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ژﺑﺎړﻩ او هڅﻪ :رﺡﻤﺖ ﺁرﻳﺎ

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

هﺪﻳﺶ
١وﻳﺎﻧﺪ
د ﺗﭽﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ۍ وروﺳﺘﻪ د هﺪﻳﺶ ﻣﺎ ۍ ﺗﻪ ﻮ.

ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار  :د ﻣﻌﻤﺎرۍ ﻟﻪ اړﺧﻪ ﭘﻪ دﻏﯥ ﻣﺎ ۍ ﮐﯥ ډﻳﺮ زﻳﺎت ﮐﺎر ﻧﻪ دﯼ ﺷﻮﯼ .د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﻮﻟﻮ وداﻧﻴﻮ ﭘﻪ
څﻴﺮ دﻏﻪ ﻣﺎ ۍ هﻢ د ﻳﻮې ﻟﻮړې چﻮﺗﺮې ﭘﺮﻣﺦ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې دﻩ.
او د ﻟﻮړواﻟﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻟﻪ ﺧﺘﻴ ﻮ وداﻧﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﭘﺮﺗﻪ دﻩ .دﻟﺘﻪ
ﻟﻪ ډﻳﺮو ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې ﮑﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴږو او هﻐﻪ ددﻏﯥ
ﻣﺎ ۍ د ﻏﻮﻟﻲ ﺟﻮړ ﺖ دﯼ.

ددې ﻣﺎ ۍ ﭘﺮﻏﻮﻟﻲ د اﻳ ﻮدل ﺷﻮﻳﻮ ډﺑﺮو ﭘﺮﻣﺦ د ډﺑﺮﻳﻨﻮ ﺗڼﻴﻮ ﻳﺎ ﻟﻴﻨﺪﻳﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﭘړﺳﻴﺪﻟﯥ ﺎﻳﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ چﯥ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ
هﻮار ﺷﻮي او ﻧﻪ ﭘﺎﮎ ﺷﻮي دي .ددﻏﯥ ﻮﻟﮕﯥ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮي ﺎﯼ ﺎﻳﮕی دا واﻳی چﯥ ﻮﻟﯥ وداﻧۍ د ﻳﻮې
ﺳﺘﺮې ﻳﻮ ﻣﺨﯥ ډﺑﺮې ﭘﺮﻣﺦ ﺟﻮړې ﺷﻮې ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ چﯥ
ﮐﻪ د هﺮې ﻣﺎ ۍ ﭘﻪ ﺟﻮړ ﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺟﻮړې ﺷﻮې چﻮﺗﺮو
څﺨﻪ ور ﺗﻴﺮ ﺷﻮ ﻮﻟﯥ وداﻧۍ ﺑﻨﺴ د ﻳﻮې ﻳﻮ ﻣﺨﯥ ډﺑﺮې
ﭘﺮﻣﺦ ﺟﻮړې ﺷﻮې دي .ﻣﻮږ ﭘﻪ دې ﻣﺎ ۍ ﮐﯥ ﮔﻮرو چﯥ
ﺳﻮﻳﻠﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﭘﺮچﺎﻟﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮي دي ﺧﻮ د
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﭘﺮچﺎﻟﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ دي ﺟﻮړ چﯥ ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ
ددﻏﯥ وداﻧۍ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﺎر ﻟﻪ ﺗﭽﺮ او ﺻﺪﺳﺘﻮن څﺨﻪ
ﻳﻮﮔﺎم وروﺳﺘﻪ اوﻟﻪ ﺁﭘﺎداﻧﺎ څﺨﻪ ﻳﻮﮔﺎم وړاﻧﺪې دﯼ.
١وﻳﺎﻧﺪ
ددﻏﯥ ﻣﺎ ۍ د دروازو او ﮐړﮐﻴﻮ د ﺟﻮړ ﺖ ﭘﻪ ﻣډل ﮐﯥ د ﺻﺪﺳﺘﻮن او ﺗﭽﺮ د ﻣﺎ ﻴﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﻳﻮازې ﭘﻪ څﻨډو ﮐﯥ ﻳﯥ
ﮐﺮ ﯥ ﮐﻴﻨﺪل ﺷﻮې دي ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺗﻮﭘﻴﺮ د ﺗﭽﺮﭘﻪ څﻴﺮ د دوازو ﻮﻟﯥ ﻮ ﯥ ﻳﯥ ﻧﻪ دې ﮐ ﻴﻨﻮل ﺷﻮﯼ او دﺻﺪ ﺳﺘﻮن ﭘﻪ
څﻴﺮ د دروازو ﭘﻪ ﮐﻴﻨﺪل ﺷﻮﻳﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻮﻟﯥ ﻮ ﯥ ﻳﯥ ﻧﻪ دې ﮐ ﻴﻨﻮل ﺷﻮي.

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 راﻟﻴږﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﻣﻮزﻳﮏ
ﭘﻪ دروازو ﮐﯥ د ﻗﻠﻤﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺁﺛﺎرو ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴږو چﯥ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ د ډﺑﺮو ﻣﻨ ﻮﻧﻪ ورﺗﺶ ﮐړي .ﺧﻮ دﻏﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ
ﺑﺸﭙړ ډول ﻧﻪ دﯼ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻮﯼ او ﺗﺮاوﺳﻪ د ډﺑﺮو ډﻳﺮې ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ
ﻧﺎﺗﺮا ﻞ ﺷﻮې ﭘﺎﺗﯥ دي.
ﻣﻮزﻳﮏ
دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻪ راڅﺮﮔﻨﺪﻳږي چﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﻧﺎﺗﺮا ﻞ
ﺷﻮې ډﺑﺮې ﻟﻪ هﻐﻮ ډﺑﺮو ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐړو چﯥ د ﺗﺮا ﻠﻮ ﮐﺎر ﻳﯥ
ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ دﯼ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﺧﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ وړ ﺧﺒﺮﻩ ددﻏﯥ ﻣﺎ ۍ ﻏﻮﻟی دﯼ.
ﻣﻮزﻳﮏ
ددﻏﻮ ﻣﺎ ﻴﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺧﺎورو د ﮐﻮاړوﻳﻮ ﻟﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﻣﻮږ
ﭘﺨﻮاﻧﻲ اﻧ ﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻟﺮو او څﺮﮔﻨﺪوي چﯥ د ﻣﺎ ۍ ﭘﺮﻣﺦ هﻴ ډول ﺳﺘﻦ ﭘﺎﻳﯥ او ﺳﺘﻨﯥ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ.
ﺧﻮ د ﺻﺪﺳﺘﻮن او ﺁﭘﺎداﻧﺎ ﭘﻪ ﻣﺎ ﻴﻮ ﮐﯥ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي .ددﻏﻮ
ﻣﺎ ﻴﻮ د څﻴړﻟﻮ ﭘﻪ ﻟړﮐﯥ ﻣﻮږ وﻧﻴﻮ چﯥ ددﻏﯥ ﻣﺎ ۍ ﻏﻮﻟی د
رﺡﻤﺖ د ﻏﺮﻩ د ډﺑﺮو ﭘﺮﺳﺮ ﭘﺮوت او د ﻣﺎ ۍ ﺑﻨﺴ ﻟﻪ
هﻤﺪﻏﻮ ډﺑﺮو ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ دﯼ.
ﻣﻮزﻳﮏ
ﮐﻪ ددﻏﯥ ﻣﺎ ۍ ﻏﻮﻟﻲ ﺗﻪ وﮔﻮرو ﻧﻮ وﻳﻨﻮ چﯥ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻮ ﭘﻪ
هﻤﺪﻏﻮ ډﺑﺮو ﮐﯥ د ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺘﻨﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻏﻮچﻮړي ﮐﻴﻨﺪﻟﻲ دي .ﮐﻪ ﻣﻮږ ددﻏﯥ ډﺑﺮې رگ هﻤﺪاﺳﯥ ﭘﺴﯥ واﺧﻠﻮ ﻧﻮ وﻳﻨﻮ چﯥ د
ډﺑﺮې رگ د هﻤﺪﻏﻮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺘﻨﻮ د ﻏﻮچﻮړو ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﺗﻴﺮ
ﺷﻮﯼ دﯼ.
ﻣﻮزﻳﮏ
دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ ددې څﺮﮔﻨﺪوﻳﻪ دﻩ چﯥ دﻏﻪ ﻣﺎ ۍ ﻧﻴﻤﮕړې
دﻩ .ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې دا دﻩ چﯥ ددﻏﯥ ﭘﺎﻳﯥ د ﺗﺮا ﻠﻮ ﮐﺎر
هﻢ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړډول ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ﻧﻪ دﯼ رﺳﻴﺪﻟی.
ﻣﻮزﻳﮏ
ددﻏﻮ زﻳﺮﭘﺎﻳﻮ د ﺗﺮا ﻠﻮ ﻧﺎﺑﺸﭙړ واﻟی او د ﮐﺎ ﻮ راوﺗﻠﯥ
ﺑﺮﺧﯥ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮﯼ ﻟﻪ هﻐﻮ زﻳﺮﭘﺎﻳﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐړو او ﭘﻮﻩ ﺷﻮ چﯥ د هﻐﻮﯼ د ﺗﺮا ﻠﻮ ﮐﺎر ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ دﯼ.
ﻣﻮزﻳﮏ
ددﻏﯥ ﻣﺎ ۍ د دﻳﻮال ﭘﺮ ﺑﺎﻧﺪﻧۍ ﺑﺮﺧﯥ د ﺡﺠﺎرۍ د ﮐﺎر ﻧﺸﺘﻮاﻟی ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د هﺪﻳﺶ د ﻣﺎ ۍ د ﮐﺎر د ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎ زﺑﺎد دﯼ.
ﻣﻮزﻳﮏ
ﭘﺮ دﻳﻮال د ﺡﺠﺎرۍ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ دﻟﻴﻞ دا دﯼ چﯥ د دﻏﯥ ﻣﺎ ۍ د ﺑﺎﻧﺪﻧﻲ دﻳﻮال د ﺗﺮا ﻠﻮ او ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎر ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډول ﭘﺎﯼ ﺗﻪ
ﻧﻪ دﯼ رﺳﻴﺪﻟی .ﺗﺎﺳﻮ وﻳﻨـﺊ چﯥ ددﻳﻮال ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﺎﺗﯥ دي چﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻠﻪ ﺑﻴﻠﯥ او ﭘﺎﮐﯥ ﺷﻮې ﻧﻪ دي.

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 راﻟﻴږﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﻣﻮزﻳﮏ
ﭘﻪ دﻏﻪ اﻧﮕړ ﮐﯥ د ﻧﻴﻤﮕړي ﮐﺎر ﻧﺨ ﯥ ډﻳﺮې دي .ﺗﺎﺳﻮ دﻟﺘﻪ وﻳﻨـﺊ چﯥ ددﻏﻪ اﻧﮕړ ﺑﺎﻧﺪﻧۍ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ د ﺷﮑﻞ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎر
ﻧﻪ دﯼ ﺑﺸﭙړ ﺷﻮﯼ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﮐﻪ ددﻏﯥ ﻣﺎ ۍ د اﻧﮕړ ﭘﺮﺳﺮ ﻟﻪ ﺑﺮﻧډۍ څﺨﻪ دﺑﺎﻧﺪې وﮔﻮرو
ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻳﻮې ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې ﻧﻨﺪارې ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ .دﻏﻪ ﻟﻪ
ﺧ ﺘﻮ ﺟﻮړ ﺎﻳﻮﻧﻪ چﯥ ددﻏﯥ ډﺑﺮﻳﻨﯥ وداﻧۍ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ
ﺟﻮړې ﺷﻮې ﭘﻪ ﺎن ﮐﯥ ﻳﻮ ډﻳﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻐ ﺘی ﻟﺮي
چﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ راوﺳﭙړو.

د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺧﺰاﻧﻪ
د هﺪﻳﺶ ﻟﻪ ﻣﺎ ۍ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪا ﻣﻮږ ﻳﻮﻩ ﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﻴږو چﯥ ﻧﻦ
د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي .د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ د
ﺧﺎورو د ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻟړۍ ﻣﺨﮑﯥ د اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮﻳﻮ او اﻧ ﻮرل
ﺷﻮﻳﻮ اﻧ ﻮروﻧﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴ دﻏﻪ اﻧﮕړ ﻳﻮﻩ ﺗﺨﺘﻪ ﻤﮑﻪ او ﻟﻪ
ﺧﺎورو ﭘﻮ ﻞ ﺷﻮﯼ ﺎﯼ دﯼ.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٣ﺗﺮ٩
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ﻣﻮزﻳﮏ
ﺧﻮ ﮐﻠﻪ چﯥ د دﻏﻪ اﻧﮕړ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺧﺎورې ﻟﻴﺮې ﺷﻮې د ﮐﻴﻨﺪﻧﮑﺎرۍ ډﻟﻪ ﻟﻪ دﻏﺴﯥ ﻳﻮې ﺻﺤﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮﻩ.

ﻣﻮزﻳﮏ
هﻐﻮﯼ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻮهﻴﺪل چﯥ ﻟﻪ څﻪ ﺷﻲ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴږي  ،هﻐﻮﯼ د ﻳﻮې ﭘﻼن ﺷﻮې ﻧﻘﺸﯥ ﭘﺮﺑﻨﺴ
زړې وداﻧﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮوړې ﺗﺮڅﻮ ﻣﻮږ ﻟﻪ داﺳﯥ ﺻﺤﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻧﻪ ﺷﻮ.

ﻮﻟﯥ
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ﻣﻮزﻳﮏ
اﻳﻼﻣﻲ ﻣﺤﺮاﺑﻮﻧﻪ چﯥ ﺑﻴﻠﮕﯥ ﻳﯥ ﻣﻮږ د ] چﻮﻏﻞ زﻧﺒﻴﻞ[
ﭘﻪ ﮔډون د اﻳﺮان ﭘﻪ ﻧﻮرو زﻗﻮرو ﮐﯥ وﻟﻴﺪﻟﯥ دا ﭘﻪ زﺑﺎد
رﺳﻮي چﯥ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﺧ ﻮ
اوﺧ ﺘﻮ ﭘﺮ ﻳﻮې ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ اﻳﻼﻣﻲ زﻗﻮرې ﺟﻮړ ﮐړ .دا
ﺳﻤﻪ دﻩ  ،ددې ﻟﭙﺎرﻩ چﯥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ډﺑﺮﻳﻨﻪ ﺑڼﻪ ﻏﻮرﻩ
ﮐړي ددﻏﯥ وداﻧۍ ﻮﻟﯥ ﻟﻪ ﺧ ﻮ او ﺧ ﺘﻮ ﺟﻮړې وداﻧۍ
او ﮐﻮڅﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﺗﻠﻠﯥ واﯼ .او ﻧﻦ ﮔﻮرو چﯥ ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻳﻮﻩ ډﺑﺮﻳﻨﻪ وداﻧۍ دﻩ.
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار  :هﻐﻪ څﻪ چﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﺧﺰاﻧۍ ﭘﻪ
اﻧﮕړ ﮐﯥ را ﭘﻴ ﺷﻮي دي د ﻧړۍ د ﻟﺮﻏﻮن ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ د
ﺗﺄرﻳﺦ ﭘﺮ ﭘﺎ ﻮ ﻳﻮﻩ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻏﻤﻠړﻟﯥ ﭘﻴ ﻪ دﻩ او زﻩ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴږم
چﯥ ددﻏﯥ ﭘﻴ ﯥ ﺳﮑﻴﻨﺪﻩ ] ﺟﺒﺮان[ ﺑﻪ ﭘﻪ څﻪ ډول ﮐﻴږي.
ﮑﻪ هﻐﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ چﯥ د اﻳﺮان ﻟﻪ ﺗﺄرﻳﺦ او ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ ﺳﺮﻩ
ﺷﻮﯼ دﯼ د هﻐﻪ د راﮔﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻠﻪ هﻴ ﻻرﻩ ﻧﺸﺘﻪ.

ﻧﻮر هﻐﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻓﻮرﻣﻮﻧﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﺟﻮړ ﮐړو ﻧﻪ هﻐﻪ وداﻧﻴﺰ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻟﺮو او ﻧﻪ ﺑﻠﻪ داﺳﯥ ﻻرﻩ ﻳﺎ
هﻐﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ داﺳﯥ وداﻧۍ ﻟﺮو چﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﺟﻮړې ﮐړو .ددې ﺗﺮڅﻨﮓ ﭘﻪ دﻏﻪ اﻧﮕړ ﮐﯥ  ٩ – ٨اﻳﻼﻣﻲ ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﯥ
ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮې دي او ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ډاډ وﻳﻼﯼ ﺷﻢ چﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د زرﻗﻮرو د ﺑﻨﺴ اﻳ ﻮدﻟﻮ ډﺑﺮې وې ؛ ددﻏﻮ ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﻮ
اﻧ ﻮروﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ ﺷﺘﻪ او هﻐﻮﯼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻳﻠﻲ چﯥ دﻏﻪ ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﯥ ﻳﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ دي  ،ﺧﻮ ﻣﻮږ ﻧﻪ د هﻐﻮ ﻟﻪ ﻣﺘﻦ څﺨﻪ
ﺧﺒﺮ ﻳﻮ او هﻴڅﮑﻠﻪ ﭘﻮﻩ ﻧﻪ ﺷﻮو چﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ډﺑﺮې ﻟﻴﮑﯥ چﻴﺮې
وړل ﺷﻮې دي .هﻐﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻳﻮ ﺳﻠﻮ ﭘﻴﻨ ﻮس زرﻩ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
ﻤﮑﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧ ﻮ او ﺧ ﺘﻮ ﺟﻮړې اﻳﻼﻣﻲ وداﻧۍ چﯥ ﭘﻪ ﻮل
ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ ﺟﻮړې ﺷﻮې وې وﻧړوﻟﯥ او ﭘﺮ ﺎﯼ ﻳﯥ څﺮﻧﮕﻪ
چﯥ د ﺧﺰاﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ وﻧﻴﻮ ﻧﻮې ﺳﺘﻨﯥ ﻳﯥ وﮐﺮﻟﯥ ﺗﺮ څﻮ
ووﻳﻼﯼ ﺷﻲ چﯥ دﻟﺘﻪ هﻢ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﭘﻪ ﺳﺒﮏ اوﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻮﻩ
وداﻧۍ ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮې وﻩ .هﯧ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﻨﻪ د ﮐﻴﻨﺪﻟﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ دﻩ
ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮې  ،دا هﻐﻪ ﺳﺘﻨﯥ دي چﯥ دوﯼ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺎﻳﻮﻧﻮ را
ﻮﻟﯥ ﮐړې دي  ،ﻟﻪ هﻐﯥ ډﻟﯥ څﺨﻪ ﻟﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ دﺑﺎﻧﺪې د
ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣﻌﻤﺎرﻳﻮ ﻟﻪ وداﻧﻴﻮ څﺨﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺘﻨﯥ را ﻮﻟﯥ ﮐړې او دﻟﺘﻪ
ﻳﯥ راوړې هﻐﻮﯼ ﺗﻪ ﻳﯥ هﻨﺪﺳﻲ ﺑڼﻪ او ﻧﻈﻢ ورﮐړ ؛ ﻟﻮﻣړﯼ ې ﻟﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ دﺑﺎﻧﺪې ﺳﺘﻨﯥ راوړې چﯥ د ﺗﻮدوﺧﯥ او
ﺳړې هﻮا ﻟﻪ اﻣﻠﻪ چﺎودﯦﺪﻟﯥ ﺧﻮ ﮐﻠﻪ چﯥ راوړل ﺷﻮﻳﻮ ﺳﺘﻨﻮ د ﺻﺎﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﻮاب وﻧﻪ واﻳﻪ ﻧﻮ ﻧﻮې ﺗﺮا ﻞ ﺷﻮې ﺳﺘﻨﯥ ﻳﯥ
راوړې چﯥ د چﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﺁخ ﻳﯥ ﻧﻪ ﺧﻮړﻟی  ،د ﺳﺘﻨﻮ ﻟﻪ
اﺿﻼﻋﻮ او زاﻳﻮ څﺮﮔﻨﺪﻳږي چﯥ ﮑﻪ ډﻳﺮې ﺗﻴﺮې
دي  ،ﺑﺸﭙړې او روﻏﯥ رﻣ ﯥ دي او ﻧﻮې ﺗﺮا ﻞ
ﺷﻮې دي او دﻟﺘﻪ ﻳﯥ ﺎﯼ ﭘﺮ ﺎﯼ ﮐړې .دا د ﻳﻮﻩ ﻣﻠﺖ
ﻟﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﺁﺛﺎرو ﺳﺮﻩ څﺮﮔﻨﺪﻩ درﻏﻠﻨﻪ او ﮕﻤﺎري دﻩ.
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زﻩ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴږم چﯥ ﻧړۍ  ،ﻧړﻳﻮال ﻓﺮهﻨﮓ او ﻧﻮر هﺮڅﻮﮎ چﯥ ﭘﻪ اړﻩ دﻧﺪﻩ او ادﻋﺎ ﻟﺮي ﮐﻠﻪ ﺑﻪ دﻏﻮ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻮاب
وواﻳﻲ.

د هﻐﯥ وراﻧۍ ﻟﻤﻨﻪ چﯥ ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻮ ﻟﺮﻏﻮن ﭘﻴﮋﻧﺪوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺎﻧﮕړې ﺗﻮﮔﻪ د ﺷﻴﮑﺎﮔﻮ د ﭘﻮهﻨﺘﻮن د ﻟﺮﻏﻮن ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ څﺎﻧﮕﯥ ﭘﻪ
ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ او د اﻳﺮان د ﻟﺮﻏﻮن ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺎﻳﻮﻧﻮ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐړې دوﻣﺮﻩ ﭘﺮاﺧﻪ دﻩ چﯥ د وﻳﻠﻮ وړ ﻧﻪ دي  ،ددﻏﻮ
وراﻧﻴﻮ او ﺧﻴﺎﻧﺘﻮ ﻟﻤﻨﻪ ډﻳﺮﻩ ﭘﺮاﺧﻪ دﻩ .هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻢ ﻳﻮﻩ ورځ داﺳﯥ ﺷﻴﺒﻪ ﭘﻪ ﻻس راﺳﻲ چﯥ د ﭘﻴ ﻮ ﻧﻮرې ډډې هﻢ ورﺗﻪ
راوﺳﭙړو .ﻟﻪ هﻐﯥ ډﻟﯥ څﺨﻪ اﻳﻼﻣﻲ ﺡﻀﻴﺮې دي چﯥ ﻟﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ دﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﺮاﺗﻪ دي او د ﮐﻴﻨﺪﻧﻮ
ﭘﺮﻣﻬﺎل ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮي دي  ،ﻣﻮږ د هﻐﻮﯼ اﻧ ﻮروﻧﻪ ﻟﺮو  ،ﺗﺎﺑﻮﺗﻮﻧﻪ دي  ،ﺟﻨﺎزې دي او ډﻳﺮې ﻧﻮرې ﻧﺨ ﯥ دي چﯥ
ﻮﻟﯥ ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮې ﺡﻀﻴﺮې د ﻤﮑﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻮﻟﯥ او ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړل ﺷﻮي دي.
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وﻳﺎﻧﺪ ١
ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ دﻏﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺘﻨﯥ هﻐﻪ ﺳﺘﻨﯥ ﻧﻪ دي چﯥ
 ٢۵٠٠ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ دﻟﺘﻪ اﻳ ﻮدل ﺷﻮې وې ﺑﻠﮑﻪ ۶٠
ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻟﻮې ﻻس دﻟﺘﻪ درول ﺷﻮي دي.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﺧﻮ ﺧﺒﺮﻩ دﻟﺘﻪ ﭘﺎې ﺗﻪ ﻧﻪ رﺳﻴږي .ﭘﻪ دﻏﻪ اﻧﮕړ ﮐﯥ ﻣﻮږ ﻟﻪ
داﺳﯥ ﻳﻮې ﺳﻮړې ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴږو چﯥ ﻧﻦ ﻳﯥ ﻣﻮږ
ﻟﺮﻏﻮﻧﺘﻮن ] ﻣﻮزﻳﻢ[ ﺑﻮﻟﻮ.

ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ اﻧ ﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ددﻏﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﺘﻮن ﭘﺮ ﺎﯼ د ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﻧﻮرو وداﻧﻴﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﺑﻨﺴ – ډﺑﺮﻩ دﻩ او هﻐﯥ
ډﻟﯥ چﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوﻩ د هﻐﻮﯼ د اﺳﺘﻮﮔﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ
ﭘﻪ اوﺳﻨۍ ﺑڼۍ را اړول ﺷﻮې وﻩ.

ﭘﻪ دې ﺑڼﯥ د ﻳﻮې ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ وداﻧۍ اړول ﺟﺮم ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي.

ډﻳﺮﻩ ﺷﻮﻧﯥ دﻩ چﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﻣﻌﻤﺎﮔﺎﻧﻮ ﮐﻴﻠﻲ ﭘﻪ
هﻤﺪﻏﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﮐﯥ وﻩ او ﭘﻪ ډﻳﺮې ﺑﻴړﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ هﻤﺪﻏﯥ ﺳﻮړې ﮐﯥ
ﭘ ﻪ ﮐړﻩ.
د ﻟﺮﻏﻮﻧﺘﻮن ﭘﻪ اﻧﮕړ ﮐﯥ د اﻳﻼﻣﻲ ﻟﻪ ﺧ ﺘﻮ ﺟﻮړو وداﻧﻴﻮ ﻧﺨ ﯥ
ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي.

ﮐﻪ ﭘﻪ ر ﺘﻮﻧﻲ اړخ ﮐﯥ ورﺗﻪ وﮔﻮرو ﺗﺮ دﻏﻮ ﭘﻴ ﻮ ﺑﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﻮږﻧﻮړې ﭘﻴ ﻪ وﻧﻪ وﻧﻴﻮ .دﻏﻪ ﻧﺨ ﯥ د هﻤﺎﻏﻮ ﻟﻪ ﺧ ﺘﻮ
ﺟﻮړو وداﻧﻴﻮ ﻟړۍ دﻩ چﯥ ﺗﺮ دﻏﯥ ﺳﻮړې ﻻﻧﺪې ﭘﺮﺗﯥ دي .د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻣﻮږ د دﻏﻮ اﻳﻼﻣﻲ وداﻧﻴﻮ
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 راﻟﻴږﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﯥ ﮔﻮرو ،هﻐﯥ ډﻟﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺁﭘﺎداﻧﺎ ﮐﯥ دﻏﺴﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﮔﻮ ﮐﻴږي .دﻏﻪ ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐﯥ ﭘ اﻧﮕړ ﺗﻪ ﻳﻮ
ﻞ وﮔﻮرئ.
ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ اﻧ ﻮر ﮐﯥ ﻟﻪ هﻤﺎﻏﯥ زاوﻳﯥ او ﻟﻪ هﻤﺎﻏﻪ
ﺎﻳﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﺎرﮔﺮان وﻳﻨـﺊ چﯥ د وداﻧۍ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺧﺎورې
ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .د ﺧﺎورو ﻟﻪ زړﻩ څﺨﻪ ﻳﯥ دﻏﻪ وداﻧۍ را
واﻳﺴﺘﻠﻪ  ،دﻏﻪ ﺎﯼ هﻢ اوس ﻧړول ﺷﻮﯼ او دا هﻐﻪ څﻪ
دي چﯥ ﻟﻪ ﻧړول ﺷﻮې وداﻧۍ راﭘﺎﺗﯥ دي.

ﭘﻪ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ هﺮچﻴﺮې چﯥ ﻟﻪ ﺧ ﺘﻮ ﺟﻮړﻩ وداﻧۍ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﻴﺪﻟﻪ هﻐﻪ د ﺳﺘﺮﮔﻮ ﭘﻪ رپ ﮐﯥ ﻧړﻳﺪﻟﻪ .دا داﻳﻼﻣﻲ ﭘﻮړﻳﻮ ﻳﻮﻩ
ﺑﻴﻠﮕﻪ دﻩ چﯥ ﻟﻪ ﺧ ﺘﻮ ﺟﻮړﻩ دﻩ .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﺎد را ﻲ ﮐﻠﻪ چﯥ ﻣﻮږ ﻟﻪ هﺪﻳﺶ ﻟﻪ ﺑﺮﻧډې ﻻﻧﺪې وﮐﺘﻞ هﻠﺘﻪ ﻣﻮ څﻪ
وﻟﻴﺪل؟ دا د هﻤﺎﻏﯥ اﻳﻼﻣﻲ ﻟﻪ ﺧ ﺘﻮ ﺟﻮړې وداﻧﯥ ﻟړۍ دﻩ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﮐﻠﻪ چﯥ دﻏﯥ ﻮﻟﮕﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ وﮔﻮرو ددﻏﻮ ﺧ ﺘﻮ وداﻧﻴﻮ
ﭘﺮاﺧﻮاﻟی ﻟﻪ وراﻳﻪ ﮑﺎري .ﺎﻳﻲ اوس ووﻳﻼﯼ ﺷﻮ چﯥ
دﻏﻪ ﻮﻟﮕﻪ ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧ ﺘﻮ ﺟﻮړﻩ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺳﺮﺗﻪ
وداﻧۍ وﻩ چﯥ ﻧﻦ ﻳﯥ دﻏﻪ ﺑڼﻪ ﻏﻮرﻩ ﮐړې دﻩ.
ﻣﻮزﻳﮏ
د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﺮﻣﺦ ﻻ ﺗﺮاوﺳﻪ ددﻏﻮ ﺧ ﺘﻲ وداﻧﻴﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﺎﺗﯥ دي چﯥ ﻻس ورﺗﻪ ﻧﻪ دﯼ رﺳﻴﺪﻟی.
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
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ددﻏﻮ وداﻧﻴﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﮐﯥ د ﺗﭽﺮ او ﺑﻠﻪ ﻳﯥ د هﺪﻳﺶ ﺗﺮڅﻨﮓ ﻟﻴﺪﻻﯼ ﺷﻮ.

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
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