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٢٠٠٩/١٠/٢١م

ژﺑﺎړﻩ او هڅﻪ :رﺣﻤﺖ ﺁرﻳﺎ

د هﯧڅﭽﺎ د واﮐﻤﻨۍ ﮔﺪۍ ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻠﻢ ﻟﻨډﻩ ﮐﺘﻨﻪ
دوﻩ هﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ

د هﯧ ﭼﺎ د واﮐﻤﻨ د ﮔﺪۍ ﺎﯼ!!
دﻏﻪ ﻓﻠﻢ د هﻐﻮ ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻮ اوﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ دﯼ ﭼﯥ د» ﻧﺸﺮ ﮐﺎرﻧﮓ« د ﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﯥ ﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ د »ﺗﺄﻣﻠﯽ
در ﺑﻨﻴﺎن ﺗﺄرﻳﺦ اﻳﺮان« ﭘﻪ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ او هﻢ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ځﺎﻟﮕۍ ﭘﺮﻣﺦ د »ﺣﻖ و ﺻﺒﺮ« ﭘﻪ وﻳﺐ ﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻮﯼ دي.
ﻮل ﺁﺛﺎر د ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮرﭘﻴﺮار دي.
ﻟﻴﮑﻨﻪ :ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻏﻔﻮرﯼ
ﻓﻠﻢ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﯽ :ﺁرش ﺷﻴﺮوان
ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﻣﺪﻳﺮ :ﻓﺮزاد واﺣﺪﯼ ﻓﺮ
ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ  :هﺴﺖ
ﺳﻤﺒﺎﻟﻨﻪ او ﻻرښﻮوﻧﻪ :ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻏﻔﻮرﯼ
 Track ٠٠:ﭘﻴﻞ ١٠،٠١
Track ٠١:ﺳﺮﻳﺰﻩ ١۵،۵۶
 Track ٠٢:ﻟﻮﻳﺪﻳځ دﻳﻮال ١١
 Track ٠٣:ﭘﻮړۍ ٠۴.٢۴
 Track ٠٤ :د وﻟﺴﻮﻧﻮ دروازﻩ ﻳﺎ دروازﻩ ﻣﻠﻞ ١۶.۵١
 Track ٠٥ :ﻧﻴﻤﮕړې ﻣﺎڼۍ ٠۴.٢٠
 Track ٠٦:د ﺳﻠﻮ ﺳﺘﻨﻮ ﻣﺎڼۍ ﻳﺎ ﮐﺎخ ﺻﺪ ﺳﺘﻮن ١٣.٣٢
 Track ٠٧:ﺁﭘﺎداﻧﺎ ٢٧.١١
 Track ٠٨:ﺗﭽﺮ ١٣.٣۵
Track ٠٩:هﺪﻳﺶ٠۵.۴۶
Track١٠:د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﺎﻧﮕﻪ ١٢.١۶
 Tack ١١:ﺟﺎج ) ﻟﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮر ﭘﻴﺮار ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ( ٣٠.١٣

د ﭘﺎ ﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﻟﻴﮑﻨﻪ :
ﭘﻪ دﻏﻪ ﻓﻠﻢ ﮐﯥ ﭘﻪ زﺑﺎد رﺳﻴ ي ﭼﯥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﻧﻴﻤﮕړو ﻣﺎڼﻴﻮ ﻳﻮﻩ ﻧﺎ ﺑﺸﭙړﻩ ﻮﻟﮕﻪ دﻩ ؛ ﭘﻪ ﻓﻠﻢ ﮐﯥ ﻴﻨﮕﺎرﮐﻴ ي ﭼﯥ د
ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭼﺎرې د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨۍ ﭘﺮﻣﻬﺎل د ﭘﻮرﻳﻢ د ﮐﺮﻏﻴړﻧﯥ ﭘﻴ ﯥ ﻟﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻴﺪا ﺳﺮﻩ ﺟﻮﺧﺖ
ﭘﻪ ﭙﻪ ودرﻳﺪﻟﯥ ؛ هﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ د دﻏﯥ ﻣﺎڼۍ د ﭘﺮﺗﻢ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻳﻬﻮدي ﻧړﻳﻮاﻟﯥ اﻳﺮان ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﻻرښﻮوﻧﯥ وﻳﻞ ﺷﻮﯼ او
وﻳﻞ ﮐﻴ ي ﭼﯥ ﮔڼﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻟﻤﺎﻧ ﻨﯥ او ﺟﺸﻨﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪل هﺴﯥ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ څﺮﮔﻨﺪوﻧﯥ دي ﭼﯥ د
ځﺎﻧﮕړو ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻣﻮﺧﻮ او اﻧﮕﻴﺰو ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺟﻮړې ﺷﻮې ﺗﺮ څﻮ د اﻳﺮان د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺗﻮﮐﻤﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺑﻴﻠﺘﻮﻧﭙﺎﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﻟﻤﻦ
ووهﻞ ﺷﻲ ؛ دﻏﯥ ﺑﻴﻠﺘﻮﻧﭙﺎﻟﻨﯥ  ،ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﭘﺎرس ﺗﻪ ﭘﻪ در ﻏﻠﻨﯥ د ﺁرﻳﺎﺌـﻲ ﺗﻮﮐﻢ ﻧﻮم ورﮐړې او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﻳﯥ د
ﺁرﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﮐﻢ د ﻧﺎﻣﻪ د ودې ﻟﻪ ﻻرې د ﻏﻴﺮ ﺁرﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﮐﻤﻮﻧﻮ ﺳﭙﮏ ﮔڼﻠﻮ ﺗﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﻟﻤﻦ وهﻠﯥ دﻩ ؛ دﻏﯥ ﺑﻴﻠﺘﻮﻧﭙﺎﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ
اﺳﻼم ﺳﺮﻩ د ډﻏﺮو او د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﺷﺨړو د راﭘﺎروﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ ﻟﻤﻦ وهﻞ ﮐﻴ ي ﭼﯥ د وﮔړو ﭘﻪ ذهﻨﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﻟﻪ اﺳﻼم څﺨﻪ د ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻴﺮ د ځﺎن ﻏ ﺎوي ﮔﺮوهﻨﻪ او ﭘړﺳَﻮﻧﻪ ور و څڅﻮل ﺷﻲ او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﭘﻪ دې ﻴﻨﮕﺎر ﮐﻴ ي ﭼﯥ
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 راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ځﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﮔڼﯥ اﺳﻼم د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ اﻳﺮان د ﻣﺪﻧﻴﺖ د ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ د دړې وړې ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﮔﺮځﻴﺪﻟﯽ دﯼ ؛ څﺮﮔﻨﺪﻩ دﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ ډول
ﮔﺮوهﻨﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﯧ ﻪ ﮐﯥ د اﺳﻼم  ،ﻋﺮﺑﺎﻧﻮ او د اﻳﺮان د اوﺳﻨﻴﻮ ﮔﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﮐﺮﮐﯥ د را ﭘﺎرَوﻧﯥ
زړې ﻧﻐ ﺘﯥ ﻟﺮي او د دواړو ﺧﻮاوو د ﮐﺮﮐﯥ ﻻﻣﻞ ﮔﺮځﻲ.
د ﭘﺎڼﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ :
د » هﯧڅ ﭼﺎ د واﮐﻤﻨۍ د ﮔﺪۍ ﭘﻪ ځﺎﯼ « ﮐﯥ
هﯧڅ وﺧﺖ  ،هﯧڅ ﭼﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻪ دﯼ ﮐړﯼ
هﯧڅ ﻟﻤﺎﻧ ﻨﻪ او ﺟﺸﻦ ﭘﻪ هﯧڅ ﭘﻴﺮ ﮐﯥ ﻧﻪ دﯼ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ
او هﯧڅ دوﻟﺖ د هﯧڅ واﮐﻤﻦ ﭘﻪ ﻟړۍ ﮐﯥ وداﻧﯥ ﻧﻪ دﻩ درﻟﻮدﻟﯥ
د ﭘﺎڼﯥ ﭘﺮﻣﺦ :
د اﻳﺮان د ﺗﺄرﻳﺦ ﭘﻪ ځﺎﻧﮕړې ﺗﻮﮔﻪ ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻴﺮ او ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻴﺮ او اﻳﺮان ﺗﻪ د اﺳﻼم د راﺗﮓ د
څﺮﻧﮕﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ زﻣﻮږ د ﭘﻮهﯥ ډﻳﺮۍ ﺑﺮﺧﻪ د دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ  ،ﻣﻘﺎﻟﻮ او د هﻐﻮﯼ ﻟﻪ ﭘﻠ ﻨﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻠﻲ :
ﺁﺳﺘﺮوﻧﺎخ  ،ﮐﺮﭘﻮرﺗﺮ ،ﭘﻮپ ،اﺷﺘﺎﻳﻦ ،واﻧﺪﻧﺒﺮگ  ،روزﻧﺘﺎل  ،هﻨﻴﻨﮓ  ،ﺗﻴﻠﻴﺎ ،ﮔﻠﺪزﺑﻬﺮ  ،اﺷﻤﻴﺖ  ،وﻟﻬﺎوزن  ،ﻣﺎرﮐﻮرات
،ﮐﺮﻳﺴﺘﻦ ﺳﻦ ،هﻴﻨﺘﺲ ،دارﻣﺴﺘﺘﺮ ،اﺷﺘﻮﻟﻪ  ،ﻓﺮاﯼ ،هﺮﺗﺴﻔﻠﺪ  ،ﻧﻴﺒﺮگ  ،ﮔﻴﺮﺷﻤﻦ  ،اﺷﭙﻮر ،ﮐﺮﻓﺘﺮ ،هﻮﺗﺴﻤﺎ  ،ﮔﺮوﺗﻔﻨﺪ ،
اﺷﺘﻮﻟﺰﻩ او رودرﻳﮕﺮ ؛ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ  ،ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ او ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﭘﻪ اړﻩ ﻟﻪ هﺮﺗﺴﻔﻠﺪ  ،اﺷﻤﻴﺖ او ﺁﺳﺘﺮوﻧﺎخ ﭘﺮﺗﻪ د ﻧﻮرو
ﻟﻴﺪ ﻟﻮري ﮔﻮډ او ﻣﺎت دﯼ! ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې دا دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﻧﻮﻣﻠﻴﮏ ﮐﯽ د وﻳﻞ ﺷﻮﻳﻮ ښﺎﻏﻠﻴﻮ ﻟﻴﺪﻟﻮرﯼ ﻻ ﺗﺮاوﺳﻪ
ﻧﻴﻤﮕړﯼ او وروﺳﺘﻨﻲ درې ﺗﻨﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن دي! د اﻳﺮان د ﺗﺄرﻳﺦ ﻟﻴﮑﻨﯥ  ،د اﻳﺮان د ﺗﺄرﻳﺦ ﺳﭙړﻧﯥ  ،د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ اﻳﺮان د
ﻟﺮﻏﻮﻧﺘﻮب د ﺳﭙړﻧﯥ اﻧﮕﻴﺰﻩ او دﻏﻪ هﻴﻮاد ﺗﻪ د اﺳﻼم د راﺗﮓ ﭘﺮ څﺮﻧﮕﻮاﻟﻲ ﮐﯥ د ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺌـﻴﻠﻴﺎﻧﻮ د ﺑﯥ ﺷﻤﻴﺮو ﻟﻴﮑﻨﻮ د
ﻣﻮﺧﻮ د ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ او د ﺗﻨﺪې رښﺘﻮﻧﯥ ډډﻩ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ را اﺧﻠﯥ ؟ ﺁﻳﺎ ﻳﻮازﻳﻨۍ ﻣﻮﺧﻪ د ﭘﻮهﯥ او رڼﺎ ﺧﭙﺮول
دي؟ !
د ﭘﺎڼﯥ ﭘﺮﻣﺦ
دﻏﻪ ﻓﻠﻢ ﭼﯥ
د ﭘﻮرﻳﻢ ﭘﻪ ﮐﺮﻏﯧړﻧﻪ ﭘﻴ ﻪ ﮐﯥ د وژل ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﺮ ﮐﯥ
ﻟﻮﻣړﻧۍ اوښﮑﻪ دﻩ  ،هﻐﻮ ﻟﺮﻏﻮﻧﻮاﻟﻮ ﺗﻪ ډاﻟۍ ﮐﻮو ﭼﯥ د ﻧﺎورﻳﻦ
ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻲ ورﺗﻪ د وﻳﺮژړا ﻟﭙﺎرﻩ هﯧڅ څﻮﮎ ژوﻧﺪﯼ ﭘﺮې ﻧﻪ ښﻮد

ﭘﻴﻞ او ﺳﺮﻳﺰﻩ
 ١وﻳﺎﻧﺪ  :د ﻳﻮې ﻧﻮې ﺳﺎﻳﻨﺴﻲ ﻧﻈﺮﻳﯥ ﭘﺮﺑﻨﺴ څﻴﺮوﻧﮑﻲ ﺑﺎور ﻟﺮي ﭼﯥ د ځﻤﮑﯥ ﭘﺮﻣﺦ د اﺳﺘﻮﮔﻨﯥ ﻮﻟﯥ ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ﺳﯧﻤﯥ
د ځﻤﮑﯥ د ﮔﺮدي ﭘﻪ دﻳﺮﺷﻮ درﺟﻮ او د ﺟﻐﺮاﻓﻴﯥ ﻟﻪ  ١٠ﺗﺮ  ۴٠درﺟﻮ د ﭼﻮرﻟﻴځ ﭘﻪ ﭘﺮاډﻩ ﮐﯥ ځﺎﯼ ﭘﺮځﺎﯼ دي ﭼﯥ د
اﻧﺴﺎﻧﻲ ژوﻧﺪ او اﺳﺘﻮﮔﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د َوړَﻧﺪې هﻮا او اوﺑﻮ ﺳﻴﻤﯥ ﺑﻠﻞ ﮐﻴ ي .دﻏﻪ ﺳﺎدﻩ ﺧﺒﺮﻩ ددې څﺮﮔﻨﺪوﻳﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ
اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﻠﻨﻴﺰو ﻮﻟﻨﻮ  ،د ﺧﭙﻞ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ  ،د ﺧﻮراﮎ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ او د ځﺎن د دﻓﺎع ﻟﭙﺎرﻩ د وړﻧﺪې هﻮا او اوﺑﻮ او
د اﺳﺘﻮﮔﻨﯥ د ځﺎﯼ د ﺎﮐﻠﻮ او ﻏﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻨﻪ وړﺗﻴﺎ او ﭘﻮهﻪ درﻟﻮدﻟﻪ .اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ هﻤﺎﻏﻪ ﭘﻴﻠﻪ د ﺗﻤﺪن ﭘﻪ دﻏﻪ
ﭘـَﺮاډﻩ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻤﻨ ﻲ اړﻳﮑﻮ او ﮔﺮوهﻨﻮ ﺗﻪ د وداﻧﻴﻮ د ﺟﻮړوﻧﯥ د ﺁﺛﺎرو ﭘﻪ اﻧ ﻮر او ﻏ ﻏﺒﺮﮔﻮن ورﮐړﯼ دﯼ .ﻣﻮږ
ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ د ﻣﺠﺴﻤﻮ او ﻣﺰدﮐﻮﻧﻮ د دﻏﻮ ﻧﺨ ﯥ ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﯥ د اﺑﻮﻟﻬﻮل  ،د ﻓﺮﻋﻮﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ هﺮﻣﻲ ﺁراﻣ ﺎﻳﻮﻧﻮ  ،د
ﻟﻤﺮ د ﻟﻤﺎﻧ ﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺰدﮐﻮﻧﻮ او ﻳﺎ د راﻣﺴﻴﺲ ﭘﻪ ﻣﺠﺴﻤﻮ ﮐﯥ ووﻳﻨﻮ.

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 راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ځﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

د ﭘﺎ ﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﻟﻴﮑﻨﻪ :
ﭘﻪ دﻏﻪ ﻓﻠﻢ ﮐﯥ ﭘﻪ زﺑﺎد رﺳﻴ ي ﭼﯥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﻧﻴﻤﮕړو ﻣﺎڼﻴﻮ ﻳﻮﻩ ﻧﺎ ﺑﺸﭙړﻩ ﻮﻟﮕﻪ دﻩ ؛ ﭘﻪ ﻓﻠﻢ ﮐﯥ ﻴﻨﮕﺎرﮐﻴ ي ﭼﯥ د
ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭼﺎرې د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨۍ ﭘﺮﻣﻬﺎل د ﭘﻮرﻳﻢ د ﮐﺮﻏﻴړﻧﯥ ﭘﻴ ﯥ ﻟﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻴﺪا ﺳﺮﻩ ﺟﻮﺧﺖ
ﭘﻪ ﭙﻪ ودرﻳﺪﻟﯥ ؛ هﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ د دﻏﯥ ﻣﺎڼۍ د ﭘﺮﺗﻢ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د ﻳﻬﻮدي ﻧړﻳﻮاﻟﯥ اﻳﺮان ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﻻرښﻮوﻧﯥ وﻳﻞ ﺷﻮﯼ او
وﻳﻞ ﮐﻴ ي ﭼﯥ ﮔڼﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻟﻤﺎﻧ ﻨﯥ او ﺟﺸﻨﻮﻧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪل هﺴﯥ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ څﺮﮔﻨﺪوﻧﯥ دي ﭼﯥ د
ځﺎﻧﮕړو ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻣﻮﺧﻮ او اﻧﮕﻴﺰو ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺟﻮړې ﺷﻮې ﺗﺮ څﻮ د اﻳﺮان د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺗﻮﮐﻤﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﺑﻴﻠﺘﻮﻧﭙﺎﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﻟﻤﻦ
ووهﻞ ﺷﻲ ؛ دﻏﯥ ﺑﻴﻠﺘﻮﻧﭙﺎﻟﻨﯥ  ،ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﭘﺎرس ﺗﻪ ﭘﻪ در ﻏﻠﻨﯥ د ﺁرﻳﺎﺌـﻲ ﺗﻮﮐﻢ ﻧﻮم ورﮐړې او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﻳﯥ د
ﺁرﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﮐﻢ د ﻧﺎﻣﻪ د ودې ﻟﻪ ﻻرې د ﻏﻴﺮ ﺁرﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﮐﻤﻮﻧﻮ ﺳﭙﮏ ﮔڼﻠﻮ ﺗﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﻟﻤﻦ وهﻠﯥ دﻩ ؛ دﻏﯥ ﺑﻴﻠﺘﻮﻧﭙﺎﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ
اﺳﻼم ﺳﺮﻩ د ډﻏﺮو او د ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰو ﺷﺨړو د راﭘﺎروﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ ﻟﻤﻦ وهﻞ ﮐﻴ ي ﭼﯥ د وﮔړو ﭘﻪ ذهﻨﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﻟﻪ اﺳﻼم څﺨﻪ د ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻴﺮ د ځﺎن ﻏ ﺎوي ﮔﺮوهﻨﻪ او ﭘړﺳَﻮﻧﻪ ور و څڅﻮل ﺷﻲ او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﭘﻪ دې ﻴﻨﮕﺎر ﮐﻴ ي ﭼﯥ
ﮔڼﯥ اﺳﻼم د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ اﻳﺮان د ﻣﺪﻧﻴﺖ د ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ د دړې وړې ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﮔﺮځﻴﺪﻟﯽ دﯼ ؛ څﺮﮔﻨﺪﻩ دﻩ ﭼﯥ دﻏﻪ ډول
ﮔﺮوهﻨﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﯧ ﻪ ﮐﯥ د اﺳﻼم  ،ﻋﺮﺑﺎﻧﻮ او د اﻳﺮان د اوﺳﻨﻴﻮ ﮔﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﮐﺮﮐﯥ د را ﭘﺎرَوﻧﯥ
زړې ﻧﻐ ﺘﯥ ﻟﺮي او د دواړو ﺧﻮاوو د ﮐﺮﮐﯥ ﻻﻣﻞ ﮔﺮځﻲ.
د ﭘﺎڼﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ :
د » هﯧڅ ﭼﺎ د واﮐﻤﻨۍ د ﮔﺪۍ ﭘﻪ ځﺎﯼ « ﮐﯥ
هﯧڅ وﺧﺖ  ،هﯧڅ ﭼﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻪ دﯼ ﮐړﯼ
هﯧڅ ﻟﻤﺎﻧ ﻨﻪ او ﺟﺸﻦ ﭘﻪ هﯧڅ ﭘﻴﺮ ﮐﯥ ﻧﻪ دﯼ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ
او هﯧڅ دوﻟﺖ د هﯧڅ واﮐﻤﻦ ﭘﻪ ﻟړۍ ﮐﯥ وداﻧﯥ ﻧﻪ دﻩ درﻟﻮدﻟﯥ
د ﭘﺎڼﯥ ﭘﺮﻣﺦ :
د اﻳﺮان د ﺗﺄرﻳﺦ ﭘﻪ ځﺎﻧﮕړې ﺗﻮﮔﻪ ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻴﺮ او ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻴﺮ او اﻳﺮان ﺗﻪ د اﺳﻼم د راﺗﮓ د
څﺮﻧﮕﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ زﻣﻮږ د ﭘﻮهﯥ ډﻳﺮۍ ﺑﺮﺧﻪ د دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ  ،ﻣﻘﺎﻟﻮ او د هﻐﻮﯼ ﻟﻪ ﭘﻠ ﻨﻮ څﺨﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻠﻲ :
ﺁﺳﺘﺮوﻧﺎخ  ،ﮐﺮﭘﻮرﺗﺮ ،ﭘﻮپ  ،اﺷﺘﺎﻳﻦ ،واﻧﺪﻧﺒﺮگ  ،روزﻧﺘﺎل  ،هﻨﻴﻨﮓ  ،ﺗﻴﻠﻴﺎ ،ﮔﻠﺪزﺑﻬﺮ  ،اﺷﻤﻴﺖ  ،وﻟﻬﺎوزن ،
ﻣﺎرﮐﻮرات ،ﮐﺮﻳﺴﺘﻦ ﺳﻦ ،هﻴﻨﺘﺲ ،دارﻣﺴﺘﺘﺮ ،اﺷﺘﻮﻟﻪ  ،ﻓﺮاﯼ ،هﺮﺗﺴﻔﻠﺪ  ،ﻧﻴﺒﺮگ  ،ﮔﻴﺮﺷﻤﻦ  ،اﺷﭙﻮر ،ﮐﺮﻓﺘﺮ ،هﻮﺗﺴﻤﺎ ،
ﮔﺮوﺗﻔﻨﺪ  ،اﺷﺘﻮﻟﺰﻩ او رودرﻳﮕﺮ ؛ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ  ،ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ او ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﭘﻪ اړﻩ ﻟﻪ هﺮﺗﺴﻔﻠﺪ  ،اﺷﻤﻴﺖ او ﺁﺳﺘﺮوﻧﺎخ
ﭘﺮﺗﻪ د ﻧﻮرو ﻟﻴﺪ ﻟﻮري ﮔﻮډ او ﻣﺎت دﯼ! ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې دا دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﻧﻮﻣﻠﻴﮏ ﮐﯽ د وﻳﻞ ﺷﻮﻳﻮ ښﺎﻏﻠﻴﻮ ﻟﻴﺪﻟﻮرﯼ
ﻻ ﺗﺮاوﺳﻪ ﻧﻴﻤﮕړﯼ او وروﺳﺘﻨﻲ درې ﺗﻨﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن دي! د اﻳﺮان د ﺗﺄرﻳﺦ ﻟﻴﮑﻨﯥ  ،د اﻳﺮان د ﺗﺄرﻳﺦ ﺳﭙړﻧﯥ  ،د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ
اﻳﺮان د ﻟﺮﻏﻮﻧﺘﻮب د ﺳﭙړﻧﯥ اﻧﮕﻴﺰﻩ او دﻏﻪ هﻴﻮاد ﺗﻪ د اﺳﻼم د راﺗﮓ ﭘﺮ څﺮﻧﮕﻮاﻟﻲ ﮐﯥ د ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺌـﻴﻠﻴﺎﻧﻮ د ﺑﯥ ﺷﻤﻴﺮو
ﻟﻴﮑﻨﻮ د ﻣﻮﺧﻮ د ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ او د ﺗﻨﺪې رښﺘﻮﻧﯥ ډډﻩ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ را اﺧﻠﯥ ؟ ﺁﻳﺎ ﻳﻮازﻳﻨۍ ﻣﻮﺧﻪ د ﭘﻮهﯥ او رڼﺎ
ﺧﭙﺮول دي ؟ !
د ﭘﺎڼﯥ ﭘﺮﻣﺦ
دﻏﻪ ﻓﻠﻢ ﭼﯥ
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٣ﺗﺮ٧
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 راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ځﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

د ﭘﻮرﻳﻢ ﭘﻪ ﮐﺮﻏﯧړﻧﻪ ﭘﻴ ﻪ ﮐﯥ د وژل ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﺮ ﮐﯥ
ﻟﻮﻣړﻧۍ اوښﮑﻪ دﻩ  ،هﻐﻮ ﻟﺮﻏﻮﻧﻮاﻟﻮ ﺗﻪ ډاﻟۍ ﮐﻮو ﭼﯥ د ﻧﺎورﻳﻦ
ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻲ ورﺗﻪ د وﻳﺮژړا ﻟﭙﺎرﻩ هﯧڅ څﻮﮎ ژوﻧﺪﯼ ﭘﺮې ﻧﻪ ښﻮد

ﭘﻴﻞ او ﺳﺮﻳﺰﻩ
 ١وﻳﺎﻧﺪ  :د ﻳﻮې ﻧﻮې ﺳﺎﻳﻨﺴﻲ ﻧﻈﺮﻳﯥ ﭘﺮﺑﻨﺴ څﻴﺮوﻧﮑﻲ ﺑﺎور ﻟﺮي ﭼﯥ د ځﻤﮑﯥ ﭘﺮﻣﺦ د اﺳﺘﻮﮔﻨﯥ ﻮﻟﯥ ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ﺳﯧﻤﯥ
د ځﻤﮑﯥ د ﮔﺮدي ﭘﻪ دﻳﺮﺷﻮ درﺟﻮ او د ﺟﻐﺮاﻓﻴﯥ ﻟﻪ  ١٠ﺗﺮ  ۴٠درﺟﻮ د ﭼﻮرﻟﻴځ ﭘﻪ ﭘﺮاډﻩ ﮐﯥ ځﺎﯼ ﭘﺮځﺎﯼ دي ﭼﯥ د
اﻧﺴﺎﻧﻲ ژوﻧﺪ او اﺳﺘﻮﮔﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د َوړَﻧﺪې هﻮا او اوﺑﻮ ﺳﻴﻤﯥ ﺑﻠﻞ ﮐﻴ ي .دﻏﻪ ﺳﺎدﻩ ﺧﺒﺮﻩ ددې څﺮﮔﻨﺪوﻳﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ
اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﻠﻨﻴﺰو ﻮﻟﻨﻮ  ،د ﺧﭙﻞ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ  ،د ﺧﻮراﮎ د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ او د ځﺎن د دﻓﺎع ﻟﭙﺎرﻩ د وړﻧﺪې هﻮا او اوﺑﻮ او
د اﺳﺘﻮﮔﻨﯥ د ځﺎﯼ د ﺎﮐﻠﻮ او ﻏﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اړﻳﻨﻪ وړﺗﻴﺎ او ﭘﻮهﻪ درﻟﻮدﻟﻪ .اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ هﻤﺎﻏﻪ ﭘﻴﻠﻪ د ﺗﻤﺪن ﭘﻪ دﻏﻪ
ﭘَـﺮاډﻩ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻤﻨ ﻲ اړﻳﮑﻮ او ﮔﺮوهﻨﻮ ﺗﻪ د وداﻧﻴﻮ د ﺟﻮړوﻧﯥ د ﺁﺛﺎرو ﭘﻪ اﻧ ﻮر او ﻏ ﻏﺒﺮﮔﻮن ورﮐړﯼ دﯼ .ﻣﻮږ
ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ د ﻣﺠﺴﻤﻮ او ﻣﺰدﮐﻮﻧﻮ د دﻏﻮ ﻧﺨ ﯥ ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﯥ د اﺑﻮﻟﻬﻮل  ،د ﻓﺮﻋﻮﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ هﺮﻣﻲ ﺁراﻣ ﺎﻳﻮﻧﻮ  ،د
ﻟﻤﺮ د ﻟﻤﺎﻧ ﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺰدﮐﻮﻧﻮ او ﻳﺎ د راﻣﺴﻴﺲ ﭘﻪ ﻣﺠﺴﻤﻮ ﮐﯥ ووﻳﻨﻮ.
دﻏﯥ ﻣﺨﯧﻨﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻨﯥ ﺗﺎﺳﻮ د هﻐﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ د
ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ وداﻧﻴﻮ د ﺁﺛﺎرو ﻟﻴﺪﻧﯥ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻮ ﭼﯥ د
ﺗﻤﺪن ددﻏﯥ ﮐﺮښﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاډﻩ ﮐﯥ ﭘﺮاﺗﻪ دي :

د ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ او اﻳﺮان هﮏ ﭘﮏ ﮐﻮوﻧﮑﯥ زِﻗﻮرې
١

 ١ﻟﻪ اﮐﺪي ژﺑﻨﯥ ﭘﻪ اﺧځ ﭘﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﮐﯥ زﻳﮕﻮرات وﻳﻞ ﺷﻮي او ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﮐﯥ دﻳﻘـﻘـﻮرات او زﻗﻮرﻩ وﻳﻞ ﺷﻮې ،دﻏﻪ ﻧﻮم اﻳﺮاﻧﻲ ادب ﺗﻪ د روﻣﻦ
ﮔﻴﺮﺷﻤﻦ د ﻣﻘﺎﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻻرﻩ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ﭼﯥ د ﻟﻮړ ﻣﺎﻧﺎ ښﻨﺪي  .دا هﻐﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻪ ﺁﺳﻴﺎ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻟﻮړوځﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ هﻐﻮ ﺟﻮړو ﺷﻮﻳﻮ ﻟﻮړو وداﻧﻴﻮ ﺗﻪ وﻳﻞ
ﮐﻴﺪل ﭼﯥ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺧﺪاﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﻮړوﻟﯥ او ﻮﻟﻴﺰﻩ ﻣﺎﻧﺎ ﻳﯥ ﺁﺳﻤﺎن ﺗﻪ د ﺧﺘﻠﻮ ﻣﺎﻧﺎ دﻩ  ،اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ددﻏﻮ وداﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ
ﮐﻠﮑﻮ ډﺑﺮو او د واﻧۍ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﻮ ﺗﻮﮐﻮ څﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺖ] .ژ[
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ﭘﻪ ﺳﻮﻳﻞ ﺧﺘﻴ ﻪ ﺁﺳﻴﺎ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ﺁﺛﺎر
او ﻟﻪ هﻐﯥ ډﻟﯥ څﺨﻪ د ]ﺁﻧﮑﻮر[ ﻧﻪ ﻧ ﻠﻴﺪوﻧﮑﯽ ﻣﺰدﮎ

ﭘﻪ اﻧﺪوﻧﻴﺰﻳﺎ ﮐﯥ ﺑﯥ ﺳﺎري او د ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ
ﭘﺮاخ او ﺳﺘﺮ ﻣﺰدﮐﻮﻧﻪ

ﭘﻪ ﻣﻨ ﻨۍ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﯥ د ﻣﺎﻳﺎ د ﺗﻮﮐﻤﻮﻧﻮ د
را ﻮﻟﯧﺪﻟﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي ﻟﻪ ﮐﻮډو ډﮎ ﭘﻮړۍ
ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﻣﺰدﮐﻮﻧﻪ
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ﭘﻪ هﻨﺪ ﮐﯥ د ﺑﻮدا ﺑﯥ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﻣﺠﻤﺴﯥ
او ﻣﺰدﮐﻮﻧﻪ

ﭘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﮐﯽ دﺳﻮروﮐﯽ ﻟﻪ ﺗﻤﺪﻧﻪ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﻮﯼ ﺁﺛﺎر

ﻟﺒﻨﺎن

ﺳﻮرﻳﻪ

اردن

دروﻣﯽ -ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﻴﺖ وداﻧﯽ او د ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﯽ
د ﻣﺠﺴﻤﯽ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺑﯽ ﺳﺎرﯼ هﻨﺮﯼ
ﻧﻮرﺑﻴﺎ
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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!
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