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ژﺑﺎړﻩ او هڅﻪ :رﺣﻤﺖ ﺁرﻳﺎ

د هﯧڅﭽﺎ د واﮐﻤﻨۍ ﮔﺪۍ ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻠﻢ ﻟﻨډﻩ ﮐﺘﻨﻪ
څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ

د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د هﺮې ﺑﺮﺧﯥ ارزوﻧﻪ
ﻟﻮﻳﺪﻳځ دﻳﻮال
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮر ﭘﻴﺮار  :ﮐﻪ د اﻳﺮان اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺗﻪ وﮔﻮرو ﻧﻮ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﺪ د اﻳﺮان ﭘﻪ هﯧ ﮔﻮټ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﻮﻣﻲ وداﻧۍ ﻧﻪ
ﺷﻮ ﺑﻠﻼﯼ .ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻮل اﻳﺮان ﮐﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻟﻪ وداﻧۍ ﻣﺨﮑﯥ او ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻠﻪ ډﺑﺮﻳﻨﻪ وداﻧۍ ﻳﺎ د ډﺑﺮﻳﻨﻮ
وداﻧﻴﻮ ﻮﻟﮕﻪ ﻧﻪ ﻟﺮو .ﮑﻪ اﻳﺮان داﺳﯥ ﻳﻮ ﺎ ﻮﺑﯽ دﯼ ﭼﯥ د ﺗﻮدوﺧﯥ درﺟﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺷﭙﻪ او ورځ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺷﻠﻮ درﺟﻮ
ﭘﻮرې ﮐ ﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ ي .د دوﺑﻲ او ژﻣﻲ ﺗﺮﻣﻨځ د ﺗﻮدوﺧﯥ درﺟﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ  ۴٠درﺟﻮ ﭘﻮرې ﮐ ﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ ي .ﭘﻪ
دﻏﺴﯥ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐﯥ څﻮﮎ ډﺑﺮﻳﻨﯥ وداﻧۍ ﻧﻪ ﺟﻮړوي .ﮑﻪ ډﺑﺮې د ﺳړ ﺖ او ﺗﻮدوﺧﯥ ﻟﻴ دووﻧﮑﻲ دي .ﭘﻪ
داﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺗﻮدوﺧﯥ د درﺟﯥ دوﻣﺮﻩ ﻟﻮړ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺷﺘﻪ څﻮﮎ د ډﺑﺮﻳﻨﻮ وداﻧﻴﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ذهﻨﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي
او ان ﺗﺮ ﻻ اوﺳﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﭘﻪ ﺎﻧﮕړې ﺗﻮﮔﻪ هﻐﻪ ﻓﻮرﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ ﮐﺎرَول ﺷﻮي دي ﻣﻠﻲ او ﺑﻮﻣﻲ
ﻓﻮرﻣﻮﻧﻪ ﻧﻪ دي  ،ﻧﻪ ﻣﺨﻴﻨﻪ ﻟﺮي او ﻧﻪ هﻢ ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﺎ ﺟﻮړ ﮐړي دي  ،ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ وروﺳﺘﻪ
هﯧﭻ ﭼﺎ د وداﻧﻴﻮ ﭘﺮﻣﺦ ﻧﻪ هﻐﻪ ﻏﻮاﻳﺎن  ،ﻧﻪ زﻣﺮﻳﺎن او ﻧﻪ ﮔﻮزﻧﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي دي .دﻏﻪ ﻓﻮرﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ وﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي او ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻳﯥ د ﻟ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻳﻮﻧﺎن او
روم ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي .ﭘﻪ دې ﺗﻮﭘﻴﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ  ،ﻳﻮﻧﺎن ﻳﺎ روم ﻟﻪ ﻣﻌﻤﺎرﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴ ئ هﻠﺘﻪ ﺗﺎﺳﻮ
ﻟﻪ داﺳﯥ ﻃﺮﺣﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴ ي ﭼﯥ د ﺟﻮړ ﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﻮﻟﯥ ﻟﻮﻣړﻧۍ ارزوﻧﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺷﻮې وي  ،د
ﻃﺮﺣﯥ د ﻮ ﻮ وﻳﺸﻨﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي  ،د هﻐﯥ د ﭘﺴﻮﻟﻨﯥ او ﮑﻼ ﻃﺮﺣﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﮐﻴ ي  ،هﺮﻩ ﭘﺨﺴﻪ ﻳﯥ ﺟﻼ ﺟﻼ
ﺷﻤﻴﺮل ﮐﻴ ي  ،دا ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﻳﻮې ﺳﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي ﺑﻠﮑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ دﻳﻮال ﮐﯥ هﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل
ﮐﻴ ي .هﺮﻩ ﭘﺨﺴﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺟﻮړﻳ ي  ،ﺷﻤﻴﺮﻩ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﮕﻮل ﮐﻴ ي  ،هﺮ ﭘﺨﺴﻪ د وهﻞ ﺷﻮې ﻧﺨ ﯥ ﭘﺮﺑﻨﺴ
ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﮔﺎوﻧډۍ ﭘﺨﺴﯥ ﺳﺮﻩ ﻧ ﻠﻮل ﮐﻴ ي او دﻳﻮال ﺑﺸﭙړﻳ ي .ﭘﺎم ﻣﻮ دﯼ .هﻤﺪا ډول ﺳﺘﻨﻪ  .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ
ﺧﺒﺮې ﺳﺮ ﻧﺴﮑﻮرې دﻩ .ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻮل ﺧﺎم ﺗﻮﮐﻲ دي  ،ﻧﻪ ﻳﯥ ﺑڼﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ  ،ﻧﻪ ﺗﺮا ﻞ ﺷﻮي هﺮﻩ ﻮ ﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ
ﺣﺠﻤﻮﻧﻪ او ﺑـُﻌﺪوﻧﻪ ﻟﺮي .دﻟﺘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ ډﺑﺮﻳﻦ ﻏﺎ ﻲ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺎﯼ ﺷﻮي او داﺳﯥ دﻳﻮال ورڅﺨﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ ﭼﯥ
ﻧﻪ ﺑڼﻪ ﻟﺮي او ﻧﻪ ﻓﻮرم .دﻏﻪ ډول ډﺑﺮﻳﻦ ﺷﮑﻠﻮﻧﻪ د ﻳﻮﻩ ﻓﻮرم ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻮﻣﻲ  ،د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﺁس ﮐﮑﺮﻩ ،
ﻟﻮﻣړﯼ ﺧﺎﻣﯥ ډﺑﺮې ﻳﯥ را ﻮﻟﻴ ي او وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺻﻠﻲ ﺎﯼ ﮐﯥ ﺎﯼ ﭘﺮ ﺎﯼ ﮐﻴ ي ﻳﺎ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﺎﻣﯥ
ډﺑﺮې څﺨﻪ ﻳﻮ دﻳﻮال ﺗﺮا ﻞ ﮐﻴ ي.
١وﻳﺎﻧﺪ:
ددﻏﯥ ﺧﺒﺮې د ﭘﻮهﻴﺪا ﻟﭙﺎرﻩ د ﻟﻮﻳﺪﻳځ دﻳﻮال ﺧﻮا ﺗﻪ ور ﻮ.
د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ډﻳﺮي ﻧﻨﺪارﭼﻴﺎن ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ددﻏﯥ
ﻮﻟﮕﯥ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻴﺮ وﮔﻮري د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ اﻧﮕړ ﺗﻪ
ﻧﻨﻮ ﻲ .دﻏﻪ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ د وﻳﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ډﻳﺮ ﺷﻴﺎن ﻟﺮي.
ان د هﻐﻮﯼ ﭘﻪ څﻴړﻟﻮ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ
ﻣﻌﻤﺎرۍ او ﻧﻮر ﺑﺮﺧﻮ ﭘﻮﻩ ﺷﻮ .ددﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ څﻴړﻧﻪ څﺮﮔﻨﺪوي
ﭼﯥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ هﯧڅﮑﻠﻪ ﻧﻪ وو ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ  ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ درﺷﻞ ﻧﻪ وي ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ او ﮔ ﻪ
اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ وو ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮﯼ ﻧﻮ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﻧﻮرو
ﺑﺮﺧﻮ ﭘﻪ ارزوﻧﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﭘﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ رﺳﻴ و؟

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٥
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 ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﻣﻮزﻳﮏ
ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻮ ﭼﯥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ] رﺣﻤﺖ[ د
ﻏﺮﻩ ﭘﻪ ﻟﻤﻨﻪ ﮐﯥ ﭘﺮوت دﯼ .ددې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې
ﻣﺎ ۍ د هﻮارې ﺗﺨﺖ ﻤﮑﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺟﻮړﮐړي ﻧﻮ ﻟﻮﻣړﯼ ﺑﻪ ﻳﯥ د
ﭘـَﻐـﻨﻮ ﭘﻪ وهﻠﻮ د ﻏﺮﻩ ﻟﻤﻨﻪ هﻮارﻩ ﮐړﻩ او د ﻏﺮﻩ د ﻟﻤﻨﯥ اﺿﺎﻓﻲ
ﺑﺮﺧﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﺮا ﻠﻮ ﭘﺎﮐﯥ او ﻳﻮ ﻣﺨﯥ ﮐړې .دﻟﺘﻪ ] ﻻﻧﺪﻧﯽ
اﻧ ﻮر[ هﻢ ﺗﺎﺳﻮ ﮔﻮرئ ﭼﯥ ددﻳﻮال ﭘﺮﻣﺦ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ او ﺗﺮا ﻠﻮ او
د ډﺑﺮﻳﻨﻮ ﭘﺨﺴﻮ اﻳ ﻮدﻟﻮ ﻟړۍ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې ﺧﻮ دﻳﻮال ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﭘﺴﻮر او اوږدواﻟﻪ ﮐﯥ ﻧﺎﺑﺸﭙړ ﭘﺮﻳ ﻮدل ﺷﻮﯼ دﯼ .ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻮ ﭼﯥ
ددﻏﻪ دﻳﻮال ﭘﺮﻣﺦ ﭘﺎﺗﯥ ډﺑﺮﻳﻨﯥ ﺗﺨﺘﯥ ﭼﯥ د ﻏﺮﻩ ﻟﻪ ﻟﻤﻨﯥ څﺨﻪ
راوړل ﺷﻮي دي هﯧڅﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړل ډول ﻧﻪ دﯼ ﺗﺮا ﻞ ﺷﻮﯼ او
ﻧﻪ ﭘﺎﮐﯥ ﺷﻮې دي .دﻏﻪ ډﺑﺮﻳﻨﯥ ﭘﺎ ﯥ د ﻟﻮﻳﺪﻳځ دﻳﻮال ﻟﻪ زړﻩ څﺨﻪ
د ﺑﻴﻠﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ وې ﭼﯥ د هﻐﻮﯼ د ﺑﻴﻠﻮﻟﻮ  ،ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ او
ﺗﺮا ﻠﻮ ﮐﺎر هﻤﺪاﺳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺮﻳ ﻮدل ﺷﻮﯼ دﯼ.

ﻣﻮزﻳﮏ  ١٠ﺛﺎﻧﻴﯥ

دﻏﻪ دﻳﻮال ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻴ دې ﮐﻴﺪﻟﻮ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ د ﻗﻠﻤﻮﻧﻮ
ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي ﺁﺛﺎر ﭘﻪ څﺮﮔﻨﺪﻩ وﮔﻮرو .دﻏﻪ ﺁﺛﺎر
څﺮﮔﻨﺪوي ﭼﯥ د ډﺑﺮﻳﻨﻮ ﺗﺨﺘﻮ ﭘﺮﻣﺦ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﻪ ﮐﺎر
ﺑﻮﺧﺖ ول ﺧﻮ ﮐﺎر ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﺎ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل
ﭘﺮﻳ ﻮدﻟﯽ دﯼ.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٢ﺗﺮ٥
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 ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﻣﻮزﻳﮏ
د ﻳﺎدوﻟﻮ وړﻩ دﻩ ﭼﯥ د ﻏﺮﻩ د ﻟﻤﻨﯥ ډﺑﺮې ﻟﻪ
ﻣﻨ ﻪ ﻧﻪ وړل ﮐﻴﺪﻟﯥ  ،ﺗﺮ وﺳﯥ وﺳﯥ هڅﻪ ﮐﻴﺪﻟﻪ
ﭼﯥ ﻟﻪ اﺿﺎﻓﻲ ډﺑﺮو څﺨﻪ ﮔ ﻪ واﺧﻠﻲ .ﻟﻪ دﻏﻮ
ډﺑﺮو څﺨﻪ ډﺑﺮﻳﻨﯥ ﭘﺨﺴﯥ ﺟﻮړﯦﺪﻟﯥ  ،ﻟﻪ دﻏﻮ
ﭘﺨﺴﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ
او ان ﭘﻪ دﻏﻪ دﻳﻮال ﮐﯥ ﮔ ﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻪ .ددﻏﻮ
ډﺑﺮﻳﻨﻮ ﭘﺎ ﻮ ﭘﺮﻣﺦ د ﺗﻴﺸﻮ ﺁﺛﺎر وﻳﻨﻮ ﭼﯥ هڅﻪ
ﮐﻴﺪﻟﻪ ﺳﻤﯥ را واﻳﺴﺘﻞ ﺷﻲ .د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ډول ﺗﺎﺳﻮ
دﻟﺘﻪ وﻳﻨـﺊ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ډﺑﺮې ﺗﻪ ﺗﺎوان
ورﺳﻴ ي ﺣﺠﺎر ﻏﻮ ﺘﻞ د ﮐﺎ ﻲ ﻟﻪ زړﻩ څﺨﻪ
ډﺑﺮﻳﻨﻪ ﭘﺎ ﻪ ژوﻧﺪۍ او ﺳﻤﻪ را وﺑﺎﺳﻲ  ،دﻏﻪ ان
ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ د ﻗﻠﻢ ﻟﻪ هﻐﻮ ﺿﺮﺑﻮ څﺨﻪ وﻣﻮﻣﻮ
ددﻏﯥ ﭘﺨﺴﯥ ﭘﺮ ﺷﺎ وهﻞ ﺷﻮي دي.
ﻣﻮزﻳﮏ  ٧ﺛﺎﻧﻴﯥ
ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې دا دﻩ ﭼﯥ د ﻏﺮﻩ د ﻟﻤﻨﯥ ﭘﻮرﺗﻨۍ ﺑﺮﺧﯥ
ﺗﻪ د رﺳﻴﺪا ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﺎﻧﺘﻪ ﭘﻮړۍ ﺟﻮړوﻟﯥ .ددﻏﻪ دﻳﻮال
ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﯥ ډﻟﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺘﯥ وې .هﺮې ډﻟﯥ
ﺎﻧﺘﻪ ﺑﻴﻠﻪ ﺑﻴﻠﻪ ورهڼﻪ ﻳﺎ ﻣﻬﺎرت درﻟﻮد او د دﻳﻮال د
ﻳﻮې ﺎﻧﮕړې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﻳﯥ د ﮐﺎر دﻧﺪﻩ درﻟﻮدﻟﻪ
ﺗﺮڅﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ هﻮار او ﭘﺎﮎ دﻳﻮال ﺟﻮړ ﺷﻲ.

د ﻧﺎ ﺗﺮا ﻞ ﺷﻮﻳﻮ ډﺑﺮو ﻟﻤﻨﻪ ﭼﯥ اﻧ ﻮروﻧﻪ ﻳﯥ ان ﻟﻪ
ﺧﺎورو ﻟﻴﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮي څﺮﮔﻨﺪﻩ دﻩ.
دﻏﻪ دﻳﻮال ﻟﻪ ډﻳﺮو ﭘﺨﻮا وﺧﺘﻮﻧﻮ هﻤﺪاﺳﯥ وو ،د ﻗﻠﻢ
ﻟﻪ څﻮﮐﯥ راﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې ﻧﺨ ﯥ څﺮﮔﻨﺪوي ﭼﯥ ﻳﻮ
دﻳﻮال ﭘﻪ څﻪ ډول ﭘﺎﮐﻴﺪﻩ  ،د دﻳﻮال د ﭘﺎﮐﻴﺪﻟﻮ او د
ډﺑﺮو د ﺑﻴﺮﺗﻪ وړﻟﻮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘړاو ﭘﻪ ﭘړاو ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪﻩ.
ﺗﺎﺳﻮ ﮔﻮرئ ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﻨۍ ډﺑﺮﻳﻨﻪ ﭘﺨﺴﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﺷﻮې او
ﮐ ﺘﻨۍ ﭘﺨﺴﻪ ﮐﺮار ﮐﺮار د وړاﻧﺪې وروﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ
دوﻩ ﭘړاووﻧﻪ ﻴﻲ او ﭘﺎﮐﻴﺪل ﻳﯥ هﻢ ﭘﻪ دوﻩ وو ﺑﻴﻼ
ﺑﻴﻠﻮ ﻗﻠﻤﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮي دي.

ﻣﻮزﻳﮏ  ۵ﺛﺎﻧﻴﯥ
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ﺧﻮ د ډﺑﺮﻳﻨﻮ ﭘﺨﺴﻮ او د هﻐﻮﯼ د ﻳﻮ ﻣﺨﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﻟړۍ
ﭘﻪ دې ډول وﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﻮرﺗﻨﯥ ﭘﺨﺴﯥ څﺨﻪ ﭼﯥ د
ﭘﺎﮐﻴﺪﻟﻮ ﮐﺎر ﻳﯥ ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ وو د هﻐﯥ د ﻣﺨﯥ د
هﻮاروﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ څﻮ ﭘﺮاډې اﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮي ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ
څﻨډې د ﮐ ﺘﻨۍ ﭘﺨﺴﯥ ﭘﻪ ﺗﺮا ﻠﻮ ﭘﻴﻞ وﮐړ.

ﻣﻮزﻳﮏ  ١٨ﺛﺎﻧﻴﯥ

ﻣﻮږ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ دﻏﻪ ﻧﺨ ﯥ د ﻟﻮﻳﺪﻳځ دﻳﻮال ﭘﻪ ﻮﻟﻮ
ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ وﮔﻮرو .دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻟ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ ﭘﻮﻩ
ﺷﻮ ﭼﯥ د دﻳﻮال د ﻲ ﻻس د ﺗﺮا ﻠﻮ ﮐﺎر د هﻐﯥ
ﺗﺮﮐﻴڼﯥ ﺧﻮا ﻳﻮ ﭘړاو ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻠﻠﯽ دﯼ .ﭘﻪ وروﺳﺘﻨﻲ
ﭘﺮاو ﮐﯥ دواړﻩ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ د ﺎﻧﮕړو ا َوزارو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﺎﮎ او ﻳﻮ ﻣﺨﻲ ﮐﻴﺪل.

ﻣﻮزﻳﮏ  ٣ﺛﺎﻧﻴﯥ
د ﻟﻮﻳﺪﻳځ دﻳﻮال د ﮐﺎر د ﻧﺎﺗﺮا ﻞ ﮐﻴﺪﻟﻮ د ﮐﺎر ﻟړۍ د هﻐﻪ ﭘﻪ هﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي.
ﻣﻮزﻳﮏ
ان د ﻗﻠﻤﻮﻧﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې ﻧﺨ ﯥ ددې څﺮﮔﻨﺪوﻳﻪ دﻩ ﭼﯥ ﮐﺎرﮔﺮان د هﻐﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺖ ول او ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﻳﯥ ﭘﻪ
ﻧﺎﺑﺸﭙړﻩ ډول ﭘﺮې اﻳ ﯽ دﯼ .د ﺗﺮا ﻠﻮ ﭘﻪ وروﺳﺘﻲ ﭘړاو ﮐﯥ د ﻗﻠﻤﻮﻧﻮ دﻏﻪ ﻧﺨ ﯥ ﭘﺎﮐﻴﺪﻟﯥ.
ﻣﻮزﻳﮏ
اﻟﺒﺘﻪ د هﻐﻮ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭼﯥ ﮐﺎر ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﯽ دﯼ دﻏﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻪ ډول را
څﺮﮔﻨﺪﻳﺪﻻﯼ ﺷﻲ .د ﺑﯧﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ددﻏﻪ دﻳﻮال د ﺗﺮا ﻠﻮ ﮐﺎر ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ ﺧﻮ د هﻐﻪ د ﮔﺎوﻧډي دﻳﻮال ﮐﺎر ﺗﺮ څﻠﻮرﻣﯥ
ډﺑﺮﻳﻨﯥ ﭘﺨﺴﯥ ﭘﻮرې ﻧﻪ دﯼ ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ.
ﻣﻮزﻳﮏ
ﺑﺎﻳﺪ ور ﻏﺒﺮﮔﻪ ﮐړو ﭼﯥ ډﺑﺮو ﭘﺮﻣﺦ راﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻮي اﺳﺘﺮوﻧﻪ د وﺧﺖ ﺗﻴﺮﻳﺪا ﻧﻪ دي ﺟﻮړ ﮐړي ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻳﻮ ﻧﺨ ﻮ ﺗﻪ
ﭘﻪ ﮐﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ول ﭼﯥ د دﻳﻮال ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﺎﮎ ﺷﻲ ﺧﻮ د ﭘﺎﮐﻴﺪﻟﻮ ﮐﺎر ﻳﯥ هﯧ وﺧﺖ ﻧﻪ دﯼ ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ.
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ﻣﻮزﻳﮏ
د ﻟﻮﻳﺪﻳځ دﻳﻮال ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د ﻧﺎﺗﺮا ﻞ ﮐﻴﺪا ﻧﺨ ﯥ ﭘﻪ هﺮ ﺎﯼ ﮐﯥ وﻳﻨﻮ .ﺧﻮ د ورﺳﺘﻴﻨﻮ درو ] [٣ﭘﺨﺴﻮ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ
ﻳﯥ ﭘﻪ څﺮﮔﻨﺪﻩ ﻟﻴﺪﻻﯼ ﺷﻮ.
ﻣﻮزﻳﮏ

دﻏﻮ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﭘﺎ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ
ﮐﻴ ي .داﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﻣﺎ ۍ ﭼﯥ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ دروازﻩ ﻳﯥ
دوﻣﺮﻩ ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎوې وﻟﺮي ﺁﻳﺎ د ﮔ ﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﺮ
ﻟړۍ ﭘﻮرې رﺳﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ .؟

ﻣﻮزﻳﮏ
ﻣﻮزﻳﮏ  ١٧ﺛﺎﻧﻴﯥ
هﻐﻪ ﻣﺎ ۍ ﭼﯥ د هﻐﯥ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ د درﺷﻞ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﺎر ﻧﺎﺑﺸﭙړ وي  ،ﭘﻪ څﻪ ډول ﺑﻪ ﭘﻪ هﻐﯥ ﮐﯥ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﯥ ﻟﻤﺎﻧ ﻨﯥ او
ﺟﺸﻨﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪل؟
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!
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