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ژﺑﺎړﻩ او هڅﻪ :رﺡﻤﺖ ﺁرﻳﺎ

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

ﺁﭘﺎداﻧﺎ
ﻟﻪ ﺻﺪ ﺳﺘﻮن وروﺳﺘﻪ د ﺁﭘﺎداﻧﺎ د ﻣﺎ ۍ اﻧﮕړ ﺗﻪ ﻮ .ددې ﻟﭙﺎرﻩ چﯥ د ﺗﺨﺖ ﻮﻟﯥ ﻣﺎ ۍ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ هﻢ ﺳﻄﺤﻪ وي دﻏﻪ
ﻣﺎ ۍ د ﻳﻮې ﻟﻮړې چﻮﺗﺮې ﭘﺮﻣﺦ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ دﯼ.
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار  :ﮐﻠﻪ چﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ دﻏﯥ ﻟﻮړې چﻮﺗﺮې ﭘﻮرﺗﻪ ـﺊ داﺳﯥ ﻳﻮې ﻣﺎ ۍ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ـﺊ چﯥ د ﺻﺪ ﺳﺘﻮن د ﻣﺎ ۍ
ﺑﺮﺧﻼف ددﻏﯥ ﻣﺎ ۍ ﮔﺮد چﺎﭘﻴﺮﻩ هﯧ ډول ﭘﺮچﺎل ﮐﺎرﯼ ﻧﻪ دﻩ ﺷﻮې  ،ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﻳﻨﺎ ﭘﺮچﺎل ﻧﺸﺘﻪ .ددرﺷﺎهﻲ ډﺑﺮﻩ ﻧﺸﺘﻪ ،
هﯧ ډول څﺮاﻏ ﺎﯼ ﻧﺸﺘﻪ .هﯧ ډول ډﺑﺮﻳﻨﻪ ﮐړﮐۍ
ﻧﺸﺘﻪ.

ﻮﻟﻪ ﻣﺨﻪ ﻳﯥ ﺧﻼﺻﻪ او ﻤﮑﻪ ﻳﯥ هﻮارﻩ دﻩ ،
ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻀﺎ دﻩ  ،ان د ﻣﺎ ۍ د دﻳﻮال د اﻳ ﻮدﻟﻮ
ﮐﺎﻧﮑﺮﻳﺖ ﮐﺎرﯼ ﻧﻪ دﻩ ﺷﻮې .هﻐﻪ ﺎﯼ ﮐﯥ چﯥ
دﻳﻮال ﺑﺎﻳﺪ ﺁﺑﺎد ﺷﻮﯼ واﯼ داﺳﯥ ﺧﺎورﻩ دﻩ چﯥ ﻻس
ﻧﻪ دﯼ ور وړل ﺷﻮﯼ .دﻟﺘﻪ دوﯼ وﻳﻠﻲ دي چﯥ ددﻏﯥ
ﻣﺎ ۍ د ﺳﺘﻨﻮ ﻟﻮړواﻟی  ٢٠ﻣﺘﺮﻩ او د ﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻟﻮړواﻟﻪ
ﻳﯥ  ۶ﻣﺘﺮﻩ ﻳﺎ  ۶ﻣﺘﺮو ﻧﻴ دې وو  ،او اوږواﻟﻪ ﻳﯥ
 ۶٠ﻣﺘﺮﻩ ﭘﻪ  ۶٠ﻣﺘﺮو ﮐﯥ ﻳﻌﻨﯥ ]  ٣۶٠٠ﻣﺘﺮ[ وو
؛ددﻏﻪ ﺗﺎﻻر ﭘﻪ اړوﻧﺪ ډﻳﺮې ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ ﺷﻮې چﯥ
ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ اﻧ ﻮر ﮔﺮۍ ﻳﯥ درﻟﻮدﻟﯥ او ﻧﻮر او ﻧﻮر ،
ﺑﻴﺎ ﻳﯥ وﻳﻠﻲ چﯥ د ﺗﺎﻻر ﻏﻮﻟی ﻳﯥ ﺟﺎرو ﮐړﯼ دﯼ ،ﺗﺎﺳﻮ دﻟﺘﻪ د ﻳﻮﻩ زﻧﺒﻴﻞ ﭘﻪ اﻧﺪازﻩ د ﮐﻴﻨﺪﻟﻮ ﺷﻮﻳﻮ ﺧﺎورو او ډﺑﺮو ﺁﺛﺎرو
ﻧﻪ ﺷـﺊ ﻟﻴﺪﻻﯼ .ﻪ ﮐﻪ دﻏﻪ  ۶٠ﭘﻪ  ۶ﭘﻪ  ٢٠ﻣﺘﺮو ﮐﯥ دﻳﻮال ﮐﻪ ﻧړﻳﺪﻟی واﯼ ﭘﻪ دې ﺗﺎﻻر ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺳﻮ د ﮐﻴﻨﺪﻧﯥ ﭘﺮﻣﻬﺎل
د ﺧﺎورو او ډﺑﺮو ﻏﺮ ﻟﻴﺪﻻﯼ واﯼ .هﯧ ﺷی ﻧﺸﺘﻪ  ،وچ ډاگ او ﭘﺎﮐﻪ ﺳﭙﻴﺮﻩ ﻤﮑﻪ دﻩ.
١وﻳﺎﻧﺪ
د ﺻﺪﺳﺘﻮن او ﺁﭘﺎداﻧﺎ د ﻣﺎ ﻴﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻮﻟﻮ دﻏﻪ ﻣﻮﺽﻮع ﭘﻪ رو ﺎﻧﻪ را څﺮﮔﻨﺪﻳ ي.
ﭘﻪ ﺻﺪ ﺳﺘﻮن ﮐﯥ د دروازو او ﮔﺮدچﺎﭘﻴﺮﻩ ﭘﺮچﺎﻟﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻳﻮ
څﻪ ﺧﺎورې را ﻮﻟﯥ ﺷﻮې وې ؛ دﻏﻮ ﺧﺎورو د ﺳﺘﻨﻮ ﭘﺎﻳﯥ ﭘ ﯥ
ﮐړې وې چﯥ د هﻮاو اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د هﻐﻮ د
ﺳﺎﻟﻤﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮې ﺧﻮ د ﺁﭘﺎداﻧﺎ ﭘﻪ ﻣﺎ ۍ ﮐﯥ ﻟﻪ دې
چﯥ د درﺷﺎهﻲ ډﺑﺮې او ﮔﺮد چﺎﭘﻴﺮﻩ ﭘﺮچﺎﻟﻮﻧﻪ ﻧﻪ ول د ﮐﻴﻨﺪﻧﯥ
ﺧﺎورې اوډﺑﺮې ﻧﻪ ﺷﺘﻪ.

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 ﺁﭘﺎداﻧﺎ ﮔﺮد چﺎﭘﻴﺮﻩ د دﻳﻮال د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﺧﺒﺮﻩ د
هﻐﻮ ﺳﺘﻦ ﭘﺎﻳﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ هﻢ ﭘﻮهﻴﺪﻻﯼ ﺷﻮ چﯥ
ددﻏﯥ ﻣﺎ ۍ ﭘﻪ اﻧﮕړ ﮐﯥ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي .د ﺁﭘﺎداﻧﺎ
دﻧﻨﻪ ﻮﻟﯥ ﺳﺘﻨﯥ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪﻟﻮ او د اﻗﻠﻴﻤﻲ
ﺷﺮاﻳﻄﻮ  ،ﺳړ ﺖ او ﺑﺎران ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﺨﯥ
ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﺗﻠﻠﯥ دي .ﮐﻪ اﻧﮕړدﮐﻴﻨﺪﻧﯥ ﺧﺎورې او
ډﺑﺮې درﻟﻮداﯼ ﻧﻮ هﻤﺪﻏﻮ ﺧﺎورو ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺘﻦ ﭘﺎﻳﯥ
ﭘﻮ ﻠﯥ واﯼ او د اﻗﻠﻴﻤﯥ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻮې
هﻐﻮ د روغ رﻣ
واﯼ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﮐﻪ اوس ﻪ ورﺗﻪ ﻴﺮ ﺷـﺊ  ،ﭘﻪ اﻧﮕړﮐﯥ دﻧﻨﻪ  ٣ﺳﺘﻦ
ﭘﺎﻳﯥ ﮔﻮرئ  ،ﺧﻮ ددﻏﻮ درﻳﻮاړو ﭘﺎﻳﻮ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻟﻪ
ﺳﻤﻨ ﻮ ﺟﻮړ دﯼ چﯥ ﻧﻮې ﺟﻮړې ﺷﻮې دي.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﮐﻪ دﻏﻮ دړو وړو ﺳﺘﻦ ﭘﺎﻳﻮ ﺗﻪ هﻢ وﮔﻮرو  ،وﻳﻨﻮ چﯥ دهﻐﻮﯼ د ﺗﺮا ﻠﻮ ﮐﺎر هﻢ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ﻧﻪ وو رﺳﻴﺪﻻﯼ.
ﻣﻮزﻳﮏ
ددې ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﺮﻟﻮ چﯥ دﻏﻪ ﺗﺎﻻر د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ
ﻮﻟﻮ ﻣﺎ ﻴﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﺗﺎﻻر وي  ،ﺧﻮ ﭘﻪ
ﺗﺎﻻر ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ﺳﺘﻦ ﭘﺎﻳﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﻠﻮ وﻧﻴﻮ چﯥ ﺳﺘﻨﯥ هﯧ
ډول ﺳﻴﻨﮕﺎر او ﭘﺴﻮﻟﻨﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﺡﺎل دا چﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو
ﻣﺎ ﻴﻮ ﮐﯥ درﻳﺪﻟﯥ ﺳﺘﻨﯥ ﻮﻟﯥ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﯥ ډﺑﺮې ﮑﻼوې ،
ﭘﺴﻮﻟﻨﯥ اوﺡﺠﺎرۍ ﻟﺮي.
ﻣﻮزﻳﮏ

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
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ددﻏﻪ اﻧﮕړ د ﻧﻴﻤﮕړواﻟﻲ ﭘﻪ زﺑﺎد ﮐﯥ ﺑﻠﻪ ﺧﺒﺮﻩ د
اﻧﮕړ دروازې دي .د درﺷﻞ ډﺑﺮې اﻳ ﻮدل ﺷﻮې ﺧﻮ
ﭘﺮ ﻣﺦ ﻳﯥ هﯧ ډول دﻳﻮال ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي.

و ﻣﻮ وﻳﻞ دﻏﻪ ﻳﻮ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﺗﺎﻻر دﯼ ﺧﻮ دهﻐﻪ د
درﺷﻞ ﻟﭙﺎرﻩ هﻴ ډول ﻃﺮح ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻪ دﻩ ﻧﻴﻮل
ﺷﻮې .ﺎﻳﻲ ﺡﺠﺎراﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ دﻟﺘﻪ د درﻳﻤﯥ
دروازې ﭘﻪ څﻴﺮ ﻳﻮﻩ دروازﻩ ﮐﻴ ﻨﻮﻟﻪ چﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ
ﺳﺮ ﻳﯥ ﺗﺎج درﻟﻮد.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﺧﺒﺮﻩ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻻﭘﺴﯥ وراﻧﻴ ي چﯥ ﻣﻮږ ﭘﻮﻩ ﺷﻮ دﻏﻪ
اﻧﮕړ د ﻧﻨﻮَﺗـﻨﮓ او وَﺗـﻨﮓ  ۶دروازې درﻟﻮدﻟﯥ چﯥ ﻳﻮازې
د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ هﻤﺪﻏﻮ  ٢وو دروازو د درﺷﻞ ډﺑﺮې درﻟﻮدﻟﯥ او
ﭘﻪ ﻧﻮرو دروازﻩ ﮐﯥ ددرﺷﻞ ډﺑﺮې ﻟﻪ ارﻩ ﻧﻪ دي اﻳ ﻮدل
ﺷﻮي.
ﻣﻮزﻳﮏ

د ﻣﻌﻤﺎراﻧﻮ د ﻗﻠﻤﺎﻧﻮ ﺁﺛﺎر ان د دروازو ﭘﻪ چﻮرو ﻳﺎ ] ﻟــَﺨـَﮑﻮﻧﻮ[ ﮐﯥ هﻢ ﻟﻴﺪﻻﯼ ﺷﻮ.
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار  :ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې دا دﻩ ﮐﻠﻪ چﯥ
ﺗﺎﺳﻮ ددﻏﻪ ﺗﺎﻻر د ﻏﻮﻟﻲ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﮐﻮئ  ،د
ﺳړي زړﻩ ﻏﻮاړي چﯥ د ﺧﺒﺮو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻪ ﭘﻪ
ﻗﻬﺮ ﺷﻲ او دﻟﻴﻞ ﻳﯥ دا دﯼ چﯥ وﻟﯥ ﻣﻮږ ﻟﻪ
ﻗﻀﻴﻮ ﺳﺮﻩ دوﻣﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﺎدﻩ ﮔۍ چﻠﻨﺪ ﮐړﯼ دﯼ.
ﮐﻠﻪ چﯥ ﺗﺎﺳﻮ د ﺁﭘﺎﻧﺎدا ﻣﺮﮐﺰي اﻧﮕړ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ـﺊ
او د ﻧﻨﻮﺗـﻨﮓ دروازو ﺗﻪ ﮔﻮرئ ﻧﻮوﻳﻨـﺊ چﯥ ﻳﻮ
ﺷﻤﻴﺮ ددرﺷﻞ ډﺑﺮې ﻟﺮي ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي ،
ﻴﻨﯥ ﻳﯥ د دروازې چﻮرې ﻳﺎ ﻟﺨﮑﻮﻧﻪ ﻟﺮي
ﻴﻨﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي  ،ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮﯦﯥ ددرﺷﻞ ډﺑﺮې ﻟﺮي
ﺧﻮ چﻮرې ﻧﻪ ﻟﺮي ﮐﻪ چﻮرې وﻟﺮي درﺷﻞ-
ډﺑﺮې ﻧﻪ ﻟﺮي ؛ دوﯼ دﻏﻮ څﺮﮔﻨﺪو ﻧﺨ ﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﮐﺘﻠﻮ ﭘﻪ څﻪ ډول ددې ادﻋﺎ ﮐﻮي چﯥ دﻟﺘﻪ د
ﺳﻠﻴﺰې ﻳﺎ د ﻧﻮي ﮐﺎل د ﻧﻮروز ﺟﺸﻨﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ
ﮐﻴﺪل  ،دا ﺧﻮ ﮐﻮﻣﯥ ﺎﻧﮕړې ﮐﺎرﭘﻮهﻨﯥ ﺗﻪ
اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮي چﯥ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ ﮐﻮﻣﻪ دروازﻩ دې
ﻳﻮازې ﻳﻮ داﻧﻪ ﻟﺨﮏ وﻟﺮي .
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ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑڼﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

١وﻳﺎﻧﺪ
دﻟﺘﻪ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ اړﻳﻨﻪ ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ چﯥ دﻏﻪ اﻧﮕړ څﻠﻮر د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﺳﺘﻦ ﻟﺮوﻧﮑﯥ داﻻﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ څﻠﻮرو ﺧﻮاوو ﮐﯥ درﻟﻮدل
چﯥ ﻟﻪ هﻐﻮ څﺨﻪ درې داﻻﻧﻮﻧﻪ ﻳﯥ د ﺟﻮړﻳﺪﻟﻮ ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐﯥ ول ﺧﻮ څﻠﻮرم داﻻن ﻳﯥ هﯧڅﮑﻠﻪ ﻧﻪ دﯼ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ.

دا ددﻏﻪ اﻧﮕړ ﻟﻮﻣړﯼ ﺳﺘﻨﯥ ﻟﺮوﻧﮑی داﻻن دﯼ.

ﻣﻮزﻳﮏ

دا ﻳﯥ دوﻳﻢ

ﻣﻮزﻳﮏ
دا هﻢ د ﺁﭘﺎداﻧﺎ د ﻣﺎ ۍ درﻳﻢ داﻻن
ﻣﻮزﻳﮏ

ﺧﻮ د ﺁﭘﺎداﻧﺎ څﻠﻮرم ﺳﺘﻨﯥ ﻟﺮوﻧﮑی داﻻن هﯧڅﮑﻠﻪ ﻧﻪ دﯼ ﺟﻮړ
ﺷﻮﯼ
ﻣﻮزﻳﮏ
ﮐﻪ دﻏﻪ اﻧﮕړ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻧﻴ دې وﮔﻮرو وﻧﻴﻮ چﯥ د ﺳﺘﻨﻮ ﻟﺮوﻧﮑﻮ داﻻن
د ﺳﺘﻨﯥ د اﻳ ﻮدﻟﻮ ﺎﯼ ﭘﻪ څﺮﮔﻨﺪ ﺎﮐﻠی دﯼ ﺧﻮ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻮ د اﻧﮕړ
ﺟﻮړول ﻻ ﻧﻪ دﯼ ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ او ﮐﺎر ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﺎﯼ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭙﻪ
درﻳﺪﻟی 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
ددﻏﻪ ﺳﺘﻨﯥ ﻟﺮوﻧﮑﻲ داﻻن ﭘﺮ ﺎﯼ ﻻ ﺗﺮاوﺳﻪ ﻟﻪ ﺧ ﺘﻮ ﺟﻮړ ﻳﻮ
ﺟﻮړ ﺖ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﮔﻮ ﮐﻴ ي .ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮې ډﺑﺮﻳﻨﯥ ﻮﻟﮕﯥ ﮐﯥ ﻟﻪ
ﺧ ﺘﻮ ﺟﻮړ ﺟﻮړ ﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮې ﻣﻬﻤﯥ ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ﻧﻐﻮﺗﻪ ﮐﻮي
چﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ و ﭘﻠ ﻮ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار :ددﻏﻪ ﺗﺎﻻر ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺳﻴﻼﻧﻴﺎﻧﻴﻮ هﻢ
ﻟﻴﮑﻨﯥ ﮐړې دي ،هﻐﻮﯼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻳﺎد ﺖ ﻟﻴﮑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ
ﺗﺎﻻر ﮐﯥ  ٢١اﻳ ﻮدل ﺷﻮې ﺳﺘﻨﯥ ﻳﺎدې ﮐړې دي چﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ
ﺗﺎﻻر ﮐﯥ ﻳﯥ ﻟﻴﺪﻟﻲ .ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻳﯥ وﻳﻠﻲ چﯥ  ١۴ – ١٣ﺳﺘﻨﯥ
وې  ،ﯧﻨﯥ واﻳﻲ  ١٧ﺳﺘﻨﯥ ﺑﻞ ﻳﯥ واﻳﻲ  ١٨ﺳﺘﻨﯥ وې  ،ﺑﻞ
ﻳﯥ  ، ١۴ﺑﻞ ﻳﯥ  ١٣ﺑﻞ ﻳﯥ  ٢١ﺑﻞ ﻳﯥ  ، ٢۴ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ د
ﺳﺘﻨﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﮐﺮار ﮐﺮا ﻟ ﺷﻮې دﻩ .ﭘﻮ ﺘﻨﻪ دا دﻩ دﻏﻪ ﺎﻏﻠﻲ
چﯥ  ٢۵٠ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ دﻏﻪ ﺳﺘﻨﯥ ﻟﻴﺪﻟﯥ دﻏﻪ ﺳﺘﻨﯥ چﻴﺮې ﺗﻠﻠﯥ
دې او وﻟﯥ ﻟ ﺷﻮې دي؟ د ﺳﺘﻨﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﯥ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ ﻤﮑﻪ
ﭘﺮﺗﯥ واﯼ چﯥ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﺟﻮړې
ﺷﻮې واﯼ  ،ﺗﺎﺳﻮ وﻟﻴﺪل چﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻣﺎﺗﯥ ﺷﻮې ﺳﺘﻨﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﺟﻮړې ﮐړې دي  ،د ﺳﺘﻨﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ ﻧﻪ ﮐﻤﻴ ي ﭘﺎم ﻣﻮ
دﯼ .ﻣﻮږ ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻟﺮو چﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺳﺘﻨﯥ ﻟﻪ
هﻤﺎﻏﻪ ﻟﻮﻣړي وﺧﺘﻪ ﻧﻴﻤﮕړې وې  ،ﭘﻪ دﻏﻪ اﻧﮕړ
ﮐﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺳﺘﻨﻮ ﮐﯥ ﮐﺮ ﯥ ﻧﻴﻤﮕړې ﮐﻴﻨﺪل ﺷﻮې
دي او دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ډﻳﺮې ﺳﺎدﮔۍ د اﻧﮕړ
ﻧﻴﻤﮕړﻳﺘﻮب ﭘﻪ زﺑﺎد رﺳﻮي ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ دوﯼ دﻏﻪ
ﻧﻴﻤﮕړې ﺳﺘﻨﯥ ﻮﻟﯥ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺎﻳﻪ اﻳﺴﺘﻠﻲ دي.
 ١وﻳﺎﻧﺪ
ﻟﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳ دﻳﻮاﻟﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪا او ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې چﯥ
ﭘﻮړﻳﻮ ﺗﻪ ورﺳﻴ و ﮔﻮرو چﯥ د ﻤﮑﯥ ﭘﺮﻣﺦ د
ﻳﻮې ﺳﺘﻨﯥ ﺳﺮ او ﭘﺎﻳﻪ – ﺳﺘﻨﻪ ﭘﺮﺗﻪ دﻩ.
ﻣﻮزﻳﮏ
هﻐﻪ ﺧﺒﺮﻩ چﯥ ددﻏﻮ دوﻩ وو ﻮ ﻮ ارزوﻧﯥ ﺗﻪ
ارز ﺖ ورﮐﻮي د هﻐﻮﯼ د ﺗﺮا ﻠﻮ ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎ دﻩ .ﮐﻪ
د دﻏﯥ ﭘﺎﻳﻪ -ﺳﺘﻨﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻴﻨﺪل ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺮ ﻮﺗﻪ
وﮔﻮرئ ﻧﻮ وﻳﻨـﺊ چﯥ د ﭘﺎﻳﻪ – ﺳﺘﻨﯥ د اوږدواﻟﻪ ﭘﻪ
ﭘﺎﯼ ﮐﯥ ﮐﺎر ﻧﻪ دﯼ ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ.
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

ﻣﻮزﻳﮏ
ان دﻏﻮ ﮐﻴﻨﺪو ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺮ ﻮ د څﻨډو ژۍ هﻢ ﻧﻪ دي ﺗﺮا ﻞ
ﺷﻮي .دا ﺧﺒﺮﻩ ﻣﻮږ ﺗﻪ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻪ را څﺮﮔﻨﺪﻳ ي چﯥ د
ﭘﺎﻳﻪ – ﺳﺘﻨﯥ ﭘﺮ ډډو را ﺗﺎو ﺷﻮ .ددﻏﻮ ﮐﻴﻨﺪل ﺷﻮﻳﻮ ﮐﺮ ﻮ
ﮐﺎر ﭘﻪ ﻴﻨﻮ ﮐﯥ ﺑﺸﭙړ او ﭘﻪ ﻴﻨﻮ ﮐﯥ ﻧﻴﻤﮕړﯼ دﯼ.
ﻣﻮزﻳﮏ
د ﺳﺘﻨﻮ د ﺳﺮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺧﺒﺮﻩ هﻢ هﻤﺪاﺳﯥ دﻩ .ﮐﻪ ﻟ ورﺗﻪ
ﻧﻴ دې ﺷﻮ وﻳﻨﻮ چﯥ د ﺳﺘﻨﯥ دﻏﻪ ﺳﺮ هﻢ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮﮔﻪ ﻧﻪ
دﯼ ﺗﺮا ﻞ ﺷﻮﯼ.
ﻣﻮزﻳﮏ
ﺁﻳﺎ دﻏﻪ دوې ډﺑﺮې ﻳﯥ د اﻧﮕړ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ دﻟﺘﻪ راوړي دي
ﺗﺮڅﻮ ددﻏﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎ څﺮﮔﻨﺪﻩ ﻧﻪ ﺷﻲ؟ ﻣﻮږ ﭘﻪ
ﻮل ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﺸﭙړﻩ ﭘﺎﻳﻪ -ﺳﺘﻨﻪ ﻳﺎ د ﺳﺘﻨﯥ
ﺳﺮ ﻧﻪ ﺷﻮ ﻣﻮﻧﺪﻻﯼ .د ﺁﭘﺎداﻧﺎ د ﻣﺎ ۍ ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎ د چﻮﺗﺮې
ﻟﻪ هﻐﻪ دﻳﻮاﻟﻪ هﻢ راڅﺮﮔﻨﺪﻳ ي چﯥ دﻏﻪ ﺗﺎﻻر ورﺑﺎﻧﺪې
وﻻړ دﯼ.

ﻣﻮزﻳﮏ
د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ دﻏﻮ دوﻩ وو دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﮔﻮرئ .دﻏﻪ ﺗﻴﻐﻪ ﻻ
ﺗﺮاوﺳﻪ ﻧﻪ دﻩ اﺻﻼح ﺷﻮې
ﻣﻮزﻳﮏ
د دﻳﻮال ﭘﻪ وروﺳﺘﻨﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ډﻳﺮ ﺎﻳﻮﻧﻪ دي چﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ
ﺗﺮا ﻞ ﺷﻮي ﻧﻪ دي .دﻏﻪ ډﺑﺮﻳﻦ راوﺗﻠﻲ ﻏﻮﻧډار ﺎﻳﻮﻧﻪ چﯥ ﺁﭘﺎداﻧﺎ
ﺗﻪ ددﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐﯥ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي د څﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻨﺪي؟

ﻣﻮزﻳﮏ
دﻏﻮ ﮑﻴﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻨﯥ اوس ددﻏﻪ ﺗﺎﻻر ﺡﺠﺎرﻳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻨډﻩ ﮐﺘﻨﻪ ﮐﻮو .ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې چﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺡﺠﺎرﻳﻮ ﺗﻪ وﻻړ
ﺷﻮ را ﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﺳﻴﻤﯥ د هﻴﻮادوﻧﻮ ﺡﺠﺎرﻳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﺘﻨﻪ ﮐﻮو چﯥ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻧﻴ دې دي.

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
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 ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٧ﺗﺮ٩
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

دﻏﻪ ﻮﻟﯥ ﺡﺠﺎرۍ ﺑﻮﻣﻲ او د هﺮهﻴﻮاد د ﻓﺮهﻨﮓ او اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺟﻮړې ﺷﻮې دي.
ﻣﻮزﻳﮏ
د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺡﺠﺎرۍ ﻮﻟﯥ هﻐﻪ ﮐﺎﭘﻲ ﺷﻮې ﺡﺠﺎرۍ دي
چﯥ ﺑﻴﻠﮕﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﭘﻴړۍ ﭘﻴړۍ ﻣﺨﮑﯥ دود وې.
ﻣﻮزﻳﮏ

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٨ﺗﺮ٩
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

دا ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗﺎﻻر ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ ﺑﺸﭙړ ﺡﺠﺎري ﺷﻮي دﻳﻮال
ﺑﻴﻠﮕﻪ دﻩ.

ﻟﻪ دې چﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ د ﻋﻼﻳﻤﻮ د ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻟﻪ
اﺻﻠﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﯼ دي ﺑﺎﻳﺪ دﻏﻪ ﻋﻼﻳﻢ د
دﻳﻮال ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ هﻢ ﻟﻴﺪل ﺷﻮي واﯼ .ﺧﻮ دﻏﻪ
ﮐﺎر هﻴڅﮑﻠﻪ ﻧﻪ دﯼ ﺷﻮﯼ.
د دﻳﻮال ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ د ﺳﺮﺗﻴﺮو ﻟﻴﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐړئ .ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ دهﻐﻮﯼ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ ﺡﺠﺎرۍ ﺗﻪ هﻢ وﮔﻮرئ  ،او
هﻢ هﻐﻮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺎرﻳﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم وﮐړئ چﯥ دﻏﻪ دواړﻩ
ﺑﺮﺧﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻠﻪ ﺟﻼ ﮐړي دي.

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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