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ژﺑﺎړﻩ او هڅﻪ :رﺡﻤﺖ ﺁرﻳﺎ
دﺳﺮﻳﺰﯼ ﻟﻴﮑﻮﻧﮑی او وﻳﺎﻧﺪ  :ﻣﺴﻌﻮد ﻓﺎراﻧﻲ

د هﯧڅﭽﺎ د واﮐﻤﻨۍ ﮔﺪۍ ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻠﻢ ﻟﻨډﻩ ﮐﺘﻨﻪ
ﺎﻏﻠﻮ ﻟﻴﺪوﻧﮑﻮ! ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ څﺮﮔﻨﺪﻩ دﻩ ﻟﻪ هﻐﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ چﯥ د ﻟﻮﻳﺪﻳ ﮑﻴﻼﮎ ﭘ ﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ وچﻪ او څﻪ ﻧﺎ څﻪ درې
ﭘﻴړې وړاﻧﺪې د ﺁﺳﻴﺎ او اﻓﺮﻳﻘﺎ ﭘﺮ ﻟﻮﻳﻮ وچﻮ وﻟﮕﻴﺪﻟﻪ ﻧﻮ ﻟﻪ هﻐﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ د ﻧړۍ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻟﻮﻳﻮ وچﻮ ﮐﯥ ډﻳﺮ ﺳﺘﺮ ﻮﻟﻨﻴﺰ ﺳﻴﺎﺳﻲ،
او ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯥ ﻳﺎ ﻧﺎﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑی ﺗﻮﮔﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻮل؛ دﻏﻪ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻴﻨﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮ ﭘﻪ
ﻮﻟﯧﺰ ډول ﺑﻨﺴ ﻧړووﻧﮑﻲ ول.
هﻤﺎﻏﺴﯥ چﯥ ﮑﻴﻼﮎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ راﺗﮓ ﺳﺮﻩ ددﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ د وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺟﻨﺎزې ﭘﺮ ﻤﮑﻪ و ﻏ ﻮﻟﯥ او ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﻳﯥ د هﻐﻮﯼ ﭘﺮ
ﻣړﻳﻮ ﻟﻪ ﭘ ﻮ اﻳ ﻮدﻟﻮ راﭘﻴﻞ ﮐړ  ،ﭘﻪ وﺗﻠﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ هﻢ ددې ﻟﭙﺎرﻩ چﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻟﻮﻳﻮ وچﻮ ﮐﯥ ﺎﻧﺘﻪ د ﺡﻀﻮر ﺎﯼ ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ
ﺑڼﻮ ﺳﺎﺗﻼﯼ وي ﻧﻮ ﻟﻪ رﺳﻤﻲ وﺗﻨﮓ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ د ﺳﻴﻤﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮﻧړي او ﻟﻪ رﺑړو ډﮐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﺮ ﺎﯼ ﭘﺮﻳ ﻮدﻟﯥ.
د ﮑﻴﻼﮎ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺑﺤﺚ د ﮑﻴﻼﮎ د ﺗﺄرﻳﺨﻲ ﺑﺪﻣﺮﻏﻴﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ اوږد دﯼ  ،هﻐﻪ څﻪ چﯥ ﻧﻦ ﻣﻮږ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻟﭙﺎرﻩ
وړاﻧﺪې ﮐﻮو ﻳﻮازې د ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ﮑﻴﻼﮎ د ﺗﺄرﻳﺦ ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﮔﻮ ﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻨډﻩ ﻧﻐﻮﺗﻪ دﻩ چﯥ اﻧ ﻮر ﻳﯥ د ] هﯧ چﺎ د واﮐﻤﻨۍ
د ﮔډۍ [ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻠﻢ ﮐﯥ راﮐ ﻞ ﺷﻮﯼ او ﻟﻴﺪل ﻳﯥ اﻓﻐﺎن ﻟﻴﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻪ اړﻳﻦ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي.
ﮐﻠﻪ چﯥ ﮑﻴﻼﮎ ﻟﻪ دﻏﯥ ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ وﺗﻠﻮ اړ ﺷﻮ او ﻳﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ چﻠﻨﺪ ﮐﯥ د ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺘﻞ اړﻳﻦ وﺑﻠﻞ ﻧﻮ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ
ﺗﺄرﻳﺦ ﻟﺮوﻧﮑﻮ او ﮑﻴﻼﮎ ﭙﻠﻮ ﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻧﺎﻧﺪرﻳﻮ ډﮐﯥ ﺑﻴﻠﺘﻮﻧﭙﺎﻟﻪ ﮐﺮ ﯥ ﺟﻮړې ﮐړې  ،ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻳﯥ
وزﻳږوﻟﯥ  ،ﭘﻪ ﻟﻮﯼ ﻻس ﻳﯥ د ﺗﻮﮐﻤﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﺗﻮﮐﻤﭙﺎﻟﻮ ﻧﺎﭘﻮهﺎوﻳﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺄرﻳﺨﻲ درﻏﻠﻨﯥ ﻟﻪ ﺎﻧﻪ ﭘﺮﻳ ﻮدﻟﯥ ،
ﮑﻴﻼﮎ ﭘﺮدﻏﻮ ﻧﺎﻧﺪرﻳﻮ ﭘﻪ ډډﻩ ﻟﮕﻮﻟﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ ﺎﻧﺘﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﮐﯥ ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﺡﻀﻮر ﺧﻮﻧﺪي او د ﻻﺳﻮهﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺁﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې
راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐړي.
ﻟﻪ دﻏﻮ ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﺗﺄرﻳﺨﻲ درﻏﻠﻴﻮ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ  ،اﺷﮑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺪن ﻟﭙﺎرﻩ د درﻏﻠﻦ
ﺗﺄرﻳﺦ ﺟﻮړول ول چﯥ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻳﺮان او ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ ﻧﻪ ﺷﮏ ﮐﻴﺪوﻧﮑﻲ واﻗﻌﻴﺖ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﻨﻞ ﺷﻮﯼ ول.
ﻧﻦ ددﻏﻮ درﻏﻠﻴﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﻮﻩ ﺎﻏﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار څﺎدر ﻟﻴﺮي او واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻼﻧﺪﻩ ډول رو ﺎﻧﻪ ﮐړي
دي .ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰم ﭘﻪ هﯧ ډول د ﻓﺎرس ﻟﻪ ﺳﭙﻴڅﻠﻮ ﭘﺮﮔﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﻧﻪ دﯼ ﺧﻮ اوس ﻣﻮږ ﭘﻮهﻴږو چﯥ ﻓﺎرﺳﻲ
ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰم ددﻏﯥ ﺗﺄرﻳﺨﻲ درﻏﻠﻨﯥ ﺗﺮﺷﺎ ﭘﻪ څﻪ ډول ﻣﻮرچﻞ ﻧﻴﻮﻟی او ادﻋﺎ ﮐﻮي چﯥ ﮔڼﯥ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ او ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د
ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺮواﮐﻴﻮ ﻟړۍ د ﻓﺮهﻨﮓ او ﺗﻤﺪن ﻣﻨ ﮑی او زاﻧﮕﻮ وﻩ .د ﻟﻮړﺗﻴﺎ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﭘﻪ هﻴﻠﻮ ﮐﯥ ډوب ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎﻟﺴﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰم
د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﺗﺄرﻳﺨﻲ درواﻏﻮ او درﻏﻠﻴﻮ ﭘﻪ ډډﻩ ﻟﮕﻮﻧﯥ ﮐﻮم ﺳﭙﮑﺎوي او ﻧﺎﺗﺎروﻧﻪ ﻧﻪ ول چﯥ د اﻳﺮان ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺗﻮﮐﻤﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ
ﺗﻮرﮐﻤﻨﺎﻧﻮ  ،ﺗﻮرﮐﺎﻧﻮ  ،ﺧﺮاﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ  ،اﻳﺮاﻧﻲ اﻋﺮاﺑﻮ  ،ﮐﻮرداﻧﻮ  ،ارﻣﻨﻴﺎﻧﻮ  ،ﺑﻠﻮڅﺎﻧﻮ  ،ﻟﻮراﻧﻮ او ﻟﺴﮕﻮﻧﻮ ﻧﻮرو ﺗﻮﮐﻤﻮﻧﻮ و
ﻧﻪ ﻟﮕﻮل.
هﻤﺪارﻧﮕﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻟﻮړﺗﻴﺎ ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻮ د ﻳﻮې ﺗﺄرﻳﺨﻲ درﻏﻠۍ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﻏ ﺎوي د ﻟړۍ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟړ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا
ﺧﭙﻞ ﮔﺎوﻧډﯼ وﻟﺴﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﺁزرﺑﺎﻳﺠﺎن  ،ﺗﻮرﮐﻤﻨﺴﺘﺎن  ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ،ﺗﻮرﮐﻴﻪ او ﺧﭙﻞ ﻋﺮب ﮔﺎوﻧډې هﻴﻮاوﻧﻪ ﺳﭙﮏ و
ﮔڼﻞ  ،او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰم چﯥ ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐﯥ د ﻮﻟﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ  ،ﻓﺮهﻨﮕی او ﻮﻟﻨﻴﺰې واﮐﻤﻨۍ ﻴﮑﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ
ﻟﺮي ﺎﻧﺘﻪ ﻳﯥ دا ﺡﻖ ورﮐﺎوﻩ او ورﮐﻮي چﯥ د ﻧﻮرو هﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ چﺎرو ﮐﯥ ﻻﺳﻮهﻨﻪ وﮐړي  ،ﺎﻧﺘﻪ ﮔﻮډاﮔﻴﺎن را
ﺧﭙﻞ ﮐړي  ،او د ﻧﻮرو وﻟﺴﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻼﻧﺪو ﺗﺄرﻳﺨﻲ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ او ﺗﺄرﻳﺨﻲ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ څﺨﻪ اﻧﮑﺎر وﮐړي او ﻮل ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ
ﺎن و ﮔڼﻲ.
ﭘﻪ دې ﻟړ ﮐﯥ د اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﻔﮑﺮ ﭘﺮ چﻮرﻟﻴ را څﺮﺧﻴﺪوﻧﮑﻲ ﻟﻴﺪ ﻟﻮري هﻢ ﺧﭙﻠﻪ ﮔ ﻪ د ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰم ﭘﻪ ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﻟﻴﺪﻟﻪ  ،اروﭘﺎﻳﻲ ﻟﻴﺪ ﻟﻮري د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﺗﺄرﻳﺨﻮﻧﻮ ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د درﻏﻠۍ د ډډو ﭘﻪ ﭘړﺳﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰم ﺳﺮﻩ د
ﻣﺮﺳﺘی ﻟﻪ ﻻرې چﯥ د ﺳﻴﻤﯥ د هﻴﻮادوﻧﻮ او د ﭘﺮﮔﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ د اورﭘﮑۍ اور او ﺑﻴﻠﺘﻮﻧﭙﺎﻟﻨﯥ ﺗﻪ د ﻟﻤﻦ وهﻠﻮ ﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﻩ
 ،ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺖ او هﻐﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ وﺳﯥ وﺳﯥ د ﺎن ﭘﻪ ﮔ ﻪ و ﮐﺎراوﻩ .ﻓﺎرس ﺗﻮﮐﻤﻮ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻮهﺎﻧﻮ او ﮔ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻐﺮﺽﻮ
ﺗﺄرﻳﺦ ﻟﻴﮑﻮﻧﮑﻮ او ﻟﺮﻏﻮن ﭘﻴﮋﻧﺪوﻧﮑﻮ ﭘﺮ ﻣﻮږ ﻣﻨﻠﯥ وﻩ چﯥ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ او ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟړۍ ﻟﺮﻏﻮﻧی ﺗﻤﺪن او ﻼﻧﺪﻩ
ﻓﺮهﻨﮓ درﻟﻮد چﯥ د اﻏﻴﺰو ﻟﻤﻨﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﺼﺮ او ﻳﻮﻧﺎﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺑﻴﺎ د هﻨﺪ د ﺳﻤﻨﺪر ﺗﺮ وروﺳﺘۍ څﻨډې ﭘﻮرې رﺳﻴﺪﻟﻪ .د هﻴ
چﺎ د واﮐﻤﻨۍ د ﮔډۍ ﭘﻪ ﻓﻠﻢ ﮐﯥ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺄرﻳﺦ ﻟﻴﮑﻮﻧﮑی او ﻧﻮﻣﻴﺎﻟی ﻟﺮﻏﻮن ﭘﻴﮋﻧﺪوﻧﮑی ﺎﻏﻠی ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮر ﭘﻴﺮار د ډﻳﺮو
ﭘﻴﺎوړو ﻋﻠﻤﻲ دﻻﻳﻠﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ زﺑﺎدﯼ رﺳﻮي چﯥ ﻟﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮازﻳﻨۍ راﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې ﻧﺨ ﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٧
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑڼﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴږﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

چﯥ ادﻋﺎ ﮐﻴږي د دﻏﯥ ﻟړۍ د ﭘﺎچﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮﺗﻤﻴﻨﻪ ﻣﺎ ۍ  ،د هﻐﻮﯼ د ﺗﻤﺪن او ﻓﺮهﻨﮓ ﻳﻮﻩ ﻼﻧﺪﻩ ﺑﻴﻠﮕﻪ وﻩ  ،داﺳﯥ ﻳﻮﻩ
ﺟﻮړ ﺖ دﯼ چﯥ هﻴڅﮑﻠﻪ د ﺑﺸﭙړﻳﺪا ﮐﭽﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ وﻩ رﺳﻴﺪﻟﯥ او ﭘﻪ ﺗﻴﺮو  ۶٠ﮐﺎﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ هﻐﯥ داﺳﯥ ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﯥ ﺷﻮي چﯥ
ﺳﻴﻼﻧﻴﺎﻧﻴﻮ ﺗﻪ د درﻏﻠۍ هﻴ څﺮﮎ و ﻧﻪ ﻟﮕﻴږي .ﭘﻪ ﻣﺎ ۍ ﮐﯥ را ﻮﻟﯥ ﺷﻮې ﻧﺨ ﯥ د ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ او د ﺳﻴﻤﯥ د ﺗﻤﺪن ﻳﻮﻩ
ﮐﺎﭘﻲ دﻩ چﯥ ﻳﻬﻮداﻧﻮ ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺰم ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﯼ ﻻس د ﻳﻮې ﺗﺄرﻳﺨﻲ وﻳﻨﯥ ﺑﻬﻮﻧﯥ د ﭘ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺰم
د ودې ﺟﻮړې ﮐړې وې  ،ﻳﻬﻮداﻧﻮ اﻳﺮان ﺗﻪ ﻳﻮ درﻏﻠﻦ ﺗﺄرﻳﺦ ﺟﻮړﮐړ .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻓﻠﻢ ﮐﯥ وﮔﻮرئ چﯥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ داﺳﯥ
ﻳﻮﻩ ﻣﺎ ۍ دﻩ چﯥ د ﺟﻮړ ﺖ ﮐﺎر ﻳﯥ هﯧڅﮑﻠﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ﻧﻪ دﯼ رﺳﻴﺪﻟی .هﻐﻪ ﺗﺄرﻳﺦ چﯥ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻧﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺰم ﻳﯥ د
دارﻳﻮش  ،ارد ﺷﻴﺮ او ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎﻩ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻮي چﯥ د ﻧﻮي ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ورځ ﺑﻪ دوﯼ ﺗﻪ د ﺳﻴﻤﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو هﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ
ډاﻟۍ او ﺳﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ راوړل ﮐﻴﺪل او دوﯼ د ﺧﭙﻠﯥ واﮐﻤﻨۍ  ،ﺗﻤﺪن او ﻓﺮهﻨﮓ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﮔڼﻞ هﺴﯥ ﻳﻮﻩ ﺗﺶ ﻣﻨ ﯥ ادﻋﺎ دﻩ
او ﺑﺲ .ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮر ﭘﻴﺮار ﭘﻪ زﺑﺎد رﺳﻮي چﯥ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺘﺮواﮐۍ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ واﮐﻤﻨﻲ ﻟﻪ ارﻩ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ وﻩ .او دا د
ﻓﺎرس د ﻧﺎﺳﻴﻮﻟﻴﺰم ﻟﻪ ﺧ ﯥ راوﺗﻠﯥ درﻏﻠﻨﯥ ادﻋﺎﮔﺎﻧﯥ دي چﯥ هﻴڅﮑﻠﻪ ﻟﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺮﻩ ډډﻩ ﻧﻪ ﻟﮕﻮي .ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮر ﭘﻴﺮار د
ﻳﻬﻮداﻧﻮ د ] اﺳﺘﺮ[ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﯥ د ﭘﻮرﻳﻢ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻪ ﻳﺎد ﺷﻮي ﻧﺎﺗﺎر څﺨﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ ﮐﻮي  ،هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن د ﻳﻬﻮداﻧﻮ د ﭘﻮ ﻲ
ﻣ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ چﯥ ﻟﻪ روﺳﻴﯥ څﺨﻪ راﻏﻠﻲ ول د ﺳﻴﻤﯥ ﻟﻪ ﭘﻴﺎوړي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴږي .ﻳﻬﻮدي ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ د ﭘﻮرﻳﻢ ﭘﺮ
ﺧﻮﻧړي ﻧﺎﺗﺎر د ﭘﺮدې اچﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د ﺗﻤﺪن ﺗﻮرې او ﺑﺎ ﯥ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐړې او درﻏﻠﻦ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻳﯥ
ورﺗﻪ ﭘﻪ ډﻳﺮې ﺳﭙﻴﻦ ﺳﺘﺮﮔۍ ﺟﻮړ ﮐړل.
ﻧﻦ چﯥ د اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﻮﻩ ﺎﻏﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار اﺳﺘﺪﻻل ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮو ﻣﻮږ ﺗﻪ هﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﻠﻨډو ډﮐﻪ ادﻋﺎ څﻮﻣﺮﻩ ﺧﻨﺪﻧۍ
ﮑﺎري چﯥ ﮔڼﯥ زﻣﻮږ هﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د هﺨﺎﻣﻨﺸﻲ او ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ واﮐﻤﻨﻴﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ وو .هﯧ ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻮال او اﻓﻐﺎن ﺗﺄرﻳﺦ
ﻟﻴﮑﻮﻧﮑﻲ هﯧڅﮑﻠﻪ دا ﭘﻮ ﺘﻨﻪ ﻧﻪ دﻩ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐړې چﯥ ﮐﻪ د ﺳﺘﺮواﮐﻮ دﻏﻮ ﭘﺮﺗﻤﻴﻨﻮ ﻟړﻳﻮ ﭘﻪ ر ﺘﻴﺎ ﺷﺘﻮن درﻟﻮد ﻧﻮ وﻟﯥ ﺗﺮ
ﻧﻦ ور ﯥ ﭘﻮرې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ددﻏﻮ ﻟړﻳﻮ ﻳﻮﻩ ﻣﺎﺗﻪ ﮐﻮدړۍ ﻳﺎ ﮐـَﻮدﯼ  ،ﻳﻮ ﺳﮑﻪ ﻳﺎ ﻳﻮ وداﻧﻴﺰ ﺟﻮړ ﺖ ﻧﻪ دﯼ ﻣﻮﻧﺪل
ﺷﻮﯼ .ﺧﻮ زﻣﻮ د هﻴﻮاد او ﺳﻴﻤﯥ ﭘﻪ ﺗﺄرﻳﺦ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮﻳﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ او ﻟﻮ ﻤﺎرﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ هﻢ ﻣﻮږ د ﺑﺎﺧﺘﺮي
 ،ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ  ،ﮐﻮﺷﺎﻧﻲ  ،ﺑﻮادﻳﻲ  ،ﺑﻮداﻳﻲ – ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﮔﺮﻳﮕﻮ ﺑﻮدﻳﮏ  ،ﺗﻮرﮐﻲ  ،ﻣﻐﻮﻟﻲ او ﻧﻮرو اﻏﻴﺰې ﭘﻪ زرﮔﻮﻧﻮ ﺑﻴﻠﮕﻮ ﮐﯥ
ﮐﺘﻼﯼ او ﻣﻮﻧﺪﻻﯼ ﺷﻮ.
ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﻧﻴﻤﻪ ﮐﺎرﻩ او ﻧﺎﺑﺸﭙړې ﻣﺎ ۍ ﭘﻪ اړﻩ د واﻗﻌﻴﺖ اﻓﺸﺎ ﮐﻴﺪل ﻧﻪ ﻳﻮازې ددﻏﯥ ﻣﺎ ۍ د ﺑﻨﺴ ﭘﻪ اړﻩ
د درﻏﻠۍ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ څﺎدر ﻟﻴﺮې ﮐﻮي ﺑﻠﮑﻪ د اﻳﺮاﻧﻲ ﻟﻮړﺗﻴﺎ ﭘﺎﻟﻨﯥ هﻐﻪ ﺑﯥ ﺑﻨﺴ ﯥ ډډې هﻢ را ﻟﻮڅﻮي چﯥ ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐﯥ د ﻓﺎرس
د ﺗﻮﮐﻢ ﻟﻪ ﺷﭙﻴﻠۍ څﺨﻪ د ﻟﻮړﺗﻴﺎﭘﺎﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺳﻨﺪرو ﮐﯥ ﭘﻮ ﮐﻴږي.
ﺗﺄرﻳﺦ رو ﺎﻧﻪ ﮐړې چﯥ ﻟﻮړﺗﻴﺎ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺎﻧﮕړډول ﻟﻪ ﺡﻘﻴﻘﺘﻪ ﻟﻴﺮې او ﺗﺶ ﻣﻨ ﯥ ﻟﻮړﺗﻴﺎ ﭘﺎﻟﻨﯥ د ﻧﻮور ﮑﻴﻠﻮ ﺧﻮاوو ﭘﻪ ﻣﻨ
ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻤﻨﯧﻮ ﺗﻪ ﻟﻤﻦ وهﻠﯥ او دهﻐﻮﯼ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ د ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ د راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻴﺪﻟﻮ او وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﮔﺮ ﻴﺪﻟﻲ دي.
ﻣﻮږ ﻟﻪ ﺗﺄرﻳﺨﭙﻮهﺎﻧﻮ او روڼ اﻧﺪو څﺨﻪ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﻏﻮاړو چﯥ د اﻳﺮاﻧﻲ ﻟﺮﻏﻮن ﭘﻴﮋﻧﺪوﻧﮑﻲ د ﭘﻠ ﻨﻮ او څﻴړﻧﻮ دﻏﻪ ﻮﻟﮕﻪ ﭘﻪ
ډﻳﺮ ﻴﺮ وﮔﻮري او ﭘﻪ دﻏﻮ ﺑﻴﻠﮕﻮ ﮐﯥ دې ﭘﻪ ﻣﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ ﮐﯥ د ﭘﺮدې ﺗﺮﺷﺎ د ﺟﻮړو ﺷﻮﻳﻮ درﻏﻠﻴﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ژور ﺡﻘﺎﻳﻖ
ﭘﻪ څﺮﮔﻨﺪ او رو ﺎﻧﻪ ډول وﻣﻮﻣﻲ.
***************

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٢ﺗﺮ٧
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑڼﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴږﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

د ﻓﻠﻢ ﭘﻴﻞ

)ﻟﻤړﯼ ﺑﺮﺧﻪ(

وﻳﺎﻧﺪ ٠٠٠
ﭘﺎرﺳﻪ ﻳﺎ د ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮔﺪۍ!
ﻣﻮزﻳﮏ
د ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ﻧړۍ د ﻣﻌﻤﺎرﻳﻮ ﻣﺮﻏﻠﺮﻩ!
ﻣﻮزﻳﮏ
دﻟﺘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ ﺗﺮ ﻟﻤﺮ ﻻﻧﺪې ﺑډاﯼ ﺗﺮﻳﻨﻪ ﺎر وو.
ﻣﻮزﻳﮏ
وﻳﺎﻧﺪ ٠٠١
د ﻟﻤﺎﻧ ﻨﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﺑﻪ هﺮ ﮐﺎل د وري د ﻣﯧﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړۍ د اﻳﺮان د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺳﺘﺮواﮐۍ ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﺳﺎﺗﺮاﭘﻴﻮ ﻳﺎ د
ﺳﺘﺮواﮐۍ ﻟﻪ هﻐﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﺎزي را ﻮﻟﻴﺪل چﯥ
ﺑﻨﺴ ﻳﯥ دارﻳﻮش اﻳ ی وو .

وﻳﺎﻧﺪ ٠٠٢
هﻐﻪ چﺎ ﺗﻪ چﯥ اﺟﺎزﻩ ورﮐﻮل ﮐﻴﺪﻟﻪ ﻧﻮد ﻧﻨﻮﺗﻨﮓ ﻟﻪ ﭘﻮړﻳﻮ څﺨﻪ
ﭘﻪ را ﺗﻴﺮﻳﺪا ﺑﻪ ډﺑﺮﻳﻨﯥ چﻮﺗﺮې ﺗﻪ ﻟﻪ رﺳﻴﺪا ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺑﻪ هﮏ
ﭘﮏ ﺑﻪ ﺷﻮ .هﻐﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﺷﻨﻪ ﻴﺮازﻩ د ﺘﻪ ﺷﺎ ﺗﻪ ﭘﺮﯼ اﯦ ﯥ وﻩ
او ﭘﺮ ﻳﻮې ﻟﻮﻳﯥ ډﺑﺮﻳﻨﯥ چﻮﺗﺮې ﺑﻪ ﻧﻨﻮت چﯥ د ﻤﮑﯥ څﺨﻪ
 ١۴ﻣﺘﺮﻩ ﻟﻮړﻩ وﻩ .ﻳﻮﻩ ﺑﯥ ﺳﺎرې ﻟﻪ ﺑﯥ ﺷﻤﻴﺮو ﮑﻠﻴﻮ ﻣﺎ ﻴﻮ
ډﮐﻪ ډﺑﺮﯦﻨﻪ چﻮﺗﺮﻩ

وﻳﺎﻧﺪ ٠٠٣
ﻣﻮږ اوس د ﺳﻠﻮ ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ ۍ ﻳﺎ ]ﮐﺎخ ِﺻﺪ ﺳﺘﻮن[ ﮐﯥ ﻳﻮ ﮐﻪ ﺧﺸﺎ ﻳﺎر ﺷﺎﻩ را ﭘﻴﻞ او زوﯼ ﻳﯥ
ا َردﺷﻴﺮ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ و رﺳﻮﻟﻪ .دﻏﻪ ﻣﺎ ۍ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﺎ ﻴﻮ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﺮﺗﻤﻴﻨﻪ ﻣﺎ ۍ دﻩ  ،ﺳﻞ ﺳﺘﻨﯥ ﻳﯥ درﻟﻮدﻟﯥ  ،ﭘﻪ
هﺮﻩ ﮐﺮ ﻪ ﮐﯥ ﻟﺲ ﻟﺲ ﺳﺘﻨﯥ وﻻړې وې.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٣ﺗﺮ٧
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وﻳﺎﻧﺪ ٠٠٢
هﺮڅﻮﮎ چﯥ د ﺁﭘﺎداﻧﺎ ﭘﻪ ﭘﻮړﻳﻮ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴﺪﻩ  ،ﻧﻮ ﭘﻪ ډﻳﺮ هﮏ
ﭘﮑﻮاﻟﻲ ﺑﻪ د هﻐﯥ د ﭘﺮﺗﻤﻴﻦ ﺎﻳﺴﺖ او ﮑﻼ ﺗﺮ اﻏﻴﺰو ﻻﻧﺪې
راﻏی .ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺳﺘﺮو  ١٨ﻣﺘﺮﻳﺰو ﻟﺮﮔﻴﻨﻮ دروازو
څﺨﻪ چﯥ هﺮ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ د ﺳﺮو او ﺳﭙﻴﻨﻮ څﻠﻮرڅﻨډﻳﺰو ﮐﯥ ﭘﺴﻮﻟﻞ
ﺷﻮﯼ وﻩ ﺗﻴﺮ او اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻻر ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻨﻮت .ﭘﻪ ﻣﺎ ۍ ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ،
ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ د ﭘﺮﺗﻤﻴﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻳﻲ چﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﺷﺎهﺪان دي .د ﻣﺎ ۍ ﺗﺎﻻر
ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﺗﺮﭘﺎﻳﻪ ﭘﻪ رﻧﮓ رﻧﮓ ﻏﺎﻟﻴﻮ ﭘﻮ ﻞ ﺷﻮﯼ او د دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ
ﮑﻠﻮ ﭘﺴﻮﻟﻨﻮ د ﻣﺎ ۍ ﮑﻼ ﻻ زﻳﺎﺗﻪ ﮐړې دﻩ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﻣﻴﻠﻤﻪ ﭘﺎس ﺳﺘﺮ چﺖ ﺗﻪ ﮔﻮري ؛ چﺖ ﭘﻪ ډﻳﺮې
ﮑﻼ  ،رﻧﮓ او ﭘﺴﻮﻟﻞ ﺷﻮﯼ دﯼ.
] د  ٠٠٢او  ٠٠١او  [٠٠٣د وﻳﺎﻧﺪاﻧﻮ ﻏﺒﺮگ
ﻏږوﻧﻪ

هﺮڅﻮﮎ چﯥ د ﺁﭘﺎداﻧﺎ ﻟﻪ ﭘﻮړﻳﻮ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴﺪﻩ  ،ﻧﻮ ﭘﻪ ډﻳﺮې هﮏ ﭘﮑۍ ﺑﻪ د ﻣﺎ ۍ د ﺎﻳﺴﺖ او ﮑﻼ ﺗﺮ اﻏﻴﺰو ﻻﻧﺪې راﻏی.
ﻣﻮږ اوس د ﺳﻠﻮ ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ ۍ ﻳﺎ ]ﮐﺎخ ِﺻﺪ ﺳﺘﻮن[ ﮐﯥ ﻳﻮ ﮐﻪ ﺧﺸﺎ ﻳﺎر ﺷﺎﻩ را ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ وو .ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ ١٨
ﻣﺘﺮﻳﺰو ﻟﺮﮔﻴﻨﻮ دروازو څﺨﻪ چﯥ هﺮ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ د ﺳﺮو
او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﻪ ﭘ ﺘﻮرﮔﻲ وزﻣﻪ اﻧ ﻮرول ﺷﻮﻳﻮ ﺗڼﻴﻮ ﭘﺴﻮﻟﻞ ﺷﻮﯼ وﻩ ﺗﻴﺮﺷﻮ او اﺻﻠﻲ ﺗﺎﻻر ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻨﻮت.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٤ﺗﺮ٧
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑڼﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴږﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار  :ﻟﻪ هﺮ څﻪ ﻣﺨﮑﯥ اﺟﺎزﻩ راﮐړئ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې چﯥ د
ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻮ او دﻻﻳﻠﻮ ډﮔﺮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ﻢ ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ د ﻳﻮې ﺳﺮﻳﺰې ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ
ډاﮔﻴﺰﻩ ﮐړم چﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻃﺮح ﭘﻪ ﻮﻟﻴﺰ ډول د ﻧﺎﺑﺸﭙﺮو ﺷﻮﻳﻮ
ﻣﺎ ﻴﻮ ﻳﻮﻩ ﻮﻟﮕﻪ دﻩ چﯥ د ﺟﻮړ ﺖ ﮐﺎر ﻳﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻴﺰ ډول ﻟﻪ دﻳﺮﺷﻮ
ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ زﻳﺎت ﭘﺮﻣﺦ ﻧﻪ دﯼ ﺗﻠﻠی  ،ﺧﻮ زﻩ ﻏﻮاړم دا وواﻳﻢ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ
دې چﯥ ددﻏﯥ ﻮﻟﮕﯥ ﻤﮑﻨی
ﭘﺴﻮر ﺧﻮرا زﻳﺎت دﯼ  ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺳﻠﻮ دﻳﺮش زرﻩ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﯥ څﺨﻪ زﻳﺎت ؛ ﻮل ﮐﺎر د وداﻧۍ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﻬﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ
ﻳﻮﻩ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺦ روان وو ؛ ﮐﻪ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻮل ﮐﺎرﺑﺸﭙړﺷﻮﯼ هﻢ وﻣﻨﻮ  ،او دا وﻣﻨﻮ چﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل
ﺷﻮې ﻧﻘﺸﯥ ﭘﻠﯥ او ﭘﺎﻧﮕﻪ هﻢ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﮕﻴﺪﻟﯥ  .ﺑﻴﺎ هﻢ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ د ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮﻳﻮ ﺁﺙﺎرو ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ چﯥ
ﻟﺮﻏﻮﻧﺘﻮب ﻳﯥ ﻟﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ څﺨﻪ ﺧﻮرا زﻳﺎت ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ دي ﻳﻮﻩ ﻧﺎ څﻴﺰﻩ ﻮﻟﮕﻪ دﻩ او دوﻣﺮﻩ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧی وړ ﻧﻪ دﻩ.
ﻣﻮزﻳﮏ
وﻳﺎﻧﺪ ١
ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې چﯥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﺧﺎورو ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ را ﻟﻮڅ
ﺷﻲ دﻏﻪ ﺳﻴﻤﻪ د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ اﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮﻳﻮ او اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻳﻮ
اﻧ ﻮروﻧﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴ ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐﯥ ﭘﻮ ﻞ ﺷﻮې او هﻮارﻩ
ﻤﮑﻪ وﻩ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﺧﻮ ﮐﻠﻪ چﯥ د ﻣﺎ ﻴﻮ د ﻮﻟﮕﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺧﺎورو د ﻟﻴﺮې
ﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎر ﭘﻴﻞ ﺷﻮ  ،هﻐﯥ ډﻟﯥ چﯥ ددﻏﯥ ﺳﻴﻤﯥ د ﮐﻴﻨﺪﻟﻮ
دﻧﺪﻩ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ درﻟﻮدﻟﻪ ﻟﻪ داﺳﯥ ﭘﻴ ﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮﻩ.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٥ﺗﺮ٧
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑڼﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴږﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

وزﻳﮏ
هﻐﻮﯼ ﻣﺨﮑی ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻮهﻴﺪل چﯥ ﻟﻪ څﻪ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴږي ﻧﻮ د ﺟﻮړ ﺷﻮي ﭘﻼن ﺑﺮﺑﻨﺴ ﻳﯥ ﻣﻮﻧﺪل
ﺷﻮې وﻧړﻟی ﺗﺮڅﻮ ﻧﻦ ﻣﻮږ ﻟﻪ دﻏﺴﯥ ﻳﻮې ﭘﻴ ﯥ ﺳﺮﻩ
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ.
ﻣﻮزﻳﮏ
ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ دا د  ٢۵٠٠ﮐﻠﻨﯥ ﺳﺘﻨﯥ ﻧﻪ دي ﺑﻠﮑﻪ ] ۶٠
ﺷﭙﻴﺘﻪ[ ﮐﻠﻨﯥ ﺳﺘﻨﯥ دي.
ﻣﻮزﻳﮏ
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار :دﻏﻪ ﺷﻨﻨﯥ ﺗﺮ دې هﻢ ﻻ ﺟﺪي دي .ﻣﻮږ ﻟﻮﻣړﯼ ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﻮب ﺑﻴﺪﻩ او ﮐﺮﺧﺖ ذهﻨﻮﻧﻪ راوﻳ ﮐړو چﯥ
د ﺎﻧﮕړو ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ ﺗﺮ اﻏﻴﺰو ﻻﻧﺪې ﺑﯥ ﺳﺪﻩ ﺷﻮي دي  ،هﻐﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت چﯥ ﻣﻮږ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻻس او ﮔﺮﻳﻮان ﮐړي ﻳﻮ ،
د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻳﻮ ﻳﯥ واﻳﻲ  :زﻩ د ﻋﺮﺑﻮ د ﻤﻦ ﻳﻢ! ﺑﻞ ﻳﯥ واﻳﻲ ﻪ ﮐﻪ دا ﭘﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﮐی هﻢ وي ﺑﻴﺎ هﻢ زﻩ ور ﺳﺮﻩ د ﻤﻦ
ﻳﻢ! ﮑﻪ هﻐﻪ راﻏﻠی او زﻣﺎ ﺗﻤﺪن ﻳﯥ را دړې وړې ﮐړﯼ دﯼ .ﭘﺎم ﻣﻮ دﯼ؟ ﻪ ! ﮐﻪ ورڅﺨﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ وﮐړو چﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د
ﺗﻤﺪن ﺁﺙﺎر چﻴﺮې دي ؟ ﭘﻪ ﻮاب ﮐﯥ درﺗﻪ واﻳﻲ چﯥ ﻮل ﻳﯥ را وﻳﺠﺎړ ﮐړل!
وﻳﺎﻧﺪ ١
دﻏﻪ دﻳﻮال چﯥ د ﺡﺠﺎري ﮐﺎر
ﻳﯥ ﺑﺸﭙړ ﮑﺎري ﺑﻴﺎ هﻢ د
ﻣﻌﻤﺎرۍ ﻟﻪ ډﻳﺮو ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎوو
څﺨﻪ ډﮎ دﯼ.

ﻣﻮزﻳﮏ

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٦ﺗﺮ٧
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑڼﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴږﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار  :دا د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ
ﻳﻮازﻳﻨﯥ را ﭘﺎﺗﯥ ﻧﺨ ﻪ دﻩ چﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ورﺑﺎﻧﺪې ډډﻩ
وﻟﮕﻮي چﯥ هﻐﻪ هﻢ ﻳﻮﻩ ﻧﻴﻤﮕړې ﻧ ﺨﻪ .ﻧﻮ هﻐﻪ ډﻧډورې
چﯥ ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻓﺮهﻨﮕی او ان
ﭘﻮ ﻲ اﻏﻴﺰو ﭘﻪ اړوﻧﺪ وﻳﻞ ﺷﻮې هﺴﯥ ﻣﻨ ﺘﺸﯥ ﺧﺒﺮې
دي ؛ د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﺮ ﻳﻮﻧﺎن د ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎﻩ ﺑﺮﻳﺪ  ،هﻐﻪ
ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎﻩ چﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ ﺎﻧﺘﻪ د ﻳﻮې ﺧﻮﻧﯥ
ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻧﻪ دې ﺑﺮﻳﺎﻟی ﺷﻮﯼ  ،ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ  ،د
ﮐﻮﻣﻮ ﭘﻮ ﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ  ،اﺳﭙﻮﻧﻪ ﻳﯥ چﻴﺮې ﺳﺎﺗﻞ ،
هﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﻧﺘﻪ ﺎﯼ ﻧﻪ درﻟﻮد.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار  :ﺳﺘﺎﺳﻮ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﻃﻮﻳﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړې چﯥ ﻣﻮږ ﻳﯥ ووﻳﻨﻮ؟ ﮐﻮم ﭘﻞ ﻳﯥ ﺟﻮړ ﮐړﯼ؟ ﮐﻮم
ورزﺷ ﺎﯼ ﻳﯥ ﺟﻮړ ﮐړﯼ؟ ﻣﺰدﮎ ] ﻋﺒﺎدﺗ ﺎﯼ[ ﻳﯥ چﻴﺮې دﯼ ؟ دا ﺧﻮﭘﻪ دې ډول ﻧﻪ ﮐﻴږي چﯥ هﺮڅﻪ ﺳﺘﺎ زړﻩ و ﻏﻮاړي
وﻳﯥ واﻳی او ﻟﻪ ﻧړۍ څﺨﻪ دا هﻴﻠﻪ هﻢ وﻟﺮې چﯥ ﺳﺘﺎ د ﺧﻮ ﯥ وړهﺮﻩ ﺧﺒﺮﻩ دې در ﺳﺮﻩ و ﻣﻨﻲ ؟
ﻣﻮزﻳﮏ
ﻧﻮرﺑﻴﺎ

ﻳــﺎدوﻧـــﻪ:
د ﻓﻠﻢ د ﻟﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﺤﻠﻴﻞ د څﺎﻧﮕﯥ ﮐﯧڼﯥ ﺧﻮاﺗﻪ د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن هﺎﯼ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺗﺮ ﮐړﮐۍ ﻻﻧﺪې د ﺁ گ او ﺗی
وﯼ د ﻣﺴﺘﻨﺪوﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ و ﮔﻮرئ!

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٧ﺗﺮ٧
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑڼﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴږﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

