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ژﺑﺎړﻩ او هڅﻪ :رﺡﻤﺖ ﺁرﻳﺎ

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

ﻧﯧﻤﮕړې ﻣﺎڼۍ
١وﻳﺎﻧﺪ
ﻟﻪ دروازﻩ ﻣﻠﻞ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪﻟﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﻞ اﻧﮕړ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ﻮ
چﯥ ﻧﻦ د ﻧﯧﻤﮕړې ﻣﺎڼۍ ﻳﺎ ﮐﺎخ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ ي.
ﮐﻠﻪ چﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ د ﻧﯧﻤﮕړۍ ﻣﺎڼۍ ﻧﻮم ا َورو ،
ﺁﻳﺎ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﻳﻮې ﺑﺸﭙړې وداﻧۍ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻣﻨﻼﯼ ﺷﻮ؟
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار  :و ﮔﻮرئ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ د وداﻧۍ
ﺟﻮړوﻟﻮ  ٩ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻞ  ،ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺎﯼ ﮐﯥ
ﮔﻮرئ چﯥ  ۵ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻠﻠی دﯼ  ،ﭘﻪ ﺑﻞ
ﺎﯼ ﮐﯥ  ١٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ ﮐﯥ  ١۵ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ
ﮐﯥ ﻳﯥ  ٢٠ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻴﺰ ډول ﻟﻪ  ٢۵ﭘﻪ ﺳﻠﻮ
ﮐﯥ ﮐﺎر ﭘﻮرﺗﻪ ﭘﺮﻣﺦ ﻧﻪ دﯼ ﺗﻠﻠی چﯥ و ﺑﻪ ﻳﯥ څﻴړو.
ﻧﻴﻤﮕړې ﻣﺎڼۍ ﻳﻮ ﻟﻪ دﻏﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ څﺨﻪ دﻩ چﯥ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﭘړاووﻧﻮ ﮐﯥ وﻩ او هﻤﺎﻏﺴﯥ ﻧﻴﻤﮕړې ﭘﺮﻳ ﻮدل
ﺷﻮې دﻩ .ددې ﻟﭙﺎرﻩ چﯥ دې ﻣﺎڼۍ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻧﻮم ﭘﻴﺪا ﮐړﯼ وي  ،د هﻐﯥ ﻧﻮم ﻳﯥ ﻧﻴﻤﮕړې ﻣﺎڼۍ اﻳ ی دﯼ .دا دوﻣﺮﻩ
رو ﺎﻧﻪ دﻩ چﯥ دوﯼ ﺧﭙﻠﻪ د ﻧﻴﻤﮕړې ﻣﺎڼۍ ﻧﻮم ورﺗﻪ ﻏﻮرﻩ ﮐړﯼ دﯼ .دﻏﻪ ﻧﻮم دوﯼ ﭘﻪ دې ا ﮑﻞ او اﻧﮕﻴﺮﻧﯥ ﻏﻮرﻩ ﮐړﯼ
چﯥ ﮔڼﯥ د ﻧﻮرو ﻣﺎڼﻴﻮ ﮐﺎر ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ دﯼ .ﭘﺎم ﻣﻮ دﯼ .ﺡﺎل داچﯥ ﭘﻪ دﻏﯥ ﻣﺎڼۍ ﮐﯥ د ﻧﻮرو ﻣﺎڼۍ ﮔﺎﻧﻮ د ﮐﺎرد ﺳﻠﻨﯥ ﭘﻪ
ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻟ ﮐﺎر ﺷﻮﯼ دﯼ او ﻴﻨﮕﺎر ﻣﻮ وﮐړ چﯥ ﻧﻮرې ﻣﺎڼۍ هﯧ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ ﻧﻪ دﻩ ﺑﺸﭙړﻩ ﺷﻮې.
 ١وﻳﺎﻧﺪ
د ﻣﺎڼۍ څﻴړﻧﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ د ډﺑﺮﻳﻨﻮ ﺗﺨﺘﻮ د ﺗﺮا ﻠﻮ او د ﺟﻮړ ﺖ د څﺮﻧﮕﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﭘﻠ ﻨﯥ دوام ورﮐړو.
ﻣﻮزﻳﮏ
د ﻣﺎڼۍ ﻣﺨﮑﯥ ﺗﻪ دوﻩ اﺳﻔﻨﮑﺴﻮﻧﻪ ﮔﻮرو چﯥ د ﺗﺮا ﻠﻮ ﭘﻪ ﺡﺎل ﮐﯥ ول .ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي ول چﯥ دﻏﻪ اﺳﻔﻨﮑﺴﻮﻧﻪ د
ﻳﻮﻩ څﺎروي ﺑڼﻪ ﻏﻮرﻩ ﮐړي  ،دﻏﻪ څﻴړﻧﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ واﻳی چﯥ ﭘﻪ
ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ اﺳﻔﻨﮑﺴﻮﻧﻪ ﭘﻪ څﻪ ډول ﺟﻮړﻳﺪل.
ﻣﻮزﻳﮏ
د اﺳﻔﻨﮑﺲ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﻟﻮﻣړﯼ د ډﺑﺮو ﻏ ی ﺗﺨﺘی د ﻳﻮ
ﭘﺮ ﺑﻞ ﻣﺦ اﻳ ﻮدﻟﯥ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ هﻐﻮ ﺗﻪ ﺑڼﻪ ورﮐﻮﻟﻪ .ددﻏﻮ
ډﺑﺮو ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې ﻃﺮح را و اﻳﺴﺘﻠﻪ.
ﻣﻮزﻳﮏ

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٩
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

د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ دﻟﺘﻪ ﺡﺠﺎر د ﺁس د څـُﻮې »ﺳـُﻢ« ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ
وو
ﻣﻮزﻳﮏ

د اﺳﻔﻨﮑﺴﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ دﻏﻪ ﺑڼﻪ څﺮﮔﻨﺪوي چﯥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د
ﻣﻌﻤﺎرۍ ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴ ﭘﻪ څﻪ ډول ﺟﻮړﻳﺪﻩ .دﻟﺘﻪ هﻢ ﻣﻮږ د
ﻳﻮﻩ ډﺑﺮﻳﻦ ﮔﺮدي ﺗﺮا ﻞ وﻳﻨﻮ چﯥ ﺳﺘﻨﻪ ورﺑﺎﻧﺪې اﻳ ﻮدل ﮐﻴﺪﻩ
او د ﻳﻮې ډﺑﺮﻳﻨﯥ ﭘﺨﺴﯥ ﻟﻪ ﺗﻮږل ﺷﻮې ﺑﺮﺧﯥ څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ
دﯼ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﮐﻪ د ډﺑﺮﻳﻦ ﮔﺮدي څﻨډو ﺗﻪ چﯥ ﺳﺘﻨﻪ ورﺑﺎﻧﺪې وﻻړﻩ دﻩ ﭘﺎم وﮐړو ﻧﻮ
وﻳﻨﻮ چﯥ د څﻨډو ژۍ ﻧﻪ دي ﺗﺮا ﻞ ﺷﻮي .هﻤﺎﻏﺴﯥ چﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﻣﻮ
ووﻳﻞ څﻨډې د ﮐﺎر ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ ﺗﺮا ﻞ ﮐﻴﺪﻟﯥ ﺗﺮڅﻮ ژۍ ﻳﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﻧﻪ
ﺷﻲ.

ﻣﻮزﻳﮏ
دﻟﺘﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ د ﻳﻮې ﺳﺘﻨﯥ د ﺗﺮا ﻠﻮ څﺮﻧﮕﻮاﻟی
وﮔﻮرو.
ﻣﻮزﻳﮏ
او دﻏﯥ ﺑﻴﻠﮕﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻠﻮ ﻟﻮﻣړﯼ ﻳﯥ د ﺳﺘﻨﯥ چﺎﭘﻴﺮﻩ
ﭘﺮاډې او وروﺳﺘﻪ د هﻐﯥ ﭘﻪ اوږدو د ﺳﺘﻨﯥ ﺗﺮا ﻞ را
ﭘﻴﻠﻮل.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٢ﺗﺮ٩
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 هﻤﺪﻏﻪ ﺎﯼ ﮐﯥ ﺳﺘﻨﻪ ﺷﺘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې چﯥ ﭘﻪ
دﻏﯥ ﺑڼﯥ واوړې او ﭘﺮاډې ﻳﯥ وﺗﻮږل ﺷﻲ ؛ ﻳﻌﻨی د
ﺳﺘﻨﯥ ﻟﻪ ﺟﻮړﻳﺪﻟﻮ ﻳﻮ ﭘړاو ﻣﺨﮑﯥ ﺳﺘﻨﻪ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ن ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ ﭘﻮﻩ ﺷﻮ چﯥ د ﺳﺘﻨﯥ ﺟﻮړوﻟﻮ د ﮐﺎر ﭘﻪ
ﻟﻮﻣړي ﭘړاو ﮐﯥ ډﺑﺮﻳﻨﯥ ﺗﺨﺘﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑڼﻪ وې  ،ﭘﻪ
ﺡﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ اﮐﺜﺮأ ﺗﺨﺘﯥ د ډﺑﺮﻳﻨﻮ ﭘﺨﺴﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ وې.
ﻣﻮزﻳﮏ

ﺴل ﺳﺘـﻨﯥ /ﺻﺪ ﺳﺘﻮن

ﻟﻪ ﻧﻴﻤﮕړې ﻣﺎڼۍ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪﻟﻮ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺑﻠﯥ ﻣﺎڼۍ ﺗﻪ
رﺳﻴ و چﯥ د ﺳﻠﻮ ﺳﺘﻨﻮ ﻣﺎڼۍ ﻳﺎ ﮐﺎخ ِ ﺻﺪ ﺳﺘﻮن ﻳﯥ ﺑﻮﻟﻲ.
ددﻏﯥ ﻣﺎڼۍ د ﺟﻮړﻳﺪﻟﻮ د ﭘﻼن ﭘﻪ ﭘﻠ ﻠﻮ ﭘﻮهﻴ و چﯥ دﻏﯥ
ﻣﺎڼۍ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻟﻮﯼ ﻣﺨﮑﻴﻨی داﻻن ] اﻳﻮان[ درﻟﻮد چﯥ
 ١۶ﺳﺘﻨﯥ ﻳﯥ درﻟﻮدﻟﯥ.

ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې چﯥ د ﻣﺎڼۍ اﻧﮕړ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ﻮ را ﯥ دﻏﻪ ﻟﻮﯼ
داﻻن و څﻴړو.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٣ﺗﺮ٩
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

ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار  :داﺳﯥ ﮑﺎري چﯥ دﻟﺘﻪ د ﻣﺎڼۍ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻳﻮ داﻻن وو
چﯥ  ١۶ﺳﺘﻨﯥ ﻳﯥ درﻟﻮدﻟﯥ او دوﻣﺮﻩ ﻧړﻳﺪﻟی دﯼ ﻣﻮږ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴ و دا څﻪ
دﯼ  ،ﮐﻮﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺳﺮﻩ ﺗﻠﻠﯥ دﻩ  ،د ﺳﺘﻨﻮ ﭘﺎﻳﯥ ﻳﯥ چﻴﺮې
دي  ،ﻗﻠﻤﻪ ﺳﺘﻨﯥ ﻳﯥ چﻴﺮې دي ﻳﺎ د ﺳﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ ﺳﺮوﻧﻪ ﻳﯥ چﻴﺮې دي
ﻳﺎ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑڼﻪ وې .هﻐﻪ څﻪ چﯥ ﻧﻦ دﻟﺘﻪ ﮔډ وَډ ﭘﺮاﺗﻪ دي د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ
ﻟﻪ هﺮﮔﻮ ﻪ را ﻮﻟﯥ ﺷﻮې ﻮ ﯥ دي چﯥ ﺧﻠﮏ ﭘﻮﻩ ﻧﻪ ﺷﻲ دا څﻪ دي او
دﻟﺘﻪ ﻳﯥ ﺧﻮﺷﯥ ﮐړي دي ،ﻣﻮږ ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻﯼ وﭘﻮ ﺘﻨﻮ ﮐﻪ دﻟﺘﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ
داﻻن وو ﻧﻮ د هﻐﻪ د ﺳﺘﻨﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻲ چﻴﺮې دي  ،ﺳﺘﻨﯥ ﻳﯥ چﻴﺮې دي
 ،د ﺳﺘﻨﻮ ﺳﺮوﻧﻪ ﻳﯥ چﻴﺮې دي ؟
ﻣﻮزﻳﮏ

١وﻳﺎﻧﺪ
ﭘﻪ ر ﺘﻴﺎ هﻢ ﭘﻪ دﻏﻪ اﻧﮕړ ﮐﯥ د څﻪ ﺷﻲ ﭘﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ
ﮐﻴ و .ﭘﻪ څﺮﮔﻨﺪﻩ ﮑﺎري چﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺎﻳﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺎﺗﯥ ﻮ ﯥ
را ﻮﻟﯥ ﺷﻮې دي .د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ دﻏﯥ ﺳﺘﻨﯥ ﺗﻪ وﮔﻮرئ چﯥ دوﻩ
ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺳﺎﻳﺰوﻧﻮ ﺟﻮړﻩ دﻩ! ﻟ ﺗﺮ ﻟ ﻩ ﺑﺎﻳﺪ وﻣﻨﻮ چﯥ ﻳﻮﻩ ﻮ ﻪ ﻳﯥ
ددﻏﻮ ﻮ ﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ اﻧﮕړ ﭘﻮرې اړﻩ ﻧﻪ ﻟﺮي.
ﻣﻮزﻳﮏ

هﻤﺪا ډول دﻏﻪ ﻗﻠﻢ ﺷﻮې ﺳﺘﻨﻪ چﯥ ﻗﻄﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ هﯧ
ډول ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺳﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ چﯥ ورﺑﺎﻧﺪې دﻩ ﺳﻤﻮن ﻧﻪ
ﺧﻮري او د ﺑﻠﯥ ﺳﺘﻨﯥ ﻳﻮﻩ ﻮ ﻪ دﻩ .ﻟ ﺗﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ وﻣﻨﻮ
چﯥ ﻳﻮ ﻳﯥ ددﻏﻪ اﻧﮕړ ﻧﻪ دﻩ.
ﻣﻮزﻳﮏ
ددﻏﻮ ﮐﻮﺷﻨﻴﻮ ﻮ ﻮ ﮔډوډ واﻟی ﺳﻴﻼﻧﻲ ﺗﻪ دا ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ
ذهﻦ ﮐﯥ ورڅڅﻮي چﯥ ﻳﻮ وﺧﺖ دﻏﻪ اﻧﮕړ ﻳﻮ ﺑﺸﭙړ
اﻧﮕړ وو؛ ﺧﻮ ﮐﻪ ﭘﺮ ﻤﮑﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻮ ﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻴﺮ
وﮔﻮرو ﻧﻮ ﻧﺎﺷﭙړواﻟی ﻳﯥ ﻟﻪ وراﻳﻪ څﺮﮔﻨﺪ دﯼ

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٤ﺗﺮ٩
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

ان ﭘﻪ اﻧﮕړ ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ﻟﻪ داﺳﯥ ډﺑﺮﻳﻨﻮ ﺗﺨﺘﻮ ﺳﺮﻩ
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴ و چﯥ ﻻ ﺗﺮاوﺳﻪ ﺧﺎﻣﯥ دي او ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ
ول چﯥ هﻐﻮ ﺗﻪ ﺷﮑﻞ ورﮐړل ﺷﻲ.

ﻣﻮزﻳﮏ

اوس د ﺳﻠﻮ ﺳﺘﻨﻮ ﻣﺎڼۍ ﻳﺎ ﺻﺪ ﺳﺘﻮن اﻧﮕړ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ﻮ .ددﻏﯥ
ﻣﺎڼﯥ ﭘﻪ ارزوﻧﯥ ﺑﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ راڅﺮﮔﻨﺪﻩ ﺷﻲ چﯥ دﻏﻪ ﻣﺎڼۍ د
هﻤﺎﻏﻮ ﻧﻮرو ﻧﺎﺑﺸﭙړو ﻣﺎڼﻴﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ چﯥ د ﺟﻮړﻳﺪا ﮐﺎر
ﻳﯥ هﯧڅﮑﻠﻪ ﻧﻪ وو ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار :دﻟﺘﻪ  ٣۶څﺮاغ ﺎﻳﻮﻧﻪ دي چﯥ ﻟﻪ دﻏﻮ ٣۶
څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻮ څﺨﻪ  ٧ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﮐړﮐۍ ﮔﺎﻧﯥ دي .ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ چﯥ
ﺷﺎ ﺗﻪ دﻳﻮال ﻧﻪ ﻟﺮي او ﺁزادې هﻮا ﺗﻪ ﻻرﻩ ﻟﺮﯼ .ﭘﺎﺗﯥ ٢٩
څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻪ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻟﺮي او ﺷﺎ ﻳﯥ ﺑﻨﺪﻩ دﻩ .ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ چﯥ د
څﺮاﻏﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ډول ﺑﻨﺪې ﺗﺎﺧﭽﯥ دي .ﭘﺎم ﻣﻮ دﯼ .اوس ﮐﻪ دا
څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻪ ول ﻳﺎ ﺑﻞ ﺷی ﺧﻮ دوﻣﺮﻩ وﻳﻼﯼ ﺷﻮ چﯥ د ﮑﻼ او
ﭘﺴﻮﻟﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ول ﺗﺮڅﻮ ﻳﻮ ﮑﻠی ﺷی هﻠﺘﻪ ﮐ ﻴ ﻮدل ﺷﻲ  ،او د
هﻮا د ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻪ ول .د څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﻠﻪ ډډﻩ ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي.
ددﻏﻪ ﺻﺎﻟﻮن ﮔﺮدچﺎﭘﻴﺮﻩ د ډﺑﺮو د ﮐﺎر ﻟﻮﻣړﯼ ﭘړاو څﻪ ﻧﺎڅﻪ
ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ دﯼ .ﻳﻮازې د دروازې ډﺑﺮې او د څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻮ
ﺗﺮﻣﻨ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ اﻳ ﻮدل ﺷﻮي واﯼ  ،ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺳﺘﻨﯥ درول ﮐﻴﺪﻟﯥ او چﺖ ورﺑﺎﻧﺪې اچﺘﻮل ﮐﻴﺪﻩ .د دروازې د
ډﺑﺮو ﭘﻪ اﻳ ﻮدﻟﻮ  ،د څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻮ د دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ دروﻟﻮ او د چﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ  ،د ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻪ دروﻟﻮ او د چ ﭘﻪ اﻳ ﻮدﻟﻮ
ﮐﺎر ﺑﺸﭙړﻳﺪﻩ .ﺧﻮ ﮐﺎر هﻤﺪﻟﺘﻪ درﻳﺪﻟی دﯼ او ﻧﻮر ﻳﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻧﻪ دﯼ ﮐړﯼ ﮑﻪ د ﻤﮑﯥ ﭘﺮﻣﺦ ددﻏﻮ ﺳﻠﻮ ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ
ﮐﯥ ﻣﻮږ ان ﻳﻮﻩ ﻗﻠﻤﻪ ﺳﺘﻨﻪ ﻧﻪ وﻳﻨﻮ .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﻳﻨﺎ ﻣﻮږ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴ و چﯥ ددﻏﻮ ﺳﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ ﮐﻮم ډول ﺳﺘﻨﯥ اﻳ ﻮدل ﮐﻴﺪﻟﯥ ؛ دا
هﻴ اﻣﮑﺎن ﻧﻪ ﻟﺮي چﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ اﻧﮕړ ﮐﯥ دې ﺳﻞ داﻧﯥ ﺳﺘﻨﯥ وي او ﻳﻮﻩ داﻧﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ وې ﭘﺎﺗﯥ .دا ددې ﻣﺎﻧﺎ ﻨﺪي چﯥ دﻏﻪ
اﻧﮕړ د ﮐﺎر هﻐﻪ ﭘړاو ﺗﻪ ﻧﻪ وو رﺳﻴﺪﻟی وو چﯥ ﺳﺘﻨﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﮑﯥ اﻳ ﻮدل ﺷﻮﯼ واﯼ او د هﻐﻪ ﺗﺮڅﻨﮓ د ﺳﺘﻨﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ
ﻧﻮرې ﺳﺘﻨﯥ هﻢ دﻟﺘﻪ ﻧﻪ ﻟﺮو .ﻳﻌﻨی د ﺳﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ډﺑﺮﻳﻦ ﺗﻴﺮوﻧﻪ چﯥ ﺗﻴﺮﺷﻮي واﯼ ﺎ ﻳﻲ دﻏﻮ ﺗﻴﺮوﻧﻮ د څﺎروﻳﻮ
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٥ﺗﺮ٩
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

] ﻟﮑﻪ د ﻏﻮاﻳﺎﻧﻮ ﻳﺎ زﻣﺮﻳﺎﻧﻮ[ ﺑڼﯥ درﻟﻮداﯼ ﺧﻮ دﻟﺘﻪ ﻣﻮږ ﻳﻮﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﻢ ﻧﻪ ﻟﺮو .ﻣﻮږ ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻﯼ وواﻳﻮ چﯥ ﺳﻞ واړﻩ
ﺳﺘﻨﯥ ﺑﺎد وړي  ،ﺧﺎورې اﻳﺮې ﺷﻮې ﻳﺎ ﻏﻼ ﺷﻮﻳﺪي  ،هﻐﻪ ﺷﻲ چﯥ ﺷﺘﻪ  ،ﺷﺘﻪ.
ﻟﻪ هﻐﻮ ﻧﻤﻮﻧﻮ څﺨﻪ چﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻳﯥ ادﻋﺎﮐﻮئ ﮐﻪ ﻳﻮﻩ ﻳﯥ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﯥ دﻟﺘﻪ واﯼ ﻣﻮږ ﺑﻪ ﻣﻨﻠﯥ واﯼ چﯥ ﻧﻮر ﻳﯥ وړل
ﺷﻮي دي .ﺧﻮ دا ﻧﻪ ﺷﻮ وﻳﻼﯼ چﯥ ﻳﻮازې د ﺳﺘﻨﻮ ﺳﺮوﻧﻪ
ﻳﯥ وړي دي .ﮑﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻠﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ ي
چﯥ ﮐﻪ د ﺳﺘﻨﻮ ﺳﺮوﻧﻪ ﻳﯥ وړي دي ﻧﻮ وﻟﯥ ﺳﺘﻨﯥ ﻳﯥ ﻧﻪ
دي وړي .د ﺳﺘﻨﻮ ﺳﺮوﻧﻪ هﻢ د ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ډﺑﺮﻳﻦ دي ،
دراﻧﺪﻩ دي او وړل ﻳﯥ ﮔﺮان ﮐﺎر دﯼ  ،ﮐﻪ څﻮﮎ د ﺳﺘﻨﻮ
ﺳﺮوﻧﻪ وړﻻﯼ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺳﺘﻨﯥ هﻢ وړﻻﯼ ﺷﻲ .ﺧﻮ ﻣﻮږ ﺑﯥ
ﺷﻤﻴﺮﻩ دﻻﻳﻞ ﻟﺮو چﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴ و چﯥ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺎﻳﻪ
د څﻪ ﺷﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎرول ﮐﻴﺪﻩ ؛ د اوﺳﻨﻴﻮ ﺳﺮچﻴﻨﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ
ﺗﺮاوﺳﻪ چﺎ ﻧﻪ دي وﻳﻠﻲ چﯥ دﻏﻪ ﺗﺎﻻر څﻪ ﺷی وو  ،ان
ﻴﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ وﻳﻠﻲ چﯥ دﻏﻪ ﺎﯼ ﻳﻮ زﻳﺮﻣﺘﻮن وو ،ﭘﺎم
ﻣﻮﺩﯼ .دﻏﻪ ﻴﻨﯥ ﮐﺴﺎن هﺴﯥ ﺑﯥ ﻧﻮم او ﺑﯥ ﻧ ﺎﻧﻪ ﮐﺴﺎن
ﻧﻪ دي .د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﻮﻧﺪوﻧﮑﻲ چﯥ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻳﯥ ﺑﻨﺴ ﻴﺰ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐړي او ﭘﻪ دې اړﻩ ﻳﯥ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ ﮐﺘﺎب ﺧﭙﻮر
ﮐړﯼ اﻳﺮﻳﮏ اﺷﻤﻴﺖ دﯼ  ،هﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻠﻲ دي چﯥ دﻟﺘﻪ
ﻳﻮ زﻳﺮﻣﺘﻮن وو .ﭘﺎم ﻣﻮ دﯼ .ﻪ ! ﻟﻪ ﻳﻮې هﻐﻮﯼ ددﻏﻪ
ﺗﺎﻻر ﭘﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺑﻨﺪې ﮐﻮڅﯥ را ﮔﻴﺮ دﯼ  ،ﮑﻪ
دﻏﻪ ﺗﺎﻻر  ۵٠٠٠ﻣﺘﺮﻩ ﻟﻮﯼ دﯼ  ،ﺳﻞ اﻧﮕړوﻧﻪ ﻟﺮي چﯥ هﺮ
ﻳﻮ ﻳﯥ  ۵٠ﭘﻪ  ۵٠ﻣﺘﺮو ﮐﯥ دﯼ او هﻐﺴﯥ چﯥ دﻩ وﻳﻠﻲ د
ﺳﺘﻨﻮ ﻟﻮړ واﻟی ﻳﯥ د دروازو ﭘﺮﺑﻨﺴ ﻟﻨډې ﻳﻌﻨی  ١٣ﻣﺘﺮﻩ
ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي دي ﺡﺎل دا چﯥ د ﺁﭘﺎداﻧﺎ د ﺻﺎﻟﻮن د ﺳﺘﻨﻮ ﻟﻮړ
واﻟی ﻳﯥ د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ  ٢٠ﻣﺘﺮﻩ ﭘﻴﮋﻧﺪﻟی دﯼ  ،ﻟﻪ ﺑﻠﻪ
اړﺧﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟﻮﻳﻪ وداﻧۍ ﮐﯥ ﻳﯥ وﻳﻠﻲ چﯥ  ٧ﮐړﮐۍ ﮔﺎﻧﯥ
ﻳﯥ درﻟﻮدﻟﯥ او ﮔﺮد چﺎﭘﻴﺮﻩ ﻳﯥ ﺑﻨﺪوو  ،دا ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ دﻩ چﯥ
ﺗﺮ دﻏﻪ ﻟﻮﯼ ﺗﺎﻻر دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ راﺗﺎو ول او ﺑﻨﺪ وو  ،ﮐﻪ دا وﻣﻨﻮ
ﻧﻮ اوس دا ﭘﻮ ﺘﻨﻪ ﻟﻪ هﻐﻮ څﺨﻪ ﮐﻮو چﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗﺎﻻر ﮐﯥ
ډﻳﺮ ﮐﺴﺎن را ﻮﻟﻴﺪل  ،ﻟ ﺗﺮ ﻟ ﻩ ﮐﻪ د هﺮې ﺳﺘﻨﯥ ﭘﺮ ﺳﺮ ﻳﻮ
ﻣﺸﻌﻞ ﮐﻴ ﻮدل ﮐﻴﺪﻩ چﯥ رو ﻨﺎﻳﻲ وﮐړي ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻞ ﻣﺸﻌﻠﻮﻧﻪ رو ﺎﻧﻪ ﺷﻮي واﯼ  ،ﻪ ﻧﻮ ﺁﻳﺎ دﻏﻪ ﺳﻞ ﻣﺸﻌﻠﻮﻧﻪ دود هﻢ
درﻟﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ  ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﺗﺎﻻر ﮐﯥ چﯥ ﻟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮا ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﮐړﮐۍ ﻧﻪ ﻟﺮي  ،او هﻐﻪ هﻢ ډﻳﺮې ﮐﻮﺷﻨۍ ﮐړﮐۍ.
ﭘﻮ ﺘﻨﻪ دا دﻩ چﯥ ﺗﺎﻻر ﺗﻪ ﭘﺎﮐﻪ هﻮا څﻨﮕﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻪ؟ ﭘﻪ دﻏﻪ  ۵٠٠٠ﻣﺘﺮﻳﺰ ﺗﺎﻻر ﮐﯥ ﻟ ﺗﺮ ﻟ ﻩ  ٢٠٠٠ﺗﻨﻪ ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ را ﻮﻟﻴﺪل
هﻐﻮﯼ ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮﻩ ﻟﻮﺧړﻧﻪ دودﺟﻨﻪ هﻮا ﮐﯥ څﻨﮕﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﺎوﻩ؟ ﮑﻪ دﻟﺘﻪ د هﻮا د ﺗﺼﻔﻴﯥ ﻣﺨﺰن ﻧﻪ ﺷﺘﻪ .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ
وﻳﻞ ﺷﻮي دﻟﺘﻪ زﻳﺮﻣﺘﻮن وو او ﺷﻴﺎن ﻳﯥ ﭘﮑﯥ ﻮﻟﻮل .ﻪ ﮐﻪ دا زﻳﺮﻣﺘﻮن وﺑﻮﻟﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻠﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻴ ي چﯥ ددﻏﻪ
ﺻﺎﻟﻮن ﮔﺮد چﺎﭘﻴﺮﻩ وﻟﯥ ﭘﻪ ﮑﻠﻴﻮ ﭘﺴﻮﻟﻨﻴﺰو ډﺑﺮو ﭘﻮ ﻞ ﺷﻮﯼ دﯼ؟ ﺗﻮﮐی او ﺷﻴﺎن ﺧﻮ ﭘﺴﻮﻟﻨﯥ او ﺳﻴﻨﮕﺎر ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ
ﻟﺮي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻮﻟﻴﺰ ډول ﻧﻪ ﭘﻮهﻴ و چﯥ دﻏﻪ اﻧﮕړ د څﻪ ﻟﭙﺎرﻩ وو او ﭘﻪ ﮐﻮم درد ﻟﮕﻴﺪﻩ؟ ﻏﻮﻟی ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻟﺨﮏ
ﻧﻪ ﻟﺮي .ان د ﺳﺘﻨﻮ د ﺡﺠﺎرۍ ﮐﺎر ﻳﯥ ﻧﻪ دﯼ ﺑﺸﭙړ .او ﭘﻪ وروﺳﺘۍ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ډﺑﺮې ﻻ اوﺳﻪ ﺧﺎﻣﯥ او ﻧﺎ ﺗﺮا ﻠﯥ دي.
١وﻳﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ددﻏﯥ ﻣﺎڼۍ ﻮل ﮐﺎر ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ هﻢ وﮔڼﻮ ﻧﻮ ددې ﭘﻪ ﮔڼﻠﻮ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﺎﻧﮕړﺗﻴﺎ هﻢ ور ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻴ ي .او
هﻐﻪ دا چﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې هﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﭘﺎچﺎﻳﺎﻧﻮ د ﺧﺎورې ﭘﺮﻣﺦ ژوﻧﺪ ﮐﺎوﻩ ﺑﻠﮑﻪ د هﻤﺪﻏﻮ ﺧﺎورو ﭘﺮ ﺳﺮ ﻳﯥ ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ هﻢ را ﺑﻠﻞ.
د ﺻﺪ ﺳﺘﻮن ﭘﻪ اﻧﮕړ ﮐﯥ دﻧﻨﻪ د ﻏﻮﻟﻲ ﭘﺮﻣﺦ د ﮐﻮﺷﻨﻲ ﮐﺎر ﻧﺨ ﯥ ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي.
ﻣﻮزﻳﮏ
د څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺻﺪﺳﺘﻮن ﮔﺮدچﺎﭘﻴﺮﻩ د ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮې ﻣﻌﻤﺎرۍ ﭘﻪ څﺮﻧﮕﻮاﻟﻲ ﭘﻮهﻴﺪﻻﯼ ﺷﻮ.
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٦ﺗﺮ٩
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ maqalat@afghan-german.de
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ﻣﻮزﻳﮏ
د څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻮ د ﺟﻮړ ﺖ ډول ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ وو چﯥ
ﻟﻮﻣړﯼ ﺑﻪ ﻟﻮﯼ ﮐﺎڼﻲ ﭘﻪ ﺎﮐﻠﻲ ﺎﯼ ﮐﯥ ﺎﯼ ﭘﺮ ﺎﯼ
ﮐړل او ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﮐﺎڼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮا ﻠﻮ او
د هﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪﻧۍ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ د ﻓﻮرم ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻳﯥ
ﭘﻴﻞ وﮐړ ،ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘړاو ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ د څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﭘﻪ ﮐﺎڼﻲ ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ﭘﺮاډﻩ و ﮐﻴﻨﺪﻟﻪ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ چﯥ د دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ
د ﭘَـﺮدو ﻟﭙﺎرﻩ ﺎﻧﮕړي ﮐړي ول دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﮐ ﻴ ﻮدل او ﭘﻪ
وروﺳﺘﻨﻲ ﭘړاو ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ دﻳﻮال ﭘﻪ ﮔﭻ ﻳﺎ ﮐﺎﺷﻲ ډﺑﺮو ﻳﺎ
ﻧﻮرو ﮑﻠﻴﻮ ډﺑﺮو ﺎﻳﺴﺘﻪ ﮐړل.
دﻟﺘﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮔﻮرئ چﯥ د څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮔﺮد چﺎﭘﻴﺮﻩ د ﭘﺮادې
اﻳﺴﺘﻠﻮ ﻧﺨ ﯥ ﻟﻪ وراﻳﻪ ﮑﺎري.
ﻣﻮزﻳﮏ
دﻏﻪ ﮐﺮ ﯥ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي چﯥ دﻏﻪ څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻪ و څﻴړو.
ﻣﻮزﻳﮏ
د هﻤﺪﻏﻮ ﮐﺮ ﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻮهﻴﺪاﻻﯼ ﺷﻮ ﮐﻪ ددﻏﯥ ﻣﺎڼۍ ﮐﺎر ﻧﻴﻤﮕړﯼ ﭘﺎﺗﯥ
ﺷﻮﯼ دﯼ.
ﻣﻮزﻳﮏ
ﭘﻪ ﻴﻨﻮ څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ان د ﭘﺮاډو اچﻮل ﻻ ﻧﻪ دي ﺑﺸﭙړ ﺷﻮي  ،ﻧﻮ ﮐﻠﻪ
چﯥ د څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮔﺮد چﺎﭘﻴﺮﻩ ﭘﺮاډې اچﻮﻧﻪ ﻧﻪ وي ﺑﺸﭙړﻩ  ،ﺁﻳﺎ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ
دﻏﻪ ﻣﺎڼۍ دﻳﻮال وﻟﺮي؟

ﻣﻮزﻳﮏ
د دﻳﻮال د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ د ﺡﺠﺎراﻧﻮ د ﻗﻠﻤﻮﻧﻮ د څﻮﮐﻮ ﻟﻪ ﻧﺨ ﻮ
هﻢ ﭘﻮﻩ ﺷﻮ چﯥ ﻧﻮي دي او ﻻس ﻧﻪ دې ور رﺳﻴﺪﻟی اوهﻢ د ډﺑﺮو ﻟﻪ را وﺗﻠﻮ
ژﻳﻮ څﺨﻪ هﻢ ﭘﻮهﻴ و چﯥ د هﻐﻮﯼ د راوړﻟﻮ د ﻧﺨ ﻮ څﺮﮔﻨﺪوﻳﻪ دي.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٧ﺗﺮ٩
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ﻣﻮزﻳﮏ
ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې چﯥ ﮐﺎرﭘﻮهﺎن ﭘﻪ ﺁﺳﺎﻧۍ ﭘﻮهﻴﺪاﯼ ﺷﻲ چﯥ دﻏﻪ
اﻧﮕړ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻧﻪ درﻟﻮدل ﺧﻮ دﻟﺘﻪ ﻣﻮږ د ﺧ ﺘﻮ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ هﻢ
وﻧﻴﻮ چﯥ د ﻣﺎڼۍ ﮔﺮد چﺎﭘﻴﺮﻩ را ﺗﺎو ﺷﻮي دي  ،او دا د ﺳﻴﻼﻧﻲ
ﭘﻪ ﻏﻮږ ﮐﯥ ورڅڅﻮي چﯥ ﮔڼﯥ ﻣﺎڼۍ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ درﻟﻮدل.
ﻣﻮزﻳﮏ
ﭘﻪ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ ددﻏﻪ اﻧﮕړ د دﻳﻮال ﮐﺎر ﺗﺮ ﭘﺮچﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻮرې
رﺳﻴﺪﻟی وو او ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ ﭙﻪ درﻳﺪﻟی دﯼ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﮐﻪ ﻣﺎڼۍ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻳﻮ ﻐﻠﻨﺪﻩ ﮐﺘﻨﻪ هﻢ وﮐړو ﭘﻮهﻴ و چﯥ د اﻧﮕړ
ﮐﺎر ﻧﻴﻤﮕړﯼ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯼ دﯼ.
د اﻧﮕړ دﻧﻨﻪ چﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﭘﻪ ارزوﻧﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې ﻣﺴﺎﺌـﻴﻠﻮ
ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴ و .ﻟﻪ هﻐﯥ ډﻟﯥ څﺨﻪ د ﺧﺎﻣﻮ ډﺑﺮو ﺗﺨﺘﯥ دي
چﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺡﺎل ﭘﺮﻳ ﻮدل ﺷﻮي دي .ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮې ﻣﺎڼۍ ﮐﯥ
چﯥ ﺳﻞ ﺳﺘﻨﯥ وﻟﺮي د هﻐﻪ د ﻏﻮﻟﻲ ﭘﺮﻣﺦ د ﺧﺎﻣﻮ ډﺑﺮو ﺷﺘﻮن
څﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻨﺪي؟

ﻣﻮزﻳﮏ
هﻤﺪاﺷﺎن ﭘﻪ دﻏﻪ اﻧﮕړ ﮐﯥ ﻣﻮږ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺳﺘﻨﻮ ﭘﺮﻣﺦ  ،ﻗﻠﻤﻪ ﺳﺘﻨﯥ ﮔﻮرو چﯥ ﻟﻪ ﻳﻮﺑﻞ ﺳﺮﻩ هﻴ ﺗړاو ﻧﻪ ﻟﺮي .ددې
ﺗﺮڅﻨﮓ هﻴ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﻨﻪ ډﺑﺮﻳﻦ ﮔﺮدﯼ ﻧﻪ ﻟﺮي چﯥ ﺳﺘﻨﻪ ورﺑﺎﻧﺪې درَول ﺷﻮي وي .ﮐﻪ ﻪ وﮔﻮرو ﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا هﻴ
ﺳﺘﻨﻪ ډﺑﺮﻳﻦ ﮔﺮدﯼ ﻧﻪ ﻟﺮي او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﺘﻨﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ ﺳﺘﻨﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ ﻣﻮﻧﺪﻻﯼ چﯥ ﻟﻪ دﻏﻮ ﺳﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړاو
وﻟﺮي .دﻟﺘﻪ ان ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻﯼ هﻐﻪ ﺳﺘﻨﯥ وﮔﻮرو چﯥ ﺑﻴﻠﮕﯥ ﻣﻮ ﭘﻪ درواز ِﻩ ﻣﻠﻞ ﮐﯥ وﻟﻴﺪﻟﯥ .ﭘﻪ دﻏﻪ اﻧﮕړ ﮐﯥ هﯧ ډول
ﺳﻞ ﺳﺘﻨﯥ هﻢ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ دا ددې ﻣﺎﻧﺎ ﻨﺪي چﯥ دﻟﺘﻪ ﮐﺎر د ډﺑﺮﻳﻨﻮ ﮔﺮدﻳﻮ او ﺳﺘﻨﻮ ﮐﻴ ﻮدﻟﻮ ﭘړاو ﺗﻪ ﻧﻪ وو رﺳﻴﺪﻟی او د ﺳﺘﻨﻮ
د ﭘﺎﻳﻮ د اﻳ ﻮدﻟﻮ ﭘﻪ ﭘړاو ﮐﯥ ﮐﺎر ﭘﺎﯼ ﭘﻪ ﭙﻪ درﻳﺪﻟی دﯼ.
ﻣﻮزﻳﮏ
اوس دﻟﺘﻪ د ﺳﺘﻨﻮ ﭘﺎﻳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻐﻠﻨﻪ ﮐﺘﻨﻪ ﮐﻮو چﯥ د هﻐﻪ ﮐﺎر
هﻢ ﻧﻴﻤﮕړﯼ ﭘﺎﺗی ﺷﻮﯼ دﯼ .د ﺳﺘﻨﯥ دﻏﻪ ﭘﺎﻳﯥ ﺗﻪ و ﮔﻮرئ .ﮐﻪ
ﻪ ورﺗﻪ ﻴﺮﺷـﺊ ﻧﻮ ﮔﻮرئ چﯥ د ﺳﺘﻨﻮ د ﭘﺎﻳﻮ د ﺗﺮا ﻠﻮ ﮐﺎر
ﺑﺸﭙړ ﻧﻪ دﯼ .
ﻣﻮزﻳﮏ
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ددﻏﻮ ﺳﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻪ وﮔﻮرو چﯥ ﭘﻪ ﻴﻨﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د
هﻐﻮﯼ ﺗﺮا ﻠﻮ ﮐﺎر ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ او ﭘﻪ ﻴﻨﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻧﻴﻤﮕړﯼ
دﯼ.
ﻣﻮزﻳﮏ
د ﺳﺘﻨﻮ د ﭘﺎﻳﻮ د ﻧﻴﻤﮕړو ﺗﺮا ﻠﻮ دﻟﻴﻞ د هﻐﻮﯼ ﭘﻪ ﮐ ﺘﻨۍ ﺑﺮﺧﻪ
ﮐﯥ ﻟﻴﺪﻻﯼ ﺷﻮ .د ﻏﻮﻟﻲ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ چﯥ د ﺳﺘﻨﻮ ﭘﺎﻳﯥ
َدرَول ﺷﻮي دي وﻳﻨﻮ چﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﭘﺎﮎ او هﻮار ﺷﻮي ﻧﻪ
دي.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻮ چﯥ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ
هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﻮﻟﯥ وداﻧۍ د ﻟﺮﻏﻮﻧۍ اﻧﺠﻨﻴﺮۍ
ﭘﺮﺑﻨﺴ ﺟﻮړې ﺷﻮې دي .د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﮐﻪ دﻏﻪ
ﺳﺘﻨﯥ ﻟﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮا ﻞ ﺷﻮې واﯼ ﻧﻮ ﮐﻴﻨﺪل ﺷﻮې
ﮐﺮ ﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې اﻧﺪازې واﯼ .ﺧﻮ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د
ﻣﻌﻤﺎري ﭘﺮﺑﻨﺴ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ ﻧﻪ د اﻧﺠﻨﻴﺮۍ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ .
دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎر د ﮐﺮ ﯥ د ﮐﻴﻨﺪﻟﻮ ﮐﺎر ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا راﭘﻴﻞ
ﮐړ او د ﮐﺮ ﻮ د ﮐﻴﻨﺪﻟﻮ ﻣﺴﺎوﻳﺘﻮب ورﺗﻪ ﻟﻪ ارﻩ ارز ﺖ
ﻧﻪ درﻟﻮد  ،دﻟﺘﻪ ﻣﻮږ وﻳﻨﻮ د ﮐﺮ ﻮ ﺗﺮﻣﻨ ډﻳﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ
ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي.

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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