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ژﺑﺎړﻩ او هڅﻪ :رﺡﻤﺖ ﺁرﻳﺎ

د هﯧڅﭽﺎ د واﮐﻤﻨۍ ﮔﺪۍ ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻠﻢ ﻟﻨډﻩ ﮐﺘﻨﻪ
دوﻟﺴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮر ﭘﻴﺮار :دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﮐﮑړې ﻧﻨﺪارې ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﭘﺮدﻩ دﻩ چﯥ د ﻳﻬﻮدو ﻓﺮهﻨﮕﻲ چﺎرواﮐﻲ ﺑﺎﻳﺪ ورﺗﻪ ځﻮاب وواﻳﻲ.
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮهﻴ ئ چﯥ وﻳﻞ دوراﻧﺖ د ﺗﺄرﻳﺦ ﭘﺮ ﻮﻟﻮ ﮔﻮ ﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮ وو او ﻻس ﻳﯥ ﺑﺮ وو  ،د ﺗﺄرﻳﺦ ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﻟﻮړو ژورو او
ﮐ ﻟﻴﭽﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮي  ،د ﺗﺄرﻳﺨﻲ ﭘﻴ ﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﮐﻠﮑﯥ ډﻏﺮې وهﻲ ،د هﻐﻮ ﭘﻴ ﻮ ﭘﻪ اړﻩ چﯥ ﭘﻪ ﻧړۍ او د ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﺗﺄرﻳﺦ ﮐﯥ راﭘﻴ ﺷﻮي دي ﺧﺒﺮې ﮐﻮي ،د ﻓﺮهﻨﮕﻮﻧﻮ ،دودوﻧﻮ او د هﻐﻮﯼ د ﻣﺨﻨﻴﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﻮرې ﺑﺎ ﯥ وهﯥ  ،ان د ﻧﻮح
د ﺗﻮﭘﺎن ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺒﺮې ﮐﻮي  ،او د ﻧړۍ ﭘﺮ ﺗﺄرﻳﺦ او ﺗﻤﺪن د هﻐﻪ د اﻏﻴﺰو ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺒﺮې ﮐﻮي؛ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې چﯥ د ﭘﻮرﻳﻢ
ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ ﺗﻮرات ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ځﺎﻧﮕړې څﭙﺮﮐۍ ﺑﻴﻠﻪ ﺷﻮې دﻩ او داﺳﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ را څﺮﮔﻨﺪوي چﯥ ﮔڼﯥ ﺗﻮرات ﻳﯥ ﻟﻪ ارﻩ ﻧﻪ وي
ﻟﻮﺳﺘﻠی او ﻳﺎ ﻳﯥ د ﭘﻮرﻳﻢ ﭘﻪ اړﻩ هﯧ ﻧﻪ وي اورﻳﺪﻟﻲ ،دا ﻳﻮﻩ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ﻳﺎ ﻳﯥ هﯧ د ﭘﻮرﻳﻢ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ دﻩ
ﻟﻮﺳﺘﻠﯥ .څﺮﮔﻨﺪﻩ چﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ ورﺗﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ ﺷﻮې دﻩ .ﮐﻪ ﻧﻪ د ﻳﻮل دوراﻧﺖ ﺷﺎن ﺳړﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﺷﻮﻧی وي چﯥ ﻟﻪ
ﭘﻮرﻳﻢ ﺳﺮﻩ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ وﻧﻪ ﻟﺮﯼ .ﺗﺎﺳﻮ د ﻧړۍ ﭘﻪ هﺮې ژﺑﯥ چﯥ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮي وي ﭘﻪ ﺳﺮ ﻟﻴﮏ ﮐﯥ ﻳﯥ د
ﭘﻮرﻳﻢ ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻪ ﺷـﺊ ﻣﻮﻧﺪﻻﯼ .هﯧ ﺟﺎ ﻧﻪ دي وﻳﻞ چﯥ دﻏﺴﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﻴ ﻪ دې راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮې  ،زﻩ ﻧﻪ واﻳﻢ چﯥ ﺑﺸﭙړﻩ ﺳﭙړﻧﻪ
او ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﯥ ﻧﻪ دﯼ ﮐړﯼ اﺻﻸ وﻳﻠﻲ ﻳﯥ ﻧﻪ دي چﯥ ﮔڼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﻴ ﮐﯥ دې دﻏﺴﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﻴ ﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮي وي.
دﻧړۍ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻲ اﻧﺴﺎﻳﮑﻠﻮ ﭘﻴﺪﻳﺎ د ﭘﻮرﻳﻢ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﻮﺿﻴﺡ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ دا ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻼن ﺷﻮې ﺧﺒﺮﻩ دﻩ .دا
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻪ دﻩ .هﻐﻮﯼ ﻏﻮښﺘﻲ چﯥ د ﺧﺒﺮې ﭘﺮ ﺧﻮﻟﯥ ﺑﺮﻏﻮﻟی ﮐ ﻴ دي .هﻤﺪﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د درﻏﻠﻦ ﺗﺄرﻳﺦ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ چﯥ د
درﻏﻠﻨۍ او ﮕﻤﺎرۍ ﻟﻤﻨﻪ ﻳﯥ ډﻳﺮﻩ ﭘﺮاﺧﻪ دﻩ ﻏﻮښﺘﻲ د ﭘﻮرﻳﻢ ﭘﺮ ﺧﻮﻟﯥ چﯥ د ﺳﻴﻤﯥ د وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﻲ واﻟﻲ ﻻﻣﻞ دﯼ او ﺗﺮ
ﻧﻦ ورځﯥ ﭘﻮرې چﺎ ﻧﻪ دﯼ ﭘﻴﮋﻧﺪﻟی ﺑﺮﻏﻮﻟی ﮐ ﻴ دي .ﻧﻦ دﻏﻪ ﺧﻠﮏ واﻳﻲ چﯥ د ﻣﻨځﻨﻲ ﺧﺘﻴ او ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ د
وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ واﻟﻲ ﻻﻣﻞ اﺳﻼم دﯼ ،ﭘﺎم ﻣﻮ دﯼ .ﻧﻮ اوس ورﺗﻪ ﭘﺎم وﮐړئ چﯥ دﻏﻪ چﻠﻮ ﻪ او درﻏﻠﻨﻪ ﻟﻪ هﺮﻩ ﮔﻮﺗﻪ او ﭘﻪ
هﺮﮔﻮټ ﮐﯥ ﭘﻠﯥ ﺷﻮې دﻩ .اﺳﮑﻨﺪر ﺗﻪ وﻧډﻩ ورﮐړل ﺷﻮې  ،اﺳﻼم ﺗﻪ وﻧډﻩ ورﮐړل ﺷﻮې او ﻣﻐﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﻧډﻩ ورﮐړل ﺷﻮې
ﺧﻮ ددﻏﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ واﻟﻲ اﺻﻠﻲ ﻣﺮﺗﮑﺐ ورﮎ دﯼ.
ﭘﻮښﺘﻨﻪ  :ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻳﻮ ﺑﺸﭙړﻩ وداﻧۍ ﻧﻪ وي ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮم دﻟﻴﻞ ادﻋﺎ ﮐﻴ ي چﯥ اﺳﮑﻨﺪر راﻏی او دﻏﯥ وداﻧۍ ﺗﻪ ﻳﯥ
اور واچﺎوﻩ؟ دﻏﻪ درﻏﻠﻨﯥ څﻪ اﻏﻴﺰﻩ ﻟﺮي؟
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮرﭘﻴﺮار :ﺡﻘﻴﻘﺖ دا دﯼ چﯥ ﻧﻦ ﻣﻮږ دوﻣﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻖ  ،اﺳﺘﺪﻻل او ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺳﻤﺒﺎل ﻳﻮ چﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮې ﺳﺎدﮔۍ او
ﺁﺳﺎﻧۍ ﭘﻪ زﺑﺎد رﺳﻮﻻﯼ ﺷﻮ چﯥ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺮواﮐۍ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ هﯧ ﺷﮑﻞ او ﺑڼﻪ ﻧﻪ دﻩ ﻧﻴﻮﻟﯥ او
ﻧﻴﻮﻟی ﻳﯥ هﻢ وي ﺗﺮهﻐﯥ ﮐﭽﯥ ﺑﻴﺨﻮﻧﺪﻩ او ﺑﯥ ﺳﻴﮑﻪ دﻩ چﯥ ځﺎﻧﺘﻪ د ﻳﻮې ﺡﮑﻮﻣﺘﻲ وداﻧۍ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻧﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ وﺳﻪ ﻧﻪ
درﻟﻮدﻟﻪ چﯥ د هﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﭘ ﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐړي ،ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ دا ﻳﻮﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ – ﭘﻮځﻲ ﻮﻟﮕﻪ دﻩ چﯥ ډﻳﺮ ﻟﻨډ
ژوﻧﺪ ﻟﺮي .ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ وﻳﻨﻮ ﮐﻠﻪ چﯥ د واﮐﻤﻨﻮ د ﻟړﻳﻮ ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﭘﻮځﻲ ﻮﻟﮕﻪ د ﺧﭙﻠﻮ چﺎرو د ادارې ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ وﻧﻪ
ﻟﺮي او ﻳﺎ ﻣﻮږ ﭘﻪ دې ﻳﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻮي چﯥ ورﺗﻪ وﻳﯥ ﻣﻮﻣﻮ څﻨﮕﻪ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ دﻏﺴﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﯥ ﺳﺎرې ﺳﺘﺮواﮐﻲ دي ﭘﻪ
دوﻣﺮﻩ زور  ،ځﻮاﮎ او ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻲ ﻧﺎڅﺎﭘﻪ زﻣﻮږ د ﺳﻴﻤﯥ ﻟﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﯥ ﺗﺮۍ ﺗﻤﻪ ﺷﻲ او ﻳﺎ دې ﭘﻪ ﺧﺎورو ﻧﻨﻮځﻲ او ورﮐﻪ
دې ﺷﻲ ؛ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻮهﻴ ئ چﯥ زﻣﻮږ ﺳﻴﻤﻪ د ﻟﺮﻏﻮن ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ ﻟﻪ اړﺧﻪ د ﻧړۍ ډﻳﺮﻩ ﺡﺴﺎﺳﻪ ﺳﻴﻤﻪ دﻩ او هﺮﮔﻮټ ﻳﯥ
ﻟﺮﻏﻮن ﭘﻴﮋﻧﺪوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣﺨﯥ اړوﻟی او را ﺳﭙړﻟی دﯼ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﭙړﻧﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮازﻳﻨی ﺷی چﯥ ﻣﻮږ
ﻣﻮﻧﺪﻟی دﯼ ﻳﻮازې او ﻳﻮازې هﻤﺪﻏﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ دﯼ  ،ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻳﻮﻩ ﻧﻴﻤﮕړې وداﻧۍ او ﺟﻮړښﺖ وي چﯥ هﯧ
ورڅﺨﻪ ﮔټﻪ ﻧﻪ دﻩ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې ﻧﻮ دﻏﻪ ﺳﺘﺮواﮐﻲ هﻢ ﻳﻮﻩ ﻟﻨډﻣﻬﺎﻟﯥ ﺳﺘﺮواﮐﻲ وﻩ چﯥ ﺗﺮ ﮐﻴ دﻳﻮ ﻻﻧﺪې ﻳﯥ ژوﻧﺪ ﮐﺎوﻩ .ﻟﻪ
دې اﻣﻠﻪ د هﻤﺪﻏﯥ ﻓﺮهﻨﮕﻲ ﭘﻠټﻨﯥ ﭘﻪ ﻟړ ﮐﯥ ﻣﻮږ ﭘﻪ زﺑﺎد رﺳﻮﻻﯼ ﺷﻮ هﻐﻪ اوﺗﯥ ﺑﻮﺗﯥ چﯥ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ وﻳﻞ
ﺷﻮي چﯥ ﮔڼﯥ ﻳﻮ ﺳﻠﻮ ﺷﻞ اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻪ او هﻴﻮادوﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې ول او د هﻐﻮﯼ د ادارې ﮐﻴﻠﻲ ددوﯼ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ وﻩ
هﺴﯥ ﻣﻨځﺘﺸﯥ ﮐﻴﺴﯥ دي او ﺑﺲ .دوﯼ ادﻋﺎ ﮐړﯼ چﯥ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ هﻨﺪﻩ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ ﺡﺒﺸﯥ ﭘﻮرې ﺳﻴﻤﯥ ادارﻩ ﮐﻮﻟﯥ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻳﺎ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮﮐﯥ چﯥ د هﻐﻮې د ادارې ادﻋﺎ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﻮې ﻳﻮ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ راښﮑﺎرﻩ ﮐړئ  ،ﻳﺎ دداﺳﯥ ﻳﻮ چﺎ
ﻧﻮم واﺧﻠـﺊ چﯥ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﯥ هﻠﺘﻪ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﮐړﯼ او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﯥ ادارﻩ ﮐړي وي ؛ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮ هﯧ ﺷی ﻧﻪ ﻟﺮئ ،
ﻳﻮ ﮐﻮﺷﻨی ﻻﺳﻮﻧﺪ راښﮑﺎرﻩ ﮐړئ  ،ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ د هﻐﻮﯼ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ څﻪ ﻧﻪ ﻟﺮئ .ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د ﭘﻴﮋﻧﺪ
ﻳﻮازﻳﻨۍ ﺑﻴﻠﮕﻪ دﻩ چﯥ ډډﻩ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﮕﻮﻻﯼ ﺷـﺊ او هﻐﻪ هﻢ ﻧﻴﻤﮕړې ﺑﻴﻠﮕﻪ دﻩ ،ﻧﻮ هﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﺮهﻨﮕﻲ او ان ﭘﻮځﻲ
ﺗﻮرې او ﺑﺎ ﯥ چﯥ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ وﻳﻞ ﺷﻮي د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﺮ ﻳﻮﻧﺎن د ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎﻩ ﻟ ﮑﺮي ﺑﺮﻳﺪ هﺴﯥ ﺑﯥ ﺑﻨﺴټﻪ
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 راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ځﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﺧﺒﺮﻩ دﻩ  ،ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎﻩ ﭘﻪ دې ﻧﻪ دﯼ ﺑﺮﻳﺎﻟی ﺷﻮﯼ چﯥ ځﺎﻧﺘﻪ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﮐﻮ ﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐړي څﻨﮕﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ
او ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ،د ﮐﻮم اداري او ﭘﻮځﻲ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ ﭘﻪ درﻟﻮدﻟﻮ ﻳﻮﻧﺎن ﺗﻪ ﺗﻠﻠی ،ﺧﭙﻞ ﺳﺮﺗﻴﺮې ﻳﯥ چﻴﺮې ﺳﺎﺗﻞ  ،هﻐﻪ
ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺗﻪ د اوﺳﻴﺪﻧﯥ ځﺎﯼ ﻧﻪ درﻟﻮد  ،ﻟ ﮑﺮﻳﺎﻧﻮ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺁﺳﺎن او ﻟﻮژﻳﺴﺘﻴﮑﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﻳﯥ چﻴﺮې ﺳﺎﺗﻞ ؟ ﺗﺎﺳﻮ د روم
ﺳﺘﺮواﮐۍ ﺗﻪ وﮔﻮرئ چﯥ د ﺁﺛﺎرو ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﻳﯥ د اروﭘﺎ ﭘﻪ هﺮﮔﻮټ ﮐﯥ وﻳﻨـﺊ ؛ ﺗﺎﺳﻮ ﮐﻮﻻئ ﺷـﺊ دﻏﻪ ﺁﺛﺎر ﭘﻪ
اﻃﺮﻳﺶ  ،ﺁﻟﻤﺎن ،ﭘﻮﻟﻨﺪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻳﺎ ان ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎن او ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﮐﯥ وﮔﻮرئ .ﮐﻠﻪ چﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﻮځﻴ ئ ﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮځﯧﺪا
ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ او روﻣﻲ ﺁﺛﺎر وﻳﻨـﺊ  .ﮐﻠﻪ ﻟﻪ ﭘﻠﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴ ئ  ،هﻠﺘﻪ ﺳﭙﻮرﺗﻲ ﺳټﻴﺪﻳﻮم دي او دا او دا .ښﻪ
! ﺗﺎﺳﻮ راﺗﻪ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﻃﻮﻳﻠﻪ راښﮑﺎرﻩ ﮐړئ چﯥ ﻣﻮږ ﻳﯥ وﮔﻮرو ؛ هﻐﻮﯼ ﮐﻮم ﭘـُـﻞ ﺟﻮړ ﮐړﯼ دﯼ  ،ﺳﭙﻮرﺗﻲ
ﺳټﻴﺪﻳﻮم ﻳﯥ چﻴﺮې وو  ،ﻣﺰدﮎ ] ﻣﻌﺒﺪ[ ﻳﯥ چﻴﺮې وو  ،داﺳﯥ ﺧﻮ ﻧﻪ ﮐﻴ ي چﯥ هﺮڅﻪ زړﻩ دې و ﻏﻮاړي ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻳﯥ
راوړې او ﻟﻪ ﻧړۍ هﻢ وﻏﻮاړئ چﯥ ﺳﺘﺎ د د زړﻩ او ﺧﻮښﯥ وړ ﭘﻪ ﺧﺒﺮې ﺑﺎور وﮐړي؟ اوس ﮐﻠﻪ چﯥ دوﯼ ﻟﻪ ﻧﻮﻳﻮ
ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮي د ځﺎﻧﮕړو ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ډﻳﺮې ﮐﮑړې او ﮐﺮﻏﻴړﻧﯥ درﻏﻠۍ ﻳﯥ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ
ﺧﻮﻟﻪ چﻮپ ﻧﻴﻮﻟﯥ او چﺎ ورڅﺨﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻧﻪ دﻩ ﮐړي چﯥ څﻨﮕﻪ دا ﺡﮑﻮﻣﺖ  ،دا ﺳﺘﺮواﮐﻲ او د ﺳﺘﺮواﮐﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ
ﻟړې  ،د هﻐﻮﯼ ځﻮاﮎ اوﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﭘﻪ زﺑﺎد رﺳﻮﻻﯼ ﺷـﺊ ،ﻳﻮازې ﭘﻪ ﺧﺒﺮو؟ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ روم ﮐﯥ ﮐﻠﻮزوم ﺗﻪ وﮔﻮرئ چﯥ ﻳﻮ
ﺳﭙﻮرﺗی ﺳټﺪﻳﻮم دي ،ښﺎﻳﻲ د هﻐﻪ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ اﻓﺴﺎﻧﯥ وﻳﻞ ﺷﻮي وي چﯥ د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ دﻟﺘﻪ زﻣﺮﻳﺎﻧﻮ ﻋﻴﺴﻮﻳﺎن
ﺧﻮړل  ،ﮐﻪ هﺮڅﻪ وي ﺧﻮ ﺗﺮ ﺳټﻴﺪﻳﻮم ﻻﻧﺪې زﻣﺮﻳﺎﻧﻮ ﻗﻔﺴﻮﻧﻪ ﺧﻮ ﺷﺘﻪ  ،اوس ﻣﻮږ ﻧﻪ واﻳﻮ چﯥ زﻣﺮﻳﺎﻧﻮ ﺑﻪ دﻟﺘﻪ هﺮو
ﻣﺮو ﻋﻴﺴﻮﻳﺎن ﺧﻮړل او ﻏﻴﺮ ﻋﻴﺴﻮي ﻳﯥ ﻧﻪ ﺧﻮړل ،ﺧﻮ هﯧڅﮑﻠﻪ وﻳﻼﯼ ﻧﻪ ﺷﻮ چﯥ دﻟﺘﻪ هﯧڅﻠﮑﻪ ﺳﭙﻮر ﻲ ﺳټﻴﺪﻳﻮم ﻧﻪ وو
او ﮐﻠﻪ چﯥ زﻩ ﮐﻠﻮزوم ﻳﺎدوم ﻮل ﭘﻮهﻴ ي چﯥ زﻣﺎ ﻣﻮﺧﻪ څﻪ دﻩ او ﮐﻠﻮزوم څﻪ دﯼ .زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د روم د
ﺳﺘﺮواﮐۍ او د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﻏﻴﺰو د ﺡﻀﻮر دوﻣﺮﻩ ډﻳﺮ ﺁﺛﺎر چﯥ ﻟﻪ ﺷﻤﺎرﻩ وﺗﻠﻲ  ،هﻤﺪاﺷﺎن ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ او هﯧ روغ رﻣټ
ﻋﻘﻞ ﺑﻪ دا وﻧﻪ واﻳی چﯥ دا ﺗﺤﺮﻳﻔﻮﻧﻪ دي او ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﺷﻮي دي  ،او هﻐﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ ﻳﯥ چﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﺷﻮي
ځﻴﻨﻲ واﻳﻲ چﯥ اﻏﺮاق ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﻮﯼ ﺧﻮ زﻩ واﻳﻢ چﯥ ﻻ اوس هﻢ د دﻏﻮ ﺁﺛﺎرو ﭘﻪ اړﻩ وﻳﻞ ﺷﻮې ﺧﺒﺮې ﺑﻴﺎ هﻢ ﻟ دي  ،د
هﻐﻮﯼ د ځﻮاﮎ  ،ورهڼﮕﺮۍ او ﻓﻨﻲ  ،هﻨﺮي  ،ﺗﮑﻨﻴﮑﻲ  ،ﻣﻌﻤﺎري ﭘﻮهﯥ او ﻧﻮرو ﭘﻪ اړﻩ ﺧﺒﺮې ﺑﻴﺎ هﻢ ﻟ دي ؛ ﺗﺎﺳﻮ
ﻣﺎﺗﻪ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د ﭘﺎچﺎﻳﺎﻧﻮ د ﺳﺘﺮې ﻟړۍ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮﻩ ﮐﻮﺷﻨۍ ﻧﺨ ﻪ راښﮑﺎرﻩ ﮐړئ چﯥ دا دوﻣﺮﻩ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ددوې د
واﮐﻤﻨۍ ﺗﺮ اودم ﻻﻧﺪې ول چﯥ ﻳﻮﻧﺎن ﺗﻪ ﺗﻠﻞ  ،ﻣﺼﺮ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ ،ﻳﻮ ﺳﻠﻮ او اوﻩ وﻳﺸﺖ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ درﻟﻮدل ،ﺳﻤﻴﯥ ﻮل
ﺗﻮﮐﻤﻮﻧﻪ ﻳﯥ ادارﻩ ﮐﻮل ؛ ﺧﺒﺮﻩ دا دﻩ چﯥ دﻏﻪ اﻓﺴﺎﻧﯥ ﻳﻮازې د ﻳﻮې ځﺎﻧﮕړې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺟﻮړې ﺷﻮې او ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي
ﺳﺮ ﮐﯥ زﻩ دﻏﻮ ښﺎﻏﻠﻴﻮ ﺗﻪ واﻳﻢ دﻏﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن چﯥ ﺗﺎﺳﻮ واﻳﺎﺳﺖ  ،دﻏﻪ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﺳﺘﺮواﮐﻲ چﯥ ﺗﺎﺳﻮ واﻳﺎﺳﺖ،
ﺗﺎﺳﻮ ﻣﺎﺗﻪ د هﻐﻮﯼ ﻳﻮﻩ ﮐﻮ ﻪ راوښﻴـﺊ چﯥ هﻐﻮﯼ ﭘﮑﯥ ژوﻧﺪ ﮐړﯼ وي؟
ﭘﻮښﺘﻨﻪ  :وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دې چﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺧﺎورې ﻟﻴﺮې ﺷﻮې او ﻣﺨﯥ ﻳﯥ ﻟﻮڅ ﺷﻮ  ،د ﮐﻴﻨﺪﻧﯥ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﻳﻮ
ﺷﻤﻴﺮ ډﺑﺮﻟﻴﮑﯥ ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠی ،دﻏﻪ ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﯥ د ﺷﻴﮑﺎﮔﻮ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ ﻳﻮوړې ،ﭘﻮښﺘﻨﻪ دا دﻩ چﯥ دﻏﻪ ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﯥ
څﻪ دي  ،او وﻟﯥ د ﺷﻴﮑﺎﮔﻮ ﭘﻮهﻨﺘﻮن ﻳﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻧﻪ راﺳﺘﻨﻮي او ﺗﺮ ﻮﻟﻮ اړﻳﻨﻪ ﺧﺒﺮﻩ دا چﯥ وﻟﯥ ﻣﻮږ هڅﻪ ﻧﻪ ﮐﻮو ﺗﺮڅﻮ
ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ را ﺳﺘﻨﯥ ﮐړو؟
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار  :د ﺧﻮاﺷﻴﻨۍ ځﺎﯼ دا دﯼ چﯥ دﻏﻪ ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﯥ دوﻩ ډوﻟﻪ دي .ﻳﻮ ډول هﻐﻪ ډﺑﺮﻟﻴﮑﯥ دي چﯥ د ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﺷﻤﺎﻟﻲ دﻳﻮال ﭘﻪ ﭘﺎﻧﮕﻪ ﮐﯥ ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮي دي او ﺑﻞ ډول ﻳﯥ د ﺧﺰاﻧﯥ د اﻧﮕړې ﭘﻪ ﻳﻮې ﺧﻮﻧﯥ ﮐﯥ ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮي
دي .دﻏﻪ ﻮﻟﯥ ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﯥ اﻳﻼﻣﻲ دي  ،ﭘﺎم ﻣﻮ دﯼ او ﻟﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ هﯧ ﺗړاو ﻧﻪ ﻟﺮي .زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ د ډﺑﺮﻟﻴﮑﻮ ﻣﺘﻨﻮﻧﻪ
د ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ وړ ﻧﻪ دي ،دا ﻳﻮ ﺟﻼ ﺑﺤﺚ دﯼ چﯥ زﻩ ﭘﻪ ډﻳﺮ ﻟﻨډﻳﺰ ورﺑﺎﻧﺪې دﻟﺘﻪ ﺧﺒﺮې ﮐﻮم او هﻐﻪ دا چﯥ د اﻳﻼﻣﻲ او ﺑﺎﺑﻠﻲ
ﻟﻴﮑﻨﯥ ﻟﻮﺳﺘﻨﻪ ﻧﺎﺷﻮﻧﯥ دﻩ.
هﺮ هﻐﻪ څﻮﮎ چﯥ د اﻳﻼﻣﻲ او ﺑﺎﺑﻠﻲ ﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ادﻋﺎ ﮐﻮي ﻟﻪ
ﻣﻮهﻮﻣﺎﺗﻮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮي .دﻏﻪ ﮐﺴﺎن چﯥ واﻳﻲ دوﯼ اﻳﻼﻣﻲ او ﺑﺎﺑﻠﻲ
ﻟﻴﮑﻨﯥ ﻟﻮﺳﺘﻠﻲ دي ﻟﻪ هﻐﻮ اﻓﺴﺎﻧﻮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮي چﯥ ورﺗﻪ ﺟﻮړې
ﺷﻮي دي ؛ دوﯼ واﻳﻲ ﮐﻠﻪ چﯥ د ﺑﻴﺴﺘﻮن ﭘﻪ ډﺑﺮﻟﻴﮑﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ
دارﻳﻮﺷﻲ ﻣﻴﺨﻲ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﯥ او د ادﻋﺎ ﮐﻮي چﯥ د هﻐﯥ د رﻣﺰ
ﭘﻪ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﮐﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻮي ﻧﻮ هﻐﻪ ﻟﻪ هﻐﻮ دارﻳﻮﺷﻲ ﻣﻴﺨﻲ ﻟﻴﮑﻨﻮ
ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻮي چﯥ اﻳﻼﻣﻲ او ﺑﺎﺑﻠﻲ ﻟﻴﮑﻨﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﮐﯥ
راﻏﻠﻲ دي  ،دوﯼ ﻣﻨﻠﯥ چﯥ دواړﻩ ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑڼﯥ ﻳﻮ دي د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ
ﺗﻮﮔﻪ ﮐﻪ د ]ﺷﺎﻩ[ ﻟﻴﮑﻨﻴﺰﻩ ﺑڼﻪ ﭘﻪ دارﻳﻮﺷﻲ ﻣﻴﺨﻲ ﮐﯥ راﻏﻠﯥ ﻧﻮ
هﻐﯥ ورﺗﻪ ﻟﻴﮏ ﺑڼﻪ هﻢ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻠﻲ ډﺑﺮﻩ ﻟﻴﮑﻪ ﮐﯥ هﻤﺎﻏﻪ ]ﺷﺎﻩ[ دﻩ او
هﻢ هﻤﺪﻏﻪ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ اﻳﻼﻣﻲ ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻩ وي .ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ
دوﯼ ﺗﻪ وﻳﻞ ﺷﻮي چﯥ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﻮ هﺮ چﻴﺮې دﻏﯥ ﻟﻴﮏ ﺑڼﯥ ﺗﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ
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 راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ځﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

وﻟﻴﺪﻟﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ اﻳﻼﻣﻲ ﮐﯥ ﻳﯥ هﻢ ﺷﺎﻩ و ﺑﻮﻟـﺊ .ددﻏﻮ ﻟﻴﮑﻨﻮ اﻳﺮوﮔﺮام ﺗﻮري ﻧﻪ دي ﺑﻠﮑﻪ د ﻧﺨ ﻮ ﻮﻟﮕﻪ دﻩ ﻟﮑﻪ د ﻓﺎﺻﻠﯥ
ﮐﺮښﻪ  ،د ﻣﺼﺮ اﻧځﻮرﻳﺰﻩ ﺗﻮري او دارﻳﻮﺷﻲ ﻣﻴﺨﯥ ﺗﻮري .دﻏﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ دارﻳﻮﺷﻲ ﻣﻴﺨﯥ ﻟﻴﮑﻨﯥ څﺨﻪ ﻟ ﭘﻴﭽﻠﯥ او ﻟﻪ
ﻣﺼﺮي هﻴﺮوﮐﻠﻴﻔﻲ ﻟﻴﮑﻨﯥ ﻟ ﺁﺳﺎﻧﻪ دﻩ .ﭘﺎم ﻣﻮ دﯼ .ښﻪ ﮐﻪ ﻣﻮږ دﻏﻪ داﺳﺘﺎن هﻢ وﻣﻨﻮ ﻧﻮ ﻳﻮازې ﭘﻪ اﻳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﺑﻠﻲ ﻟﻴﮏ
ﺑڼﻮ ﮐﯥ هﻐﻪ ﻟﻴﮑﻨﯥ ﻟﻮﺳﺘﻼﯼ ﺷﻮ چﯥ دارﻳﻮﺷﻲ ﻣﻴﺨﻲ ﻟﻴﮑﻨﯥ ﮐﯥ ﻣﻌﺎدل وﻟﺮي  ،ﭘﻪ دارﻳﻮﺷﻲ ﻣﻴﺨﻲ ﻟﻴﮏ ﺑڼﻪ ﮐﯥ ﺧﻮ ﻮل
ﻟﻐﺎت ﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﻟﮑﻪ ﮔﻮرﺑﺖ  ،ډوډۍ  ،ﺑﺴﻢ اﷲ ﻳﺎ ﺳﻼم او ﻳﺎ ﻧﻮر ﺷﻴﺎن  ،دﻟﺘﻪ ﻳﻮازې  ۵٠٠ﻳﻮﮔړي ﮐﻠﻤﺎت دي  ،ﭘﻪ ﻳﻮې
ژﺑﯥ ﮐﯥ ﭘﻪ زرﮔﻮﻧﻮ زرﮔﻮﻧﻮ واژې وي .هﻐﻪ څﻪ چﯥ ﭘﻪ هﻐﻮ ډﺑﺮﻟﻴﮑﻮﮐﯥ ﺷﺘﻪ د هﻐﻮﯼ اﻳﻼﻣﻴﺘﻮب ﻳﺎ ﺑﺎﺑﻠﻴﺘﻮب ﻣﻮږ ﺗﻪ
راڅﺮﮔﻨﺪ ﻧﻪ دﯼ .دﻟﺘﻪ د ﺗﻮرو او ﮐﻠﻤﺎﺗﻮ ﺗﺸﺨﻴﺺ او ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ اړﻳﻨﻪ دﻩ .دوﯼ ﭘﻪ ﻓﺮﺿﻲ ډول ﮐﺎر ﮐړﯼ دﯼ .د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ
ﺗﻮﮔﻪ ﮐﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺨ ﻪ ﻟﻪ ]اﻟﻒ[  ] ،د[ او] ز[ څﺨﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې وي چﯥ [ ا َ دَز[ ورڅﺨﻪ ﺟﻮړﻳ ي او ورﺗﻪ وﻳﻞ ﺷﻮي ﮐﻪ
ﺗﺎﺳﻮ هﺮچﻴﺮې ادز وﻟﻴﺪ ﻧﻮ ادز ﻳﯥ وﺑﻮﻟی ﭘﻪ څﻪ ﻣﻌﻨی ؟ ﻣﻮږ ﺑﻠﻪ ډﺑﺮﻟﻴﮑﻪ ﻧﻪ ﻟﺮو چﯥ هﻐﻪ ﭘﻪ اﻳﻼﻣﻲ ﮐﯥ ادز وﻣﻨﻮ چﯥ
ادز دې ﭘﻪ دارﻳﻮﺷﻲ ﻣﻴﺨﻲ ﮐﯥ هﻢ راﻏﻠﯥ وي  ،ﻧﻮ دﻟﺘﻪ د ﻗﻴﺎس او اﻧﮕﻴﺮﻧﯥ ﭘﺮﺑﻨﺴټ واﻳﻲ چﯥ ﻟﻪ ادز څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ
هﻤﺎﻏﻪ زﻣﻮږ ] ﻋـَـﺪَس [ دﯼ .ﺑﻴﺎ هﻤﺪﻏﻪ ﮐﻪ هﻤﺪې ورﺗﻪ ﺷی ﻳﯥ ﭘﻪ اﻳﻼﻣﻲ او ﺑﺎﺑﻠﻲ ﮐﯥ ﻟﻴﺪﻟی ﻧﻮ هﺎﻏﻪ ﻳﯥ هﻤﺎﻏﻪ ادز
ﺑﻠﻠی دﯼ  ....دا ﺧﺒﺮې ﺧﻮ ﻧﺎﺷﻮﻧﻲ دي او ﺑﺎﻧﺪﻧۍ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﻢ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ ددﻏﻮ ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮې
اﻓﺴﺎﻧﯥ ډﻳﺮې دي ﻟﮑﻪ واﻳﻲ چﯥ اﻣﻴﺪوارﻩ ﻣﻴﻨﺪو ﺗﻪ د اﻣﻴﺪوارۍ ﺡﻖ ورﮐﻮل ﮐﻴﺪﻟﻪ او ﻳﺎ ﻧﻮر چﯥ هﯧ د ﻣﻨﻠﻮوړ ﻧﻪ دي ،
ﻳﺎ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎري ورﮐﻮﻟﻪ  ،ﺑﻴﻤﻪ ﻳﯥ درﻟﻮدﻟﻪ  ،د ﮐﻮرﻧﺎﺳﺘۍ ﺡﻖ ﻳﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻳﯥ درﻟﻮد  ،دې ورﺗﻪ ﺑﯥ ﺑﻨﺴټﻪ
او ﻣﻨځﺘﺸﯥ اﻓﺴﺎﻧﯥ ﻳﯥ ډﻳﺮې وﻳﻠﻲ ﺗﺮ څﻮ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ډﻳﺮﻩ ﺳﺘﺮﻩ وﺑﺮﻳ ﻲ او وﻳﯥ ﭘړﺳﻮي ؛ دوﯼ دﻏﻪ اﻓﺴﺎﻧﯥ ﭘﻪ
داﺳﯥ ﺡﺎل ﮐﯥ ﺟﻮړې ﮐړې دي چﯥ ﻮﻟﯥ اﻳﻼﻣﻲ ،ﻳﺎ ﻳﯥ د اﻳﻼﻣﻲ ﻟﻪ زرﻗﻮرو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺟﻮړې ﮐړي ﺡﺎل دا چﯥ
هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﻟﻪ اﻳﻼﻣﻲ ﺳﺮﻩ هﯧ ﺗړاو ﻧﻪ ﻟﺮي ،دوﯼ د هﻐﻮﯼ د ﺧﭙﻞ ﻣﻨځﯥ ﻟﻪ اړﻳﮑﻮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮي  ،دوﯼ ادﻋﺎ ﮐﻮي چﯥ
ﻣﻮږ دﻏﻪ ډﺑﺮ ﻟﻴﮑﯥ ﻟﻮﺳﺘﻠﯥ دي ﻳﻮازې ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﯥ چﯥ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟړۍ ژوﻧﺪۍ وﺳﺎﺗﻲ .ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ هﻐﯥ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ډاډ وﻳﻼﯼ ﺷﻢ او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ زﻏﺮدﻩ ﭘﻪ زﺑﺎد ﺳﻮﻻﯼ ﺷﻮ هﻤﺎﻏﺴﯥ چﯥ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ
ﻧﻴﻤﮕړي ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل د ﭘﻮرﻳﻢ ﻟﻪ ﭘﻴ ﯥ وروﺳﺘﻪ د ﻮﻟﻮ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﻐﺮ هﻢ ورﺳﺮﻩ ﻮل ﺷﻮ  ،ځﮑﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻧﻮر داﺳﯥ
څﻮﮎ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮل چﯥ ﺳﺘﺮواﮐۍ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وﻟﻴﺪل ﺷﻲ  ،ﻳﻬﻮدان د ﭘﻮرﻳﻢ ﻟﻪ ﺧﻮﻧړۍ وﻳﻨﯥ ﺑﻬﻮﻧﯥ وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﻬﻮدي
ﺎ ﻮﺑﻲ اورﺷﻠﻴﻢ ﺗﻪ وﻻړل او هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن چﯥ ﭘﻪ ﺧټﻪ د ﭘﺨﻮاﻧۍ اﺳﻼو او د ﻧﻦ ورځﯥ روﺳﻴﯥ د ﺧِـﺰِز ﻟﻪ ﺗﻮﮐﻤﻪ ول
ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻠﺮﻧﻲ هﻴﻮاد ﺗﻪ وﻻړل .ﻣﻮږ ﭘﻪ دې اړﻩ ﭘﺮﻳﻤﺎﻧﻪ ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻟﺮو او ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ورڅﺨﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ
ﮐړې دﻩ.

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 راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ځﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

د ﭘﺎڼﯥ ﭘﺮﻣﺦ ] دوﻟﺲ ﭘﻴړۍ چﻮﭘﺘﻴﺎ![ ] ﻟﺮﻏﻮن ﭘﻴﺮ ﺗﻪ د ﺗﻠﻠﻮ ﭘــُـﻞ[
] دوﻟﺲ ﭘﻴړۍ چﻮﭘﺘﻴﺎ![ ] ﻟﺮﻏﻮن ﭘﻴﺮ ﺗﻪ د ﺗﻠﻠﻮ ﭘــُـﻞ[
د اﻧﺘﺮﻧټ د وﻳﺒﭙﺎڼﯥ اﻧځﻮر :ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮرﭘﻴﺮار
] دوازدﻩ ﻗﺮن ﺳﮑﻮت! [ ] ﭘﻠی ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﻪ[
] دوازدﻩ ﻗﺮن ﺳﮑﻮت! [ ] ﭘﻠی ﺑﺮﮔﺬﺷﺘﻪ[
ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺘﺮواﮐۍ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻴﻨﻲ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي  ،ﻟﻪ دې چﯥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻳﻮﻩ ﻧﻴﻤﮕړۍ
ﻮﻟﮕﻪ دﻩ ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ وﭘﻮښﺘﻨﻮ چﯥ ددﻏﯥ ﺳﺘﺮواﮐۍ د ﭘﺎچﺎﻳﺎﻧﻮ د ﻟړۍ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ چﻴﺮې وو .ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻮل اﻳﺮان ﮐﯥ ﻟﻪ ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻠﻪ داﺳﯥ وداﻧۍ ﻧﻪ ﻟﺮي چﯥ ادﻋﺎ وﮐړۍ او وواﻳﺎﺳﺖ چﯥ دا د هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰﻳﺖ وو ﻳﺎ ﻳﯥ
هﻠﺘﻪ ﻟﻴ دوﻟی وو.
ﭘﻮښﺘﻨﻪ  :ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ وراﻧﻴﻮ او ﻧړوﻧﻮ او ﻟﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ درﻏﻠﻨﻮ او ﺳﺎزښﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳﻮ .ﻟﻪ
دﻏﻮ ﺧﺒﺮو څﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ څﻪ دﻩ ؟ وﻟﯥ دوﻣﺮﻩ وراﻧۍ ﭘﻪ ﻟﻮﯼ ﻻس وﺷﻮې ؟ وﻟﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ دوﻣﺮﻩ ﺳﺎزښﺘﻮﻧﻪ
راﻣﻨځﺘﻪ ﺷﻮل؟ د ﻳﻮې وداﻧۍ ﻧړول د درﻏﻠۍ ﻻﻣﻞ ﮔﺮځﻲ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ ﻣﻮږ دواړو وﻳﻨﻮ هﻢ ﻧړول ﮐﻴ ي او
هﻢ ورﺑﺎﻧﺪې ﻧﻮر ﺷﻴﺎن ور زﻳﺎﺗﻴ ي او دا ﻮل درﻏﻠۍ او ﮕﻤﺎرۍ ﺗﻪ ﻻرﻩ ﭘﺮاﻧﻴﺰي او ﻟﻤﻨﻪ ﻳﯥ ﻻ ﭘﺴﯥ ﭘﺮاﺧﻮي.
ﻧﺎﺻﺮﭘﻮر ﭘﻴﺮار  :دا داﺳﯥ ﻳﻮ ﻣﺒﺤﺚ دﯼ چﯥ ډﻳﺮ اوږد دﯼ او ﭘﺮاﺧﯥ ﺟﺮړې ﻟﺮي او هﻐﻮ هڅﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ورﮔﺮځﻲ چﯥ
اروﭘﺎﻳﻲ ﭘﻮهﻨﺘﻮﻧﻮﻧﻮ د اﻳﺮان د ﺗﺄرﻳﺦ ﭘﻪ ﭘﻴﻼﻣﯥ ﮐﯥ د ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐړې دي .دﻏﻪ ﻮﻟﯥ هڅﯥ ددﻏﻪ
ﻣﻨځټﮑﻲ ﭘﺮ ﺷﭙﻮل راڅﺮﺧﻲ چﯥ ﻟﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﻣﺨﮑﯥ اﻳﺮان هﻴ ډول ﺗﻤﺪﻧﻲ  ،ﺗﻮﻟﻴﺪي  ،ﻮﻟﻨﻴﺰ  ،هﻨﺮي  ،ﻋﻠﻤﻲ او
ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻪ درﻟﻮد  ،ﻳﻮازﻳﻨی ﺷی چﯥ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ورﺑﺎﻧﺪې وﻳﺎړﻟی ﺷﻲ هﻐﻪ ﺗﺄرﻳﺦ دﯼ چﯥ ﻟﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ را
ﭘﻴﻠﻴ ي .ﭘﻪ اﻳﺮان ﮐﯥ د اﻳﺮان ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ هﺮهﻐﻪ هﺴﺘﻲ چﯥ ﻟﻪ هﻨﺮ  ،ﺻﻨﻌﺖ او ﭘﻮهﯥ  ،ﺗﮑﻨﻴﮏ او ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ
ﺗړاو ﻟﺮي ﻳﻌﻨﯥ هﻐﻪ واﻗﻌﻴﺖ چﯥ ﭘﻪ زﺑﺎد رﺳﻴﺪﻻﯼ ﺷﻲ او ﮐﻪ ﻟﻪ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﮑﻲ ﭘﻪ ځﺎن ﮐﯥ ﻧﻐ ﺘﻲ وﻟﺮي ﺑﺎﻳﺪ
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ﺷﻲ ﺗﺮڅﻮ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن د ﻳﻮﻩ ﻣﻠﺖ د ﺗﺄرﻳﺦ د ﭘﻴﻼﻣﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ و ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻲ.
دوﯼ دﻏﻪ ﮐﺎر ﮐړﯼ دﯼ اوﻟﻤﻦ ﻳﯥ ﻳﻮازې ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻮرې ﻧﻪ راﻟﻨډﻳ ي  ،د اﻳﺮان دﺗﺄرﻳﺦ ﭘﻪ اړﻩ ډﻳﺮې ﻧﻮرې
ﺑﻨﺴټﻴﺰې ﺧﺒﺮې ﺷﺘﻪ چﯥ ﻣﻮږ ﻳﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻﯼ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺳﺎدﻩ ﺑﺎﻧډار او ﻳﺎ د د ﻳﻮې ځﺎﻧﮕړې ﺳﻴﻤﯥ ﭘﻪ اړﻩ د
ﻳﻮﻩ ﻟﻨډ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻠﻢ ﭘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ورﺑﺎﻧﺪې ﺑﺴﻨﻪ وﮐړو .ﻳﻮازﻳﻨی ﮑی چﯥ وﻳﻼﯼ ﺷﻮ دا دﻩ د ﻳﻬﻮدو ﻣﻠﺖ د ﺑﻞ هﺮ ﻣﻠﺖ
ﭘﻪ څﻴﺮ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ددﻓﺎع ﺡﻖ درﻟﻮد  ،دﻏﻪ دﻓﺎﻋﻲ ﺡﻖ ﻳﻮ ﻣﻠﺖ ﭘﻪ هﺮ وﺧﺖ او هﺮ چﻴﺮې درﻟﻮدﻻﯼ ﺷﻲ  ،ﻳﻬﻮدﻳﺎن هﻢ ﻳﻮ
ﻣﻠﺖ دي  ،دا چﯥ د ﻳﻬﻮدي ﻣﻠﺖ ﻻر روﻳﺎﻧﻮ او ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﭘﺎﻳ ﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﺎوړﻩ ﻻرې ﻏﻮرﻩ ﮐړې دي دﻏﻪ
ﻻرې ددې ﻻﻣﻞ ﮔﺮځﻲ چﯥ هﻐﻮﯼ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ او د اﻳﺮان د ﺗﻤﺪن او ﻓﺮهﻨﮓ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ ﻻ ﮔﻮښﻲ ﺷﻲ  ،دا ﻳﻮ
ﺟﻼ ﺑﺤﺚ دﯼ د ﻳﻬﻮداﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﻪ دﻏﻮ ﻧﺎﺳﻤﻮ او ﻏﻠﻄﻮ ﮐﺎروﻧﻮ څﺨﻪ د اﻳﺮان وﻟﺲ ﺗﻪ ﺗﺄرﻳﺦ ﺟﻮړوﻧﻪ دﻩ .هﻐﻮﯼ د درﻏﻠۍ او
ﮕﻤﺎرۍ ﻟﻤﻨﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻨﺎﻩ وړﻟﻮ د ﻳﻮﻩ ﻣﻠﺖ ﺗﺄرﻳﺦ ﻳﯥ ﮔډ وډ ﮐړﯼ دﯼ .ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﻣﻠﺖ ﺗﺄرﻳﺦ ﻳﯥ دړې وړې ﮐړې ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﺮ دې ﺑﺪ ﺗﺮﻳﻨﻪ ﮐﺎر ﻳﯥ دا دﯼ چﯥ د ﺳﻴﻤﯥ د ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺑﻴﻠﺘﻮﻧﭙﺎﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﻟﻤﻦ وهﻠﯥ دﻩ او د ﺑﻴﻠﺘﺎﻧﻪ زړي ﻳﯥ
ﮐړﻟﻲ دي .دا د ﭘﻮرﻳﻢ ﻧﺎورﻳﻦ دﯼ چﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﺳﻴﻤﯥ هﺴﺘﻲ  ،ﭘﺎﻧﮕﻪ او ﺷﺘﻤﻨﯥ ﻳﯥ دړې وړې ﮐړې ﺑﻠﮑﻪ د ډﻳﺮ اوږد
ﻣﻬﺎل ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ د اﻧﺴﺎﻧﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻟړۍ ﭘﻪ ﭙﻪ دروﻟﯥ دﻩ .د ﻳﻬﻮدو ﺗﺄرﻳﺦ ﻟﻴﮑﻨﻪ واﻳﻲ ﻧﻪ .دا اﺳﮑﻨﺪر وو چﯥ راﻏی او دچﺎ
ﺧﺒﺮﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﻤﺪن ﻳﯥ در دړې وړې ﮐړ .ﺗﺮڅﻮ چﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻼ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺳﻤﻮﻟﻪ او ﭘﻪ ﭘ ﻮ درﻳﺪﻟــﺊ ﺳﻤﺴﺎرﻩ ﺧﻮړوﻧﮑﻲ
ﻋﺮﺑﺎن راﻏﻠﻞ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﯥ وﺧﻮړﻟـﺊ او هﺮ څﻪ ﻣﻮ چﯥ ﺟﻮړ ﮐړي ول هﻐﻪ ﻳﯥ درﺗﻪ دړې وړې ﻮ ﯥ ﻮ ﯥ ﮐړل .ﮐﻠﻪ چﯥ
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﻏﻮښﺘﻞ ځﺎن ﻟﻪ ﺗﺄرﻳﺨﻲ  ،ﺻﻨﻌﺘﻲ  ،ﻓﺮهﻨﮕﻲ او هﻨﺮي اړﺧﻪ ﭘﻪ ﭘ ﻮ ودرﻳ ي د وراﻧۍ درﻳﻤﻪ څﭙﻪ چﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ
ﻧﺎﺗﺎر وو ﭘﺮﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪې راﻏی .دا ﺗﺮﮐﺎن ول چﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻳﯥ دﻏﯥ ورځﯥ ﺗﻪ راوﺳﺘﻠـﺊ .ﺗﺎﺳﻮ اوس ورﺗﻪ ښﻪ ﭘﺎم وﮐړئ چﯥ
د ﺳﻴﻤﯥ او ﻧړۍ د ﺗﻤﺪﻧﻮﻧﻮ د وراﻧۍ د ﺟﺮم ﺗﻮروﻧﻪ ﻳﻬﻮداﻧﻮ ﺗﻴﺖ ﮐړل او د اﺳﮑﻨﺪر  ،ﻋﺮﺑﺎﻧﻮ او ﻣﻐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ووﻳﺸﻞ .ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ هﯧ څﻮﮎ ﻟﻪ ﭘﻮرﻳﻤﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﻟﺮي  ،ﻮل ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﮑﯥ ﺳﭙﻮرې واﻳﻲ  ،ﻋﺮﺑﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﮑﯥ ﮐﻮي
ﻳﺎ ﻳﯥ ﺗﻮرﮐﺎﻧﻮ ﺗﻪ .دا چﻮرﻟټ ﮕﻤﺎري دﻩ .دا ددې څﺮﮔﻨﺪوﻳﻪ دﻩ چﯥ ددﻏﻪ ﻣﻠﺖ ﭘﻮهﺎن دې ﺗﻪ چﻤﺘﻮ ﻧﻪ دي چﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﮔﺎوﻧډﻳﻮ ﻳﺎ ﺗﻤﺪن ﺳﺮﻩ د ﻳﻮﻩ ﺳﻢ ﻓﺮهﻨﮕی  ،ﺗﺄرﻳﺨﻲ  ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﺳﻴﺎﺳﻲ چﻠﻨﺪ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ راﮐړﻩ ورﮐړﻩ وﻟﺮي .دا ﺧﭙﻞ
ﺳﺮي دﻩ او ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺷﻲ.
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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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د هﯧڅ ﭼﺎ د واﮐﻤﻨۍ ﮔﺪۍ؟!

د هﻐﻮ ﻻﺳﻮﻥﺪوﻥﻮ ﭘﺮﺑﻨﺴټ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ ﭼﯥ د ﻥﺎﺻﺮ ﭘﻮر ﭘﻴﺮار
د ﮐﺘﺎﺑﻮﻥﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﻟﮕﻪ» ﺗﺄﻡﻠﯽ در ﺑﻨﻴﺎن ﺗﺄریﺦ ایﺮان« د »ﻥﺸﺮ ﮐﺎرﻥﮓ«
د ﺧﭙﺮﻥﺪویﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭼﺎپ او د » ﺣﻖ وﺻﺒﺮ«
ﭘﻪ ویﺒﭙﺎڼﻪ ﮐﯥ یﯥ ﻏﺒﺮﮔﻮن ﻡﻮﻥﺪﻟﯽ دﯼ.
د ﻓﻠﻢ ﺟﻮړووﻧﮑی او ﻻرښﻮد  :ﻣﺠﺘﺒی ﻏﻔﻮرﯼ
Muji_Jimi@Yahoo.com
اﻧﺪوﻧﻴﺰﻳﺎ
ﻓﻠﻢ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑی  :ﺁرش ﺷﻴﺮواﻧی
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
د ﻓﻠﻢ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎﻻن :ﺡﺴﻦ ﺗﻘﻮﯼ او ﺡﺴﻦ ﮐﺮﻳﻤی
ﮐﻤﺒﻮدﻳﺎ
ﺗﺪوﻳﻦ  :ﻣﺠﺘﺒی ﻏﻔﻮرﯼ
چﻴﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺪﻳﺮ  :ﻓﺮزاد واﺡﺪﯼ ﻓﺮ
هﻨﺪ
ﺗﻮﻟﻴﺪي ډﻟﻪ  :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠی او ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻓﻮرﯼ
ﺗﻮرﮐﻴﻪ
ﻣﻮﺳﻴﻘی  :هﺴﺖ
ﻋﺮاق ] ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ[
اﻧﻴﻤﻴﺸﻦ  :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﻮاﻟﺤﺴﻨی
ﺳﻮرﻳﻪ
ﻣﺘﻦ  :ﻣﺠﺘﺒی ﻏﻔﻮرﯼ
اردن
وﻳﺎﻧﺪ :ﺡﺴﻦ هﻤﺎﺌـی
ﻟﺒﻨﺎن
ﻓﻨﻲ چﺎرې  :ﻣﺒﺜﻢ ﻏﻔﻮرﯼ
ﻣﺼﺮ
ﺗﺪارﮐﺎت  :اﺡﻤﺪ ﻣﻘﺪم او ﮐﻮرش ﻧﺠﻤی
ﻳﻮﻧﺎن
ﻟﻴ د راﻟﻴ د :ﻗﺎﺳﻢ رﻧﺠﺒﺮ و ﺡﺴﻴﻦ ﻧﻮرﯼ
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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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اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
د ﻓﻠﻢ اﺧﻴﺴﺘﯥ ﻧﯧټﻪ  ١٣٨۵ :ﻟﻤﺮﻳﺰ
ﻣﮑﺴﻴﮑﻮ
ﻟﻪ ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮر ﭘﻴﺮارﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ :
A: TelFax : ٠٢١- ٦٦ ٤٩ ٢٠ ٤٩
B: Pirna٤٤@ Yahoo.com
http://www.Naria.Blogfa.com
http://www.Narialinks.Blogfa.com
د ﻧﺸﺮﮐﺎرﻧﮓ ﻟﻪ ﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﯥ ﻮﻟﻨﯥ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ :
A: TelFax: ٠٢١-٦٦ ٤٠ ٦١٨٣
B:Info@KarangBooks.com
http://www.KarangBooks.com
د ﭘﺎڼﯥ ﭘﺮﻣﺦ د ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮر ﭘﻴﺮار وروﺳﺘۍ ﺧﺒﺮﻩ :
ﻣﺴﺎﺌـﻞ ﺟﺪﯼ ﺗﺮﻩ !
ﭙﺎﯼ
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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