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ژﺑﺎړﻩ او هڅﻪ :رﺡﻤﺖ ﺁرﻳﺎ

د هﯧڅﭽﺎ د واﮐﻤﻨۍ ﮔﺪۍ ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻠﻢ ﻟﻨډﻩ ﮐﺘﻨﻪ
ﭘﻨ ﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ

ﭙﻭړۍ

د ﻟﻮﻳﺪﻳ دﻳﻮال ﻟﻪ ﻨﺪې ﺨﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﻮ ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺱﺘﻪ د ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻮﻟﮕﻲ ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﭘﻮړﻳﻮ ﺗﻪ رﺱﻴ و .ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺗﻪ د
ﻧﻨﻮﺗﻠﻮد ﭘﻮړﻳﻮ ﭘﺮﻣﺦ هﯧ ډول ﭘﺴﻮﻟﻨﻪ ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي .دﻟﺘﻪ
ﻳﻮازې دډﺑﺮو ﭘﺮﻳ ې ﻮ ﯥ ﭘﺮ ﻳﻮ ﺑﻞ اﻳ ﻮدل ﺷﻮي او ﭘﻮرﺗﻪ
ﺗﻠﻠﻲ دي .ﭘﺮدﻏﻮ ﭘﻮړﻳﻮ د ﺡﺠﺎرۍ د ﮐﺎر ﻧﺸﺘﻮاﻟی چﯥ ﻣﻴﻠﻤﻪ ﺑﻪ
ورﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺎ ﻴﻮ ﻮﻟﮕﯥ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮت ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮑﺎري.

ﻣﻮزﻳﮏ  ١٠ﺛﺎﻧﻴﯥ

ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮر  :وﮔﻮرئ! ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ
ﺑﻨﺴ ﮐﯥ د ﮑﻼ او ﺡﺠﺎري ﺑﺮﺑﻨﺴ
اﻳ ﻮدل ﺷﻮﯼ دﯼ ؛ ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ چﯥ
ﻏﻮ ﺘﻲ ﻳﯥ دي د ډﺑﺮﻳﻨﻮ اﻧ ﻮرﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې
ﭘﺮ ﻧﻨﺪارچﯥ اﻏﻴﺰﻩ وﺷﻴﻨﺪي .ﭘﺎم ﻣﻮ دﯼ؟
ﺡﺎل دا چﯥ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﭘﻮړۍ هﯧ ډول
ﭘﺴﻮﻟﻨﻪ او ﮑﻼ ﻧﻪ ﻟﺮي.
ﮑﻪ د ﻣﻴﻠﻤﻪ ﻳﺎ د ﺱﻴﻼﻧﻲ ﺗﺮ اﻏﻴﺰې ﻻﻧﺪې راﺗﻠﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ هﻤﺪﻏﻪ
ﮑﻲ را ﭘﻴﻞ ﺷﻲ .ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ چﯥ ﭘﻮړۍ ﺑﺎﻳﺪ ډﻳﺮې ﮑﻠﯥ وي ،
اﻏﻴﺰﻩ ﺷﻴﻨﺪوﻧﮑﻲ اﻧ ﻮروﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﻟﺮي ﻳﺎ ﻟ ﺗﺮ ﻟ ﻩ داﺱﯥ ﺷﻴﺎن
وﻟﺮي چﯥ ﻧﻦ ﻳﯥ ﻣﻮږ ] اهﻮرا ﻣﺰدا[ ﺑﻮﻟﻮ او د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ
ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻴﺪل ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ  ،او ﻳﻮ ﻟﻪ دﻏﻮ ﭘﺴﻮﻟﻨﻮ ﺨﻪ
ﭘﻪ ﻏ ﺡﺠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دﻏﻮ ﭘﻮړﻳﻮ ﮐﯥ هﻢ واﯼ  ،ﻳﺎ د ﻪ راﻏﻼﺱﺖ
ﻳﻮﻩ ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﻪ واﯼ  ،ﻳﺎ داﺱﯥ ﻧﻮرې ﺑﻴﻠﮕﻲ او اﻧ ﻮروﻧﻪ چﯥ دﻏﯥ
ﻮﻟﮕﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻪ ﻟﻮﻣ ي ﮔﺎم ﮐﯥ رﺱﻤﻲ ﺑ ﻪ ور ﮐ ې واﯼ.
دا ﺷی ﻧﺸﺘﻪ .دا چﯥ ﻧﺸﺘﻪ ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻪ دﻩ چﯥ هﺮو ﻣﺮو ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
هﻤﺪې ﺑ ﯥ واﯼ ﻳﺎ ﻧﻪ واﯼ .ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﭘﻮړﻳﻮ ﻓﻮرم هﻤﺪاﺱﯥ دﯼ ،
ﻻ ﺗﺮاوﺱﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺎﻣﯥ ډﺑﺮې ﻳﻮ ﭘﺮ ﺑﻞ اﻳ ﻮدل ﺷﻮي دي  ،ﻳﺎ
ﻧﺎﺑﺸﭙ ې ﺷﻮې ﺡﺠﺎرۍ ؛ دا ﻮل ددې ﮑﺎروﻧﺪﯼ دي چﯥ د
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٩
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺱﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺱﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﭘﻮړﻳﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﺎر د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪا ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﭘ او ﮐﯥ وو  ،ﻟﻪ دﻏﻮ ﭘﻮړﻳﻮ ﺨﻪ د ﮐﺎر د ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ
ﮐﻴﺪﻩ چﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﮐ ﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺗﻠﻞ او ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ول چﯥ د ﭘﺴﻮﻟﻨﯥ ﮐﺎر ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ ﺱﺮﺗﻪ ورﺱﻮي .دﻟﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﺷی
را ﻳﺎد ﮐ م چﯥ د ﭘﻮړﻳﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﯥ ﺧﺒﺮې وﻳﻞ ﺷﻮي دي دوﯼ واﻳﻲ ﻴ ﯥ ﭘﻮړۍ ﮑﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل
ﺷﻮي وې چﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﺁﺱﺎﻧﻮ دﻏﯥ ﻮﻟﮕﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ .داﺱﯥ ﻣﻨ ﺘﺸﯥ ﺧﺒﺮې دي ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻪ ﻟﺮي ؛ هﯧ
ﻮﮎ ﭘﻪ ﺁس ﻟﻪ ﭘﻮړﻳﻮ ﭘﻮرﺗﻪ ﻧﻪ ﻲ  ،ﭘﺎم ﻣﻮ دﯼ؟ دا د ﺁس ﻻرﻩ ﻧﻪ دﻩ .ﭘﻪ ﺎﻧﮕ ې ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ وداﻧۍ ﮐﯥ.
ﭘﻮړۍ ﮑﻪ ډﻳﺮې ﻴ ﯥ وي چﯥ ﭘﻪ ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﮐﯥ د وداﻧﻴﺰو ﺗﻮﮐﻮ ﻟﮑﻪ ﻏ ﯥ ډﺑﺮې ﻳﺎ ﻧﻮر ﺷﻴﺎن چﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د
وداﻧﻴﻮ د وداﻧﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ راوړل ﮐﻴﺪل ﻟﻪ هﻤﺪﻏﻮ ﭘﻮړﻳﻮ ﺨﻪ ﭘﻪ ﺁﺱﺎﻧۍ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﺸﻮﻟﯥ  ،د ﭘﻮړﻳﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺷﮕﯥ
اچﻮﻟﯥ او ﻳﻮ ﻮﻳﻨﺪﻩ ﻮړﯼ ﺑﻪ ﻳﯥ ور ﺨﻪ ﺟﻮړ ﮐ او ﺷﻴﺎن چﯥ ډﻳﺮې وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺱﺘﺮ ﮐﺎ ﻲ ول ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ـَﻮﻟﻮ او
ﮐﺸﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺁﺱﺎﻧۍ ﭘﻮرﺗﻪ وړل .ﮑﻪ د وداﻧۍ اﻧﮕ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ډﺑﺮو ﮐﺎن ﻧﻪ ﻟﺮي  ،د ډﺑﺮو ﮐﺎن د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﺮوت دﯼ .ددې ﻟﭙﺎرﻩ چﯥ د ﺗﻮﮐﻮ د وړﻟﻮ او ﻟ د چﺎرې ﻳﯥ ﺁﺱﺎﻧﻪ ﮐ ې وي  ،ﻧﻮ ﭘﻮړۍ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ دې ډول
ﺟﻮړې ﮐ ې.
 ١وﻳﺎﻧﺪ
ﻟﻪ دې ﺱﺮﻩ ﺱﺮﻩ ﮐﻪ ﭘﻮړﻳﻮ ﺗﻪ وﮔﻮرو ﻧﻮ وﻳﻨﻮ چﯥ د هﻐﻮﯼ د ﺗﺮا ﻠﻮ د ﮐﺎر ﻟ ۍ ﻧﻴﻤﮕ ې دﻩ.
ﻣﻮزﻳﮏ  ٣ﺛﺎﻳﻨﯥ
د ﭘﺎﺗﯥ ﭘﻮړﻳﻮ ﭘﺮﻣﺦ ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ وﻳﻨﻮ چﯥ ﻻ ﺗﺮاوﺱﻪ ﻧﻪ دي ﺗﺮا ﻞ ﺷﻮي  ،دﻟﺘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﭘـَـ ــَﻪ ﮔﻮرو چﯥ ﻻ ﺗﺮ
اوﺱﻪ ﻧﻪ دﻩ ﺗﺮا ﻞ ﺷﻮې.
ﻣﻮزﻳﮏ

ﺁﻳﺎ اوس ﺑﻪ ﻳﯥ ﻮﮎ وﻣﻨﻲ چﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا
ﮐﺎرﮔﺮان د ﭘﻮړﻳﻮ ﭘﺮﻣﺦ ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺖ ول او ﻟﻪ
ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ هﻢ راﺗﻠﻞ او دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ
ﺟﺸﻨﻮﻧﻪ او ﺎدۍ ﮐﻮﻟﯥ ؟

ﻣﻮزﻳﮏ

ﺩ ﻭﻟﺴﻭﻨﻭ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ،ﺩﺭﻭﺍﺯ ِﻩ ﻤﻠل
ﻟﻪ ﭘﻮړﻳﻮ ﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪا ﻣﻮږ ﻳﻮ ﺑﻞ اﻧﮕ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ﻮ چﯥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ دروازﻩ دﻩ او د وﻟﺴﻮ دروازﻩ ﻳﺎ درواز ِﻩ
ﻣﻠﻞ ﺑﻠﻞ ﮐﻴ ي .ﭘﻪ دﻏﻪ دروازﻩ ﮐﯥ چﯥ ﻟﻮﻣ ﻧی ﺷی ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺱﺘﺮﮔﻮ ﺷﻲ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ او دﺑﺎﻧﺪې وﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻻرو ﮐﯥ اﻳ ﻮدل ﺷﻮي
اﺱﻔﻨﮑﺴﻮﻧﻪ دي .ﮐﻪ دﻏﻪ اﺱﻔﻨﮑﺴﻮﻧﻪ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د ﭘﺮﺗﻢ او ﻟﻮﻳﻮاﻟﻲ د ﻧﺨ ﻮ ﮑﺎرﻧﺪوﯼ وي  ،ﺁﻳﺎ د ﺱﺘﺮواﮐﺎﻧﻮ د ﻟ ۍ د
اﻋﺘﺒﺎر ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮازې هﻤﺪا اﺱﻔﻨﮑﺴﻮﻧﻪ دي؟ دا ﺑﺎﻳﺪ هﻴﺮﻩ ﻧﻪ ﮐ و چﯥ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د اﺱﻔﻨﮑﺴﻮﻧﻮ دﻏﻪ ﻃﺮﺡﯥ ﺩ ﻫﻐﻭ ﻁﺭﺤﻭ
ﻟﻪ ﻣﺨﯥ اﺧﻴﺴﺘﯥ دي چﯥ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺱﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ډﻳﺮو ﭘﺨﻮا وﺧﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮﻳﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﻴﺪل .د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ اﺱﻔﻨﮑﺴﻮﻧﻪ د هﻐﻮ
ﻧﻮﻳﻮ اﺱﻔﻨﮑﺴﻮﻧﻮ د ﻃﺮﺡﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﮐﺎﭘﻲ ﺷﻮي چﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻟﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻴ ۍ ﭘﻴ ۍ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺱﻴﻤﻪ ﮐﯥ
ﺟﻮړﻳﺪل .ان دارﻳﻮش ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ  ،ﺧﭙﻠﻪ ږﻳﺮﻩ ﭘﻪ هﻐﻪ ډول اوﺑﺪﻟﻪ چﯥ ﻣډل ﻳﯥ ﺱﻠﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺱﻴﻤﻪ ﮐﯥ دود وو.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٢ﺗﺮ٩
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺱﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺱﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de
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دﻏﻪ ډﺑﺮﻳﻦ اﻧ ﻮر چﯥ زﻣﻮږ ﻟﺮﻏﻮﻧﭙﺎﻻن ﻳﯥ د
رزﺗﺸﺘﻴﺎﻧﻮ ﺧﺪاﯼ ﺗﻪ ورﺱﭙﺎري  ،د ﺁﺷﻮرﻳﺎﻧﻮ د
ﺧﺪاﯼ دﯼ.

ﮐﻪ ﻟﻪ دﻏﻮ ﺧﺒﺮو ﺗﻴﺮ ﺷﻮ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎم وﮐ و
چﯥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ دروازﻩ هﻢ
هﻴڅﮑﻠﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺸﭙ ﻩ ﺷﻮې دروازﻩ ﻧﻪ وﻩ او
ﭘﻪ ﻧﺎﺑﺸﭙ ﻩ او ﻧﻴﻤﮕ ې ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺡﺎل
ﭘﺮﻳ ﻮدل ﺷﻮې دﻩ .ﺧﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې چﯥ
د دوازې د ﻧﻴﻤﮕ ﺗﻴﺎوو ﭘﺮ دﻻﻳﻠﻮ وﻏ ﻳ و
را ﻲ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﭘﺮ دروازې ﻟﮕﻮل ﺷﻮې
ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﯥ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻐﻠﻨﺪﻩ ﮐﺘﻨﻪ وﮐ و.

ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار  :ﭘﻪ دﻏﯥ دروازې ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ډﺑﺮﻩ ﻟﻴﮑﻪ دﻩ چﯥ هﻢ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻠﻲ  ،هﻢ ﭘﻪ اﻳﻼﻣﻲ او هﻢ ﭘﻪ ﻓﺎرﺱﻲ ورﺑﺎﻧﺪې
ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮي چﯥ ﻣﻮږ ﻳﯥ ﻧﻦ دارﻳﻮﺷﻲ ﻣﻴﺨﻲ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﺑﻮﻟﻮ  ،دا هﻐﻪ ﻣﻴﺨﻲ ﻟﻴﮑﻨﻪ دﻩ دارﻳﻮش د هﻐﯥ د ﻟﻴﮑﻨﯥ ﻻر ﻮوﻧﻪ
ورﮐ ې وﻩ .دﻟﺘﻪ ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎﻩ واﻳﻲ چﯥ دﻏﻪ دروازﻩ ﻣﺎ ﺟﻮړﻩ ﮐ ې دﻩ .ﻪ  ،اوس ورﺗﻪ ﮔﻮرو چﯥ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د ﻟ ۍ
ﭘﻪ ﮐﺮوﻧﻮﻟﻮژۍ ﮐﯥ ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎﻩ د دارﻳﻮش زوﯼ دﯼ .
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ﭘﺎ ﻣﻮ دﯼ؟ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ دا دﻩ چﯥ ﮐﻪ د ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻮﻟﮕﻪ
هﻐﺴﯥ چﯥ ﻮل واﻳﻲ هﺨﺎﻣﻨﺸﻲ دارﻳﻮش ﺟﻮړﻩ
ﮐ ې وي ﻨﮕﻪ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ چﯥ د هﻐﯥ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ
دروازﻩ دې د هﻐﻪ زوﯼ ﺟﻮړﻩ ﮐ ې وي؟ ﻟﻪ
ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪﻩ چﯥ دارﻳﻮش ﮔ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﺁﻳﺎ
دروازﻩ ﻳﯥ ﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻪ؟ ﻧﻮ دارﻳﻮش ﻨﮕﻪ ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ
راﺑﻠﻞ؟ دﻏﻮ ﻣﻴﻠﻤﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﻻرې ﺎﻧﻮﻧﻪ د
ﺁﭘﺎﻧﺎدا ﺗﺎﻻر ﺗﻪ رﺱﻮل چﯥ دهﻐﯥ ﻣﺨﺎﻣﺦ دﻩ؟

دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ زﺑﺎد رﺱﻮي چﯥ دﻏﻪ ﻮﻟﮕﻪ د ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎﻩ ﺗﺮ ﻣﻬﺎﻟﻪ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﺡﺎل ﮐﯥ وﻩ  ،دې ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻠﻮ
ﭘﻮ ﺘﻨﻪ دا دﻩ چﯥ ﭘﻪ ﻮل ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ ﺗﺎﺱﻮ داﺱﯥ دارﻳﻮﺷﻲ ډﺑﺮﻟﻴﮑﻪ ﻧﻪ ﻟﺮئ چﯥ ﭘﻪ داﺱﯥ وداﻧۍ ﮐﯥ دې دارﻳﻮش د
ﺎن د ﺡﻀﻮر ادﻋﺎ ﭘﻪ ﮐﯥ ﮐ ې وي  ...دا ﻪ دي؟ ....ان ﻟﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪﻩ دﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮ ﺱﻮﻳﻠﻲ دﻳﻮال چﯥ ﻧﻦ ورﺑﺎﻧﺪې
ﺗﮓ راﺗﮓ ﻟ ﮐﻴ ي ﻳﻮﻩ ډﺑﺮﻟﻴﮑﻪ ﻧﻪ ﻟﺮئ .د ﻳﻮﻩ دﻳﻮال ﭘﺮ ﻣﺦ ﻳﻮازې ﻠﻮر ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﯥ ﻟﺮئ چﯥ هﻠﺘﻪ دارﻳﻮش  .......ﺑﻴﺎ
داﺱﯥ ﺧﺒﺮې ﮐﻴ ي چﯥ ﻟﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺱﺮﻩ هﯧ ﺗ او ﻧﻪ ﻟﺮي.
دا هﻐﻪ ﺧﺒﺮې دي چﯥ ﻧﻦ ﻣﻮږ ﻏﻮاړو د هﻐﻮ ﻮﻟﯥ ډډې را وﺱﭙ و  ،او وواﻳﻮ چﯥ دﻟﺘﻪ ﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪل .د ﺟﻮړوﻟﻮ چﺎرې
ﻳﯥ چﺎ ﭘﻴﻞ ﮐ ې؟ ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎﻩ چﯥ ادﻋﺎ ﮐﻮي دﻏﻪ دروازﻩ ﻳﯥ ﺟﻮړ ﮐ ې وﻩ ﺁﻳﺎ ﭘﻼر ﻳﯥ ژوﻧﺪﯼ وو؟ اﻣﮑﺎن ﻧﻪ ﻟﺮي چﯥ
ژوﻧﺪﯼ وي ؛ ﮑﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﻪ ﮐﯥ ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎﻩ واﻳﻲ چﯥ زﻩ ﭘﺎچﺎ ﻳﻢ .ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎﻩ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر دارﻳﻮش ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ
ددې ادﻋﺎ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ چﯥ ﮔ ﯥ زﻩ ﭘﺎچﺎ ﻳﻢ  ،ﻟ ﺗﺮ ﻟ ﻩ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ چﯥ وواﻳﻲ زﻩ وﻟﻴﻌﻬﺪ ﻳﻢ.

ﻪ  ،ﮐﻪ د دارﻳﻮش ﻟﻪ ﻣ ﻳﻨﯥ وروﺱﺘﻪ د ﺧﺒﺮې ﺑﻨﺴ
هﻤﺪﻏﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﯥ وﮔ ﻮ  ،ﻧﻮ د دارﻳﻮش ﻟﻪ ﻣ ﻳﻨﯥ
وروﺱﺘﻪ دﻏﯥ ﻮﻟﮕﯥ ﺑﻴﺎ هﻢ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ دروازﻩ ﻧﻪ
درﻟﻮدﻟﻪ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار  :د ﻣﻌﻤﺎرۍ ﺱﻞ ﭘﺎﺧﻪ دﻻﻳﻞ ﺷﺘﻪ چﯥ دا ﻳﻮﻩ ﺑﺸﭙ ﻩ دروازﻩ ﻧﻪ دﻩ .ﻟﻮﻣ ﯼ  ،ﺗﺎﺱﻮ وﮔﻮرئ ﭘﻪ ﻳﻮې
ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ وداﻧۍ ﮐﯥ ﮐﻠﻪ چﯥ ﻳﻮﻩ ﻮﻟﮕﻪ ﻧ ول ﮐﻴ ي ﻧﻮ ﻟﻪ هﻐﯥ ﺨﻪ د ﮐﺎ ﻮ او ﺧﺎورو ﮐﻮاړۍ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ .دداﺱﯥ ﮐﻮاړۍ
ﻏ ﻮاﻟی د ﻧ ول ﺷﻮي ﺎﯼ ﭘﻪ ﻏ ﻮاﻟﻲ ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي ،ﺎﻳﻲ ﮐﻮاړۍ دوﻣﺮﻩ ﻏ ﻪ وي چﯥ د ﻣﺨﮑﻴﻨﯥ وداﻧۍ ﻮل ﺁﺛﺎر ور
ﻻﻧﺪې ﺷﻲ ؛ ﮐﻠﻪ چﯥ ﺗﺎﺱﻮ ﻳﻮﻩ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﻳﻨﺎ ﻳﻮﻩ ر ﺘﻮﻧﻲ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ اﻧﮕ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ـﺊ ﻧﻮ ﺗﺎﺱﻮ ﻟﻮﻣ ﯼ ﻟﻪ ﻳﻮې
هﻮارې ﻤﮑﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻪ ﻧﻪ وﻳﻨـﺊ  ،ﺗﺎﺱﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻤﮑﻪ وﮐﻴﻨﺪئ  ،د ﺧﺎورو ﮐﻮاړۍ ﻟﻴﺮې ﮐ ئ ﺗﺮ ﻮ دﻳﻮال وﻣﻮﻣـﺊ .ﭘﺎم
ﻣﻮ دﯼ .ﭘﻪ ﺎﻧﮕ ې ﺗﻮﮔﻪ دﻏﺴﯥ ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ وداﻧﻴﻮ ﮐﯥ چﯥ ﭘﻠﻦ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ وﻟﺮي او ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻟﻪ هﻤﺪاﺱﯥ ﻮﻟﮕﻮ ﺨﻪ ﻳﻮﻩ
ﻮﻟﮕﻪ دﻩ چﯥ د دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻮﻟﮕﻪ ﻳﯥ ﭘﻠﻨﻪ او ﭘﺴﻮرَورﻩ دﻩ .ﻟﻪ هﻐﯥ ډﻟﯥ ﺨﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ هﻤﺪﻏﻪ دروازﻩ دﻩ  ،د دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻠﻦ
واﻟی ﻳﯥ ﻪ د ﺑﺎﻧﺪې  ۵ﻣﺘﺮﻩ او ﻟﻮړ واﻟی ﻳﯥ  ١٨ﻣﺘﺮﻩ دﯼ چﯥ ﭘﻪ ﻠﻮرو ﮔﻮ ﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي.
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ﮐﻪ ﺗﺎﺱﻮ داﺱﯥ وﮔ ـﺊ چﯥ دﻏﻪ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ د وﺧﺖ ﭘﻪ
ﺗﻴﺮﻳﺪا ﻧ ﻳﺪﻟﻲ وي ﻧﻮ دوﻣﺮﻩ د ﺧﺎورو او ډﺑﺮو
ﮐﻮاړۍ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺎﻧﻪ ﺟﻮړې ﮐ ې واﯼ چﯥ ان
ﻮل اﺱﻨﻔﮑﺴﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎورو ﻻﻧﺪې
ﺨﻪ چﯥ
ورﮎ ﮐ ي واﯼ .ﺧﻮ ﻟﻪ دﻏﻪ اﻧﮕ
ﻟﺮﻏﻮﻧﺘﻮب ﻳﯥ ﺱﺘﺎﻳﻞ ﺷﻮﯼ ،اﻧ ﻮروﻧﻪ او ﻧﻘﺎﺷـۍ
ﻟﺮو هﻤﺪﻏﻪ اﺱﻔﻨﮑﺴﻮﻧﻪ او هﻤﺪﻏﻪ ﺱﺘﻨﯥ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي
او چﯥ د ﻳﻮﻩ ﺱﻄﻞ ﭘﻪ اﻧﺪازﻩ ﺧﺎورې او ډﺑﺮې ﻧﻪ
ﻟﺮي.

١وﻳﺎﻧﺪ
ﺧﻮ ﮐﻪ ﻧﻦ دﻏﯥ ﻮﻟﮕﯥ ﺗﻪ وﮔﻮرو ﻧﻮ د هﻐﯥ چﺎﭘﻴﺮﻩ
د ﺧ ﺘﻮ دﻳﻮال راﺗﺎو ﺷﻮﯼ چﯥ ﻧﻮﯼ ﺟﻮړ او ﭘﻪ
وروﺱﺘﻨﻴﻮ ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ دﻏﻪ اﻧﮕ ورزﻳﺎت
ﺷﻮﯼ دﯼ.
دا د ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ د ﻧﻨﺪارچﻲ د ﻏﻮﻟﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ دﯼ او دهﻐﻪ ﭘﻪ ذهﻦ ﮐﯥ دا ور څﻮل ﮐﻴ ي
چﯥ ﮔ ﯥ دﻏﻪ اﻧﮕ ﻣﺨﮑﯥ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ درﻟﻮدل  ،ﺡﺎل
دا چﯥ ﻟﻪ دروازې ﺨﻪ د ﮐﻴﻨﺪﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻳﻮ
ﻣﻮ ی ﺧﺎورې هﻢ ﻻﺱﺘﻪ ﻧﻪ دي راﻏﻠﻲ.

د دﻏﯥ دروازې ﭘﺮ درﺷﻞ ﮐ ﻞ ﺷﻮﻳﻮ ﭘﺮاډو ﺗﻪ وﮔﻮرئ.
د ﻏﻪ ﭘﺮاډې ددﻏﯥ دروازې ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ددې ﻟﭙﺎرﻩ
ﮐ ﻞ ﺷﻮي چﯥ د هﻐﯥ ﺑﻬﺮﻧۍ ډډې ﺗﻪ ﺑ ﻪ ورﮐ ي ﺧﻮ
ﭘﺎﺗﯥ ﮐﺎروﻧﻪ ﻳﯥ هﻤﺎﻏﺴﯥ ﻧﺎﺑﺸﭙ ﻩ ﭘﺎﺗﯥ دي .ﮐﻪ د
دروازې ددرﺷﻞ ﻨﮕﻴﺰ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺧ ﺘﻮ و اﻧﮕﻴﺮو ﻧﻮ
ﮔﻮرو چﯥ ﺱﻮري ﻳﯥ هﯧڅﮑﻠﻪ ﻧﻪ دي اﻧﮕﺎف ﺷﻮي.
ﻻ ﺗﺮ اوﺱﻪ د ﻗﻠﻤﺎﻧﻮ ﺽﺮﺑﯥ ددﻏﻪ ډﺑﺮﻳﻦ درﺷﻞ ﭘﻪ ﺑﺪﻧﻪ
ﮐﯥ ﭘﻪ ﺮﮔﻨﺪﻩ د ﻟﻴﺪﻟﻮ وړ دي چﯥ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻮ د ډﺑﺮې د
ﺗﺮا ﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وهﻠﻲ دي ﺗﺮ ﻮ د هﻐﻪ ﻣﻨ ﺗﻪ ﺑ ﻪ
ورﮐ ي .ﮐﻪ دﻏﻪ درﺷﻞ ﻟﻪ ﺑﻞ دﻳﻮال ﺱﺮﻩ ﭘﺨﻮا ﻧ ﺘی
واﯼ ﻧﻮ ﻮل ﺁﺛﺎر ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﺗﻠﻞ.
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اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺱﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺱﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﮐﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ دﻏﻪ درﺷﻞ ﺗﻪ وﮔﻮرو ﻧﻮ وﻳﻨﻮ چﯥ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ ددﻏﻪ ډﺑﺮﻳﻦ درﺷﻞ ﻣﻨ ﭘﻪ ﺗﺮا ﻠﻮ ﺗﺶ ﮐ ي  ،او ان
ددﻏﯥ ﻃﺮﺡﯥ ﻗﺎﻟﺐ هﻢ ﺗﺮدﻏﻪ دﻣﻪ ﻧﻪ دﯼ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ او د ﭘﺨﺴﻮ ﻨډې ﻳﯥ ﻻ ﻧﻪ دي هﻮارې ﺷﻮي.

ﺧﻮ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ د ﭘﺎم وړ ﮑی ددﻏﻪ اﻧﮕ درﻳﻢ وَر دﯼ .ﭘﻪ
ﺡﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ دﻏﻪ اﻧﮕ درﻳﻢ وَر هﻢ درﻟﻮد چﯥ ﻣﺨﻪ ﻳﯥ
د ﺁﭘﺎداﻧﺎ د ﺗﺎﻻر ﭘﺮ ﻣﺦ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴﺪﻟﻪ .ﺧﻮ د ﺟﻮړﻳﺪا
ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻪ ﻟﻮﻣ ي ﭘ او ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺡﺎل ﭘﺮﻳ ﻮدل
ﺷﻮﯼ دﯼ .ﻟﻪ دې چﯥ دﻏﻪ وَر د ﻧﻮرو دوﻩ وو دروازو
ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻳﻮ ﻣﺘﺮ ﻟﻮﯼ دﯼ ﺑﺎﻳﺪ ډﻳﺮﻩ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﺑﻨﻪ ﻳﯥ
درﻟﻮدﻻﯼ واي .ﺧﻮ دﻟﺘﻪ د هﯧ ډول اﺱﻔﻨﮑﺲ ﻳﺎ هﻐﻪ
ورﺗﻪ ﻧﺨ ﯥ چﯥ ﭘﻪ دوﻩ وو ﻧﻮرو دروازو ﮐﯥ ﻳﯥ
وﻳﻨﻮ ﻧﺸﺘﻪ.

د درﺷﻞ ډﺑﺮو ﺗﻪ ﮐﻪ ﻟﻪ وره ﮕﺮو او ﮐﺎرﭘﻮهﻮ ﺱﺘﺮﮔﻮ وﮔﻮري ﻧﻮ وﻳﻨﻮ چﯥ د هﻐﻮﯼ ﭘﺮﻣﺦ هﯧ ﺷی ﻧﻪ ول اﻳ ﻮدل
ﺷﻮي .ﭘﻪ دﻏﻪ دروازﻩ ﮐﯥ ﻳﻮازې د درﺷﻞ ډﺑﺮې او ﻟﺨﮑﻮﻧﻪ اﻳ ﻮدل ﺷﻮي او ﻧﻮر ﮐﺎر ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺡﺎل ﭘﺎﺗﯥ دﯼ.
ﻣﻮزﻳﮏ  ٨ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﭘﻪ اﻧﮕ ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي اﺛﺮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ وﻳﻼﯼ ﺷﻮ چﯥ ددروازې د ﺮﻧﮕﻮاﻟﯥ ﺑ ﻪ ﭘﻪ ﻪ ډول ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮﯼ وو.
دﻏﯥ ﻣﮑﻌﺐ ډوﻟﯥ ډﺑﺮې ﺗﻪ وﮔﻮرئ.

هﻐﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻴ دې ﮐﻴﺪﻟﻮ ﭘﻮهﻴ و چﯥ ﺡﺠﺎران د هﻐﯥ د
ﺑ ﯥ ﭘﺮاو ﺘﻮن ﮐﺎر ﮐﺎوﻩ .داﺱﻲ ﮑﺎري چﯥ ﻏﻮ ﺘﻞ ﻳﯥ
ﭘﺎﺱﻨۍ ﻨډۍ ﺗﻪ د ﺧﺮﻣﺎ د وﻧﯥ د ﭘﺎ ﯥ ﺑ ﻪ وﮐ ي .ددﻏﻪ
ﻓﻮرم ﺑﻴﻠﮕﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ د دروازﻩ ﻣﻠﻞ ددوﻳﻤﯥ دروازې
ﻟﻪ ﭘﺎﺱﻪ او د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﮔﻮرو.

هﻤﺪارﻧﮕﻪ د ﺧﺮﻣﺎ د ﭘﺎ ﯥ ﺗﺮ ﻓﻮرم ﻻﻧﺪې ﺡﺠﺎران ﭘﺮ
دﻏﯥ ډﺑﺮې د رَﺟﯥ د ﮐ ﻠﻮ ﭘﻪ ﺡﺎل ﮐﯥ هﻢ ول چﯥ ﺗﺮ
اوﺱﻪ ﻳﯥ ﺷﮑﻞ ﻧﻪ ﺩﯼ ﺍﺨیﺴﺘﯽ .ﺩﺩﻍې ډﺒﺭې ﮐ ﺘﻨۍ
ﺑﺮﺧﻪ ﻻ ﺗﺮاوﺱﻪ ﺧﺎﻣﻪ او ﻧﻪ دﻩ ﺗﺮا ﻞ ﺷﻮې .ﺧﻮ ﭘﻪ دې
اړوﻧﺪ ﻣﻮږ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ هﺮﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ داﺱﯥ ﺎﻳﻮﻧﻮ
وﻳﻨﻮ چﯥ د هﻐﻪ ﻣﻬﺎل د ﺱﻴﺴﺘﻤﻮﻧﻮ او اوزارو ﭘﺮﺑﻨﺴ
د هﻐﻮﯼ د ﺗﺮا ﻠﻮ ﮐﺎر ﻳﻮازې د ﻮ دﻗﻴﻘﻮ ﭘﻪ ﻟ ﮐﯥ
ﺗﺮﺱﺮﻩ ﮐﻴﺪﻻﯼ ﺷﻮاﯼ ﺧﻮ ﭘﻪ هﮏ ﭘﮑﻮاﻟﻲ ﮔﻮرو چﯥ
هﻐﻪ هﻤﺪاﺱﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺡﺎل ﭘﺮﻳ ﻮدل ﺷﻮي دي.
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ﮐﻠﻪ چﯥ ددﻏﯥ ډﺑﺮې د ﺗﻮږﻟﻮ ﮐﺎر ﺑﺸﭙ ﯦﺪﻩ ﻧﻮ ﻟﻪ
هﻐﯥ ﺨﻪ ﻳﯥ د دروازﻩ ﻣﻠﻞ ﭘﻪ درﻳﻢ درﺷﻞ ﮐﯥ ﮐﺎر
اﺧﻴﺴﺖ .دﻏﻪ اﻧﮕﻴﺮﻧﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ ﻟﻪ هﻐﻪ وا ﻪ ﭘﻮﻩ
ﺷﻮ چﯥ ددرﻳﻢ درﺷﻞ او ددﻏﯥ ډﺑﺮې ﺗﺮﻣﻨ ﺷﺘﻪ.
دﻏﻪ وا ﻦ د ﺧﺎورو ﭘﻪ ﻳﻮې ﻏﻮﻧډۍ ﺑﺪﻟﻴﺪﻩ  ،ډﺑﺮﻩ ﻳﯥ
د ﺧﺎورﻳﻨﯥ ﻏﻮﻧډۍ ﻟﻪ ﭘﺎﺱﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﺸﻮﻟﻪ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ
ﭘﺮﺧﭙﻞ ﺎﯼ ﮐ ﻴﻨﻮﻟﻪ.

د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ دﻩ ددې ﻟﭙﺎرﻩ چﯥ ډﺑﺮﻩ ﭘﻪ ﺁﺱﺎﻧۍ ﭘﺮ ﺎﯼ ﮐ ﻴﻨﯥ د هﻐﯥ ﻣﻨ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺗﺸﺎوﻩ.
هﻴ ﻨﺪﻩ دﻩ چﯥ دﻏﻪ ډﺑﺮﻩ ﻳﯥ ﻧﻦ ﺡﻮض ﻧﻮﻣﻮﻟﯥ دﻩ.
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار :ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ چﯥ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ د دروازې ﭘﻪ اﻧﮕ ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻠﻮر ﺱﺘﻨﯥ واﯼ  ،ﭘﻪ دوﻣﺮﻩ اوږدﻩ
وﺧﺖ ﮐﯥ ﻻ ﺗﺮ اوﺱﻪ ﻳﻮازې دوې ﺱﺘﻨﯥ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي  ،وروﺱﺘﻪ دوﯼ راﻏﻠﻞ  ،د رﻏﺎوﻧﯥ چﺎرې ﻳﯥ ﺗﺮ ﺱﺮﻩ ﮐ ې  ،ﮐﻴﻨﺪﻧﯥ
ﻳﯥ وﮐ ې  ،ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺟﻮړې ﺷﻮې  ،ﻧﻮې ﺑ ﻪ ﻳﯥ ورﮐ ﻩ او ﭘﻪ اﻧﮕ ﮐﯥ ﻟﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺎﺗﻮ ﮐـَﻮدړﻳﻮ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺑﻠﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺱﺘﻨﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐ ﻩ
ﺧﻮ ﺗﺮ اوﺱﻪ ﻠﻮرﻣﻪ ﺱﺘﻨﻪ ﻧﻪ ﺷﺘﻨﻪ ﮑﻪ چﯥ ﻧﻮرې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﯥ ﻧﻪ وې ﭘﺎﺗﯥ.
١وﻳﺎﻧﺪ

د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ دﻩ چﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ اﻧﮕ ﮐﯥ د ﺱﺘﻨﯥ َدرَوﻟﻮ
دوﻩ ﻟﻮﯼ ډﺑﺮﻳﻦ ﮔﺮدي ول چﯥ ﺱﺘﻨﯥ ورﺑﺎﻧﺪې اﻳ ﻮدل
ﮐﻴﺪﻟﯥ ﺧﻮ د هﻐﻮﯼ ﭘﻪ ﺑﻴﺎرﻏﺎوﻧﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺱﻤﻨ ﻮ ﺨﻪ ﮐﺎر
اﺧﺴﻴﺘﻞ ﺷﻮﯼ دﯼ.
ﺧﻮ ددرﻳﻤﯥ ﺱﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ  ،ډﺑﺮﻳﻦ ﮔﺮدﯼ چﯥ د
ﺑﻴﺎرﻏﺎوﻧﯥ ﭘﻪ ﻟ ﮐﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﺱﺘﻨﻪ درَول ﺷﻮې ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺮا ﻞ ﺷﻮﯼ دﯼ.

ﺧﻮ هﻐﻪ ډﺑﺮﻳﻦ ﮔﺮدﯼ چﯥ د ډﺑﺮې د اﺻﻠﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺮﮔﻨﺪوﯼ دﯼ
هﻐﻪ ډﺑﺮﻳﻦ ﮔﺮدﯼ دﯼ چﯥ هﻴڅﮑﻠﻪ ﺑﻠﻪ ﺱﺘﻨﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﻧﻪ دﻩ اﻳ ﻮدل
ﺷﻮې.
دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې ﮐﻴ ي چﯥ د وﻻړو ﺱﺘﻨﻮ ﮐ ﺘﻨﯥ
ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻴﺮ وﮔﻮرو.
د ﺱﺘﻨﻮ ﻏﻮﻟی ﭘﻪ ﻴﻨﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ هﻮارﺷﻮﯼ او ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺎﻳﻮﻧﻮ
ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﺑﺸﭙ ﻩ ډول ﺗﺮا ﻞ ﺷﻮي .د هﻐﻮﯼ ﭘﺮ ﻣﺦ ﻻ ﺗﺮ اوﺱﻪ د ﻗﻠﻢ
ﺁﺛﺎر ﮑﺎري.
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ﻟﻪ دوﻳﻤﯥ دروازې ﭘﻪ را وﺗﻠﻮ د ﻤﮑﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﻟﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﻮﺷﻨﻴﻮ ډﺑﺮو ﺱﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴ و .د ډﺑﺮو ددﻏﻮ ﻮ ﻮ ﭘﻪ ﻴ ﻟﻮ
ﮔﻮرو چﯥ د هﻐﻮﯼ د ﺗﺮا ﻠﻮ ﮐﺎر هﻢ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ډول ﻧﻪ دﯼ ﺗﺮ ﺱﺮﻩ ﺷﻮﯼ.

ددﻏﯥ ډﺑﺮې ﻨډې ﺗﻪ وﮔﻮرئ چﯥ ﺗﺮا ﻞ ﻳﯥ ﻧﻪ دي
ﺑﺸﭙ ﺷﻮي .د ډﺑﺮو ﺗﻴﻐﯥ ﻳﯥ د ﮐﺎرﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ ﺗﺮا ﻠﯥ
ﺗﺮ ﻮ د ډﺑﺮو ﻨډې ﻣﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ.

د ډﺑﺮو د ﺗﺮا ﻠﻮ او د هﻐﻮﯼ ﺑ ﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻠﻮ وﻳﻼﯼ ﺷﻮ چﯥ دﻏﻪ ډﺑﺮې د دروازﻩ ﻣﻠﻞ ډﺑﺮې دي  ،هﯧڅﻮﮎ ﻧﻪ ﺷﻲ وﻳﻼﯼ
چﯥ دﻏﻪ ډﺑﺮې د دروازې ﻟﻪ ﭘﺎﺱﻪ ﻻﻧﺪې راﻟﻮﻳﺪﻟﻲ دي ﺑﻠﮑﻪ هﻐﻪ ډﺑﺮې دي چﯥ ﺗﺮاوﺱﻪ ﻧﻪ دي ﺑﺸﭙ ې ﺷﻮې او د
دروازې ﺱﺮﺗﻪ ﻧﻪ دي ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮي.

ان د ﮐﺎر ﭘ اوﻧﻪ او د ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﻗﻠﻤﻮﻧﻮ د ﻮﮐﻮ
ﺁﺛﺎر د هﻐﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﻟﻴﺪﻻﯼ ﺷﻮ.

هﻤﺎﻏﺴﯥ چﯥ و ﻣﻮ ﻟﻴﺪل ﻟﻮﻣ ۍ او دوﻳﻤﻪ دروازې ﭘﺮ ﺧﭙﻞ
ﺎﯼ وﻻړې وې او د هﻐﻮﯼ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﯥ هﻢ د هﻐﻮﯼ
ﺗﺮ ﻨﮓ ﭘﺮ ﻤﮑﯥ ﭘﺮﺗﯥ وې .ﺧﻮ ددرﻳﻤﯥ دروازې د ﺗﺮا ﻠﻮ
ﮐﺎر ﭘﻪ دې دﻟﻴﻞ ﻧﻪ دﯼ ﭘﻴﻞ ﺷﻮﯼ چﯥ هﯧ ډول ﻣﺎﺗﯥ ﺷﻮې
ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي  ،ﻳﻮازې د هﻐﯥ د ﺗﺎج د ﺗﺮا ﻠﻮ ﮐﺎر ﭘﻴﻞ
ﺷﻮﯼ وو.
ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐی ﺑﺎﻳﺪ ددﻏﻪ اﻧﮕ ﻏﻮﻟﻲ او د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻧﻮرو
ﮑﻴﻮ ﺗﻪ هﻢ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐ و .د اﻧﮕ ﻏﻮﻟی ﻧﻪ دﯼ هﻮار ﺷﻮﯼ
 ،ﻟﻪ دې چﯥ دﻏﻪ اﻧﮕ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐﯥ وو ن
ﻧﻴﻤﮕ ﺗﻴﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ وراﻳﻪ ﮑﺎري .ان ﻟﻪ دوﻳﻤﯥ دروازې ﺨﻪ
د وﺗﻠﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل او د ﺻﺪﺱﺘﻮن ﻣﺎ ۍ او د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ
ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ورﺗﻪ ﻧﺎﺑﺸﭙ ې ﻧﻴﻤﮕ ﺗﻴﺎوې ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ
وﮔﻮرو.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٨ﺗﺮ٩
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺱﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺱﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار :وﮔﻮرئ ﮐﻪ ﺗﺎﺱﻮ د ﻟﻮﻳﺪﻳ ﯥ دروازې ﻟﻮر ﺗﻪ ور ـﺊ ﺗﺎﺱﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ داﻻﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﺷـﺊ ﺗﺮ ﻮ دﻏﯥ ﻻرې
ﺗﻪ را ورﺱﻴ ئ چﯥ ﻪ ﻧﺎ ﻪ اوږدﻩ ﻻرﻩ دﻩ .ﻪ ! ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ﻣﺎ ۍ ﭘﻪ ﻧ ﮐﯥ ﻟ ﻧﻪ دي  ،ﭘﻪ ﺎﻧﮕ ې ﺗﻮﮔﻪ زﻣﻮږ ﺱﻴﻤﻪ ﻟﻪ
ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﺱﻴﻤﻮ ﺨﻪ ډﮐﻪ دﻩ .ﻳﻮ ﻟﺮﻏﻮﻧی داﻻن ﻣﻌﻤﻮﻷ ﭘﻪ ﭘﺴﻮﻟﻨﻴﺰو ډﺑﺮو ﭘﻮ ﻞ ﺷﻮﯼ وي  ،ﻪ ! دوﯼ واﻳﻲ دﻟﺘﻪ د
هﻴﻮادوﻧﻮ اﺱﺘﺎزي راﺗﻠﻞ  ،ﻣﻠﻲ ﻟﻤﺎﻧ ﻨﯥ او ﺟﺸﻨﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺱﺮﻩ ﮐﻴﺪل  ،دﻟﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﻻﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺴﻮﻟﻨﻴﺰو ډﺑﺮو ﭘﻮ ﻞ ﺷﻮي واﯼ
ﻟﮑﻪ ﺱﺮاﻣﻴﮑﻲ  ،ﻣﻮازﺌـﻴﮑﻲ ډﺑﺮې  ،د ډﺑﺮو ﭘﺮﻣﺨﻮﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ اﻧ ﻮروﻧﻪ ﮐ ﻞ ﺷﻮي واﯼ  ،ﺗﺎﺱﻮ ﭘﻪ ﻮل ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ د
ﻧﻪ وﻳﻨـﺊ .د ﻮﻟﻮ اﻧﮕ وﻧﻮ ﻏﻮﻟﻲ ﻧﻪ دي ﭘﻮ ﻞ ﺷﻮي .ﻟﻪ هﻐﯥ ډﻟﯥ ﺨﻪ دﻏﻪ داﻻن
ﻳﻮې ﺧ ﺘﯥ ﭘﻪ اﻧﺪازﻩ د ﻏﻮﻟﻲ ﭘﻮ
چﯥ ﻟﻪ دروازﻩ ﻣﻠﻞ ﺨﻪ ﻧﻴﻎ ﭘﺮ دﻏﯥ ﻣﺎ ۍ ورﻧﻨﻮ ﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻮﻟی ﻳﯥ ﭘﻮ ﻞ ﺷﻮﯼ واﯼ  .....ﻧﻪ دﯼ ﭘﻮ ﻞ ﺷﻮﯼ  ...د
دروازﻩ ﻣﻠﻞ او د ﺁﭘﺎداﻧﺎ داﻻن هﻢ ﻧﻪ دﯼ ﭘﻮ ﻞ ﺷﻮﯼ  ،د ﺁﭘﺎداﻧﺎ او ﺻﺪ ﺱﺘﻮن د ﻣﺎ ﻴﻮ ﺗﺮﻣﻨ د داﻻن ﻏﻮﻟی ﻧﻪ دﯼ ﭘﻮ ﻞ
ﺷﻮﯼ  ،هﻤﺪارﻧﮕﻪ د ﺗــَﭽـَﺮ او هـِﺪﻳﺶ ﺗﺮﻣﻨ داﻻن .دا داﺱﯥ ﻳﻮې ﺑﻴﺪﻳﺎ ﺗﻪ ورﺗﻪ دﯼ چﯥ ﻻس ورﺗﻪ ﻧﻪ دﯼ رﺱﻴﺪﻻﯼ ،
دﻟﺘﻪ د وداﻧۍ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت روان ول او ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻩ ﮐﻪ ﮐﺎر ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺱﻴ ي ﻧﻮ ﻮل ﻏﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻳﯥ وروﺱﺘﻪ
ور وﭘﻮ ﻲ ﮑﻪ د ﻏﻮﻟﻴﻮ ﭘﻮ ﻞ د وداﻧﻴﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ د ﮐﺎر وروﺱﺘﻨی ﭘ او دﯼ .د وداﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ دﻧﻨﻪ او ﻟﻪ هﻐﻮ دﺑﺎﻧﺪې
ﻏﻮﻟﻲ ﻳﻮ ﻳﯥ ﻧﻪ هﻮار ﺷﻮي او ﻧﻪ ﭘﻮ ﻞ ﺷﻮي  ،دﻟﺘﻪ ﭘﻪ هﺎﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ چﺎ ﻟﻪ ارﻩ د داﻻﻧﻮﻧﻮ د ﻏﻮﻟﻴﻮ د ﭘﻮ ﻠﻮ ﭘﻪ اړﻩ
ﻓﮑﺮ او ﻃﺮح ﻧﻪ درﻟﻮدﻩ ﮑﻪ ﮐﺎر ﻳﯥ ﻧﻪ وو ﺑﺸﭙ ﺷﻮﯼ .دﻏﻪ دﻻﻳﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ددﻏﻪ اﻧﮕ د ﻧﺎﺑﺸﭙ ﺗﻴﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ زﺑﺎد دﯼ.

ﻧﻮرﺑﻴﺎ

ﻳــﺎدوﻧـــﻪ:
د ﻓﻠﻢ د ﻟﻴﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺗﺤﻠﻴﻞ د ﺎﻧﮕﯥ ﮐﯧ ﯥ ﺧﻮاﺗﻪ د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن هﺎﯼ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺗﺮ ﮐ ﮐۍ ﻻﻧﺪې د ﺁ گ او ﺗی
وﯼ د ﻣﺴﺘﻨﺪوﻓﻠﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ و ﮔﻮرئ!
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