
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

2 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 30/11/2018         صالح الدین سعیدی

 

 !میخواهم ترجمان شوم
 

 
 
 

قیم. ی مستقیم و غیر مستابا تفسیر و افاده ه ۀمباشر و ترجم ۀبالمفهوم، ترجم ۀجمله به جمله، ترجم ۀکلمه به کلمه، ترجم ۀترجم
و اما یک جانب دیگر موضوع که  طرف برای افاده است. که کار ترجمان مشکلتر از مواضع دوی مسلم این که هست موارد

شاید با شنیدن آن تعجب کنند که در چند سال اخیر در كوچه و بازار كشور ما لقب ترجمان و به كس خطاب ترجمان،  ای عده
 !زشترین دشنام دادن به کس است

 

** * ** 
 

  .اما من میخواهم ترجمان شوم

  !سیاسی در کشورم شوم ۀمصالح ترجمان

 !یكا از طالبترجمان خواست امر

  ب!کابل از طال از حاکمیت کابل و ترجمان حاکمیتخواست طالب  ترجمان

 حاکمیت کابل و ترجمان ملت افغان برای طالب و ترجمان ملت افغان برای امریکا وخواست ملت افغان از  ترجمان

 !جهانی شوم ۀجامع

 ۀلحمصا  سیاسی و دهها مطلب متعلق به آن درست نیست و فهم از ۀکه فهم از مصالح در هژده سال گذشته فریاد زدیم

 !سیاسی نه بی هویت سازی سیاسی، نه تسلیمی، نه قبول و نه رد امارت اسالمی و نه قبول و نه رد قانون اساسی است

ملت فرصت انتخاب و فرصت مشروعیت دادن و  ،تاعوض تفنگاست  سیاسی ۀختن مبارزسیاسی متمدن سا ۀمصالح

 !ما را داشته باشد ۀکشور و جامع ۀمطروح معین را در رابطه به مسایل ۀدادن نسخ م مشروعیتعد

 کنیم که طالب به خواهر، دختر، مادر، زن، همسر  و قانون اساسی تأکید یکسره کردن که زمانی با طالب مصالحه می

 .را قبول کند، یک تأکید توهین کننده و مانع کار من اعتراف و آن ۀساخت

عکس با حاکمیت کابل زمانی مصالحه دارم که در غیاب ملت به امارت اسالمی اعتراف و بیرق طالب را بلند بر یاو 

 .کند

 .مخالف مسلح حاکمیت کابل نیست ۀو طالب ُکل چهر دانیم که طالب گروه واحد نیست ما می
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را باید بحث کرد. اگر امریکا  مدت آنخواهد. بلی شرایط  و  اه نظامی میگیدانیم که امریکا در افغانستان پا ما می

پردازد، به افغانستان چند و به چه شرایط خواهد پرداخت؟  در آسیای میانه برای یک پایگاه ساالنه هشت ملیارد دالر می

 .خارج شوند داییگري و گاز سوال تا کشور و مردم ما

 !خسته شدهو از جنگ  خواهد ملت افغان صلح  با عزت و استقرار می

 !نمی خواهد نیزرین شود درخت سبز شده در قات سُ  ۀبه نشستن زیر سای که را چنان صلحی ملت افغان هم اما 

 .بالمفهوم بود که خدمت شما تقدیم کردم ۀهمان ترجم این ادارم امترجمه  برای زیادی مطالب

(   وچربغم  درجان كندن و قصاب  غمحواسم را کامالً ضرب المثل )بُز در بالمفهوم  ۀنوشته و ترجم این تمام در جریان

 28/11/2018                آمین  !الهی به حال این ملت رحم ُکن . احاطه  و مصروف ساخته بود

 

 
 

 
 
 


