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  ٢۶/٠٧/٢٠١۴                                                                             دو��ور ��ح ا�د�ن ���دی      

  !�)'" #ر#�%" &%	�	ی ا��$	#	�" ��ور �	

ا��$	#	�" و او%	ع ��	�" در ��ور �ن و �و ا56	���	ن 4ز�ز، ��ط1 و �رق ��	� در�واردی  �#ض .وادث،  +ر�	ت 
#	 4وا&ب @�ر &	#ل ���رول  و �راژ�دی ھ	ی آن  #	 =�	ن �دت ���
د � %رورت ا�ت ھر آن و ھر �.ظ �ط9ب 

 �ورت �و�ت و ��و�ری از ا�ن .	Dت را  #	 ��	  �ر�C �	$ت �	  ���B" و  4طش �و+ود را د# ر ز���
��ـ�	�ب �ر6وع Hردا�د�ده و ادای ر�	�ت �رد. #	 ��Fف ��9و�	ت و �ط	�ب ارا� �ده  در�ن ز��� در �واردی =�	ن 
ھد��6د # �.وی ارا� ���و�د  � $وا��ده و ��و�ده ای دار�دۀ ��9و�	ت �.دود و  �	 از �C د�ت را +داً # �Hراھم 

از�ن �ط	�ب #	 =�	ن ��طق %��ف و �5رض ار�	ه ���ود � ��و�ده #	 ��طق $و�ش ��	��د و   ا@واء ����	�د. #$ش 
ا�را ��ز ���ز �رده و �ره را از �ره +دا �رده ���وا�د. ادای ر�	�ت ��و�ری و رو��Bری ھ�وز ھم در�واری ���B9د. 

  ا�	 #	ز ھم آ�= در �وان ا�ت �1د�م ���ود:

 دو �ط9ب ا��1	ط" ا�	 �ر�#ط ��
ر# ًDدازم:او 

 ��ورم ا56	���	ن ا��راک �رده #ودم � در�ن / ١#  در �.Oل ��و�ری در را#ط� �OH ل دو��" #را�م#& �Oھ �
 �4رش در.دود 
�+	ه �	ل  �$��ن ���د، �ر � �.Oل  #	 �$ص ��و�ط �4ر #�9د &د #	 ر�ش �و�	ه زرد �ر$=


ر�ش ھ	ی دا�ت. �4&��دی #" 
	�	ن وی �و+ �ن را  $وردم.  #�د از ��	رف او�" #	 ا���	ق در�ورد ا56	���	ن
+9ب �رد و #.ث +	�ب �د. ��و�ش ھ	ی �ن از و%Q ��ور و ��ط1 #	 +واب و�و%Q $و��رد ا�	 �	را.ت ���ده 
#رای �ن ھ�راه #ود. #�د از �#	دل �ظر OHت: �و%وع ا��$	#	ت �و+ود .	�ت ��و��" ���ت ھ� =�ز �.ث ���رول 

  ا�ت. 

+واب داد: S6م �ن از و%Q =��ن ا�ت � 4دۀ در ��ورت #.ران �" آ6ر���د �	  ا���	ز و
ول #د�ت آورد�د. �OHم =را؟ 

ول �	6" در ا$��	ر �	ن $واھ�م &رار داد و آ�S	ی د�Bر #.ران و��)ل ا�+	د �  $واھ�د �رد.   	�  

 آ��ده �Oت در دوھOH ا�د؟  ا56	���	ن �Oر $واھم دا�ت. �OHم ��	 H	ھ" # ا56	���	ن �Oر �رده و�	 ر�6#  

��	؟  #	 ��" �)ث OHت �ن �.�9ل Hر #رای ��
��"  #زرگ ام � او%	ع ��	طق �$�9ف +S	ن را #رای �OH Tم وظ�Oـ
�ر�	� Hذاری ھ	ی طو�ل ا��دت �ورد ارز�	#" &رار ��دھد (ر��C ا���ِ��ت) و راه ھ	ی .ل #رای #�رون ر6ت از 

  #.ران طرح ��دھد.... 

ا$�ر  و �ر�#ط # ا��$	#	ت و رول ا6راد #	ز�Bر در�ن T �ر��ب ز�	��) +ر�	�	ت و%Q ��ور را در =�د ھ�Oــ # ا�ن
 &#ل #	وی در �Oھ � ��	ن را از �ظر ��Bذرا�م �و+ �ن را +��ت و �.�9ل ھ	ی آن �$ص # $ود +9ب ��)�د �

 ا56	���	ن ���دم. ا��) ا�ن #.ث =#  1در �ر�#ط ا�ت  Z ��	�" ��دا�د ا�	 $وب ا�ت  آ�را�.�Oل ��و�ری در را#ط
  در ذھن دا�ت. 

ا56	���	ن �.#ت  واد4	 ھ	ی ���دد ���د�م و ھ�وط�	ن  ١٣٩٣ا$�ر از �91#	ت ��Hرده در ا��$	#	ت T در =�د ھ�Oـ  /٢
@�ر &	#ل را #ر.ق در ��و�ش و �و4" �	ا��دی 6رو ر6ت. 4دۀ ز�	دی # ��ول �ن و%Q را # ر�6ن # #.ران 

ارز�	#" �رد. 4وا&ب #س �	Hوال و%Q در ذھن �	 �+�م ���ود 4وا&#�) ا��د، $وب و آ�	�ش ��" � �ردم #د�ت 



  
 

 

  �٤ر ٢ � :د 
	�و ���ره

��رۍ �� را����.  �� د�� ���!  ��� درا��ن 	��� آ���� � german.de-maqalat@afghan  ئ�� ��ږ ��ه اړ��� '&%$� #" ���� ھ

  >ھ&�9 �� �� ;:�9 �&�%� �� را�&��8 �7�0 �� 6&� و ���ـ، د�&�%0 د �&�%&3ې �01 ��زوا�� د �&��ال �� ��ړه ده : �	دو�

 

آورده ا�د �ورد �Sد�د &رار ��دھد و 4وا&ب  #س �	Hوار #ر د��ر$وان ھ�وط�	ن در ��ور #����دۀ  ا56	�S	 دا�ت و 
  دار

�O9$	ت و ا�S	�	ت  دزد ھ	ی #	 
��	ره  در �4ل و از �.	ظ 4دا�ت �رف از +	�ب د�Bر  اد4	 ھ	ی  �#�" #ر �91#	ت،  
 ز�" ھ	   ٩٣در �ط_ اد4	 �	�ده و �ردم ���ظر ��	�^ ���Oش آرای ا��$	#	ت �	�H ت و	�	Sت، ا�	ر �ود ا�ن �91#Hا 	ا�د �

ود ای �	ن ����د 
��)ش �را ����د ##���د، ��$9ف ��9وم �ود  و اد4	ء ھ	ی وارده  ����د و #  طور &	#ل &#ول #ر
  �	 �9ت وا&�	ً $	دم و $	�ن را #	 �واھد و ا��	د از ھم �C�(O �رده #	��د. 

 �)ل @�ر  �٩٣	.	ل آ�= ����د �د ا�ن #ود � �$ص $	ر+" # �QO ��م ھ�Bرا�"  در �.ل ���Oش آرای ا��$	#	ت #
 �#	�د و �'�%& C� ا�ن � ً	�9��    	�S	ی ز�	دی و+ود $واھد دا�ت. &	�و�" .%ور #Sم ر�	��ده �

�9" ا56	�" را # +Sت # �ورت @�ر &	�و�" و$�ف ��	م T �واھد ��	ن ��دھد � ا�ن �$ص (و�	 ا�$	ص) 
رو�ــ
�ور�S	ی �و+ود #	 روش ھ	ی 9�4" $و�ش در �	ر ا�ن �����ون ھ	 �.ت  �F'�ر ��O" &رارداده و $�ف &وا��ن �	6ذ 

ا�ت  �ر+Q ��و�ل ���ده وا��$دام ���ده # +Sت @�ر &	�و�" �F'�ر وارد �رد�د. ��ور 
رو�ء �9" را  �ط	#ق # $و
���د � اHر ا�ن �$ص #رای ��م �.ول و�داوم �	ر ��)رد = ھ�	ھوی #راه ا�دا$� ���د؟ ا�	 =ون ��م �ر#وط دارای 

ر 4	دی $وا�دن. ��ور �	ن زور و زر #ود �	ده از 
9Sوی آن Hذ���د و �ط	&	ن ��م �ر#وط آ�را #س �	ده و �	
در�ورد #ردا�ت �9ت و S6م �9ت از &%	�	 =��ن ا�ت � ھر= ا��S	 ��OHد �9ت .��	ً &#ول ��)�د. در.	��) =��ن 

  ���ت و درا�ت �	�ل ��	�"، #ردا�ت و  S6م د&�ق از ��	�ل دار�د.  

  در �ورد ا#ط	ل آراء ر�$� �ده در روش +د�د�) ��م ھ�Bرا�" # رھ#ری +�	ب دا��ر 4#دZ 4#دZ �روط وا�	 
  ��دوق ھ	 # آن ���Fد دار�د:

  ��Bو��د ���Oش آراء #	�د ز�	�" آ@	ز ���ود � &وا4د ا#ط	ل رای �ورت ��Bر6ت. 

  �را�ط +د�د ا#ط	ل آراء  ���Fد و # ا�%	ی آن #	 ��م �1	#ل �.وق و �داوم ## Zرھ#ر دا��ر 4#د ��م ھ�Bرای #
رھ#ر�" دا��ر ا�رف @�" ���Fد دار�د. ��Bو��د � در���Oش دورم دوم ��	�ب آرای دور اول در �ظر Hر�6 �ود ودر 

دون ا�ن �Sرت در �.�ت ����ن #	طل ا�4م �و�د. و=ون �ورت 4دم  ��ت �Sر رای دھ�دH	ن آرای داده �ده #
و�D	ت  ا�ت � آن ��م �1	#ل رای #رده، #���ر # ا#ط	ل رای ��دوق وار ���Fد دار�د �	  ١١#���ر �.ت �ظر �	ن 

رأی ��$ص. ا��) �دام #$ش ا�ن �ط	�#	ت #روی �	@ذ 6ر�ول #�دی �ده و �1# در �#	.'	ت، ��	ظرات راد�و�" و 
ز�ون ا��+	 و آن &919 ���و�د #.ث � %رورت # د&ت #���ر دارد ا�	 در�+�وع =��ن �ط	�ب #رای ا#ط	ل آرای �9و�

دول اول �طرح ا�ت و 4دۀ (از +�9 آ&	ی �.1ق) # +د�د Hر�6ن ��	�^ ا��$	#	ت دور ���Fد دار�د و #	ز ھم 4دۀ از 
9وع) # �ورت وا%_ رو�ن ا�ت � ھ� ��دا��د اظS	رات �	ن (آ&	ی #9$" در ���ت �9و�ز�و�" � روز &#ل ط

 D	# ی +د�د	ر ھ	�4ل �ردن ��� 	# Q%#رای ���5ر و 	ش ھ�� 	د�د ا�ت ا��	ت دور دوم �دام �	#	ر�ده در�ن ا��$# �
  ��ول �Sد�د ��ش دار�د و �	 ھم در�ورت 4دم ر��دن # ا�ن ھدف #	 ا��O	ده از 6ر�ت ز�	�" �#  ھر و��9#

��Oش �+دد اراء ���ود، 6ر�ت دا�� #	��د �	 ز��� ھ	ی 9�4" ا�+	د �ر�ت �S	�" را �)#	ر د�Bر #	 ��روف �
  14د �وا16	ت #�ن دو��م �طرح ا��$	#	�" #د�ت آور�د.

 �ن #ر�آ�را �دارم ا�ن ا�ت � .زب، �	ز�	ن و ��م ���	�ل د�Bر #را�م ��+ب آور ا�ت و�	.	ل +واب �F�� C� Tـ�	�
 و ��$ ھ	ی #رای �+	ت وطن و$د�ت # �ردم آن روی د�ت دارد. #رای �.1ق ا�ن #ر�	� و ��$ و 
روHرام دا��

ھ	 #$	طر  ��ب &درت ��	�" # ا��$	#	ت ��رود �	 اوD ��رو�4ت ا�ن #ر�	� ھ	ی را و دوم ��رو�4ت ��م ا�9"  
�4ت ا6راد ا�9" رھ#ری وا+رای ا�ن �	ری از �9ت #د�ت آورد. ��م #ر�ده ��رو�4ت #ر�	� ھ	ی $و�ش را #	 ��رو
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#ر�	� #د�ت �" آورد و #	 Hر�6ن &درت ��	�" # �ط#�ق #ر�	� ھ	ی $و�ش � �	��د ��Sد # �9ت داده #ود ��
ردازد. 
 ���ود و # �ط#�ق #ر�	�ــ�aس ا+را�aوا6ق �رد�م ر� 	�  T=�ز�) در�ن ��	ن #را�م رو�ن ���ت ��م #	ز�ده در �ودل �


  :ردازد. ا�ن و%Q از =�د .	�ت $	�" ���تر&�ب ��

 د�ده #ود T $و�ش �دا�ت و #ر�	�ــT اوDً $ود #ر�	� و �14ده #ر �	�ـ�S� درت& ھم � دا�ت #�د از ����م ر��دن #
 ��م ر&�بT وھدف ا�9" # &درت ��	�" ر��دن #ود. و�	 ھم # آن #	ور دارد و #ر�	� دا�ت و .	ل # ا+رای #ر�	�ـ

 T زد � $�	�ت # #ر�	�ـ��
ردا# �aس &وهء ا+را�aد ر��	د ��	ھر #	ظ $ود #وده ���وا�د و .	�ت �وم ا�ن ا�ت �
$و�ش ��ز  ��Tم #ر�ده #
ردازد وا�	 در �4ل #	 ا@��	م 6ر�ت و # ��	�#ت ھ	ی �$�9ف # �ط#�ق #ر�	�ـT �ط#�ق #ر�	�ـ

 �	دق ���ت و�و+ب ��)ل ���ود.  ��ش ��د � در�ن �ورت � ا.��	ل &وی دارد �$ص �ذ�ورOدر ا+رای وظ�
 .	�ت #�Sر ا�ن $واھد #ود � ��)ن ھم ا�ت ا�	 در �دا&ت آن ا.��	ل �م ��#��م ا�ن ا�ت � �	د&	� ا�4راف ��د �

ا�ن #ر�دهء ا��$	#	ت در�ت ا�ت و درک �رد � $ود را �ؤظف # ا+رای آن ��دا�د و �	د&	� آ�را ا+را T #ر�	�ـ
�رد. اHر =��ن �ود و �	د&	� =��ن �ود .	�ت $واھد #ود #س 4	�" و �ط9وب و آ�را #	�د ا��1#	ل �رد $واھد 

و%رورت .	D �	 ھم ا�ت. ا�	 اHر =��ن �#	�د �#	�د ا56	���	ن را �.ل �+	رب +د�د و $رHوش ھ	ی D#را�واری 
��	ی ��	م �4	ر و &دT �ت #زرگ �	��ده آ���ـــ�	$ت و #	�د Hذا�ت � ��م #	ز�ده رول ا
وز���ون �	ز�ده را � $ود $د

  .	���ت ا�ت ، ا�O	 ��د.  

 ��	�ل ��ذ�ره از +�9 �روط ا#ط	ل آراء #	�د �$��ر OHت:#   در �+�وع در را#ط

�9ت ا�ت  و �	 # �ورت T آن �	ر �)#	ره  H" ���ت و ا�ن 
رو� ادا� دارد، ���9ق # ھ�ــT ا��$	#	ت و 
رو�ــ
  	#	ت د�Bر را ��ز در 
�ش $واھ�م دا�ت. ��وا�ل ا��$

�ر+Q ا�+	د ا�ن &وا4د، ا�ول، طرز ا���ل ھ	 و روش ھ	ی ا��$	#	�" و از+�9  �را�ط ا#ط	ل آراء در &	�ون و طرز 
 ا��	ن و #	 ا��O	ده از # ا���ل ھ	ی �����ون ھ	ی ا��$	#	�" و �و�ط ا��	ن #	 ا��O	ده از �+	رب +S	�" و در را#ط

  طرح ھ	ی ��م ھ	ی ا��$	#	�" �ورت Hر�6 ���وا�د.�+	رت و 

  ��م ھ	ی ا��$	#	�" ا��راک ���ده در دور دوم ا��$	#	ت .ق �دار�د ا�ن 
رو� #	 �وا6ق #�ن $ود �	ن و�	 �C ��م #
�ورت �)+	�# ��.�ر # $ود �	$� و .ق �9ت را ��.�ر # $ود ���د. &وا4د و  &وا��ن #	زی  #ر$ورد ھ	ی 

ن آراء #	 در�ظر دا�ت ��ورات �C ��م وآ�Sم #	 ��#�ر 6را &	�و�" و @�ر ���درد و��ش #رای ا�+	د �را�ط و #ط�
 #.ران و �Sد�د روش ھ	 و ا�4	ل ا�د @�ر # Q%دن و�	زی، ��	ن #	زی در +ر�	ود و  ���5ر &وا4د #$ QO� و ��ش #

 ا�4	ل �ذ�� ^��� ر و&	#ل &#ول، #" #	ور �	زی # ا�ر د��و�را�" درا56	���	ن و ��ش #رای ��	�دن ا56	���	ن #
  �	��ً �زه، �ردود و @�ر &	#ل &#ول ا�د. 

���Fد #ر و+ود �Sرت رای دھ�دH	ن � �ظر $وب ا�	 در �را�ط �	 #" ���	 و �رف %�	ع و&ت ا�ت # د��ل &	#ل 
 &#ول ���ت � �	ر ھ	ی رای دھ" ا&�ً در � دوره و آ�Sم # �ورت @�ر ��ظم �وذ�Q �ده و ����م و+ود �دارد �

  %رورت ا�ن ��9و�	ت رای دھ�دH	ن #	 ��9و�	ت د�6ر �ر�زی �����ون �1	�� �و�د. درآن در �ورت 

از طرف د�Bر #رای �وا6ق #ر �روط، طرز ا���ل ھ	ی +د�د ا��$	#	�" وآن ھم $	رج از روش ھ	ی &#�ً �وا6ق �ده 
ا16 و �	 ��م د�Bر �و .د ا&ل �وا6ق دو+	�ب دو ��م �	�د�د %رورت ا�ت و &رار ��9وم #ر #$ش از�ن روش ھ	 �C ��م

  �دارد. 
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ا�4	ل �Sد�د و �6	ر ھ	ی �$�9ف و ���Fد # روش ھ	ی @�ر &	�و�" و $	رج از روش ھ	ی �و+ود �#ب ���^، ا�4	ل 
$�ف &	�ون و #�$ره ��+ر # ا�6	ء Hری ھ	ی ��$9ف �ده و 4وا&ب #دی #رای �ل +	��، ا�زوای ��$9ف ودر 

�	�" ��$9ف �ده ���وا�د. # �QO ھ�=)س ���ت و #	�د #	 ���ق در ا�4	ل، �ورت �+	+ت .�" ��+ر # �	#ودی �
�ردار و �وا%Q $و�ش �Bذا�ت +	�� را # #.ران ��	�د. �4ل �ذ�ور �وا$دهء د��وی و ا$روی $واھد دا�ت 

 ودارد. 
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