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ژﺑﺎړﻩ او هڅﻪ :رﺡﻤﺖ ﺁرﻳﺎ

د هﯧڅﭽﺎ د واﮐﻤﻨۍ ﮔﺪۍ ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻠﻢ ﻟﻨډﻩ ﮐﺘﻨﻪ
اﺗﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﻣﻮزﻳﮏ
هﻤﺪارﻧﮕﻪ ددﻳﻮاﻟﻪ اوږدواﻟﻪ ﺗﻪ وﮔﻮرئ چﯥ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺡﺠﺎري ﺷﻮﯼ دﯼ
ﻣﻮزﻳﮏ
ﭘﻪ ﭘﺎﺗﯥ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﻮږ ﻳﻮازې د ﺳﺮﺗﻴﺮو د ﮐﺘﺎر هﻤﺪﻏﻪ ﺡﺠﺎرۍ ﻟﺮو او د دﻳﻮال ﭘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ هﯧ ﮐﺎر ﻧﻪ دﯼ
ﺷﻮﯼ
ﻣﻮزﻳﮏ
د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ډول ددﻏﻪ دﻳﻮال ﺷﺎ ﺗﻪ وﮔﻮرئ
ﻣﻮزﻳﮏ
دا د هﻤﺎﻏﻮ ﺳﺮﺗﻴﺮو د ﮐﺘﺎر ﻟړۍ دﻩ چﯥ ددﻳﻮال ﭘﻪ
ﺑﻞ ﻣﺦ ﮐﯥ ﻣﻮ وﻟﻴﺪﻟﻪ .ﺧﻮ د دﻳﻮال ﭘﻮرﺗﻨۍ ﺑﺮﺧﻪ او
اوږد واﻟﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ دﻩ ﺡﺠﺎري ﺷﻮې

ﻣﻮزﻳﮏ
هﻤﺪارﻧﮕﻪ ددﻳﻮاﻟﻪ اوږدواﻟﻪ ﺗﻪ وﮔﻮرئ چﯥ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺡﺠﺎري ﺷﻮﯼ دﯼ
ﻣﻮزﻳﮏ
ﭘﻪ ﭘﺎﺗﯥ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﻮږ ﻳﻮازې د ﺳﺮﺗﻴﺮو د ﮐﺘﺎر هﻤﺪﻏﻪ ﺡﺠﺎرۍ ﻟﺮو او د دﻳﻮال ﭘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ هﯧ ﮐﺎر ﻧﻪ دﯼ
ﺷﻮﯼ
ﻣﻮزﻳﮏ
د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ډول ددﻏﻪ دﻳﻮال ﺷﺎ ﺗﻪ وﮔﻮرئ
ﻣﻮزﻳﮏ
دا د هﻤﺎﻏﻮ ﺳﺮﺗﻴﺮو د ﮐﺘﺎر ﻟړۍ دﻩ چﯥ ددﻳﻮال ﭘﻪ
ﺑﻞ ﻣﺦ ﮐﯥ ﻣﻮ وﻟﻴﺪﻟﻪ .ﺧﻮ د دﻳﻮال ﭘﻮرﺗﻨۍ ﺑﺮﺧﻪ او
اوږد واﻟﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ دﻩ ﺡﺠﺎري ﺷﻮې

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

ﻣﻮزﻳﮏ

دﻟﺘﻪ هﻢ د ﺡﺠﺎرۍ ﻧﺸﺘﻮاﻟی د دﻳﻮال د
ﺗﺮا ﻠﻮ د ﻧﻴﻤﮕړي ﮐﺎر څﺮﮔﻨﺪوﻧﻪ ﮐﻮي

ﻣﻮزﻳﮏ

دﻟﺘﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ دﻏﻮ اﻧ ﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﮐﺘﻨﻪ ﮐﻮو
ﻣﻮزﻳﮏ
ﺧﻮ ﮐﺎر دﻟﺘﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ﻧﻪ رﺳﻴ ي .دﻏﻪ دﻳﻮال چﯥ
ﺡﺠﺎري ﻳﯥ ﺑﺸﭙړﻩ ﺷﻮې ﮑﺎري ﺑﻴﺎ هﻢ د ﻣﻌﻤﺎري
ډﻳﺮې ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎوې ﻟﺮي.
ﻟﻮﻣړﯼ د ﮔﻠﮑﺎرﻳﻮ د ﺗﺮا ﻠﻮ څﺮﻧﮕﻮاﻟی څﻴړو .ددﻏﻪ
دﻳﻮال ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ ﮔﻞ د ﺗﺮا ﻠﻮ د ﮐﺎر ﭘﻪ اړﻩ هﻢ
ﭘﻮهﻴﺪاﯼ ﺷﻮ.

ﻣﻮزﻳﮏ
دﻟﺘﻪ هﻢ د ﮔﻠﮑﺎرﻳﻮ اوږدواﻟﻪ ﻧﻪ دﻩ ﺑﺸﭙړﻩ ﺷﻮې او ان د هﻐﻪ ﮔﺎوﻧډﯼ دﻳﻮال هﻢ ﻧﺎﺗﺮا ﻞ ﺷﻮﯼ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯼ دﯼ.
اوس دﻏﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ وﮔﻮرئ
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
د ﮔﻼﻧﻮ د ﺡﺠﺎرۍ ﻧﺎﺑﺸﭙړواﻟی د دﻳﻮال ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ وراﻳﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي

ﻣﻮزﻳﮏ

اوس دﻏﯥ ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﯥ ﺗﻪ وﮔﻮرئ

ﻣﻮزﻳﮏ
د ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﯥ ﮔﺮد چﺎﭘﻴﺮﻩ د ﮔﻠﮑﺎرﻳﻮ ﺗﺮا ﻞ او د
ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﯥ ﻏﻮﻟی هﻤﺎﻏﺴﯥ ﭘﻪ ﻧﺎ ﺗﺮا ﻠﯥ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﺡﺎل ﭘﺎﺗی ﺷﻮﯼ دﯼ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ وﮔﻮرئ  ،ان ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﻪ ﮐﯥ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻧﺸﺘﻪ او د
ﺑﻠﯥ ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﯥ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ ﺎﯼ ﺗﺶ ﭘﺮﻳ ﻮدل ﺷﻮﯼ

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

ﻣﻮزﻳﮏ
ددﻏﻪ دﻳﻮال ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ او د ﺻﺎﻟﻮن چﺎﭘﻴﺮﻩ ﭘﻪ
ﻮﻟﻮ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ دﺡﺠﺎرۍ ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎوې ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي.
دﻏﻮ ﮔﻼﻧﻮ ﺗﻪ و ﮔﻮرئ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ان د هﻐﻮ د ﭘﺎﺳﻨﻴﻮ ﺑﺮﺧﻮ د ﮔﻠﮑﺎرﻳﻮ اوږد واﻟﻪ هﻢ ﻧﻴﻤﮕړي دي
ﻣﻮزﻳﮏ
ﺗﺮا ﻞ ﺷﻮې ﺷﻴﻦ ﻏﺰې ] ﺳـَﺮو[

ﻣﻮزﻳﮏ
د هﻐﻪ ﺷﻲ ﻗﺎﻟﺐ چﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺷﻴﻦ ﻏﺰي ﺑﺪل
ﺷﻮﯼ واﯼ
ﻣﻮزﻳﮏ
د ﺡﺠﺎرۍ ﻧﻴﻤﮕړﻳﺘﻮب هﺮ چﻴﺮې ﮑﺎري
ﻣﻮزﻳﮏ
د ﻣﺎ ۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻮ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ هﻤﺪﻏﻪ
ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎوې ډﻳﺮې دي
ﻣﻮزﻳﮏ
ددﻏﻪ اﻧ ﻮر ډﺑﺮﻳﻨﯥ اډاﻧﯥ ﺗﻪ وﮔﻮرئ

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 ﺳﺮﺗﻴﺮې د ﻟﻴﺪﻧۍ ﺳﺮ ﺑﺸﭙړ دﯼ

ﻣﻮزﻳﮏ
اوس ددﻏﻪ ﺳﺮﺗﻴﺮي د ﻟﻴﻨﺪۍ ﺳﺮ ﺗﻪ و ﮔﻮرئ

ﻣﻮزﻳﮏ
هﻤﺪﻟﺘﻪ ددﻏﻪ ﺳﺮﺗﻴﺮي ﻏﻮږواﻟۍ د او دهﻐﻪ د
ﻏﻮږواﻟۍ ﻣﻨ ﺗﻪ و ﮔﻮرئ
ﻣﻮزﻳﮏ
د ﻏﻮږواﻟۍ د ﮐړۍ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ د ﺳﺮﺗﻴﺮي
وﻳ ﺘﺎن ﻧﻪ ﮑﺎري
ﻣﻮزﻳﮏ

اوس ﻳﻮې ﺑﺸﭙړې ﻏﻮږواﻟۍ ﺗﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﺘﻨﻪ ﮐﻮو

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
دﻟﺘﻪ وﻳﻨﻮ چﯥ د ﻏﻮږواﻟۍ د ﮐړۍ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ د
ﺳﺮﺗﻴﺮي وﻳ ﺘﺎن ﻟﻪ وراﻳﻪ ﮑﺎري
ﻣﻮزﻳﮏ
او دﻟﺘﻪ د هﻤﺎﻏۍ ﻏﻮږاﻟۍ ﺧﺎﻣﻪ ﻃﺮﺡﻪ

ﻣﻮزﻳﮏ
ﺑﻴﺎ هﻢ د ﻳﻮې ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺶ ﺎﯼ

ﻣﻮزﻳﮏ

ﺑﺎﻳﺪ و اﻧﮕﻴﺮو چﯥ وﻟﯥ د ډﺑﺮﻟﻴﮑﯥ ﭘﻪ
ﻣﻨ ﮐﯥ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻧﻪ دﻩ ﺷﻮې .ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ د
هﻐﯥ ﻏﻮﻟی ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﺎﮎ ﺷﻮﯼ

ﻣﻮزﻳﮏ
ﮐﻪ ﻟﻪ دﻳﻮاﻟﻪ ﺑﻞ دﻳﻮال ﺗﻪ ا َوړو ﺑﻴﺎ هﻢ ﭘﻪ هﺮﮔﻮټ ﮐﯥ ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎ وﻳﻨﻮ
ﻣﻮزﻳﮏ
ﮐﻪ ددﻳﻮال د ﮔﻨﮕﯥ ﻧﻴﻢ ژﺑﯥ ﻟﻪ ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎ ور ﺗﻴﺮ ﺷﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ د ﺡﺠﺎرۍ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ ﺁﺛﺎر ډﻳﺮ زﻳﺎت ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي.
ﺑﻴﺎ هﻢ ﻏﻮږواﻟۍ د هﻐﯥ د ﻗﺎﻟﺐ وروﺳﺘۍ ژۍ چﯥ راوﺗﻠﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻳﯥ ﻧﻪ دي ﭘﺎﮐﯥ ﺷﻮې
ﻣﻮزﻳﮏ
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

د اډاﻧﯥ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﻧﺎ ﮔﻠﮑﺎرې ﺷﻮې
ﺑﺮﺧﯥ

ﻣﻮزﻳﮏ
دﻟﺘﻪ د ډﻳﺮ ارز ﺖ وړ ﺗﮑی دﻏﻪ ﮐﻮﺷﻨۍ ﻟﻴﻨﺪۍ دي

ﻣﻮزﻳﮏ
دﻟﺘﻪ هﻢ ﺡﺠﺎري ﻧﻤﻴﮕړې دﻩ  ،او د ږﻳﺮې د اﻧ ﻮروﻟﻮ
ﭘﺎرﻩ د اﻧﺪازې ﺎﮐﻨﻪ ﭘﻪ  ٣ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮔﻮرو

ﻣﻮزﻳﮏ
اوس ﺑﻠﯥ ﻧﻤﻮﻧﯥ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐړئ
ﻣﻮزﻳﮏ
دﻟﺘﻪ ﻳﻮازې ﮐﺮ ﻪ اچﻮل ﺷﻮې دﻩ .د دﻏﻪ اﻧ ﻮر د وﻳ ﺘﺎﻧﻮ ﻣډل ﺗﻪ و ﮔﻮرئ
ﻣﻮزﻳﮏ
ﺧﻮ دﻟﺘﻪ د هﻤﺎﻏﻪ ﻣﺨﮑﻴﻨﯥ اﻧ ﻮر ﺧﺎم ﻣډل
ﻣﻮزﻳﮏ

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

د ﺳﺮﺗﻴﺮو ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ ﮐﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﺳﺮﺗﻴﺮي چﯥ ﻃﺮح ﻳﯥ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺧﺎﻣﻪ دﻩ ﺗﻴﺮ ﺷﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮر ﺳﺮﺗﻴﺮي هﻢ ﭘﻪ
وﻳ ﺘﺎﻧﻮ  ،ﺧﻮﻟﻴﻮ ،ﮐﺎﻟﻴﻮ او ان ﭘﻪ ږﻳﺮو ﮐﯥ ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎوې ﻟﺮي

ﻣﻮزﻳﮏ

د ﺳﺮﺗﻴﺮو د چــَړو ﭘﺮ ﻣﺦ هﻢ د ﺡﺠﺎرۍ ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي ﺑﻴﺎ هﻢ هﻤﺎﻏﻪ ﮐﻮﺷﻨﯥ ﻟﻴﻨﺪۍ.
ﻣﻮزﻳﮏ
دﻏﻪ ﮐﻮﺷﻨۍ ﮐﻮﺷﻨۍ زﻳﺎﺗﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ډﻳﺮې ﭘﻮ ﺘﻨﯥ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮي .ﮑﻪ د هﻐﻪ وﺧﺖ د ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ددﻏﻮ ﮐﻮﺷﻨﻴﻮ
زواﻳﺪو ﻟﻴﺮې ﮐﻮل څﻮ دﻗﻴﻘﻮ وﺧﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ درﻟﻮدﻟﻪ ﺧﻮ ﭘﻪ هﮏ ﭘﮏ واﻟﻲ وﻳﻨﻮ چﯥ دﻏﻪ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺡﺎل ﭘﺮﻳ ﻮدل
ﺷﻮې دي.

ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار :و ﮔﻮرئ  ،هﻐﻪ څﻪ چﯥ ﺗﺎﺳﻮ واﻳﺎﺳﺖ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ هﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺑڼﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﮔﻮ
ﮐﻴ ي  ،ﺗﺎﺳﻮ دداﺳﯥ ﺡﺠﺎرﻳﻮ ﻧﻤﻮﻧﯥ ډﻳﺮې وﻳﻨـﺊ د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺡﺠﺎر د ﻳﻮې داﻳﺮې د ﺷﭙﻮل ﭘﺮ ﮐﻴﻨﺪﻟﻮ ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ دﯼ
او دوﻩ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﭘﺎﺗﯥ دﻩ چﯥ د داﻳﺮې د ﺷﭙﻮل ﻳﻮﻩ څﻮﮐﻪ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺳﺮﻩ وﻧ ﻠﻮي ﺧﻮ هﻐﻪ هﻤﺎﻏﺴﯥ ﻧﻴﻤﮕړې ﭘﺮﻳ ﻮدل ﺷﻮې
دﻩ ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ چﯥ د داﻳﺮې د ﻗﻮس د ﺡﺠﺎرۍ ﻧﻴﻤﮕړي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴﺪل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﻪ دﻩ  ،ﺡﺠﺎر ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذهﻦ ﮐﯥ ﻃﺮح
ﻟﺮي او ﭘﻪ هﻤﺪﻏﯥ ورځ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﻃﺮﺡﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺗﻪ ورﺳﻮي  ،ﺡﺠﺎر ﺑﺎﻳﺪ د داﻳﺮې د دواړوڅﻮﮐﻮ ﻟﻪ ﻧ ﻠﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ
ﮐﺎر ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﻮﻻﯼ واﯼ ﮑﻪ ﮐﻪ ﺳﺒﺎ ﺑﻴﺎ ﮐﺎرﺗﻪ را ﻲ ﻧﻮ د ﭘﺮون ﻃﺮح ﭘﻪ ذهﻦ ﮐﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي او ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ د داﻳﺮې
د ﻧﻦ ور ﯥ ﻃﺮح ﺳﺒﺎ ور ﯥ ﺗﻪ ﭘﺮﻳ دي او ﺧﭙﻞ ﮐﺎر دوﻩ ﻠﻪ ﺗﮑﺮار ﮐړي .ﻟﻪ هﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﻌﻤﺎرۍ ﮐﯥ دود دا دﯼ
چﯥ ﮐﻪ څﻮﮎ د ﺧ ﺘﻮ ﭘﺨﺴﻪ وهﻲ ﻧﻮ ددﻳﻮال د ﺧ ﺘﻮ ﭘﺨﺴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮ ﺁﺧﺮﻩ ورﺳﻮي او د ﺧ ﺘﻮ ﻟﻴﮑﻪ ﻧﻴﻤﮕړې ﻧﻪ ﭘﺮﻳ دي.
داﺳﯥ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻﯼ چﯥ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺨﺴﻪ ﻧﻦ ﺟﻮړﻩ ﮐړي او ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻠﻪ ﻳﯥ ﺳﺒﺎ .ﻟﻮﻣړﯼ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺨﺴﻪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ رﺳﻮي  ،هﻐﻪ ﺗﺨﺘﻪ
ﮐﻮي او ﺳﺒﺎ د ﺧ ﺘﻮ د ﻧﻮې ﭘﺨﺴﯥ ﮐﺎر ﻟﻪ ﻧﻮې ﻟﻴﮑﯥ راﭘﻴﻠﻮي .ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ ډﻳﺮ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻟﺮو چﯥ د ﻣﻌﻤﺎرۍ
د هﻤﺪﻏﻪ وﻳﻞ ﺷﻮي دود ﭘﺮﺑﻨﺴ ﮐﺎروﻧﻪ ﻳﯥ ﻧﻴﻤﮕړي ﭘﺮﻳ ﻮدل ﺷﻮي  ،ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ د وداﻧۍ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻮﻟﯥ
چﺎرې ﭘﻪ اﺟﺒﺎري ډول ﭘﻪ ﭙﻪ درَول ﺷﻮي دي ﻳﺎ د ﻣﻌﻤﺎر ﭘﻪ ﺧﻮ ﻪ ﻧﻪ دﯼ ﺑﺲ ﺷﻮي .ﮑﻪ هﻤﺎﻏﺴﯥ چﯥ ﺗﺎﺳﻮ ووﻳﻞ ﻳﻮ
هﻨﺮﻳﺎل  ،ﺟﻮړووﻧﮑی  ،ﺡﺠﺎر ﻳﺎ وﺳﺘﺎ ﮐﺎر ﮐﻪ و ﻏﻮاړي ﺧﭙﻞ د ﻧﻦ ور ﯥ ﮐﺎر ﺑﺲ ﮐړي ﻧﻮ د اﺿﺎﻓﻲ ﮐﺎر ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ د ﻧﻦ
ور ﯥ ﮐﺎر ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﻮي.
١وﻳﺎﻧﺪ

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

اوس دﻏﻮ ﮑﻴﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻨﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮې ﻣﺎ ۍ ﮐﯥ چﯥ ﻧﻪ دﻳﻮال ﻟﺮي  ،ﻧﻪ چﺖ  ،ﻧﻪ وَر او د ﺡﺠﺎرۍ دوﻣﺮﻩ
ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎوې ورﺳﺮﻩ ﻧﻐ ﺘﻲ دي چﺎ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮاﯼ ﻟﻤﺎﻧ ﻨﯥ او ﺟﺸﻨﻮﻧﻪ وﻧﻴﺴﻲ؟ ﺁﻳﺎ ﭘﻪ داﺳﯥ ﻳﻮې ﻣﺎ ۍ ﮐﯥ چﯥ دوﻣﺮﻩ
ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺖ دي  ،څﻮﮎ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﺟﺸﻦ وﻧﻴﺴﻲ؟
ﻣﻮزﻳﮏ
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!

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٩ﺗﺮ٩
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

