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ســتاره| بیشــتر مــردم لحظــه ی تحویــل ســال را کنــار خانــواده یا 
کســانی کــه دوستشــان دارنــد، می گذراننــد. بــه همیــن خاطــر این 
لحظــه بــرای کســانی کــه عزیــزی را از دســت داده انــد یا عزیزانشــان 
دور از آن هــا در شــهر و دیــاری دیگــر زندگــی می کنند پــر از دلتنگی 
ــادرم  ــدون م ــد آن را ب ــه بای ــم ک ــن ه ــرای م ــد امســال ب اســت. عی
ــم.  کــه از همــه کــس در دنیــا بیشــتر دوســتش می داشــتم  بگذران
غم انگیزتریــن عیــد زندگــی ام اســت. اما خیلی هــای دیگر هســتند 
ــحال  ــا خوش ــود آنقدره ــو می ش ــال ن ــی س ــم وقت ــا ه ــه آن ه ک

ــتند.  نیس
مــا در کنــار مهاجرانــی زندگــی می کنیــم کــه جنــگ سال هاســت 
ــرده  ــا را از ســرزمین و کســانی کــه دوســت داشــته اند جــدا ک آن ه
ــا  ــل آمریکایی ه ــم. مث ــگ را دیده ای ــود جن ــا خ ــا ایرانی ه ــت. م اس
نیســتیم کــه جنــگ راه انداختــه باشــیم امــا آن را فقــط از تلویزیــون 
تماشــا کــرده باشــیم. جنــگ یعنــی بدن هــای تکــه تکــه شــده، رد 
خــون آدمیــزاد کــف خیابــان، خانه هــای از دســت رفتــه، گرســنگی 
و تــرس.  مــن افغانســتانی ها را هــم انــدازه ی هــم وطن هــای 
ــرف  ــرف و آن ط ــن ط ــی ای ــا خیل ــا آن ه ــت دارم، ب ــی ام دوس ایران
ــه  ــه ی راحل ــوش داده ام. گری ــوب گ ــان خ ــه حرف هایش ــه ام و ب رفت
خانــم را دیــده ام وقتــی کــه نشســته بــود روی صندلــی بیمارســتان 
و یــک دفعــه چشــمش بــه پیرزنــی افتــاد و از دلتنگــی خیــال بــرش 

ــادر  ــه م ــم ک ــن می دان ــت. م ــادرش اس ــرزن م ــه آن پی ــت ک داش
ــا دخترهایــش  ــرده ام ــم سال هاســت در افغانســتان م فاطمــه خان
ــم  ــد. می دان ــر نداده ان ــه او خب ــد ب ــس نیفت ــه او پ ــن ک ــرس ای از ت
پــدر صدیقــه وقتــی او بچــه بــوده در جنــگ ســر بــه نیســت شــده. 
بــه حبیبــه خانــم گــوش داده ام وقتــی از تنهایی هایــش برایــم ایــن 

ــه اســت: طــور گفت
ــا  ــادی داشــتم. چــون تنه ــی مشــکالت زی ــدم خیل ــه آم »از اول ک
ــود.  ــی نب ــچ ک ــه هی ــل ک ــا. فامی ــن ج ــود ای ــی نب ــچ ک ــودم. هی ب
تنهــای تنهــا بــودم. بــا ســه تــا بچــه. بچــه ی بزرگــم هفــت ســالش 
بــود. نمی فهمیــدم اونــا )ایرانی هــا( چــی می گــن، مــن کــه 
ــدم.  ــت ش ــی اذی ــدند. خیل ــه نمی ش ــم متوج ــا ه ــم اون می گفت
خیلــی زیــاد. هیــچ کــی نداشــتیم. فقــط خــدای جهــان بــود دیگه. 

ــود.« ــدا ب ــط خ فق
ــاد و  ــد ش ــه بای ــه هم ــد ک ــرای عی ــتم ب ــه نوش ــزی ک ــاید چی ش
ــا وقتــی خیلــی  خوشــحال باشــند خیلــی غم انگیــز اســت. ولــی ت
ــد  ــا عی ــد م ــد، عی ــزرگ باش ــای ب ــن دنی ــا در ای ــور غم ه ــن ج از ای
نمی شــود. بــه امیــد روزی کــه هیــچ کــس بــه هیــچ دلیلــی از خانــه 
و کاشــانه اش جــدا نشــود. بــه امیــد روزی کــه اگــر کســی از خانــه و 
کاشــانه اش جــدا شــد آواره نشــود. خانــه ی تــازه پیــدا کند، دوســت 

ــازه پیــدا کنــد. ــازه پیــدا کنــد و وطنــی ت ــان ت و همزب

بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد



هنرهای 
 دستی ما

انواع دوخت
مــا تصمیــم گرفتیــم تــا از 
کــه  دســتی ای  هنرهــای 
ــه ســرزمینمان اســت  متعلــق ب
ــان  ــت مادرهایم ــار دس ــا کن و م
درســت  بــرای  آموختیــم، 
ــرف  ــه مص ــی ک ــردن چیزهای ک
هــر روزه دارنــد اســتفاده کنیــم. 
ــای  ــا طرح ه ــر م ــال حاض در ح
شــال  روی  را  ســنتیمان 
ــم.  ــدوزی کردی ــم و گل انداختی
امیدواریــم کــه محصــوالت 
متنوع تــری را تولیــد کنیــم. 
در ایــن جــا می خواســتیم 
ــان  ــه زن ــی ک ــواع دوخت های ان
افغانســتانی بــا آن خانــه و 
ــد،  ــن می کنن ــان را تزئی لباسش

ــم: ــی کنی معرف



ــوع بافــت شــبیه گلــدوزی اســت کــه دو طــرف  ــه: یــک ن دوروی
بافــت شــبیه بــه هــم هســتند، چــپ و راســت ندارنــد و می شــود از 
ــخت تر  ــدوزی س ــی کارش از گل ــرد. ول ــتفاده ک ــرف اس ــر دو ط ه

ــد. ــاناما« می گوین ــی »س ــان ازبک ــت در زب ــن باف ــه ای ــت. ب اس
پختــه دوزی: نوعــی از گلــدوزی اســت کــه یــک طرفــه دوختــه 

می شــود.
ــه  ــی ک ــه از دوخت های ــر دان ــه ه ــت ک ــی باف ــماره دوزی: نوع ش

می زنیــم را می شــماریم. 
زنجیــرک: یــک مــدل دوخــت دیگــر اســت کــه مثــل گلــدوزی 
اســت امــا بــا قــالب. البتــه بــدون قــالب و بــا ســوزن هــم می شــود 

ــام داد.  آن را انج
خامــک دوزی: نــخ نــازک روی کارگاه نخ کشــی می کنیــم 
ــتفاده  ــی از آن اس ــای محل ــرای لباس ه ــان ب ــردم بامی ــتر م بیش

 . می کننــد
نخ هــای ایــن دوخت هــا بــا هــم فرقــی ندارنــد. فقــط 
بعضی هاشــون دو طرفــه دوختــه می شــود و نقــش کلفت تــر 

. د می شــو
ــا  ــم ب ــت ه ــوع باف ــن ن ــمله(: ای ــا َش ــاق ی ــی )َچچ قالب باف
ــا  ــن کاره ــی از ای ــود در بعض ــه می ش ــک بافت ــازک کوچ ــالب ن ق
ــک جــور دیگــر هســت خــال  ــک کار می شــود. ی ــا پول منجــوق ی
می اندازنــد. ایرانی هــا می گوینــد پولــک. پولک هــای گــرد 

بــراق.
ــرش  ــا، دور و ب ــم نخ ه ــال می گذاری ــر ش ــه را س ــه دوزی: آین آین

ــد. ــه می دارن ــا را نگ آنه
ــای  ــا را روی لباس ه ــم. این ه ــه داری ــوق دوزی:  روی پارچ منج

ــد.  ــتانی می دوزن ــی افغانس محل



ــن کــه  ــرای ای ــا مهاجــران افغانســتانی ب م
بتوانیــم در ایــران کار و زندگــی کنیــم بایــد 
کارت هایــی از دولــت ایــران دریافــت کنیم. 
ــت  ــدارک الزم اس ــن م ــت ای ــرای دریاف ب
هزینه هــای زیــادی پرداخــت کنیــم 
ولــی بــاز هــم از خیلــی از امکانــات محــروم 
ــن  ــاره ای ــا درب ــته م ــن نوش هســتیم. در ای
مشــکالت و انــواع ایــن مــدارک گفــت و گو 

کرده ایــم.
ــت،  ــای اقام ــرگل: امســال کارت ه    قنب
کارگــری و دفترچــه بیمــه را خیلــی گــران 
کردنــد. یــک بــار اعــالم کردنــد، بعــد دیگر 
ــا  ــد ام ــا گرفتن ــد. بعضی ه ــالم نکردن اع

ــد.  ــتند بگیرن ــا نتوانس بعضی ه
   شایســته: مــا هــم نگرفتیــم مــا هفــت 

ــم.  نفری
       فروغ: کی هست زمان اعالمش؟

   قنبــرگل: بایــد منتظــر باشــیم. مهلــت 
ــا  ــیم ت ــر باش ــد منتظ ــا بای ــده ام ــام ش تم

ــد.  ــاره بگوین دوب
ــر کــرده  ــدر تغیی ــروغ: قیمتــش چق    ف

اســت؟
ــرگل: قیمتــش هــر ســال بیشــتر     قنب
ــش  ــتانی قیمت ــهر و اس ــر ش ــد. ه می ش
فــرق می کنــد امــا امســال قیمتــش 

خیلــی گران تــر شــده اســت.
ــرگل: آره. عــوارض شــهرداری هــم     قنب

هســت. کارت کارگــری هــم هســت. 
   فــروغ: یعنــی غیــر از کارت اقامــت بایــد 

کارت کارگــری هــم بگیریــد؟
ــده  ــاالی هج ــرد ب ــر م ــتاره: آره. ه    س
ســال چــه کار کنــد و چــه نکنــد بایــد پــول 
کارت کارگــری را بدهــد. یعنــی اگــر بیــکار 

ــد بدهــد.  باشــد هــم بای
ــه شــوهر مــن     قنبــرگل: مثــال حتــی ب
کــه کمــرش مشــکل دار شــده و نمــی تواند 
کار کنــد مــی گفتنــد بایــد کارت کارگــری 
ــم گواهــی  ــی. اینقــدر دویدی ــد کن را تمدی
ــت  ــال اس ــر دو س ــم دیگ ــکی گرفتی پزش

کــه کارت کارگــری نمی دهــد.
ــری  ــر روی کارت کارگ ــد اگ ــب: بع    زین
مثــال نوشــته آســفالت کاری یــا کشــاورزی 

بایــد همــان کار را انجــام دهــی. اگــر در کار 
ــه  ــد جریم ــد بای ــرش بیاورن ــری گی دیگ

ــد. بده
         فروغ: کجا کارت را می گیرید؟
         قنبرگل: اداره اتباع می رویم. 
         فروغ: همه خانواده باید بروند؟

ــد.  ــد برون ــواده بای ــه خان ــرگل: هم    قنب
بایــد انگشــت نگاری کننــد، عکــس 

بگیرنــد.
  فــروغ: شــما از اول بچگــی کارت 
ــد؟ ــد می کردی ــر ســال تمدی داشــتید و ه

 قنبــرگل: بلــه. مــا کارت داریــم. 
بعضی هــا پاســپورت دارنــد. ســازمان 
ملــل بــه کســانی کــه کارت دارنــد کمــک 
ــد.  ــا می ده ــو و این ــک و پت ــد. کم می کن

نمی دهــد. پاســپورتی ها  بــه 
  آمایشــی هــا آن هایــی هســتند کــه خیلی 
وقــت اســت ایــن جــا هســتند. کارت اقامت 
دارنــد. پاســپورتی هــا موقــت انــد و تحــت 
نظــر ایــران انــد ولــی مــال مــا آمایشــی هــا 

تحــت نظــر ســازمان ملــل اســت.

درسرهای مدارک مهاجرت برای ما



   فــروغ: دیگــه چــه فرقــی دارنــد بــا هــم 
ــپورت و کارت؟ پاس

داشــته  پاســپورت  شایســته:   
جــا  هــر  می توانــی  راحــت  باشــی 
دلــت می خواهــد بــروی. امــا بــا کارت 
نمی توانــی. امــا دیگــر ایــن کمک هــا 

. نیســت
   قنبــرگل: ســازمان ملــل اگــر بخواهیــم 

ــد.  ــم افغانســتان کمــک می کن بروی
 فــروغ: بــا داشــتن کارت راحــت 

افغانســتان؟ برویــد  می توانیــد 
           قنبرگل: نه. باید کارت را بسوزانیم.

   فــروغ: شایســته هــم ســر همیــن 
خانــواده اش را ندیــده.

ــته: آره 20 ســال هســت؛ شــاید     شایس
25 ســال هســت کــه ندیدمشــان. 

   فــروغ: یعنــی اگــر کســی بــرود 
افغانســتان دیگــر کارتــش می ســوزد و 

می مانــد؟ کارت  بــدون 
   قنبــرگل: آره. اگــر قانونــی بــرود 
ــا  ــای م ــی فامیل ه ــوزد. ول ــش می س کارت
ــوزد. ــان نس ــا کارتش ــد ت ــی می رون قاچاق

ــا کارتــی کــه مــال ایــن شــهر  ــروغ: ب    ف
ــت؟ هســت شــهرهای دیگــر می شــود رف

ــم.  ــه بگیری ــم نام ــد بروی ــرگل: بای    قنب
کارتــت را گــرو می گــذاری بعــد یــک نامــه 

ــروی. ــی ب ــا آن می توان ــد ب می دهن
   ســتاره: البتــه همــه شــهرها هــم 
نمی شــود رفــت. کرمانشــاه، ســنندج، 
تبریــز، خیلــی از شــهرهای شــمال ایــران و 

ــر. ــهرهای دیگ ــی ش خیل
   قنبــرگل: آره. االن خواهــر مــن زاهــدان 
بریــم. خواهــرم  هســت نمی توانیــم 
دوســاله عروســی کرده بردنــدش زاهــدان. 
نــه خواهــرم می توانــد بیایــد نــه مــا 

می توانیــم برویــم. 
 فــروغ: تــوی کشــورهای دیگــه 

شــرایط؟ هســت  چطــوری 
   قنبــرگل: ترکیــه خیلــی بــه مهاجــران 
می رســد. خواهرشــوهر مــن آنجاســت 
نفــری صــد دالر می دهنــد. می گویــد 
ــروی  ــال ب ــا. مث ــه م ــند ب ــی می رس خیل
نــگاه  رایــگان  همین جــوری  دکتــر 

می کننــد و پــول نمی گیرنــد. 
   شایســته: نمی گوینــد تــو افغانــی 
ــو  ــا ت ــان ب ــی از خودش ــل یک ــتی و مث هس
رفتــار می کننــد. مثــل اینجــا نیســت کــه 

ــد. ــش بدهن ــرون فح ــروی بی ب
   ســتاره: کســایی هســتند که کارتشــان 

را تمدیــد نکنند؟
   قنبــرگل: آره خــود مــا کــه هنــوز 
ــوض  ــال ع ــن پارس ــادر م ــم. االن م نرفتی
نکــرده بخواهــد االن بگیــرد بایــد جریمــه 

بدهــد امــا عــوض می کننــد. 
   ســتاره: چــه کارهایــی بــا کارت 
بــا  تفاوتــی  چــه  کــرد؟  نمی شــود 

دارد؟ ایرانی هــا 
ــم.  ــول بریزی ــد پ ــرگل: مدرســه بای    قنب
بیمــه بایــد پــول بریزیــم. بــرای بیمــه بایــد 
همــه اعضــای خانــواده را بیمــه کنیــم. یک 
نفــر را نمی شــود بیمــه کنیــم. هزینــه اش 
ــود  ــض ب ــوهرم مری ــت. برادرش ــاد اس زی
ایســت قلبــی کــرده بــود خــودش را بیمــه 
ــه  ــد هزین ــان 5 نفرن ــواده ش ــد. خان نکردن
ــزار  ــالی 600 ه ــدام س ــر ک ــرای ه ــه ب بیم
ــد  ــاب کنی ــان حس ــت. خودت ــان اس توم
چقــدر مــی شــود. 600 تومــان را آدم 
می توانــد جــور کنــد امــا 5 تــا 600 تومــان 

را نمی شــود دیگــر.
   ستاره: برای خرید سیم کارت چی؟

پاســپورتی ها  بــه  قنبــرگل:     
می دهنــد، بــه کارتی هــا نمی دهنــد. 
قبــال بــه کارتی هــا می دادنــد امــا االن 

. هنــد نمی د
          فروغ: گواهینامه رانندگی چطور؟

  قنبــرگل: نمی دانــم، فکــر کنــم 
ــال  ــد. مث ــی بدهن ــام کس ــه ن ــین را ب ماش
مــن بخــرم شــما یــک ایرانــی باید شــریک 
ــد.  ــما می دهن ــم ش ــه اس ــوی ب ــن بش م

ــما. ــم از ش ــن اس ــول از م پ
 فــروغ: یعنــی ماشــین و موتــور 

بخریــد؟ نمی توانیــد 
   قنبــرگل: نــه دیگــر. ماشــین و موتــور و 

ــد. ــا نمی کنن ــام م ــه ن ــی ب دوچرخــه حت
          فروغ: هیچی به نامتان نمی  شود؟

          قنبرگل: نه، هیچی.

   فــروغ: یعنــی االن در ایــران هیــچ 
چیــزی بــه نامتــان نیســت؟

   قنبــرگل: نــه. حــاال مثــال خواهــر 
ــه  ــا هم ــده. ام ــدار ش ــن االن پول ــوهر م ش

چــی بــه نــام ایرانی هاســت. 
         فروغ: اینطوری خطر ندارد؟

   قنبــرگل: آره. مثــال ممکــن اســت یــک 
دفعــه بمیــرد.

   فروغ: آره، ارث و میراث و این چیزها.
   قنبــرگل: آره. همیــن هــم هســت. مثال 
ــوت  ــدر ف ــوده، پ ــدرش ب ــام پ ــه ن ــرف ب ط
کــرده، پســرهایش گفتنــد مــال خودمــان 
اســت و دیگــر پــس ندادنــد. دلشــان 

می لــرزد دیگــر.
ــران  ــه در ای ــما ک ــی االن ش ــروغ: یعن    ف
ــه  ــان اینجــا ب ــا بچه هات ــد، ی ــه دنیــا آمدی ب
دنیــا آمدنــد و بــزرگ شــدند هیــچ چیــزی 

ــه نامتــان نیســت؟ ب
ــام  ــه ن ــه ب ــی در ترکی ــه ول ــرگل: ن    قنب
ــه  ــه ب ــه گرفت ــوهرم خان ــد. برادرش می زنن

ــد. ــش کردن نام
   شایســته: ترکیــه بــروی همــه چیــز را 

ــی. ــودت می کن ــام خ ــه ن ب
در  مــن  خواهرشــوهر  قنبــرگل:   
ترکیــه رفتــه زیــر حمایــت ســازمان 
ملــل بــه همیــن خاطــر چیــزی بــه 
نامــش نمی شــود. کمــک ســازمان را 
می گیــرد امــا می گوینــد چیــزی بــه 
ــروی  ــی ب ــی می توان ــود. ول ــش نمی ش نام
ــی کــه مــن کمکــت را  ــه ســازمان بگوی و ب
ــه  ــت ترکی ــم مل ــی خواه ــم م نمی خواه
ــری  ــه بخ ــی و خان ــدار باش ــر پول ــوم. اگ ش
ســریع اقامــت مــی گیــری اگرنــه در نوبــت 

مــی روی
   فــروغ: هیچ جــای دنیــا بــه انــدازه ایران 
ــرای تابعیــت. االن من  ســخت نمی گیرند ب
و ســتاره کــه ایرانــی هســتیم اگــر بــا یــک 
ــان  ــم بچه هایم ــی ازدواج کنی ــرد خارج م
ــی  ــای ایران ــی زن ه ــتند. یعن ــی نیس ایران
هــم نمی تواننــد تابعیــت را بــه بچــه 

ــد. ــان بدهن هایش
- قنبــرگل: کاش اینهــا کــه کمــک 
نمی کننــد الاقــل پــول نگیرنــد از مــا.



سمنک نذر بهار است...

ــا  ــد هســتند. م ــدن عی ــه منتظــر آم ــک شــده و هم ــار نزدی به
هــم در افغانســتان مراســم مختلفــی بــرای رســیدن بهــار و عیــد 

ــم.  ــان می گویی ــا را برایت ــی از آنه ــه بعض ــم ک ــام می دهی انج
ــد.  ــوروز ســفره ی هفــت ســین می اندازن ــرای عیــد ن ــران ب در ای
مــا در افغانســتان ســفره ی هفــت ســین نمی اندازیــم امــا آجیل 
ــت  ــم هف ــه آن می گویی ــه ب ــت ک ــوم اس ــک مرس ــوه خش و می
میــوه. هفــت نــوع میــوه را خشــک میکنیــم، شــب قبــل از عیــد 
خیــس میکنیــم و در ســفره و جلــوی مهمــان می گذاریــم. 
ــو و...  ــنجد، زردآل ــادام، س ــوت،  ب ــمش، ت ــل کش ــی مث میوه های
هرکــس کــه مــی توانــد بــرای عیــد شــیرینی درســت میکنــد. 
شــیرینی های خانگــی مثــل خَجــور، پَراتــه و کلوچــه ی تنــوری 

ــود.  ــت می ش ــاد درس ــه اعی ــرای هم ب
ــی و نظافــت کنیــم  ــد حتمــا خانه تکان مــا هــم قبــل از عیــد بای
ــه تمیــز باشــد. روز اول عیــد در مســجد غــذا  ــرای عیــد خان ــا ب ت

درســت می کننــد و بقیــه هــم می آینــد و نهــار عیــد 
ــت  ــذا را درس ــه غ ــا در خان ــم. ی ــم می خوری ــا ه را ب
میکنیــم و بــه مســجد می بریــم یــا اینکــه پــول روی 
ــم.  ــت میکنی ــذا درس ــم غ ــا ه ــم و ب ــم می گذاری ه
ــی و  ــه، بوالن ــو، سمبوس ــی پل ــل قابل ــی مث غذاهای
هرچیــزی کــه در توانمــان باشــد. مثــل عیــد قربــان 
و عیدهــای دیگــر، بعــد از نــو شــدن ســال بــه دیــدن 
هــم می رویــم و دیــد و بازدیــد می کنیــم امــا 
ــد و  ــم. دی ــناها نمی روی ــوام و آش ــه اق ــه ی هم خان
ــد  ــی عی ــه بزرگ ــوروز، ب ــد ن ــا در عی ــای م بازدیده
ــرده  ــزدی ک ــی نام ــر کس ــت. اگ ــر نیس ــان و فط قرب
ــم.  ــا میبری ــاس و هدای ــروس لب ــرای نوع ــد، ب باش
ــت  ــاد درس ــت و زی ــار اس ــذر به ــه ن ــم ک ــمنو ه س

ــم: ــش داری ــم برای ــعر ه ــک ش ــم. ی می کنی
ــران در  ــم/ دیگ ــه زنی ــا کفچ ــوش م ــمنک در ج س

ــم ــه زنی ــا دفچ ــواب م خ
سمنک نذر بهار است/ میله شب زنده دار است

ایــن خوشــی ســالی یــک بــار اســت/ ســال دیگــر یــا 
ــب نصی

ــرار  ــور و ش ــب ش ــت/ موج ــار اس ــش به ــم عی موس
اســت

ــبزه زار  ــبز و س ــه س ــت/ هم ــار اس ــرا دورش قط دخت
اســت 

ــران در  ــم/  دیگ ــه زنی ــا کفچ ــوش م ــمنک در ج س
ــم ــه زنی ــا دفچ ــواب م خ

بی شکر شیرینی دارد/  خود به خود رنگینی دارد  
طعم چون فرینی دارد/ سال دیگر یا نصیب

ــوش  ــه ج ــود ب ــمنک در خ ــت/  س ــروش اس ــوش و خ آب در ج
اســت

این خوشی جامه به پوش است/ سال دیگر یا نصیب
ــا  ــواب م ــران در خ ــم/  دیگ ــه زنی ــا کفچ ــوش م ــمنک در ج س

ــم ــه زنی دفچ
سمنک سبز و شیرین است/ میوه روی زمین است

همه ساله این چنین است/  سال دیگر یا نصیب 
خوش قدم باشد بهارت / الله و گل در مزارت
ای وطن باشم کنارت/ سال دیگر یا نصیب

ــا  ــواب م ــران در خ ــم/  دیگ ــه زنی ــا کفچ ــوش م ــمنک در ج س
دفچــه



معرفی نشریه:        انجمن یاری کودکان در معرض خطر 
مــا جمعــی از زنــان افغانســتانی محلــه صباشــهر همــراه با 
چنــد نفــر از دوســتان ایرانی مــان دور هــم جمــع شــدیم. 

ایــن نشــریه درد دل هــای ماســت از زندگــی در ایــران.

همکاران این شماره:
ــن،  ــه، آذی ــا، فاطم ــه، فریب ــب، معصوم ــرگل، زین قنب

ــا ــتاره و روی ــته، س ــاز، شایس ــروغ، مهن ف

قابلــی پلــو غــذای ســنتی و مهــم افغانســتانی ها هســت 
ــم  ــد ه ــای  عی ــد و در روزه ــا باش ــه مهمانی ه ــد در هم ــه بای ک
ــج، گوشــت  ــو: برن ــی پل ــرای قابل ــواد الزم ب ــم. م درســت می کنی
گوســفند، پیــاز، هویــج، کشــمش، خــالل پســته و بــادام، ادویــه 

ــه ایــن صــورت درســت مــی کنیــم کــه گوشــت  ــو را ب قابلــی پل
و پیــاز را ســرخ می کنیــم و هویــج و گوجــه را هــم ســرخ 
ــم  و  ــم می ریزی ــود( را ه ــا نخ ــمش )و بعضی ه ــم وکش می کنی
ــو را  ــا پل ــم. بعضی ه ــم دار می کنی ــواد را طع ــره م ــه و زی ــا ادوی ب

ــد.  ــش می ریزن ــواد را روی ــن م ــد ای ــد و بع ــدا درســت می کنن ج
 امــا بعضی هــا ته چیــن می کننــد. مــواد را تــه قابلمــه مــی 
ریزنــد و برنــج شســته شــده را رویــش می ریزنــد بــا آب کــه بپــزد 
ــه جــا نشــود و قاطــی  ــا مــواد زیــر جاب بایــد جــوری هــم بزنیــم ت
ــواد  ــیم و م ــرف می کش ــت، در ظ ــج پخ ــه برن ــد از اینک ــود. بع نش
تــه برنــج را رویــش می ریزیــم. در آخــر هــم خــالل پســته و بــادام 
را ســرخ می کنیــم و روی برنــج می ریزیــم. قابلــی پلــو شــما 

ــت. ــاده اس آم

قابلی پلو


