحت عنوان ی هاشمقاسم در سايت افغان جرمن آنالين نوشته محترم محمد

بايد اعتراف .   افغانستان مطالعه کردم٢٠٠٩محترم پروفيسور علی احمد جاللی کانديد انتخابات رياست جمهوری سال 
من مخالف . که در عنوان نوشته مذکور استعمال شده بود به قاموس مراجعه کردم) اليناسيون (کرد که برای فهم کليمه

استعمال کلمات اجنبی نيستم و اين کليمات افاده بزرګ ميتوانند اداء کنند اما سفارش من اين است که سطح فهم من 
و يا هم با افزودن حروف التين کليمات اجنبی خواننده را نظر ګفته و اين کليمات را يا به شکل مترادف استعمال نمايند 

همچنان قابل ياد آوری ميدانم که بخش اولی اين نوشته .  را استعمال نموده تا تا در تثبيت مقصد محرر خطاء نه کنيم
  .  به جزييات نمی روم.   بسيار عالی، جالب و آموزنده بود

رتيب که در اصل نوشته آمده متمرکز شده و کمی آنرا توسعه اينک  به نکات چندی از اين بحث جالب و خوب به ت       
  : ميدهم

       بلی توجه به يافتن و درک قانون مندی های معيين تکامل اجتماعی  کار خوب و مهم است تا ما بادرک آن راه خود 
ت از علوم سيانسی در اما نبايد فراموش کرد که کشف اين قانونمندی ها در مسايل اجتماعی در تفاو.  را روشن تر ديد

در علوم اجتماعی ميشود درصد حالت و کيس يک قانونمندی عمل کند و . همه موارد مانند يک جمع يک دو نمی شوند
  .در حالت و کيس صد ويک قانونمندی و نتيجه ګيری  ديګر باشد

 و اجتماع که در آن زندګی ميکنم شما ميدانيد که افکار انديشه ها و طرز تفکر ما  معموال از تجارب زندګی ما، خانوانده
هرانسان شرايط  به خصوص خود را داشته و به تأسی  از آن و تحت تأثير ان افکار و انديشه . برخاسته و تشکل مييابد

اينکه اين دنباله روی از شرايط و تأثير محيط تا کدام حد درست و در کدام موارد استقالل داشته . هايش تشکل ميابد
اين تأثير پذيری تا کدام حد منطقی دارد و موجه است  ودر کدام موارد مضر و غير ضروری و نادرست ميتواند و يا 

  .است؟  اين خود يک بحث مستقل است
اينکه تا کجا بايد دست آورد بشريت را دست آورد دانست و بدون پيشداوری در قبول، درست بودن و برداشت از آن بايد 

معيار بخشی از خوبی ها و . است که تعيين  حدود و ثغور کتابی برای آن ناممکن استتعمق کرد واقعا نيز بحث خوبی 
و يا همه اين جوانب سهم خويش را درين . ارتباط داشته ميتواند... خرابی ها  و درستی ها به جای، مکان، زمان و 

يم که در ماحول ما ميګذرد ما قضاوت ها دارند؟ به فکر من ما مينحيث موجود زنده به صورت قطع متأثر از آنچه هست
اما اين جدا سازی و کندن از محيط تا کجا درست و در کدام مرحله مضر است اين . نمی توانيم بدون تأثير محيط  باشيم

  . خود بحث مستقل ديګر است
وع قابل اينکه افکار و نتيجه ګيری های معين آقای علی  شريعتی وی را به انديشه های کمونيستی نزديک ميسازد موض

  . بحث است
شما بهتر ميدانيد که جوامع مختلف جهان حين پذيرش و عدم پذيرش عضوء  مسأله انتګيراشن و عدم انتګراشن به جامعه 

اينکه اين انتګراشن تا کدام حد خوب و مثبت است و در کدام مرحله به تحليل و .  جديد را فکتور عمده و اساسی ميګيرد
ر ميشود و  در کلتور و طرز تفکر و زندګی جديد فناء ميګردد بحث است نهايت مهم و  کامال محوه کلتور اولی منج

انسانها در طول .  خارجی در اروپا و امريکاء) ګروپ های خارجی(موضوع داغ امروزی در کلکتيف های و کميونيتی 
  . تاريخ  به مهاجرت های جبری و غير جبری پرداخته و ميپرازند

رح است که  آيا کشور های غربی انسانهای را که خواهان اخذ کامل و جذب  کلتور و در عصر امروز سوال مط
فرهنګی جديد را داشته باشند دوست دارند و يا هم به جذب قسمی و انتګراسيون قسمی افراد جديد قناعت دارند؟   حدود 

  د است کدام است؟و ثغور اين انتګراشن ويا محوه و اسيميالسيون در کلتور، فرهنګ  و طرز تفکر جدي
در مورد تهاجم فرهنګی و کلتوری بايد اقرار کرد که هيچ نيروی نميتواند به مقابل بخش اين تهاجم که ناشی از برتری 

اينکه تا کجاء اين حرف برای ما خوش آيند است و تا کدام حد اين حرف . های اقتصادی و سياسی است استادګی نمايد
به فهم من استادګی تقلبی و غير منطقی و غير مستدل در برابر .  ت جدا ګانهمطلوب ويا غير مطلوب است بحث اس

 اما به نام فرهنګ جديد ارزش های معيين خوب قبول شده خويش را از دست دادن به نام .بعضی اين افکار موجه نيست
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 و روز و قرن اندازه به طور قطع ګفته ميتوانم که ارزش ها به سال ماه. آزادی و ديموکراسی خطا ء و نادرست است
  .مقام پدر، مادر، خواهرو برادر با مرور قرنها به جای خويش باقی ميمانند. نمی شوند

من . مشکل اصلی در عدم آګاهی ما از فرهنګی و کلتور خويش است. بورس های تحصيلی به ذات خود مشکل نيست
نيکه سيکوالريم و انديشه های سيکوالر که در زمانيکه به افکار راسيوناليته و روشنګری اروپاء متوجه ميشوم وزما

من از تاريخ و دين مسيحيت و تاريخ اروپا و جدال های مسيحيت در اروپا و قدرت مندان سياسی وجود داشت و با فهم 
 عده . به تعجب و تأسف چاره ندارم که بر ګفته و تاکيدات شما مهر صحه بګذارم-شناخت من از دين اسالم مقايسه ميکنم 

ين تحصيل کرده های غربی را ميبينم با   چه شکوه و دبده  و افتخار از مسايل که در جوامع غربی واقع شده جانب از
داری ميکنند و از تاريخ تمدن اسالم و تمدن آن زمان کشور های اسالمی و تفاوت دين اسالم با مسحيت آکاهی نداشته و 

امع معيين بشری مستدل بوده و منطق نسبی خويش را دارد عام به تاييد ګفته های شما همان انديشه های که در جو
  .ميسازند و به بد راهه ميروند

   
 افغانستان تحت ٢٠٠٩و آنچه آمديم در مورد انتقاد شما از اظهارات محترم علی احمد جاللی کانديد رياست جمهوری 

  :هکه در واشنګتن پست انتشار يافت) چګونه در افغانستان پيروز شويم(عنوان 
اجازه بدهيد بخاطر اينکه شما را در مورد صالحيت و حق صحبت من درين مورد در روشنی قرار داشته باشم کمی از 

 در پهلوی ساير فعاليت های وظيفوی و فرهنګی مصروف کار ترجمه ١٩٨۴از سال : خود و تجارب خوب صحبت کنم
 صفحه ای من در چهار زبان ٩٠٠ قاموس ٢٠٠٢ در سال.  واژه ای من به چاپ رسيد۴۵٠٠ قاموس ١٩٨۶در سال . ام

 تکميل و به نشر - ان شاء اهللا – صفحه ای من در پنج زبان ١۶٠٠چاپ و در يکی دوسال آينده کار قاموس کم و بيش  
  . خواهد رسيد

اما . کندشما ميدانيد که هر لغت و واژه از خود تاريخ و تذکره دارد و معانی لغوی واژه به مرور زمان چندان فرق نمي
  .  معانی اصطالحی به مرور زمان متفاوت ميګردد

شما . به همين خاطر تاکيد دارند که قاموس ها بايد در هر بيست سال تجديد شوند. شما ميدانيد که زبان ها در تکامل اند
مثال . ب مشکل استو شما ميدانيد که  ترجمه  از اصل افاده مطل. ميدانيد که زبانها  مراحل مختلف انکشاف را ميګذرانند

امال، انشاء و معانی لغات و واژه ها در خود زبان انګليسی در انګليس در اسکاتلند، در امريکا : خود زبان انګليسی
ميګويند ترجمه قران کريم ممکن نيست و اين آنچه در دست داريم تالش است برای تفسير آن . فرق ميکنند..... شمالی و 

  ......و . 
تلف متمرکز ميشوم مجبورم با قاموس های مختلف با تثبت معانی امروز لغات و واژه ها به زبانهای مخمن زمانيکه حين 

برای معلومات شما قاموس های را در اختيار دارم . سبک هر قاموس تقريبا متفاوت است. زبان های مختلف مراجعه کنم
که حتی چاپ ششم و هفتم اش است اما باز هم در هر صفحه دو سه عدم دقت ها و غلطی های اماليی و محتوايی ديده 

  . باقی ماندهدران 
  

  :لذا قبل از اينکه در مورد نوشته فوق آقای جاللی انتقاد نمايد بايد دقت ميشد که
  
 اصل  نوشته آقای جاللی به کدام زبان بوده و در صورت که اصل  نوشته به پشتو ويا دری ترجمه شده  تا کدام حد - 

دی قبل نوشته يک کشيش کاتوليک را مورد ترجمه دقيق صورت ګرفته؟  برای معلومات  من منحيث يک مسلمان چن
  از متن انګليسی ترجمه کردم اما بخاطر اينکه در موارد معيين - روزه آغاز سال جاری اسراييل در غزه ٢٢جنايات 

به ګوګل  نام من را سرچ (  نوشته مذکور را نيز  به نشر رسانيدم-ترديد داشتم برای امانت داری اصل متن انګليسی  
  ).نوشته را با متن انګليسی آن دريافت خواهيد کردکنيد اين 

  .  شما ميدانيد که هر نوشته به صورت اکثر خواننده معيين خويش را دارد-
  .  شماميدانيد که جهان دارد به قريه کوچک مبدل ميګردد-
  . شما ميدانيد که درصورت انفجار سالح اتومی سرحد سياسی را نمی شناسد-
يک کشور تمام بوديجه خويش را مصرف امور دفاعی کند باز هم امنيت خويش را بدون همکاری  شما ميدانيد که اګر -

  .مجامع بين المللی نګه داشته نخواهد توانست
  .عضوء جامعه بشری و مسؤليت های مشترک در عالم داريم) بنی آدم (  شما ميدانيم که ما انسانها -
ما ميدانيد که به نام انسانيت صحبت کردن و صلح را بردن وظيفه  ش.  شما ميدانيد که صلح امر مشترک بشريت است-

  .....و . و شما ميداند کی بنی آدم ز اعضای يک ديګرند . هر انسان با مسؤليت است
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مثال اګر ما برای قناعت نيرو های مطرح درکشور خويش به مفهوم کار مشترک برای صلح و انسانيت صحبت ميکنم 
ميبينيد؟ .... مشابه داشت که شما از آن انتقاد داريد و آنرا از ديدګاه به اصطالح ثالث و يا هم چه باک دارد افاده های 

ضرورت است حين کار دربين اين جوامع  برداشت خويش را  ازين جوامع دقيق ساخت و در طرز صحبت از موضع 
 رسالت خويش را  نوشته دشمنانه درصورت همچو برخورد اوال به نشر نمی رسد و دوم اينکه. دشمنی نبايد صحب کرد

  . اداء نمی کند
:  آقای  ګوردن بروان صدراعظم انګلستان در سفر آخير خويش حين بازګشت از افغانستان به ملت خويش مطرح کرد

اين مسؤلين دولتی و حکومتی  ازين طريق و موضع منافع . حرکات در کوه های افغانستان بر کوچه های لندن تاثير دارد
اين افاده هم  . ود به قناعت ملت خويش ميپردازند و منافع خويش را در منافع و تامين صلح در افغانستان ميبيندمردم خ

  .کامال قابل درک است
اين چه مشکل .  اګر من تاکيد کنم که در افغانستان صرف تانک و تفنګ را ه حل مسأله نيست و به نفع هيچ کس نيست

 و واقعيت های اين جوامع پرداخت و ملت خود را از شر جنګ و بمبارد های کر و دارد؟ اينکه در قناعت اين جوامع
کور و سر بريدن ها  و رنج و آلم نجات داد و  افاده ای معين و مؤثر داشت که هدف دشمنی نداريم ما با شما دشمنی 

 با ا بايد اينقدر  خورد ګيربود؟  چر -دست از سر ما برداريد و راه پيروز ما و چنين افاده ها چه مشکل دارد؟ . نداريم
اينکه . وجود آن هم ګپ اولی من در مورد ترجمه دقيق و عدم دقيق نوشته های محترم جاللی به جای خود باقی است
  اصل مطلب به کدام زبان نوشته شده و ترجمه آنرا کی کرده و چقدر ترجمه دقيق بوده خود مبٍحث جدا ګانه است؟

در زبان ... ، پناهنده، مهاجر، پناهنده سياسی ، پناهنده اقتصادی، مفهوم و معنای ترجمان و لطفاء به واژه های فراری
به طور مثال برای واژه ترجمان در انګليسی دو اصطالح متفاوت . های مختلف توجه کنيد تفاوت و عدم دقت ها را ببيند

هزار های مثال ديګر هم وجود . نسليټر ترجمان کتبیانټرپريټر ترجمان زبانی و ټرا.  انترپريټر و ټرانسيليټر: وجود دارد
  . دارد

  بلی ما طرفداران صلح جهانی چګونه  در افغانستان پيروز شويم؟ 
  بلی ما اعضای جامعه مدنی چګونه  در افغانستان  پيروز شويم؟ 

  بلی ما طرفداران حقوق بشر چګونه  در افغانستان بر جنګ پيروز شويم؟ 
   انسان و انسانيت چګونه  در افغانستان پيروز شويم؟ بلی ما پيروان  افکار

  بلی ما مخالفين بمبارمانهای کور و کر چګونه  در افغانستان بر جنګ پيروز شويم؟ 
  ..........................بلی ما 

  اما چرابد؟. اين مطلب را ميتوان تعبير خوب و بد کرد
  

. است لذا درست و دقيق است که صحبت از کشور کمبوديا نيست چون مخاطب و خواننده ما خوانند نيويارک تايمز 
لذا ذکر کليمه افغانستان با درنظر داشت خواننده . بلکی صحبت از افغانستان است. صحبت از کشور فلسطين نيست
  . نيويارک تايمز کليمه نورمال است

  
 اينکه  از دست آوردها و برتری سياست غلط کادری، عدم شفافيت در مسايل اقتصادی، حالت يک بن بست سياسی و
بلی اين ناکامی است و راه ناکامی . های نظامی در بخش سياسی استفاده نه شود و به توافق سياسی رسيدکی نه شود

  .است
 و ظيفه هر وطن دوست و انسان خيرخواه است که از هر وسيله نيک برای برامدن ازين حالت و رفع اين حالت استفاده 

  .  کند
اګر سياست به منظورخدمت . ازين راه  ها ګرفتن قدرت سياسی و پياده کردن اهداف خير و صالح و فالح استبلی يکی 

  . کار تفتيش قلب ها و آکاهی بر قلب ها کار انسان ها نيست. به خلق اهللا است پس اين عبادت است
  . شواهد و قراين نشان ميدهد که به تغيير اداره و منجمنت ضرورت است

 در افغانستان محترم ٢٠٠٩قراين نشان ميدهد که در بين تمام کانديدان مطرح بهترين  کانديد رياست جمهوری شواهد و 
  .پروفيسور علی احمد جاللی است

   
  .  بلی ما بايد سيستم ساز بود و با استفاده از تمام وسايل صلح آميز به نګه داشت آنچه مثبت است برای بهتر شدن کار کرد

 و قوه های سياسی به حضور نيرو های خارجی جواب بدهند هيچ فرد سليم انديش موجوديت نيرو های اګر تمام جوانب
  .  خارجی را تاکيد نميدارد
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  4از  4 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری
 maqalat@afghan-german.de 

.  بلی مداخالت   ای اس ای  و ديګر مراجع و نيروی های خارجی  اين وضع  را بر کشور ما افغانستان تحميل نموده اند
و اين . ر ميکنند و درين امر صادق اند بايد عمال به اين پروسه کار کنندآنهاييکه برای خروج نيرو های خارجی کا

  . پروسه را بايد تسريع نمايند تا نيرو های خارجی به وطن خويش برګردند
  . بلی نحوه کار و کمک بايد تعريف و مشخص ګردد

خارجی ها برای . ز آن نداشته باشدما نيمتوانيم و واقعبينانه و ريال نيست که کسی برای کسی خون بريزد و هيچ منفعت ا
بايد به منفعت متقابل توجه کرد و با جمع و .  حفظ منافع خويش به افغانستان آمده اند و اين کدام سر و امر مخفی نيست

جور کردن خود به جهان نشان داد که ما تحديد برای کسی در جهان نيستيم و ما هم حق داريم مانند ديګر جوامع بشری 
  . کار برای اين امر با ديد ريالستيک  وحق بينانه ضرور است. ارامی زندګی کنيمدر صلح و 

  . از پرواز ها و خواب و خيال ها بايد برای فعال  دوری جست
  .ما  بايد از وضع فالکت بارفعلی خارج شويم و به صلح که به نفع مردم ما است نايل ګرديم

  .واهند يافتمن مطمين ام که مردم افغانستان راه خويش را خ
  . به  اراده نيک، هوشياری پختګی سياسی و متانت ضرورت است

 
. فرصت ها را نبايد از دست داد مردم ما رنج ميبرند و همه روزه به درد و آالم شان افزوده ميشود  

 
. به اميد موفقيت همه افراد صالح و خير انديش  

 و السالم
 

 
دوم نخواندم با بزرګواری از خطاء های اماليی و انشايی عفوه خواند مصروفيت های زياد است اين نامه را مرتبه ( 

.)کرد  
 

 
  


