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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  :يادداشت

ات در  د ھای انتخاب ه"به دنبال نشر ليست به اصطالح کاندي سی جرگ ا"ول د از آنانيکه وب ی چن ام ھای تن شاھدۀ ن   م
د ن از ادعای سابقه مبارزاتی می کردن ه خرچ داده، ضمن طرح يک سؤال ، يک ت ال ابتکار ب گزارشگران پورت

ه  ا شود ک ه جوي انی را در زمين تهمختصر خواست نظر آن ارزاتی داش ابقه مب ال ھمچو س  موضعگيری شان در قب
ازد اثر س بش چپ را در جھت درستی مت ه . مسايلی می تواند خط فکری طيف وسيعی از ھواداران و متعلقين جن ب

ا و پاسخ "  آھنگر. ش"نخستين کسی که پرسش به عمل آورده ايم، آقای ھمين سلسله، از  است که در ذيل پرسش م
  :ايشان را تقديم می داريم

 AA-AA  اداره پورتال            

  
  يکی از شخصيت ھای طراز اول جنبش ملی دموکراتيک: فرد دوم

  صديان پورتالعبدالرحيم عزيز يک تن از متداکتر ميرمبارز نستوه آقای : فرد سوم

  داوود فيضی يک تن از فعالين جنبش انقالبی کشور: فرد چھارم

  ھيوادوال کابلی يک تن ازمبارزان آگاه و انديشمند جنبش انقالبی و ھمکار قلمی پورتال: فرد پنجم

   دپلوم انجنير خليل هللا معروفی يک تن از متصديان پورتالذانسان آگاه و وطنخواه شا:فرد ششم

  :رفات معمولیبعد از تعا

  :سؤال

ه راي د ادی، من جمل ن روزھا با اعالم نام نويسی کانديداھای انتخابات پارلمانی تب وکيل شدن با ال گرفته و عدۀ زي
ايش  ه نم ا ب دا ھ ست کاندي انرا در لي ا وعکسھای ش د، نامھ ارزه ميزدن ابق دم از مب ه س نفکرانی ک د از روش ی چن تن

  .ط حاکم در افغانستان داشته باشيمراير مورد انتخابات و به ويژه، در شميخواھم نظر شما را د. گذاشته اند
  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١٠  می ٢٩برلين، 
  
  

  "اشغال و استعمار" ِ محلل" انتخابات"
  

ــ باب دوم از " تفعيل"باب ("تحليل"از مصدر " اسم فاعل) "بضم اول، فتح دوم و کسر و تشديد سوم"(محلل"
  .است") ِثالثی مزيرفيه صحيح"ر  دوازده گانۀ مصاد

که از " حل کردن" و ديگر "شرعی" که مقوله ايست حقوقی و "نحالل گردانيد"دو معنی دارد، يکی " تحليل"
دو معنی دارد؛ يکی معنای حقوقی و دگر " محلل"پس .  ميباشد"کيميا"ًسنخ مقوالت علوم طبيعی، خصوصا 
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 را دارد، در حالی که در مفھوم علمی "دهحالل گردانن" حقوقی، معنای  در مفھوم"محلل". معنای علمی
 ميرود، در مفھوم " محلل"درين مبحث وقتی حديث از .  بکار ميرود"حل کننده"خود، در معنای ) کيمياوی(
  . آنست"حقوقی و شرعی"
  

تنھا . يباشدم" تحت استعمار " و"اشغالی"امروز اظھر من الشمس گشته است که افغانستان يک کشور 
دروغگويان و  آنانی که ديدۀ بصيرت و حقبينی و حقيقتگوئی خود را بسته اند، ازين واقعيت ملموس، انکار 

  :فقط به آوردن يکی، بسنده ميکنم* من از زمرۀ دالئل مثبته. ميورزند
ما . رده است را پيدا ک"دروازهبی خانۀ بی در و "برای کشورھای اشغالگر و استعماری، وطن عزيز ما، حکم 

 دولت دست نشاندۀ "استيذان "و" استحضار"ھمه روزه شاھديم که اورگانھای دول استعماری و اشغالگر بدون 
اين ديد و بازديدھا به ھر بھانۀ واھی ظاھری ھم که صورت بگيرد، . کابل، به افغانستان، آمد و رفت ميکنند

ول استعمارگر، بدون اعتناء به سرسپردگی دولت دست حقيقت امر اينست که د. حقيقت امر را پوشانده نميتواند
و اين مشھود ترين .  خود سرپرستی ميکنند"مستعمرۀ"نشاندۀ خود، خود از نزديک  از رتق و فتق امور 

اوغاستان خانی ننی "اين قلم در زمينه ضمن طنزيۀ .  افغانستان"بودنو در اشغال مستعمره "شاھديست، مبنی بر 
. نشر شد"  افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠١٠ می ٢٢ی تقديم کرد که در صفحۀ ، نوشتۀ کوتاھ"ناتو

 را "ديد و واديدھا" بشگافند و ماھيت حقوقی چنين "حقوقی"اميد است که متخصصان، موضوع را از نگاه 
  !!!!!!!!آشکاره گردانند

ت ما از وسائل گوناگون کار ميگيرند، که از دول استعماری و اشغالگر جھت منکوب ساختن ملت غيور و باشھام
سالحھای گرم و .  امتداد می يابند"سالحھای خاموش" شروع گرديده، تا اسلحۀ سرد و "ناريه"اسلحۀ گرم و 

 را کس در ظاھر نميبيند، کما اينکه "اسلحۀ خاموش"اثرگذاری آنھا را ھر کس ديده و لمس کرده ميتواند، مگر 
سالح "شايد کسی تاکنون اصطالح .  تر بوده و ساحۀ انھدام گسترده تر را در بر ميگيردّاثرات آن بمراتب مخرب

علی ای حال، من اسلحۀ .  را بکار نبرده باشد، و يا اگر برده باشد، در ھيچ جای به نظر من نرسيده است"خاموش
اسلحۀ  "و" خاموشاسلحۀ "ّ مخرب سياسی جھان آزمند و زورآور است، "ھای تک"اين نوع را، که در واقع 

چون اين سالحھا بدون اينکه آشکارا بچشم بخورند، پيوسته بکار برده شده و نتيجۀ .  نامگذاری ميکنم"نامرئی
َبه مراتب خطرناک تر و مھيب تر اند، چون " اسلحۀ خاموش و نامرئی"از نظر من، .  به بار می آورند"دلخواه"
   !!!!!!"مؤثر" کار ميکنند و خيلی خيلی "خاموشانه"
 استعمار محسوب کرده و " خاموشۀحاسل" را از بزرگترين انواع "تطميع پولی" و "تبليغات" ً، شخصامن

" انتخابات پارلمانی" و "انتخابات رياست جمھوری"در وجود  ما" اشغالی"را  در خاک " تبليغات"مخدرترين 
 "متاع قلب"، خلق خدا را فريفته و "نتخاباتا"دول استعمارگر با براه انداختن ھمھمه و ھنگامه و غوغای . ميبينم

  :ورنه که نميداند که؟؟؟ .  می فروشند"مشروع"ِخود را غدارانه در کسوت و حليۀ 
چون در چنين کشوری صالحيتھای . ً اصال اعتباری ندارد"انتخابات"، "اشغال شده" و "مستعمره"در يک کشور 

 با تمام ارکان خود، دربست در خدمت "دست نشانده" و "رهمستعم" دولتاصلی در اختيار استعمارگران بوده و 
آيا گاھی از خود پرسيده ايم، که چرا استعمار، .  آنھا"مشروعيت بخشيدن"استعمار و اشغال ميباشند و ھمت گمار 

 تعبيه کرده "ارکان دولت"چھره ھا و عناصر جامعۀ افغانی را در " شقی ترين "و" منفور ترين" ، "فاسد ترين"
چون تنھا و تنھا عناصر پليد و بی وجدان ميتوانند در خدمت اجانب . ؟ جواب صريح و بدون ابھام استاست

  !!!درآمده و به سرکوب مردم خود بپردازند، تا راه برای تداوم اشغال و استعمار ھموار گردد
  

در خدمت "اقع، در آمدن ــ در ھر رکن از ارکان سه گانه اش که باشد ــ در و" دولت مستعمره"در خدمت 
تأئيد "، چيزی ديگر نيست، جز  اشغالی و مستعمرهاشتراک در انتخابات افغانستانو . است" استعمار قرار گرفتن

  !!!!!!!آن در افغانستاننکبتبار عمر " دراز ساختن"و " استعمار
  

ه نحوی در آن اشغال و استعمار است و ھر کسی که ب" محلل"و " حالل گرداننده"انتخابات در واقعيت امر، 
  !!!!!وطن خود را تأئيد  کرده و مشروعيت ميبخشد"  استعماراشغال و"اشتراک ميکند، 

  

  بدانند، مگر ھرآينه و به تحقيق مرتکبان     
   !!!!پوشيده نخواھد ماند" تاريخ "ّبينا و دراک  از ديدۀ ی،کار          که ھيچ سيھ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــ

  :توضيح
  :شرح اين لغت را روی منظوری خاص پيش ميکشم* 
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" اسم فاعل"، " م و مشکل و مطربمقبل و منعم و مجر"بر وزن ) به ضم اول، سکون دوم و کسر سوم" (مثبت"
اگر حرف سوم را مفتوح . است" اثبات کننده"يا " ثابت کننده"و در معنای ") افعال"باب "(اثبات"عربی، از مصدر 

) به ضم اول، سکون دوم و فتح سوم" (مثبت"يعنی . اين مصدر بدست می آيد" اسم مفعول"بسازيم، در آن صورت، 
می بينيم که . را ميدھد" قابل اثبات"يا " اثبات شده"، " ثابت ساخته شده"وده و معنای از ھمين مصدر ب" اسم مفعول"

به يک نقطه فيل "( فيل و قيل"نص ضرب المثل . درينجا فقط  تغيير زير و زبر، فاعل را مفعول ميسازد و برعکس
 جلوه "جديد خيال"و " تجددم"در افغانستان بعض کسانی که ميخواھند . ًواقعا درينجا صادق می افتد) قيل ميشه
  !!!اين کلمه را به فتح حرف اول تلفظ ميکنند، که غلط محض استفرمايند، 

يعنی که اين لسان برای . مطابقت دارد" جنس"از نگاه " موصوف"با " صفت"چنانکه ميدانيم در زبان عربی 
اين را نيز ميدانيم، که . درا بکار ميبر" صفت مؤنث"، " موصوف مؤنث"و برای " صفت مذکر"، "موصوف مذکر"

مشکالت، صنايع ، "يعنی کلماتی از قبيل . را دارد" مفرد مؤنث"حکم " جمع اسم"از نگاه دستور زبان عربی 
، " توصيف"از ھمين سبب در حالت . ميباشند" مفرد مؤنث"ھمه در حکم " عواطف، معاذير، فنون، علوم و غيره

، " ضوابط معموله"، " صنايع مستظرفه"، " علوم قديمه: "ًثال ميگويند می آورند و م" مفرد مؤنث"آنھا را " صفت"
. و غيرھم) تلفظ ميشود" وسطا"با الف مقصور و بشکل " وسطی"("قرون وسطی"، " اخبار منتشره"، " آثار باقيه"
 ١٨ و  ١٢ــ صفحات  مؤرخ " مشکالت امالئی در زبان دری"شرح بيشتر موضوع را در بخشھای چارم و  پنجم (

  !!!!)مطالعه فرمائيد" معروفی"و آرشيف " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠١٠مارچ 

  .آوردم" مثبته"و بشکل " مفرد مؤنث"، ") دليل"جمع "( دالئل"را برای  " صفت"به ھمين خاطر در متن، 

ازين جھت " علوم مثبته. "ميخواندند" علوم مثبته"را " علوم طبيعی"در گذشتۀ نچندان دور، در تداول اکادميک ما، 
ًکه مدعا را در ساحۀ اين علوم ميتوان علما ھر وقت، ثابت ساخت، مثال از نگاه رياضی و فزيک و کيميا و بيالوجی  ً

و . ميشود" علوم ثابت کننده"بگيرم، معنای آن " کسره"را " مثبته"، اگر حرف سوم "علوم مثبته"در ترکيب . و غيره
" کسره و فتحۀ"پس در ھمين حالت خاص، . را خواھد داد" علوم قابل اثبات"بدھيم، معنای " فتحه "اگر اين حرف را

  !!!!!ً، ھر دو مدلول را منطقا درست افاده کرده و ھر دو حالت درست است" مثبته"حرف سوم 

  .از پاسخ صريح و لطف بيحد تان که به پرسش ما پاسخ گفتيد، يک جھان ممنون: پرسنده
  شاد و موفق باشيد. تداوم ابتکار تان آرزوی ماست. از شما ھم تشکر: معروفی

  
  

  

 


