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�� ������ن ��� ��� دا�����ان و �����ن ا�������ن"� دا��# "!م ��� ا���ری "

 

$  &�23 �01ر آ.�ه ,�+ *�م در ()' &���# و &%�

1. ������� �	
د در ���	 و�� �و�� .و ا������ ��دی �
2.  	
�د������� و�� در #��م ا!��د اش. �
 در �رد �د و د��3ان. !��*% �2 �1دن. /.�وت ھ� ری ھ� ووا+*�م (�دره، �
& دا�% $����  .3
 ی رو+�، ����، ����، ��67، ا������ و ���
��.�5را+�� ھ�!�� $��2 و ������� ا+��س ھ� و  .4
5. .8�8� 9
 ا#:�د ��7#


��A را دا?�@ !�?;8 �;< /8م �ق را ط� �;! �A�85ا B�� 	)�� C�C� ط;�ن��� !@ �A5 !�ای ا�;*@ ھ? 	�8� @���� > ��
 �DEرم.

 �7:? 	��A
ای �;C! �5�� �2رگ در راه ��G� ر و�? 	G#�� 	
�ان "+�1;� 	G# @1 @���� در Iر���! "����و ا��
24.03.2013  @! C�C� ا5;8ه $�نع ��8	 ��دم KG! @1 روی ا�� ��ط;�ن و�8ه 5�
8، !@ ھEر �A5 9 وL��#�
را  +

زش �� �اھ9. ?�� از  1@ از ا�� رھ�3ر ز��دی �DEی ?8ز��ن ��6�5ً #� ا�� دم داد. از ز��ن �A5 ����@ او��  9ادا�@ �اھ�
��ت را در ا�� �� 9���  !�3ارم. 1#�ه در ��8	 ?�� ز��Q �5زم و�
85 در ��(�@ ا��6@ در آ�;8ه #Oش �� 5

��و:�' در 789' و�6 �(�د �#دی و ا(�����.*�م اول  ;��#<=, :  

R# ،��ای ز85ه $� در #��م ا!��د ���G� و S*? در �

، �O*Aت ز85ه $� ���� �;��6Eت ا������رو+�، ��67،  ����،
ردر !@ �7ص و �? 	G#�� 	
�ای �;�2 اش �1ر �Eده 65ده !�*@ درک +�1�G� �! ط� B
�
� را در �
R# SV�Eق و و

 Wر�
# XYE
Cم 21!
;� /�ن ��Lن  در ��#��;� ھ� Holismus)1 (  .86ط� �� ،S�دن آن در ��ر �
�ده 5Z;� @!  
ی و زره ای ;�ای ��دی، ��G� م ا?*�ل و��ر آ$�ه  (2Quanten)اشز85ه $� در #�? \E% 5!� ظ��
	 و ��S �1د  #

ر !� ظ��
	 و ��S �1د �? 	G#�� �3دد70% 1@ 95و
ای �;�2 دارد، رھ�6ی ��G� %3.  

  	
/O� ا�� رھ�6ی و 	
د ز85ه $� �5?� ��و��ق در  !8وش �د ��د �� !�?8.از آن +�Qت �� 	
و��� ����$
8 5 ��;� اش ا�� در #��م ا!��دش 85ه $�ز ����Eر
V��1@ �د را $;�ه �1ر ا+��س 5 	�

ده !ده و �� و �*� 1;� ��? @1 8

ده! S�� �! ،8
�E8 ا
�Eو �� ا ر و �� 1@ ز85ه $� �Y;د را ا�Sو��� @���E رY5ت آQ�+ م���5 .� ����، رو+�، ��� #
 ،����
8 1@. ���� و `
�ه �د را !@ +��ب !
�ور�8را+�� ھ�ی ز85ه $� ا��V; ا> ,=>#ش ; �9دم را ?#ای ":!�*@ !��3! 8

�د آ$�ه. ط6��ً ا�a1اً !@ (رت 5"، &�23 �9دم G89 �1ه ا3' دارم در ز��ه .� ام ���>F، &� ھ# B� ':�C  �%# ?�ز� �
6 ز��ا !@ (رت آ$�ه ا��5ن�1 8
�#�L/ ،دی، ��ض ،c.� ،�! و�8ال d;� د� اذ�	 و آزار را ، �را ��دم اط�اف �

V��5 ��5 B��.8
  

	 ز��ا �ع &K%# ?���ر ,# *�رت ا3'؟�ا>;  H#ا /O� 	
و��� ����$، ��
� +��	 ا�5ژی !@ /8رت  را ?
R# 85ه و�Eر

�*� �� �Eزد. � 	6a� ا�5ژی 	L� �2 را در;�@! @*

8ه و !��*% #2*� و ا����د  #� ز��5E�5 	
�������8 ��و�
V3!:  @5

                                                           
1

ل ا���ت �� ،���را 
ل ،ی�ر  
لھو��زم:   .  )Holism(، �� رش��ر ��ٔ �طر و ���� ی���ت ����� ن���� و ن���& آن ا#�س �ر 
� !ود  �� �� 
,� ی *��ل د�د و +�ر *��ل د�د،ھ�ا!��ه و (د�ده  یھ� �ژ��و و�,� و ���0ٔ  ا/زاء و ھ� �ؤ��� �ط��&�ٔ  �� !��وده �0�� (د�ده �� !� در  #ر�� ھ� آن �

  �ط��&� ���م *�ون �دی ھ�ی ��رو� و درو� اش ���واد ��,وم �ردد.
2
�ن: .  ���ل �&0و��ت �� ��!د.
وا�ر�ن ��دار ���ن از �4 !� *��ل د�د و +�ر *��ل د�د �وده، 
� دارای ظر�2ت ا�
 

3
��" �را/&� �ردد. . �� ����� *��0 �5ت 7وان " �5
��ت ���5ت !&ور و ��5وای �   

http://www.afghangerman.net/upload/Tahlilha_PDF/dr_ghulam_ansari_hakemyat_e_shoor_01.pdf  
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5
�	 ا�� 5@  �� 	
و���K
5?	 اE	، ا�;�h ا��5ن ھ�ی �6�E 9 !�زی�د دارد و ظ��5 را+�� و !
�iره $� c6E @1  و�

;8از���8و�
	 را !�Qی د��3ان  +�
�	 �� ?8ه ��;� در!، ��6دی و ���� در #� ا�� ��8!�/� �ا ا�� +��	 1
. ��85 ھ

د را از!� ز��ا � 	��+ �

R# و 	
/O� 8رت/ ��
8ھ
8 ا�� 2#*� ?� 	Eد  S��� �� د را و ��دی د��3ی��رج از /8رت �
c6E ،8
د �د �
8ا5�� 	��+ 
� $�ا?�@ !�?;8.  ا�� 1@ ھ�@ء ا��اد �ق در ز85ه $� ?�� و�l�# �$ل: ا�a� رY! 8ر، ��در�

د����
8 و /8رت �;8ار� �1ر در +��	 �د و $;�ه را ���S �� ر�
% �SG �1ر �� ھ�E�5 ا�!�/ ��ده و ?! �L5آ 	E8! 8 /8رت

� +��	 را
R# �
���� 	E8! 8
د �
8ھ� 	
/O� ر#� ز� . �%��رج از
� در و��  �5
*@ !@ ا�� 7#
R# 8
ا5# ��5 8
ھ��

��د �د !
�ور�Oa� .8ً �8ر ?�ر داده اE	 1@ ا�;�ا ا�h5م !8ه و �� آ�5ا ا�h5م 85ه ��Eدو @A
�
8 و !@ ا�� �1ر ھ�Eا S�� �! ،

� �1ده !@ ?�� �6G	 85اده !�?8 #ھ
� 8A5 @���Eه ا�8 !� �	 و 1ب ?�� را�G# ء ا�� !و@�رات  و � �رد ھ�، ھ�Eد c6E

1;8�� را در �
��A	 و #*��S ط6�� آزادی  ? ?�� ?8ه  ھ�ی �5 را+�� 	Eده ا�5. @�!@ ?*S را  ء ا�� �ارد �ق?�� ھ
 	6l @���$ در ��و$�ام ھ�ی ��د @i5ده و آ��8ی دو!�ره �
8ھ
8. ا$� ?�� ا�� �5! S�5 @! د $���@ ا�8 آ�5ا�� ���� W
�ا#

�8ی ا���5ل دھ
8، !8ون ?W ��و��A! S��*# @E	 راه �5!دی را �اھ8 در �
& $��	 و ! S�5 @! را 	Eرد ھ�ی �5در��!

	 �5ھ;�hر ا��وزی ��Lن ھ9 #*�ار �
� #�اژ���8	 S�5 @! S�5 @1 ا���5*� از دS�Q و��  �ل �
8ھ
9. ھ


�� و ا������ !Cرگ ?8ه و �د /�!��5 5
�وی ��دت ���
S و ��� \
G� وی ��دت�

& از �� �د !� ا�� 5� S�5 ز��ا
ا85 �5& در # ��ده ��د ����د 5! W
#���@ �� !�?8 1@ +�ل !@ ?�� ا���5ل ����@ اE	. ا�� 5
�وی ��دت �د �1ر و او#���

ر آ$�ه و ��3 ا�;*@ ا�� 5
�وی ��دت ��8م #�6رز آن دا?�@ !�?8. �? \E
� دھ8  21 روشد را #
R# ش�
روز ��6دت و 5
5?	 �Eز ���E@ و ز85ه $� �E د رار آ$�ه ��  �L	 �E�9 و �
�وزی ھ8ا�	 5���8. را درو ?

 ��8. !��رد راھ9 ر5< آن #� ا��وز ?
A1 ��  ً�;! ����� ھ
n �1ری+�Q ا$� �8رت ز85ه اE	 او در ا�� +��	 �?  	L� در
 ����
�� و ا����� \
G� وی ��دت $���@ ?8ه از�
ا85، ز��ا او !� 5# ��
� و #*��S ا�h5م داده 5
R# ر اش�? 	G#�� 1@ در

 ،8;1 �� S�د �1ر �� S*? @! و 	Eا 	6l.	Eده ا�رد 5��! ��? �!  ��و�� ?�� o;�ن �DEی ?8ه 1@ ا#�2ق ا���د، $�?�@ ?

� 1@ ز85ه $� �د �8ن را دار�ا�� ا�* ا��وز
R# 8 را

	،  /�Z5 �Y از ا�;*@ ا��م  .دھ�ا�5 ط2����� و و �� روا!\ ا��

 ��? ��
ا5
8 !� !�دا?�� او�
� /8م آ`�ز 1;
8 و آن ا�;*@ !3�8 و �د را د�O*Aت !o@ د�oر ����

� را �
R# ا�� .	Eه ا
  !�ور�;�E 8ز�8 1@:

R# د را !�ایده ام. ��;� ا�*�ر، �1��ت، �� ا�*�ر ��5 B�� دم
	 ز85ه $� ام را ��
� !�ز �� 5���9 و �� ����م 1@ وا/

8 �د را از +��	  ، ���� و رو+� ام زاده ا�*�ر وا���لا���ل و ا+���E#9، +��	 روا�5
دم �
�6?8. !� ا�� �1ر �� #ا5�

���ر آ$�ه اش رھ�6ی �� ?د �E S�86#ز�8./�!��5 !دن !@ +��	 �Oق !دن و �W ��د 1@ ا�*�رو ا��   & !@ ا�Eس ?

 �5�!�/ 	��+�Eو ��
� �� @�9 ���� ����@ء  ا������ دا?�@ و �*� از ا��اض ���� و 	 �*�ی،!دن در ھ�@ �� و ھL�

9 را ا�L5��5ی د��3و/	 ��  آ. ا���a1 و ��Lن را �
��زدV��م �� 5*G� د آ$�ه
�	 در را در ، �د!@ (رت ��5�+ 

�5�!�/ W� 	
�5���9.  و ا���ل �دو�� در /8م اول ا�� �� ھ��
9 1@ ز85ه $� �د را !� ا�*�ر . /�ار �
8ھ
9 و� �� B��
 ً��
\ و د��3انط6G� ����� ا?��اک �!، ��;�
9 ا�;*@  �Eق اO� �� 8و ھ�در ���Aک در ر��/	،  ����اه د��3ان، �

�!�� W� در ،S
��� W� در @*�@)O� @د��G#8 ر��@ و او  ا�� W� ان;�در #��م ��ھ� �� !�?
9. ھ� ا��5ن در ��ا�� �ق !
5���;�3�8 دو ��� ! !�ای �د �� B�� را ���� 	��+ W� ان�.  

!��5 و !� ا�� �*� �� /8رت �د را از W� �*2# /� 9ا$� در ��ا�� �ق !� ا�*�ر �Oق و ��8 !�ای �د و د��3ان !�و�
�ا5
��رج 5�

�E 9ز�9 9ده و �LE S��*# و �

R# د را در� S���� 8و!	?5�E د  ن ا�;*@ ��1 را در�و در +��	 �

د �د،  *�ر 7#ر �1دن د��3ان در و��ز��ا !� $;�ھ �1ر 7#ر 5���9.$;�ه  �د�8 �د را �;! 	Eرت د�Eزده  ا
	
/O�  د از� 	?5�E �

R# د را در
8ھ
و آزادی �� 	E9د.  

�9د را از �C B? ���?#* ':�C:'  ا ?�%; و ?� ,=>#ش *�رت 9!*�' اتد3' ?�� ھ�>' ر �3ز، &K%# و ��$ �9د را آزاد " 
  ."9!ق ,#&�ب ���
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8
ا5�
� ��
Cی را در +�1 ?o�

8: �� آ85از�8 	 !V3
�م !�ای آi5@ 1@ #� !@ ، ا$� آ`�ز �1ده !3! 	
��ده ھ��9 1@ ��و�
ده ام+�ل ا�a1اً !@ (رت �5 B�� ری�? �
ق دھ9. �� #� +�ل 5�� دا1 9��5@ `E 	6a� 	L� د آ�5ا درر ا$�ه ��? �! ،

.9;*
� @o  


� +��	 �;�+ @! �2�	 �6a	 !���	 ا(ل +�91 !� ھ��� 
R# ق و� @Eم �8�8ه ھ�ی ���� !�ای /8م $�ا?�� در ا�� ��و��#

Wو �5 ��#
W و �*�و 1ز�#ی " ���*�و 1ز�;���� ا�� �;< ا(S در��!
9را  "��، ��دی و �� B
6Y# 1@ ��6رت و 

ب ز85ه $� �
�ویا#�Gد، ا��O :از ا85oر�o ان ف، ا�Z�5م، ار#�6ط و ا��8ال اE	 در ز85ه $� روز��ه �د آ�5ا !@ �;
9���ق ادا�@ +
�ت �� 5���;Oa� .8ً ا$� ��Lھ ز��ا #��م �8�8ه .5� S)ا n;� ت روی ا���;V�1 ن �65#�ت و�L� ،ت�����ن ، ا��

 8
;6
 "O2". �65#�ت !�ای ادا�@ +
�ت +
ا�5ت ھ� دو !�ای ادا�@ +
�ت �*�3�8 �1ر �� 5���;�658#�ت را !� ��Lن +
ا�5ت !

8 �� 1;8 و ��Lن +
ا�5ت �د !@ �.� �� دھ8 1@ �65#�تدر #���Oت +
 "CO2" او�18���1ر!;8ای !@ (رت ��م #� �#� 

د�	 ?��ع آ���ب �در �� "CO2" از �1ر!;8ای او8���1" C
�;E #� S���# �;�Photosynthesis" د را� �Vا�` @���E
 در ا�Z�5م اQ %� 85زم و ��Cوم ھ��3�8 ا85. ھ� دو در ا#�Gد ھ��;8، ھ� دو ا��Oف دار85 ھ� دو ��Lن ادا�@ +
�ت �� 1;8،

و !���Qه در #��دل !@ ھ��E @! �3�8 �� !�85. ا�� �;< ا(S ��\ ز���5 �� #ا85 +
�ت را  و در ار#�6ط  !� ھ9 د��3 !ده
د.? ���ده و �! @�
� 1;8 1@ ھ� �;< آن �رد #���.�P� B�K>� .=اB� '1 ا>; ,�O ا�$ �B? B)�& �? 27 ��8' وا�Cش  #.

��� $��دی �1
	 وا+8 �� $�دد. و  � &�ا�� در3' ! �5 c6E �L5از آ �*� p�5  دا$� �� ا��L5�R در روا!\ روز ��ه �
ن #8Lاب $�اری 1;
9، ا�
8 در را روی ا�� �;n ا(S ز85ه $� q? م���@ �87ر !@  1@ �
�ود#��� @���8	 ?8ه، �د و ���

� W��A# W� را در��� ����،� Wژ��
! ،��� ،����  ����ق �5!دی از ا�� ��#�3ه و ا��E X�) ی آزادی وE @!
.9
   دھ

 ،9���5 S�86# 	6a� @! ر آ$�ه�? \Eری �د را 1@ !�ر �;�2 دا?�@ !�?8 #�? 	G#�� رات7# 9
ا5�
روش و ?
ه 1@ ���
د.  21 �� 5
�ش !;�م ��6دتA
د. 	��8 *�م ,���F% از ��X��A# 9 1@ ا�� ?
ه را روزه ��5
8ه ��اھ5 9� @Vارا ��?  

   :�% ��(	 آن اE	 1@ !@ $�2@ +.�ت !
8ل

��دت #دن ا3'  F3را –ز��ه .� در *�� و ?�� ر Q�� F�8د3' د3' &�3' ?�%; ا>; ط  

	Eد @! 	E�5�3  دادهھ9  د�ر آ$�ه ھ�? 	
�
9 و !� +�1;*A! را d;5 9آ$�ه ا�� ط�� ����راه را و ا��hد �W �;6& ا��
@���� �Vد !�ای رھ�� .9���  !�ز 5

  

  

  "/8م اول"����ن 

  ادا�@ دارد

  

   


