AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

٢٠٠٩/١٢/٢٣م

ژﺑﺎړﻩ او هڅﻪ :رﺡﻤﺖ ﺁرﻳﺎ

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

ﺗــــَﭽـــَﺮ
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار :ﮐﻠﻪ چﯥ ﻟﻪ ﺁﭘﺎداﻧﺎ دﺑﺎﻧﺪې راو ﻮ او ﻣﺦ ﭘﻪ ﺳﻮﻳﻞ ﺧﻮ ﻴ و ﻧﻮ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ډﻳﺮې ﻧﻮﻣﻴﺎﻟۍ
وداﻧۍ ﺗﻪ رﺳﻴ و چﯥ ﺗﭽﺮ ﻳﯥ ﺑﻮﻟﻲ .وﻳﻞ ﮐﻴ ي چﯥ دا د دارﻳﻮش ﺎﻧﮕړې ﻣﺎ ۍ وﻩ .هﯧ داﺳﯥ ﭘﻴﺎوړﯼ دﻟﻴﻞ او زﺑﺎد ﭘﻪ
ﻻس ﮐﯥ ﻧﻪ ﺵﺘﻪ چﯥ دﻏﻪ ﻣﺎ ۍ دې د دارﻳﻮش ﺎﻧﮕړې ﻣﺎ ۍ وي .ﭘﻪ دﻏﯥ ﻣﺎ ۍ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺻﺎﻟﻮن ﮐﯥ  ١٨ﺗﺎﺧﭽﯥ دي
چﯥ د اﺗﻠﺲ واړو ﺗﺎﺧﭽﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻓﺎرﺳﻲ دارﻳﻮﺵﻲ ﻳﺎ دارﻳﻮﺵﻲ ﻣﻴﺨﻲ ژﺑﯥ ﻟﻴﮑﻞ ﺵﻮي چﯥ دا زﻣﺎ د ﺧﻮﻧﯥ ﺗﺎﺧﭽﯥ
دي .ﭘﺎم ﻣﻮ دﯼ.

ډﻳﺮﻩ ﻧﺎﺵﻮﻧﻲ ﮑﺎري چﯥ ﻳﻮ ﺳﺘﺮواﮎ  ،ﻳﻮ ﺳﺮﻟ ﮑﺮ او د ﭘﺎچﺎﻳﺎﻧﻮ د ﻟړۍ د ﻳﻮﻩ ﻣﺸﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ دې دﻏﺴﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﯥ ﻣﺎﻧﺎ
ﺧﺒﺮﻩ هﻐﻪ هﻢ ﻳﻮ ﻞ ﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ څﻮ څﻮ ﻠﻪ ﻳﻌﻨﯥ  ١٨ﻠﻪ وﺗﻠﻲ وي  ،ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻳﯥ وﺗﻠﯥ وي ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮ وﮐړي
چﯥ هﻐﻪ د دﻳﻮال ﭘﺮﻣﺨﯥ و ﮐﻴﻨﺪي او ودې ﻟﻴﮑﻲ چﯥ دا ﺗﺎﺧﭽﯥ زﻣﺎدي اوﮔڼﯥ ﺗﺄرﻳﺦ ﺗﻪ دي ﭘﻪ راﺗﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ دا و ﭘﻮهﻮي
چﯥ دﻏﻮ ﺗﺎﺧﭽﻮ ﻳﻮ وﺧﺖ ﺧﭙﻞ څ ﺘﻦ درﻟﻮد .زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ دا هﺴﯥ ﻣﻨ ﺘﺸﯥ درﻏﻠۍ دي ؛ ﮑﻪ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ د
دارﻳﻮش هﯧ ډول ﻧﺨ ﯥ او ﺁﺛﺎر ﻧﻪ ﺵﺘﻪ  ،هﺮ چﻴﺮې ﺧﺸﺎ ﻳﺎرﺵﺎﻩ دﯼ او هﺮ چﻴﺮې ﻳﯥ وﻳﻠﻲ چﯥ دﯼ ﭘﺎچﺎ دﯼ  ،دﻏﻪ
ﺧﺒﺮې ﻳﻮازې د ﻳﻮې ﺗﺸﯥ د ډﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻟﻮﯼ ﻻس وﻳﻞ ﺵﻮي دي .اﻟﺒﺘﻪ ددﻏﯥ ﺧﺒﺮې ﺳﻤﻮاﻟی ﻳﺎ ﻧﻪ ﺳﻤﻮاﻟی زﻣﻮږ
ﭘﺮڅﻴړﻧﯥ چﯥ ﭘﺮ ﻳﻮې وداﻧۍ ﻳﯥ ﮐﻮ هﯧ ډول اﻏﻴﺰﻩ ﻧﻪ ﺵﻴﻨﺪي  ،او ﻧﻪ هﻢ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺗﺄرﻳﺦ ﮐﻮﻣﻪ اﻏﻴﺰﻩ ﮐﻮي ﺧﻮ
ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې دا دﻩ چﯥ دﻏﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺄرﻳﺦ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻋﺠﻴﺐ او ﻧﻪ ﺑﻴﻠﻴﺪوﻧﮑﻲ ډول ﻳﻮ ﺎﯼ ﺵﻮې
او دواړﻩ د ﻳﻮ ﺑﻞ د ﻮاﮎ او ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ددﻟﻴﻞ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ اﻧﮕﻴﺮل ﺵﻮي دي ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﮐﻠﻪ چﯥ ﻣﻮږ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ اړﻩ
ﺧﺒﺮې ﮐﻮو ﻣﻮږ اړ ﻳﻮ چﯥ ددﻏﻮ ﺳﺘﺮواﮐﺎﻧﻮ د ﻟړۍ ﭘﻪ اړوﻧﺪ دﻏﻪ
ﺗﺄرﻳﺨﻲ ﻟﻐﺎزې ورﺗﻪ وواﻳﻮ .ﮑﻪ هﻐﻮﯼ دې داﺳﯥ وﻧﻪ اﻧﮕﻴﺮي چﯥ
دا ﻳﻮﻩ ﻋﺎدي ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ؛ هﻐﻮﯼ ﺟﺎم هﻢ ﻣﻮږ ﺗﻪ راﭘﻴﮋﻧﻲ او واﻳﻲ چﯥ
د ﺧﺸﺎﻳﺎرﺵﺎﻩ وو ﺧﻮ دﻏﻪ ﺟﺎم ډﻳﺮ ﻧﻮﯼ دﯼ او هﻴ ﺵﮏ ﻧﻪ ﺵﺘﻪ چﯥ
ﻻس ﻧﻪ دﯼ ور رﺳﻴﺪﻟی او ﭘﻪ هﯧ ډول ﻳﻮﻩ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ اﺛﺮ ﺗﻪ ورﺗﻪ
واﻟی ﻧﻪ ﻟﺮي  ،ﭘﻪ دوﻣﺮﻩ اوږدﻩ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺟﺎم روغ رﻣ ﻧﻪ ﺵﻲ
ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴﺪﻟی  ،دوﯼ ﮑﻪ دا دﻟﻴﻞ راوړي چﯥ ﮔڼﯥ ﺧﺸﺎﻳﺎرﺵﺎﻩ د ﺟﺎم
ﭘﻪ ﻳﻮې ﮔﻮ ﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ دارﻳﻮﺵﻲ ﻣﻴﺨﻲ ژﺑﯥ ﻟﻴﮑﻠﻲ چﯥ دا ﺟﺎم زﻣﺎ
دﯼ.
دﻟﺘﻪ ﺧﺒﺮې چﻮرﻟ د ﻣﺎﺵﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ژﺑﻪ وﻳﻞ ﮐﻴ ي  ،دا ﻏﻴﺮ ﺗﺄرﻳﺨﻲ
ﺧﺒﺮې دي  ،ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ ﺑﻪ هﯧ داﺳﯥ واﮐﻤﻦ او ﭘﺎچﺎ وﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪل ﺵﻲ
چﯥ د ﺧﭙﻞ وﻳﺎړ او ﭘﺮﺗﻢ ﻧﺨ ﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺟﺎم ﺑﻠﻠی وي  ،ﻣﻮږ دا واﻳﻮ
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

چﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺧﺒﺮو ﮐﯥ ﻳﻮ ډول ﻧﺎراﺳﺘﻲ ﺵﻮې ،ﭘﺎم ﻣﻮ دﯼ .ﮐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﻮ وﺧﺖ وﻣﻮﻧﺪ و ﺑﻪ واﻳﻮ چﯥ وﻟﯥ دوﯼ دﻏﺴﯥ
ﺟﻤﻠﯥ ورﺗﻪ ﺟﻮړې ﮐړې او وﻳﯥ ﻧﻪ ﺵﻮاﯼ ﮐﻮﻻﯼ ورﺗﻪ داﺳﯥ ﺟﻤﻠﯥ را ﭘﻴﺪا ﮐړي چﯥ د ډﻳﺮ ډاډ وړ وي ﻳﺎ ﻟ ﺵﮏ ﭘﮑﯥ
وﺵﻲ ؛ اوس ﻣﻮږ ﻏﻮاړو هﻤﺎﻏﺴﯥ چﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د وداﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻣﻮ ورﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮې وﮐړې د هﻤﺪﻏﯥ
وداﻧۍ ﭘﻪ اړﻩ چﯥ ددارﻳﻮش ﻣﺎ ۍ ﺑﻠﻞ ﺵﻮې او ﺗﭽﺮ ﻳﯥ ﺑﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮې وﮐړ .ﭘﻪ ﻮﻟﻴﺰ ډول دﻏﻪ وداﻧۍ دوﻣﺮﻩ ډﻳﺮﻩ ﻤﮑﻪ
ﻧﻪ ﻟﺮي او ﻧﻪ ﺵﻲ ﮐﻴﺪاﯼ چﯥ د ﻳﻮﻩ ﺡﮑﻮﻣﺖ د واﮐﻤﻦ ﻳﺎ د ﻳﻮﻩ ﭘﺎچﺎ د ﻣﺎ ۍ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ دې وﭘﻴﮋﻧﺪل ﺵﻲ .ﮑﻪ ددﻏﯥ ﻣﺎ ۍ د
ﻧﻨﻮﺗـﻨﮓ دروازﻩ دوﻣﺮﻩ ﮐﻮﺵﻨۍ دﻩ چﯥ ﻳﻮ ﻣﺘﺮ او ﺵﻞ ﺳﺎﻧﺘی دﻩ .دﻏﻪ ﻳﻮ ﻣﺘﺮ او ﺵﻞ ﺳﺎﻧﺘﻲ دروازﻩ چﯥ د ﻮﻟﻮ ﺗﮓ
راﺗﮓ ورﺑﺎﻧﺪې ﮐﻴ ي او د ﻧﻦ ور ﯥ د ﺁﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻮﻧﻮ دروازې ﺗﻪ ورﺗﻪ دﻩ ﻧﻪ ﺵﻲ ﮐﻴﺪاﯼ د ﻳﻮﻩ واﮐﻤﻦ د ﻣﺎ ۍ دروازﻩ وي.
هﺮﮔﻮرﻩ  ،ان ﮐﻪ ﻣﻮږ دﻏﻪ ﮔﻮټ د ﭘﺎچﺎ ﻟﭙﺎرﻩ د اﺳﺘﺮاﺡﺖ او دﻣﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺎﻧﮕړ ﺵﻮﯼ ﮔﻮټ هﻢ وﺑﻮﻟﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ دﻏﻪ
ﺎﯼ د اړﻳﻨﻮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺎﯼ ﻧﻪ ﻟﺮي د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﻻﺳﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻳﻮﻟﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺎﯼ  ،ﻳﺎ د اوﺑﻮ د ﺳﺎدﻩ ﺟﺮﻳﺎن ﻟﭙﺎرﻩ
ﺎﯼ  ،ﻟﻪ هﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻮﻟﻮ ﻟﺮﻏﻮن ﭘﻴﮋﻧﺪوﻧﮑﻮ دا ﻣﻨﻠﯥ چﯥ دﻟﺘﻪ د اوﺑﻮ ﺳﺎدﻩ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺸﺘﻪ .ﻪ ﮐﻪ دا وﻣﻨﻮ چﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻤﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ درﻟﻮدل چﯥ ددﻏﻪ اﺳﺘﺮاﺡﺖ ﺎﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ اړﻳﻦ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐړي هﻐﻪ ﺑﻪ ﺟﻼ ﺧﺒﺮﻩ وي ؛ ﻣﻮږ د
ﺵﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺵﻮﻧﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴ ﺧﺒﺮې ﮐﻮو او ﻧﻪ ﭘﻮهﻴ و چﯥ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ څﻮﻣﺮﻩ ﻧﻮر ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﺘﻪ راوﻟﻲ  ،اوس
دوﻣﺮﻩ وﻳﻼﯼ ﺵﻮ چﯥ دﻏﻪ ﺎﯼ د ﻳﻮﻩ اﺳﺘﺮاﺡﺖ ﺎﯼ ﻳﺎ اﺳﺘﻮﮔﻨ ﺎﯼ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻧﻪ ﺵﻮ ﻣﻨﻼﯼ .ﮐﻪ دا ﻣﻨﻮ چﯥ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻮ
ﻏﻮ ﺘﻞ دﻟﺘﻪ ﻧﻮر ﺵﻴﺎن ﺟﻮړ ﮐړي ﻧﻮ ﻟﻨډ ﭘﻪ ﻟﻨډﻩ ﺑﺎﻳﺪ وﻣﻨﻮ چﯥ دﻏﻪ وداﻧۍ ﻳﻮ ﻧﻴﻤﮕړې او ﻧﺎﺑﺸﭙړﻩ وداﻧۍ دﻩ.
ﻣﻮزﻳﮏ
١وﻳﺎﻧﺪ
د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﻧﻮرو ﻣﺎ ﻴﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د
ﺗﭽﺮ ﻣﺎ ۍ د ﺧﭙﻞ ﺟﻮړ ﺖ د ﭘړاوﻧﻮ ﻟﻪ اړﻩ ﺗﺮ
ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣړۍ ﺟﻮړﻩ ﺵﻮې ﻣﺎ ۍ وﻣﻨﻮ .ﮑﻪ دﻟﺘﻪ
د ﻧﻮرو ﻣﺎ ﻴﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﺎر ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﮐړﯼ دﯼ ،
ﭘﻪ دې ﻣﺎ ۍ ﮐﯥ څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﺎﯼ
ﭘﺮ ﺎﯼ ﺵﻮي  ،دروازې اﻳ ﻮدل ﺵﻮﯼ ﺧﻮ ﮐﺎر
ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﭘړاو ﮐﯥ ﭘﻪ ﭙﻪ درﻳﺪﻟی دﯼ.
ﻣﻮزﻳﮏ
ﭘﻪ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ ددﻏﯥ ﻣﺎ ۍ د ﺟﻮړﻳﺪا ﮐﺎر د ﭘﺎﻳﻪ -ﺳﺘﻨﻮ او
ﺳﺘﻨﻮ اﻳ ﻮدﻟﻮ ﭘړاو ﺗﻪ وو رﺳﻴﺪﻟی.
ﻣﻮزﻳﮏ
د ﻣﺎ ۍ د ﻏﻮﻟﻲ ﭘﺮﻣﺦ د ﭘﺎﻳﻪ – ﺳﺘـﻨﻮ د اﻳ ﻮدﻟﻮ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻟﻪ
وراﻳﻪ ﮑﺎري
ﻣﻮزﻳﮏ
د څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻮ او دروازو د ﺟﻮړوﻟﻮ څﺮﻧﮕﻮاﻟی هﻢ ﮐ ﻣ
د ﺻﺪ ﺳﺘﻮن د ﻣﺎ ۍ ﭘﻪ څﻴﺮ ﻳﻮازې د ډډو ﭘﻪ ژﻳﻮ ﮐﯥ د ﮐﺮ ﻮ د ﮐﻴﻨﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﺵﺎن دي .ﺧﻮ هﯧڅﮑﻠﻪ د دوازو او
څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ډﺑﺮﻳﻦ دﻳﻮال ﺗﺨﺘﯥ ﻧﻪ دي اﻳ ﻮدل ﺵﻮﯼ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻮهﻴ و چﯥ ﭘﻪ څﺮاﻏ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ
د ﺡﺠﺎراﻧﻮ د ﻗﻠﻤﻮﻧﻮ ﻟﻪ څﻮﮐﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺵﻮﻳﻮ ﻧﺨ ﻮ ﺗﻪ ﻴﺮ ﺵﻮ.
ددﻏﯥ ﻣﺎ ۍ د ﺳﻮﻳﻠﻲ دﻳﻮال ﭘﺮﻣﺦ ﻧﺨ ﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻨﯥ ﭘﻮهﻴ و چﯥ دﻟﺘﻪ
ﮐﺎر ﻧﻪ دﯼ ﺑﺸﭙړ ﺵﻮﯼ.
ﻣﻮزﻳﮏ
ددﻏﻪ ﺳﺮﺗﻴﺮي د ﺡﺠﺎرۍ ﮐﺎر چﯥ اﻧ ﻮر ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ددﻳﻮال ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ
ﮐﻴﻨﺪل ﺵﻮﯼ واﯼ ﻧﻴﻤﮕړﯼ ﭘﺮﻳ ﻮدل ﺵﻮﯼ 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
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار :ﭘﻪ دﻏﯥ ﻣﺎ ۍ ﮐﯥ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې
ﺵی دا دﯼ چﯥ د هﻐﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻪ څﻨډﻩ ﮐﯥ ﻳﺎ د ﭘﻮړﻳﻮ ﭘﻪ
ﺵﻤﺎل – ﻟﻮﻳﺪﻳ ﯥ څﻨډې ﮐﯥ د ﻧﻨﻮﺗـﻨـﮓ ﻳﻮﻩ دروازﻩ دﻩ چﯥ
ﻟﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻟﻮرې ددﻏﯥ ﻣﺎ ۍ ﭘﺮ ﻣﺦ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴ ي .د
ﻧﻨﻮﺗـﻠﻮ ددﻏﯥ دروازې او د ﭘﻮړﻳﻮ ﺗﺮڅﻨﮓ ﻳﻮﻩ ډﺑﺮﻟﻴﮑﻪ دﻩ
چﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﻳﻮازې ﻣﻴﺨﻲ دارﻳﻮﺵﻲ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﺮي او ﭘﻪ
هﻐﯥ ﮐﯥ درﻳﻢ اردﺵﻴﺮ ﻣﺪﻋی ﺵﻮﯼ چﯥ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ دروازﻩ او
ﭘﻮړۍ هﻐﻪ ﺟﻮړې ﮐړې دي.
ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې دا دﻩ چﯥ ﮐﻪ ﻣﻮږ دﻏﻪ وداﻧۍ د دارﻳﻮ وﮔڼﻮ
ﻧﻮ د دارﻳﻮش او درﻳﻢ اردﺵﻴﺮ ﺗﺮﻣﻨ ﻣﻬﺎﻟﻴﺰ وا ﻦ ﻧﻴ دې ﻳﻮ
ﺳﻠﻮ ﭘﻴﻨ ﻮس ﮐﺎﻟﻪ ﺵﺎﻳﺪ هﻢ ﺗﺮ هﻐﻪ ډﻳﺮ وي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻳﻮ ﺳﻠﻮ
ﭘﻴﻨ ﻮس ﮐﺎﻟﻮ ﮐﯥ څﻨﮕﻪ د درﻳﻢ اردﺵﻴﺮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﻳﻮ واﮐﻤﻦ ﻟﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﺎﻧﻪ ﻳﻮ اﺛﺮﭘﺮﻳ دي او هﻐﻪ هﻢ ﻳﻮازې دﻏﻪ ﭘﻮړۍ دي؟
ﺁﻳﺎ دﻏﻪ ﭘﻮړۍ دوﻣﺮﻩ ﻣﻬﻤﯥ وې چﯥ هﻐﻪ دې ورﺗﻪ ﻳﻮﻩ ډﺑﺮ
ﻟﻴﮑﻪ وﻟﻴﮑﻲ او وواﻳی چﯥ دﻏﻪ ﭘﻮړۍ ﻣﺎ ﺟﻮړې ﮐړې دي؟
دا ﮐ ﻣ هﻐﻮ ﻳﺎد ﺖ ﻟﻴﮑﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ دي چﯥ دارﻳﻮش د
ﺗﺎﺧﭽﻮ ﭘﻪ اړﻩ وﻳﻠﻲ ول او دﻋﻮﯼ ﻳﯥ ﮐړې دا ﺗﺎﺧﭽﯥ زﻣﺎ
دي!!! هﻴ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮې ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻪ ﮑﺎري او ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې دادﻩ چﯥ د ﺗﭽﺮ ﭘﻪ ﻣﺎ ۍ ﮐﯥ د ﭘﻮړﻳﻮ ﭘﺮﻏﺎړﻩ ددﻏﯥ ﭘﻪ
ﻣﻴﺨﻲ دارﻳﻮﺵﻲ ﻟﻴﮑﻞ ﺵﻮې ډﺑﺮﻟﻴﮑﯥ ﺗﺮڅﻨﮓ ﻳﻌﻨﯥ د  ٢۵ﻣﺘﺮو ﭘﻪ ﻟﻴﺮې واﻟی د ﭘﻮړﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﻮرې ﻏﺎړې د ﺗﭽﺮ ﭘﻪ
ﺳﻮﻳﻠﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ هﻤﺪﻏﯥ ژﺑﯥ درې ﻧﻮرې ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﻲ دي ؛ هﻐﻮﯼ د هﻤﺎﻏﯥ ډﺑﺮې ﻟﻴﮑﯥ درې ﻧﻮرې ﻟﻴﮑﻞ ﺵﻮې ﭘﻪ
هﻤﺎﻏﻪ ﭘﻴﺎم ﮏ وهﻠﯥ دي چﯥ هﺮﻩ ډﺑﺮﻟﻴﮑﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ څﺨﻪ ﻟ وا ﻦ ﻟﺮي .ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ چﯥ ﻣﻮږ څﻠﻮر ډﺑﺮﻟﻴﮑﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ
ﻣﺘﻦ ﻟﺮو او هﻐﻪ هﻢ ﭘﻪ دې ژﺑﯥ چﯥ دﻏﻪ ﭘﻮړۍ ﻣﺎ ﺟﻮړې ﮐړې دي؟ ﭘﻪ هﻐﻪ ﺎﯼ ﮐﯥ ﺧﻮ اﺻﻸ ﭘﻮړۍ ﻧﺸﺘﻪ او ﻟﻪ
ﭘﻮړﻳﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﺮې وا ﻦ ﮐﯥ ﮏ وهﻞ ﺵﻮې دي  ،چﯥ ﻣﻮږ ﭘﻮﻩ ﺵﻮ دﻏﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﭘﻪ دﻏﻮ ﭘﻮړﻳﻮ ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي.
ﻣﻮزﻳﮏ
١وﻳﺎﻧﺪ
د ﺗﭽﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ۍ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪا ﻣﻮږ ﻳﻮﻩ ﺗﺶ ډاگ ﺗﻪ رﺳﻴ و
چﯥ ﻧﻦ ﻳﯥ د ﺗﭽﺮ اﻧﮕړ ﺑﻮﻟﻲ.
ﻣﻮزﻳﮏ
ددې دﻳﻮال ﭘﺮ ﺳﺮ را ﻮﻟﯥ ﺵﻮې ډﺑﺮې چﯥ ﻧﻮې اوﮔډې
وډې را ﻮﻟﯥ ﺵﻮې دي ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﮔﺎوﻧډي ډﻳﻮال ﺳﺮﻩ هﻴ
ﺵﺮﻳﮏ ﮑی ﻧﻪ ﻟﺮي او څﺮﮔﻨﺪﻩ ﻧﻪ دﻩ چﯥ وﻟﯥ.
ﻣﻮزﻳﮏ
ﭘﻪ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ دﻏﻪ دﻳﻮال هﯧڅﮑﻠﻪ ﻳﻮ ﻧ ﺘی دﻳﻮال ﻧﻪ وو
او ﭘﻪ ﻟ ﻴﺮ ﮐﻮﻻﯼ ﺵﻮ ﭘﻮﻩ ﺵﻮ چﯥ دﻏﻪ دﻳﻮال ﻟﻪ ارﻩ
ﻟﻪ ﮔﺎوﻧډي دﻳﻮال ﺳﺮﻩ ﺗړاو ﻧﻪ ﻟﺮي .د ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟړ
ﮐﯥ هڅﻪ ﺵﻮې دﻩ چﯥ دﻏﻪ ﺎﯼ ﺗﻪ د ﻳﻮﻩ اﻧﮕړ ﺑڼﻪ
ورﮐړي.
ﻣﻮزﻳﮏ
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٣ﺗﺮ٥
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 دﻳﻮاﻟﻪ ﭘﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﯥ د ﺡﺠﺎرۍ ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎوې هﻢ ﻟﻴﺪﻻﯼ ﺵﻮ
ﻣﻮزﻳﮏ
ﭘﻪ دې ﮐﯥ د ﭘﺎم وړ ﮑی ددﻏﯥ ﻮﻟﮕﯥ ﭘﻮړۍ دي .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ
اﻧﺪ ددﻏﻮ ﭘﻮړﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮ چﻴﺮې ﻲ؟
ﻣﻮزﻳﮏ
ﭘﺎﺗﯥ دې ﻧﻪ وي چﯥ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺵﻮﻳﻮ اﻧ ﻮروﻧﻮ ]
ﻋﮑﺴﻮﻧﻮ[ ﮐﯥ دﻏﻪ ﭘﻮړۍ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺑڼﻪ دي.
ﻣﻮزﻳﮏ
دﻏﻪ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﺑﻴﺎ رﻏﺎوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﯼ ﻻس
راﻣﻨ ﺘﻪ ﺵﻮي دي چﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ اﻧﮕړوﻧﻮ ﺗﻪ داﺳﯥ ﻳﻮﻩ
ﺑڼﻪ ور ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐړي چﯥ ﺳﻴﻼﻧی د هﻐﻪ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎ
ﭘﻮﻩ ﻧﻪ ﺵﻲ .د ﺗﭽﺮ د اﻧﮕړ د ورﺳﺘﻨۍ څﻨډۍ ﭘﺮ دﻳﻮاﻟﻪ د
ډﺑﺮو ﻟﻪ ﻣﻠﻨډو ډﮎ ﺳﺮﭘﺮ ﺳﺮ اﻳ ﻮدل ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﮐﯥ ﻳﻮﻩ
ﻣﻮﺧﻪ هﻢ ﻟﺮي ﺗﺮڅﻮ ﺳﻴﻼﻧﻲ د هﻐﻪ ﺵﺎ وﻧﻪ وﻳﻨﻲ .ﭘﻪ دې اړوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮرو ﺧﺒﺮوﺗﻪ ﻏﻮږ ﺵﻮ.
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار  :ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺵی چﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﺵﻲ
ﭘﻪ دارﻳﻮش ﭘﻮرې ﻳﯥ وﺗړي د ﺗﭽﺮ ﭘﻪ ﺳﻮﻳﻠﯥ څﻨډﻩ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻳﻪ او
ﻟﻮړﻩ ﻣﻨ ﺘﺸﯥ ﺳﺘﻨﻪ دﻩ.
ﭘﻪ دﻏﯥ ﻣﻨ ﺘﺸﯥ ﻟﻮړې ﺳﺘﻨﯥ ﮐﯥ هﻢ دارﻳﻮش دﻋﻮﯼ ﮐړې چﯥ
ﺧﭙﻞ ﺎﻧﮕړې ﺵﻮې ﻣﺎ ۍ  ،ﺗﭽﺮ دﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړې دﻩ ]چﯥ
ﺎﻳﻲ دوﯼ ورﺗﻪ ﺟﻮړې وي[ ﺧﻮ هﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﺧﺸﺎﻳﺎرﺵﺎﻩ را
ﭘﻴﺪاﮐﻴ ي او واﻳﻲ چﯥ هﻐﻪ هﻢ ددﻏﯥ ﻣﺎ ۍ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ
درﻟﻮدﻟﻪ ؛ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻟﻪ ﺳﻴﻤﯥ څﺨﻪ زﻣﻮږ ﭘﺨﻮاﻧﻲ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺵﻮي اﻧ ﻮروﻧﻪ دي او د هﻐﯥ ﺳﺘﻨﯥ ﭘﺮ ﺎﯼ چﯥ
ﻧﻦ ورﺑﺎﻧﺪې ډﺑﺮﻟﻴﮑﻪ ړول ﺵﻮﯼ ﻳﻮﻩ ﻧړﻳﺪﻟﯥ ﺳﺘﻨﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي .
ﭘﻪ اﻧ ﻮر ﮐﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ وراﻳﻪ وﻳﻨـﺊ چﯥ ﻟﻪ هﻤﺪﻏﯥ ﺳﺘﻨﯥ څﺨﻪ ﻳﻮازې
ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ ﻳﯥ ﭘﺎﺗﯥ دﻩ او ﭘﺎﺗﯥ او ﻧﻮرﻩ ﻟﻪ ﻣﻨ ﺘﻪ ﺗﻠﻠﯥ دﻩ  ،ﺧﻮ د
اوﺳﻨﯥ ﺳﺘﻨﯥ چﺎودې او ﻧ ﻠﻮل ﺵﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ واﻳﻲ ﭘﺮ هﻐﯥ
ﻧﻮې ﺗﺮا ﻞ ﺵﻮې ﺳﺘﻨﯥ اﻳ ﻮدل ﺵﻮې او ﺗﺎﺳﻮ د هﻤﺪﻏﻮ ﻧ ﻠﻮل ﺵﻮﻳﻮ
ﺑﺮﺧﻮ ﭘﻪ څﻨډو ﮐﯥ د دارﻳﻮش ډﺑﺮﻟﻴﮑﻪ ﮔﻮرئ.

دا ﻧﻮ ﻟﻪ درﻏﻠۍ ډﮐﯥ ﻣﻠﻨډۍ دي چﯥ دوﯼ ﻳﯥ ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ وهﻲ  ،ﻣﻮږ ﻏﻮاړو دﻏﻮ ﺎﻏﻠﻴﻮ ﺗﻪ وواﻳﻮ چﯥ ﺁﻳﺎ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻠﻪ ﭘﺮ
وﻟﺲ د ﻣﻠﻨډو وهﻠﻮ ﮔﻮﻣﺎن ﮐړﯼ دﯼ چﯥ ﻳﻮﻩ ﻧﻮې ﺗﺮا ﻞ ﺵﻮې ډﺑﺮﻩ دې ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻧړﻳﺪې ﺑﺮﺧﯥ ﺳﺮﻩ وﻧ ﻠﻮل ﺵﻲ
او وواﻳﺎﺳﺖ چﯥ دا هﻤﺎﻏﻪ زړﻩ ﺳﺘﻨﻪ دﻩ او ډﺑﺮﻟﻴﮑﻪ هﻢ ورﺑﺎﻧﺪې ورزﻳﺎﺗﻪ ﮐړئ؟ او د دارﻳﻮش ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ وﻟﻴﮑـﺊ چﯥ ﭘﻪ
ﻓﻼﻧﻲ ﺎﯼ ﮐﯥ ﻣﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر ﮐړﯼ دﯼ .ﻮﻟﻪ ﺧﺒﺮﻩ هﻤﺪاﺳﯥ دﻩ.
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وﻳﺎﻧﺪ ١
دﻟﺘﻪ دا ﮑی د ډﻳﺮې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ وړ دﯼ ﮐﻠﻪ چﯥ د ﻳﻮﻩ هﻴﻮاد ﭘﺎچﺎ دﻳﻮې ﺗﺄرﻳﺦ وداﻧۍ ﭘﺮﻣﺦ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﻳﺎدد ﺖ ﺑﺎﺳﻲ ﻧﻮ ﻧﻮر
ﮐﺴﺎن ددﻏﻪ هﻴﻮاد ﭘﺮﺗﺄرﻳﺦ ﮐﻮم ﻧﺎورﻳﻦ ﻧﻪ دﯼ چﯥ راوړي ﻳﯥ.

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!
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