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ژﺑﺎړﻩ او هڅﻪ :رﺡﻤﺖ ﺁرﻳﺎ

د هﯧڅﭽﺎ د واﮐﻤﻨۍ ﮔﺪۍ ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻠﻢ ﻟﻨډﻩ ﮐﺘﻨﻪ
ﻳﻮوﻟﺴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﻣﻮزﻳﮏ
ددﻏﻮ وداﻧﻴﻮ ﺁﺛﺎر د دروازﻩ ﻣﻠﻞ ﺗﺮڅﻨﮓ هﻢ ﻟﻴﺪﻻﯼ ﺷﻮ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ښﺎﻳﻲ هﻤﺪﻟﺘﻪ ووﻳﻼﯼ ﺷﻮ ﮐﻠﻪ چﯥ ﻳﻮ دﻳﻮال ﻧړول ﮐﻴږي او ﻟﻪ هﻐﻪ څﺨﻪ ﺧ ﯥ  ،ﺧﺎورې او ډﺑﺮې ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴږي او ﭘﻮﻩ ﺷﻮ
چﯥ زﻣﻮږ ﻣﻮﺧﻪ څﻪ وﻩ.

ﻣﻮزﻳﮏ
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار  :ﮔﻮرئ ! ﮐﻠﻪ چﯥ ﻳﻮﻩ ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ وداﻧۍ ﻧړول ﮐﻴږي ﻟﻪ هﻐﯥ څﺨﻪ د ﺧ ﻮ  ،ﺧﺎورو او ډﺑﺮو ﮐﻮاړۍ
ﮐﻮاړۍ ﺧﺎورې ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴږي.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٦
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

ددﻏﻮ ﮐﻮاړو ﻏ ﻮاﻟی د ﻧړول ﺷﻮې اﺛﺮ ﭘﻪ ﻏ ﻮاﻟﻲ ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي او ﺗﺮ وﺳﯥ وﺳﯥ د هﻐﻪ ﺗﻞ ﺗﻪ ورﺳﻴږئ .ﮐﻠﻪ چﯥ
ﺗﺎﺳﻮ دﻏﯥ ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ﻳﺎ رښﺘﻮﻧﯥ ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ وداﻧۍ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ـﺊ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻮارې ﻤﮑﯥ ﺑﻞ ﺷی ﻧﻪ ﮔﻮرئ .ﻟﻮﻣړﯼ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻴﻨﺪﻧﯥ
ﭘﻴﻞ ﮐړئ  ،را اﻳﺴﺘﻞ ﺷﻮې ﺧﺎورې ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ ﮐړئ ﺗﺮڅﻮ دﻳﻮال ﻣﻮ ﻻس ﺗﻪ درﺷﻲ .ﭘﺎم ﻣﻮ دﯼ .ﭘﻪ ﺎﻧﮕړې ﺗﻮﮔﻪ هﻐﻪ
ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ چﯥ ﭘﻠﻦ وي او ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻟﻪ هﻤﺪﻏﺴﯥ ﻮﻟﮕﻮ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﻮﻟﮕﻪ دﻩ چﯥ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﭘﻠﻦ او ﭘﺴﻮرور دي.
ﮐﻪ ﻣﻮږ د وﺧﺖ ﺗﻴﺮﻳﺪا او ﻟﺮﻏﻮﻧﺘﻮب ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻮ ﻧﻮ ﻟﻪ داﺳﯥ ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ وداﻧۍ څﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ دوﻣﺮﻩ ﺧﺎورې راﭘﻮرﺗﻪ
ﺷﻮې واﯼ چﯥ ﻏﻮﻧډۍ ورڅﺨﻪ ﺟﻮړې ﺷﻮې واﯼ او ان دﻏﻪ اﺳﻔﻨﮑﺴﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﮑﯥ ډوب ﺷﻮي واﯼ  ،ﺧﻮ هﻐﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ
ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ  ،اﻧ ﻮرﮔﺮۍ او ﻧﻘﺎﺷۍ چﯥ ﻣﻮږ ﻳﯥ ﻟﻪ دﻏﯥ ﻮﻟﮕﯥ څﺨﻪ ﻟﺮوواﻳﻲ چﯥ ﻳﻮازې دﻟﺘﻪ هﻤﺪﻏﻪ اﺳﻔﻨﮑﺴﻮﻧﻪ اوﺳﺘﻨﯥ
ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي او ان د ﻳﻮﻩ ﺳﻄﻞ ﭘﻪ اﻧﺪازﻩ ﺧﺎورﻩ ورڅﺨﻪ ﻧﻪ دې راوﺗﻠﯥ.
وﻳﺎﻧﺪ ١
ﭘﻪ اﻧﮕړ ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﺡﺠﺎري ﺷﻮي دﺑﺮﻳﻨﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺮﺗﻪ دﻩ او څﺮﮔﻨﺪﻩ ﻧﻪ دﻩ چﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺳﺮﻩ
ﺗړاو ﻟﺮﯼ .ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ ددﻏﯥ ډﺑﺮې ﺡﺠﺎري څﻴړو چﯥ دﻟﺘﻪ ﻳﯥ ﺧﻮﺷﯥ ﮐړې دﻩ.
ﻣﻮزﻳﮏ
ﻟﻪ څﻴړﻧﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎم وﮐړو هﻤﺎﻏﺴﯥ چﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﻣﻮ ورﺗﻪ ﻧﻐﻮﺗﻪ وﮐړﻩ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺡﺠﺎرۍ ﻮﻟﯥ هﻐﻪ ﮐﺎﭘﻲ
ﺷﻮې ﺡﺠﺎرۍ دي چﯥ ﺑﻴﻠﮕﯥ ﻳﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻟﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﯥ ﮐﯥ دود وې .د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ډول دﻏﻮ
دوﻩ وو ﺡﺠﺎرﻳﻮ ﺗﻪ وﮔﻮرئ.
ﻣﻮزﻳﮏ
ددﻏﯥ ﺷﻠﮕﺮې ] ﻧﻴﺰې[ اوږدواﻟﻪ ﺗﻪ ښﻪ ﻴﺮ ﺷـﺊ چﯥ ﺗﺮ
اډاﻧۍ ﭘﻮرې ﭘﻮرﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ دﻩ؟
ﻣﻮزﻳﮏ
اوس د هﻤﺪﻏﯥ اډاﻧﯥ هﻐﻪ ﺑﻠﯥ ډډې ﺗﻪ ﮔﻮرو  ،ﭘﺎم وﮐړئ
ﻣﻮزﻳﮏ
دﻏﻪ ﭘﺨﺴﻪ وزﻣﻪ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ دﻩ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮې  ،ښﺎﻳﻲ د ﺷﻠﮕﺮې د
ﺳﺮ ﺗﺮاښﻮﻧﮑی ﺑﻞ ﺳړﯼ وو چﯥ د ﺗﺮاښﻠﻮ ﮐﺎر ﻳﯥ ﻧﻪ دﯼ ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ.
ﻣﻮزﻳﮏ
د اډاﻧۍ ﮔﺮد چﺎﭘﻴﺮ ﮔﻠﮑﺎري هﻢ ﻧﻴﻤﮕړې دﻩ او د اډاﻧﯥ
ﻏﻮﻟی هﻢ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړﻩ ﺗﻮﮔﻪ ﻧﻪ دې ﺗﺮاښﻞ ﺷﻮﯼ.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٢ﺗﺮ٦
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
ﺟﺎج ] ﻟﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮرﭘﻴﺮار ﺳﺮﻩ ﻣﺮﮐﻪ[
ﭘﻮښﺘﻨﻪ  :ﻳﻮﻩ ﭘﻮښﺘﻨﻪ چﯥ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻴږي دا دﻩ  :وﻟﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﺟﻮړوﻟﻮ چﺎرې ﭘﻪ ﻧﻴﻤﮕړې ﺗﻮﮔﻪ ﭘﺮﻳ ﻮدل ﺷﻮې ،
ﮐﻮم ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ول چﯥ ﻟﻪ دوﻣﺮﻩ ﻟﮕ ﺖ او د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﻴﺮوﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ چﯥ ﭘﺮدﻏﯥ وداﻧۍ ﻟﮕﻮل ﺷﻮي ﻳﻮ ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﮐﺎر ﭘﻪ
ﭙﻪ ﻧﻴﻤﮕړﯼ درول ﮐﻴږي او ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ داﺳﯥ څﻮﮎ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ چﯥ راﺷﻲ  ،دﻏﻪ وداﻧۍ ﺑﺸﭙړﻩ ﮐړي او ﮐﺎر ﺗﻪ دوام
ورﮐړي؟
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار! وﮔﻮرئ! ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﭘﻮښﺘﻨﯥ د ﻮاب ﭘﻮهﻴﺪا هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﺁﺳﺎﻧﻪ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ چﯥ ﻧﻨﺪارچﻲ وﻣﻨﻲ د ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﻴﺪ وداﻧۍ ﻳﻮﻩ ﻧﻴﻤﻪ ﮐﺎرﻩ ﻧﻴﻤﮕړې وداﻧۍ دﻩ .دا هﻐﻪ څﻪ دي چﯥ ﻣﻮږ ور ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺸﭙړ ډاډ ﻟﺮو او ﻏﻮاړو هﻐﻮ ﺗﻪ د
ﭘﻠ ﻨﻮ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ ﻮاﺑﻮﻧﻪ وﻣﻮﻣﻮ ؛ ﻣﻮږ د اﻳﺮان د اﻧﺠﻨﻴﺮۍ ﻟﻪ ﻧﻈﺎم څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﻼوي ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐړﻩ  ،ﭘﻼوي د ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﻣﻌﻤﺎرۍ د ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎ ﭘﻪ اړﻩ زﻣﻮږ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ډول ﻮاﺑﻮﻧﻪ راﮐړل  ،د ﻣﺎڼﻴﻮ دﻏﻪ ﻮﻟﮕﻪ د ﻣﻌﻤﺎرۍ ﻟﻪ
دوﻣﺮﻩ ﻧﻴﻤﮕړﺗﻴﺎ وو ډﮐﻪ دﻩ چﯥ هﯧڅﮑﻠﻪ ﻳﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﺸﭙړﻩ ﻮﻟﮕﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ ﺑﻠﻼﯼ .دﻟﺘﻪ ﻳﻮﻩ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻏ ﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ چﯥ راﻣﻨ ﺘﻪ
ﮐﻴږي دا دﻩ چﯥ دا دوﻣﺮﻩ ډﺑﺮې راوړل  ،دوﻣﺮﻩ ﭘﺎﻧﮕﻪ  ،دوﻣﺮﻩ ﻣﺎدي ﮐﺎر  ،هڅﻪ او زﺑﺎد  ،ﺡﺠﺎري  ،ددروازو ﺟﻮړول
او ﻧﻮر او ﻧﻮر چﯥ وﺷﻮل وﻟﯥ ﻳﻮ ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﻧﻴﻤﮕړي ﭘﺮﻳ ﻮدل ﮐﻴږي؟ وﻟﯥ دوﻣﺮﻩ ﺳﺘﺮﻩ ﭘﺎﻧﮕﻪ اچﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮر ﻮل
ﮐﻴږي ؟ وﻟﯥ ﺑﻞ داﺳﯥ څﻮﮎ ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﻴږي چﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻴﻤﮕړﯼ ﮐﺎر ور ﺑﺸﭙړ ﮐړي؟ دﻟﺘﻪ دﻩ چﯥ د ﺗﺄرﻳﺨﻲ ﭘﻠ ﻨﻮ ﭘﻪ ﻟړ
ﮐﯥ ﻣﻮږ د ﺑﺸﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮن ﺗﺄرﻳﺦ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﺮ ﺑﺸﺮي ﻧﺎورﻳﻦ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴږو او هﻐﻪ ﺗﻪ د ﭘﻮرﻳﻢ ﻮﻟﻮژﻧﻪ واﻳﻮ ؛
دﻏﻪ ﻮﻟﻮژﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ ﮐﯥ چﯥ ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎﻩ واﮐﻤﻦ وو زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ راﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻮﻩ  ،هﺮ هﻐﻪ چﺎ چﯥ د
هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د زور واﮐﯥ واﮐﻤﻨۍ ﭘﺮ وړاﻧﺪې دﻓﺎع او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎوﻩ  ،او هﺮڅﻮﮎ چﯥ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﭘﺮوړاﻧﺪې درﻳﺪل
ﻮل دړې وړې  ،ﭘﻮﭘﻨﺎ او ﺳﺘﻲ ﺷﻮل  ،هﻐﻮﯼ د ﻳﻮې ﭘﻼن ﺷﻮې ﺧﻮﻧړۍ ﻃﺮﺡﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰﻩ ﺗﻮﮔﻪ ووژل
ﺷﻮل  ،دا ﭘﻪ ﺗﺄرﻳﺦ ﮐﯥ ډﻳﺮﻩ ﺑﻮږﻧﻮړې او ﺧﻮﻧړۍ ﭘﻴ ﻪ دﻩ چﯥ هﻐﯥ ﺗﻪ د ﺗﻮرات د ﮐﺘﺎب د ] اﺳﺘﺮ[ ﭘﻪ څﭙﺮﮐۍ ﮐﯥ ورﺗﻪ
ﻧﻐﻮﺗﻪ ﺷﻮې او وﻳﻞ ﻳﻲ چﯥ ﭘﻪ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ دﻏﺴﯥ ﻳﻮﻩ ﻧﺴﻞ وژﻧﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻮې دﻩ.

د ﭘﺎڼﯥ ﭘﺮﻣﺦ  :ﺳﭙﻴڅﻠی ﮐﺘﺎب  :ﻧﻮﯼ او ﻟﺮﻏﻮﻧی ﭘـَﻴﺮ
]ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس  :ﻋﻬﺪ ﻋﺘﻴﻖ و ﻋﻬﺪ ﺟﺪﻳﺪ[

د ﭘﺎڼﯥ ﭘﺮﻣﺦ  :د ﺗﺄرﻳﺦ ﻟﻴﮑﻮﻧﮑﻮ دوﻟﺴﻢ ﮐﺘﺎب چﯥ اﺳﺘﺮ ﻧﻮﻣﻴږي او ﻟﺲ څﭙﺮﮐۍ ﻟﺮي
دﻏﻪ ﻧﺴﻞ وژﻧﻪ ﭘﻪ داﺳﯥ ﻣﻬﺎﻟﻴﺰ وا ﻦ ﮐﯥ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻴږي چﯥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﺟﻮړﻳﺪﻟﻮ ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐﯥ وو ﻧﻮ د ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﺟﻮړښﺖ ﻧﻴﻤﮕړې ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴﺪﻧﻪ ﭘﻪ ډﻳﺮې ﺳﺎدﻩ ﮔۍ دې ﺗﻪ ﻧﻐﻮﺗﻪ ﮐﻮي چﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻮل ﺟﻮړووﻧﮑﻲ د هﻐﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ ول چﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دﻏﯥ ﻧﺴﻞ وژﻧﯥ ﮐﯥ ﭘﻮﭘﻨﺎ ﺷﻮي واﯼ .ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ چﯥ هﻨﺮﻳﺎل  ،وﺳﺘﺎ ﮐﺎر  ،ﻣﻌﻤﺎر ،
ﻃﺮاح او ﺑﻞ هﺮڅﻮﮎ چﯥ ﭘﻪ دﻏﯥ وداﻧۍ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺖ ول ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻲ دي او ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴﺰﻩ ﺗﻮﮔﻪ
وژل ﺷﻮي دي .ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻧﺎﺷﻮﻧﻲ ﺑﺮﻳ ﻲ چﯥ ﻳﻮ ﺡﺠﺎر ﮐﻠﻪ چﯥ د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻳﻮﻩ داﻳﺮﻩ ﮐﺎږي  ،ﻳﺎ د ﮔﻞ ﭘﺎڼﻪ ﺟﻮړوي
ﺧﭙﻞ ﮐﺎر دې ﻧﻴﻤﮕړﯼ ﭘﺮﻳږدي .دﻏﺴﯥ ﻳﻮ ﮐﺎر ﻧﻪ ﻓﻨﻲ دي  ،ﻧﻪ هﻨﺮﻳﺎل او ﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻟﺮي .هﻐﻪ څﻮﮎ چﯥ د ﺡﺠﺎرۍ ﮐﺎر
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي ﻟﻮﻣړﯼ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﻮي او ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﭘﺮﻳږدي.
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٣ﺗﺮ٦
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

ﭘﻮښﺘﻨﻪ  :د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﺧ ﻪ او ﺗﻮﻣﻨﻪ ﭘﻪ څﻪ ﮐﯥ ﭘﺮﺗﻪ دﻩ او وﻟﯥ ﻳﯥ دﻏﻪ ﻧﺴﻞ وژﻧﻪ وﮐړﻩ؟
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار :د ﺧﺒﺮې ﺑﻨﺴ دﻟﺘﻪ دﯼ چﯥ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن د ﻳﻬﻮداﻧﻮ ﻳﻮ اﺟﻴﺮ ﺷﻮﯼ ﭘﻮ ﻲ ﻮاﮎ وو  ،د هﻐﻪ ﻣﻮﺧﻪ دا
وﻩ چﯥ اورﺷﻠﻴﻢ ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ ورﻏﺎوي  ،هﻐﻪ ﺗﻪ ﻧﻮي ژوﻧﺪ او ﻧﻈﻢ ورﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐړي او د ﺳﻴﻤﯥ ﻮل ﻣﺪﻧﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ
ﻳﻮﺳﻲ ﺗﺮڅﻮ ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﻬﻮدان ﭘﻪ ﮐﺮارۍ او ډاډﻩ زړﻩ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ژوﻧﺪ وﮐړي .ﭘﻪ دې اړوﻧﺪ ﻣﻮږ ﻧﻮر دﻻﻳﻞ هﻢ
وړاﻧﺪې ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ او دﻏﻪ ﭘﻴ ﻪ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې چﯥ د ﻳﻬﻮداﻧﻮ ﭘﻮ ﻲ ﻣ ﺑﻠﻞ ﮐﻴږي د ﺳﻴﻤﯥ ﻮل ﺗﻮﮐﻤﻮﻧﻮ د
ﻏﻮر ﻨﮕﻮﻧﻮ او ﭘﺎڅﻮﻧﻮﻧﻮ ﻻﻣﻞ ﮔﺮ ﻲ .ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ ﻳﻬﻮدان د دوﻳﻢ ﻞ ﻟﭙﺎرﻩ د ﮔﻮاښ اﺡﺴﺎس ﮐﻮي او ﮔﻮﻣﺎن ﮐﻮي دوﯼ
ﺗﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﮐﯥ ﭘﺮوت دﯼ او ﺑﻴﺎ د ﻳﺮﻏﻤﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﺳﻴﻤﯥ دﺗﻮﮐﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﮕﻮﻟﻮ ﮐﯥ را ﭘﺮﻳﻮ ﻲ او
ﻏﻮر ﻨﮓ ﺗﺮ هﻐﻪ ﺎﻳﻪ ﭘﺮﻣﺦ ﻲ چﯥ د ﻳﻬﻮداﻧﻮ ﭘﻼن د ﻣﺎﺗﯥ ژۍ ﺗﻪ ﻧﻴږدې ﮐﻮي .دﻟﺘﻪ دﻩ چﯥ د ﺗﻮرات ﭘﺮ ﺑﻨﺴ
ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﭘﺮﻳﮑړﻩ ﮐﻮي او د ﮐﻮدﺗﺎ ﭘﻪ څﻴﺮ ﻳﻮې ﺧﻮﻧړۍ ﻮﻟﻮژﻧﯥ ﺗﻪ ﻻس اچﻮي او د هﻐﯥ ﻧﻮم ﭘﻮرﻳﻢ ږدي .ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ
ددﻏﯥ ﭘﻴ ﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﯥ ﭘﻪ زﺑﺎد رﺳﻮي چﯥ دﻏﻪ ﭘﻴ ﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻮې دﻩ.
ﭘﻮښﺘﻨﻪ  :د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨۍ ﻟﭙﺎرﻩ د څﻮﻣﺮﻩ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د واﮐﻤﻨۍ ا ﮑﻞ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ؟
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار :هﯧ داﺳﯥ ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ ﻧﻴﻮﻻﯼ  ،ﮑﻪ چﯥ ﺟﮕړﻩ دﻩ  ،ﭘﺎم ﻣﻮ دﯼ  ،ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻﯼ د هﻐﻮﯼ
ﻟﭙﺎرﻩ د واﮐﻤﻨۍ ﮐﻠﻮﻧﻪ و ﺎﮐﻮ .ﻟﻪ هﻐﯥ ﺷﯧﺒﯥ چﯥ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﭘ ﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﯥ ﻟﮕﻴﺪﻟﯥ د ﭘﻮرﻳﻢ ﺗﺮﭘﻴ ﯥ ﭘﻮرې ﻟﻪ ﮐﻠﮏ ﺳﻴﻤﻪ
ﻳﻴﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮي دي .ددﻏﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧ ﻮر د دارﻳﻮش د ﺑﻴﺴﺘﻮن ﭘﻪ ډﺑﺮﻟﻴﮑﻪ ﮐﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﯼ دﯼ .هﻠﺘﻪ دوﯼ
 ٣٠ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎري چﯥ ﻟﻪ دارﻳﻮش ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟﮕړﻩ ﮐﯥ ﻻس او ﮔﺮﻳﻮان ول .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ دﻏﻪ ﺳړﯼ چﯥ ﻟﻪ دﻳﺮﺷﻮ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟﮕړﮐﯥ وو هﻐﻪ ﮐﻠﻪ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وﺧﺖ درﻟﻮد.
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دﻏﻪ ﻣﺴـﺌـﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ زﺑﺎد رﺳﻮي چﯥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻳﻮﻩ
ﻧﻴﻤﮕړې ﻮﻟﮕﻪ دﻩ  ،او هﻐﻪ اﻧ ﻮروﻧﻪ چﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د
ﺁﭘﺎداﻧﺎ د ﻣﺎڼﯥ ﭘﺮ چﻮﺗﺮې ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي او دﻋﻮﯼ ﺷﻮې ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ
ورﺗﻪ ﻏﺎړﻩ ﻴ ﻪ ﮐړې وﻩ او ﺳﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ راوړل هﻐﻪ
ﭘﻴ ﯥ دي چﯥ هﯧڅﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﺗﺄرﻳﺦ ﮐﯥ ﻧﻪ دي ﭘﻴ ﺷﻮي .ﮑﻪ ﮐﻪ
د ﻣﺎڼﻴﻮ ﺗﺎﻻروﻧﻪ ﻧﻪ وي ﺟﻮړ ﺷﻮي ﻧﻮ هﯧڅﮑﻠﻪ ﺟﺸﻨﻮﻧﻪ او
ﻟﻤﺎﻧ ﻨﯥ هﻢ ﻧﻪ دي ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻮي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﺗﺎﺳﻮ هﻴڅﮑﻪ ﭘﻪ
ﺗﺄرﻳﺦ ﮐﯥ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺘﺮواﮐۍ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ څﺨﻪ ﻳﺎوﻧﻪ ﻧﻪ ﺷـﺊ
ﮐﻮﻻﯼ .ﮑﻪ د هﻐﻪ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﻧﻪ ﻟﺮئ  ،د هﻐﻮﯼ د واﮐﻤﻨۍ
ﺁﺛﺎر ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ دي ﭘﺎﺗﯥ  ،او ﻳﻮازﻳﻨی ﺳﺘﺮ ﺷی چﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻟﻪ
هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ را ﭘﺎﺗﯥ ﻣﻮږ ﺗﻪ راﭘﻴﮋﻧﺪﻻﯼ ﺷـﺊ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ دﯼ
او ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ هﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار داﺳﯥ ﻳﻮﻩ وداﻧۍ دﻩ چﯥ د وداوﻧﻮﻟﻮ ﭘﻪ ډﻳﺮو ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﭘړاووﻧﻮ ﮐﯥ وﻩ او د ﺟﻮړښﺖ ﮐﺎر
ﻳﯥ ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﭘړاو ﮐﯥ ﭘﻪ ﭙﻪ درﻳﺪﻟﻲ دي او ﻣﻮږ د هﻐﻮﯼ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﻞ هﯧ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ هﻢ ﻧﻪ ﻟﺮو او ﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻴﮋﻧﻮ .ﻟﻪ دې
اﻣﻠﻪ  .....ﺗﺎﺳﻮ وﮔﻮرئ دﻏﻪ ﺳﺘﺮواﮐﻲ ﻻ ﺗﺮاوﺳﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﮑﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي  .دا څﻪ ډول ﺳﺘﺮواﮐﻲ دﻩ چﯥ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﺧﭙﻠﻪ
ﺳﮑﻪ ﺗﺄرﻳﺦ ﺗﻪ ور وﭘﻴﮋﻧﻲ .او دا څﺮﻧﮕﻪ ﺳﺘﺮواﮐﻲ دﻩ چﯥ د ﺳﮑﯥ ﭘﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ  ١٢٧ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ د ﻧړۍ ﻮل د ﺧﭙﻞ واﮐﻤﻨۍ ﺗﺮ
اودم او ﮐړۍ ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ ؛ دا ﻮﻟﯥ د ﻳﻬﻮداﻧﻮ ﻟﻪ ﻓﮑﺮي دﺳﺘﮕﺎﻩ څﺨﻪ را څڅﻴﺪﻟﯥ او ﺟﻮړې ﺷﻮې اﻓﺴﺎﻧﯥ دي .او ﻮﻟﯥ
ﻳﯥ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﯥ ﺷﻮي چﯥ د ﭘﻮرﻳﻢ ﭘﻪ ﭘﻴ ﻪ ﮐﯥ د ﭘﺮاﺧﻮ ﻮﻟﻮژوﻧﻮ ﭘﺮﻣﺦ څﺎروﻧﻪ راوﮐﺎږي او ﭘﻴ ﻪ ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﭘ ﻪ
وﺳﺎﺗﻲ.
ﭘﻮښﺘﻨﻪ  :دﻏﻪ درﻏﻠﻨﯥ او ﮕﻤﺎرۍ چﺎ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐړې دي؟
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار :د اروﭘﺎ او اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻮهﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ
ﭘﻮښﺘﻨﻪ  :ﻳﻌﻨﯥ دا ﻮل ﻳﯥ د اروﭘﺎ ﭘﻮهﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺟﻮړې ﮐړې دي ؟
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮر :هﻮ ! هﻮ! دا ﻮﻟﯥ د ﺁﻟﻤﺎن  ،ﻓﺮاﻧﺴﯥ  ،اﻧﮕﻠﻴﺲ او اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﭘﻮهﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ ﺟﻮړې ﺷﻮې دي .ﭘﻪ دﻏﻮ
درﻏﻠﻨﻮ او ﮕﻤﺎرﻳﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ ډﻳﺮﻩ او ډﻳﺮﻩ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ وړ ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ چﯥ ددﻏﻮ ﺗﺄرﻳﺨﻮﻧﻮ ﻟﻴﮑﻮاﻻن  ،ددﻏﻮ درﻏﻠﻴﻮ او
ﮕﻤﺎرﻳﻮ ،ﻣﺠﻬﻮﻻﺗﻮ او ﻟﻪ چﻠﻮ ﻮ ډﮎ ﻟﻴﮑﻮاﻻن ] دﻟﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺒﺮﻩ ﻟﻪ چﻠﻮ ۍ وي[ ﭘﻪ ﻮﻟﯥ درﻏﻠﻨﯥ  ،ﻳﺎ روﺳﺎن ول  ،ﻳﺎ
ﺁﻟﻤﺎﻧﻴﺎن  ،ﻳﺎ اﻧﮕﺮﻳﺰان ﻳﺎ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎن ول  ،دوﯼ ﻮل ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﮑﻲ ﮐﯥ ﻳﺎ ﭘﻪ دوﻩ وو چﻮرﻟﻴ ﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﮔډ درﻳ
او ﻣﻮﺧﻪ ﻟﺮي  :ﻟﻮﻣړﯼ دا چﯥ ﻮل ﻳﻬﻮدان دي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﭘﻮرﻳﻢ د ﻧﺎورﻳﻦ ﭘ ﺳﺎﺗﻞ دهﻐﻮﯼ دﻳﻨﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻪ دﻩ .دوﻳﻢ
دا ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې چﯥ دﻏﻪ ښﺎﻏﻠﻲ د دوﻳﻤﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺟﮕړې د ﭘﻴﻞ او د ﻧ ﺘﯥ د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﮔډ ﻟﻴﺪ ﻟﻮرﯼ
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وﻧﻪ ﻟﺮي  ،ﻳﺎ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻳﻮﻧﺎن د ﺗﻤﺪن ﭘﻪ اړﻩ ﻳﺎ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ روم ﭘﻪ اړﻩ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ﮑﺮ ﮐﯥ وي ﺧﻮ ﻋﺠﻴﺒﻪ
دادﻩ چﯥ د ﻟﺮﻏﻮن ﭘﻴﮋﻧﺪوﻧﮑﻮ  ،اﻳﺮان ﭘﻴﮋﻧﺪوﻧﮑﻮ  ،ﺑﻴﺎ رﻏﺎووﻧﮑﻮ او هﻨﺮ ﭘﻴﮋﻧﺪوﻧﮑﻮ چﯥ د ﻣﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ او اﻳﺮان ﭘﻪ اړﻩ
ﻳﯥ ﻧﻈﺮ ورﮐړﯼ ﻳﺎ ﻳﯥ څﻪ ﻟﻴﮑﻠﻲ دي ﻮل ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ هﻤﻐږي دي .ﭘﻪ دې اړوﻧﺪ ددوې ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ هﯧ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻪ
ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي .ﻮل ﻟﻪ ﻳﻮې ﺳﺮچﻴﻨﯥ او ﭘﻴﻼﻣﯥ څﺨﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮي  .ﺗﻪ ﺑﻪ واﻳﻲ ﻮل ﻳﻮ ﻣﺘﻦ ﻟﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دوې داﺳﯥ
ﮔﻮﺗڅﻨډوﻧﮑﯥ ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږي ﻧﻪ ورورﻩ  ،دﻟﺘﻪ دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ دﻏﺴﯥ دﻩ او هﻠﺘﻪ هﻐﺴﯥ وﻩ.
ﭘﻮښﺘﻨﻪ  :ددﻏﻮ درﻏﻠﻴﻮ او ﮕﻤﺎرﻳﻮ ﻟﻤﻨﻪ څﻮﻣﺮﻩ ﭘﺮاﺧﻪ دﻩ؟ ﺁﻳﺎ ددﻏﻮ درﻏﻠﻴﻮ ﭘﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ هﻐﻮﯼ ﻏﻮښﺘﻲ دي زﻣﻮږ
ﺗﺮﻣﻨ ﺑﻴﻠﺘﻮﻧﭙﺎﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﻟﻤﻦ ووهﻲ؟
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار :ﺗﺮ هﻐﻪ ﺎﻳﻪ چﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﯥ او ﭘﻮرﻳﻢ ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي  ،ددﻏﻮ درﻏﻠﻴﻮ ﻟﻤﻨﻪ ﭘﺮاﺧﻪ دﻩ .ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ چﯥ
ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ ﻳﯥ هﻢ ﮔﺮان ﮐﺎر دﯼ .ﭘﻪ هﻐﻪ څﻪ چﯥ ﻣﻮږ ﭘﻮهﻴږو ﻮل هﻐﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت چﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ او هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ
ﺷﺘﻪ  ،ﻏﻠﻂ دي  ،ﺳﻢ ﻧﻪ دي .هﻐﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت چﯥ د اﺷﮑﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺷﺘﻪ ﻏﻠﻂ دي  ،ﺳﻢ ﻧﻪ دي .هﻐﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت چﯥ د
ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺷﺘﻪ ﻏﻠﻂ دي  ،ﺳﻢ ﻧﻪ دي.

ﻣﻮږ د ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ هﺮ ﺑﯥ ﭘـَﺮې ﺳړي ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺎدﮔﻲ زﺑﺎد ورﺳﻮو چﯥ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ ﮐﯥ د ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺷﺘﻪ
ډﺑﺮﻟﻴﮑﻨﯥ  ،هﻐﻪ ډﺑﺮﻟﻴﮑﯥ ﻧﻪ دي چﯥ ادﻋﺎ ﮐﻴږي دا ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﯥ دي  ،ﺑﻠﮑﻪ دا هﻐﻪ ﮐﺎروﻧﻪ دي چﯥ  ۶۵ﮐﺎﻟﻪ
ﻣﺨﮑﯥ د ﺷﻴﮑﺎﮔﻮ ﭘﻮهﻨﺘﻮن د ﺧﭙﻠﻮ زﺑﺪﻩ اﺳﺘﺎداﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړي دي  ،دا د ﻟﻮﻳﺪﻳ ﺗﻤﺪن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺷﺮم
اوﻧﻨﮓ ﺎﯼ دﯼ چﯥ ﻳﻮ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﻳﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﻣﺄﻣﻮر راﻟﻴږي ﺗﺮڅﻮ د ﺗﺄرﻳﺨﻲ اﻧﺤﺮاف د ﻳﻮﻩ ﻣﻠﺖ د ﺗﺄرﻳﺨﻲ ذهﻦ
ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻟﻮﯼ ﻻس ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ډﺑﺮﻟﻴﮑﯥ ﺟﻮړې ﮐﻮي .دﻏﻪ درﻏﻠﻨﻪ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ رﺟﺐ ﮐﯥ راﭘﻴ ﻪ ﺷﻮې  ،ﭘﻪ ﻏﺎرِﺷﺎﻩ ﭘﻮر ﮐﯥ
ﭘﻴ ﻪ ﺷﻮې  ،ﭘﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﮐﯥ ﭘﻴ ﻪ ﺷﻮې  ،ﮐﻠﻪ چﯥ ﺗﺎﺳﻮ دﻏﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ـﺊ ﻧﻮ ﻟﻪ وراﻳﻪ وﻳﻨـﺊ چﯥ دوﯼ زﻣﻮږ د
ﺗﺄرﻳﺨﻲ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت د ﻣﻨﺤﺮﻓﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ هﯧ ډول چﻠﻮ ﯥ  ،ﻻرې او وﺳﻴﻠﯥ څﺨﻪ ﺳﭙﻤﺎ ﻧﻪ دﻩ ﮐړي.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٥ﺗﺮ٦
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ﭘﻮښﺘﻨﻪ  :ﭘﻮرﻳﻢ داﺳﯥ ﻣﺴـﺌـﻠﻪ دﻩ چﯥ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﭘـَﻴﺮ ﮐﯥ دﻏﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﻩ وﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮﻩ .ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ چﯥ ښﺎﻳﻲ
ﭘﻪ ﺑﻞ هﯧ ﺎﯼ ﮐﯥ ورﺗﻪ ﻧﻐﻮﺗﻪ ﻧﻪ وي ﺷﻮي  ،ان وﻳﻞ دوراﻧﺖ هﻢ دﻏﻪ اﺻﻄﻼح ﻧﻪ ﭘﻴﮋﻧﻲ دا څﻨﮕﻪ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ چﯥ
دﻏﻪ اﺻﻄﻼح اﺻﻼ ﻟﻪ ﻮﻟﯥ ﻧړۍ څﺨﻪ ......
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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