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و شميره   ٧تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه ل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئه راليږلو مخکې په 

 م١٣/١٠/٢٠٠٩                                        رحمت آريا: هڅهړه او ژبا
                                   مسعود فاراني: دسريزی ليکونکی او وياند 

 
 پر مستند فلم لنډه کتنه د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ

 
ه د ام! اغلو ليدونکو کيالک پ ريکا په لويه وچه او څه نا څه درې تاسو ته څرگنده ده  له هغه مهاله چې د لويدي 

ولنيز سياسيپيړې وړاندې د آسيا او افريقا پر لويو وچو ولگيدله نو له هغه مهاله د نړۍ په دغو ل ، ويو وچو کې ډير ستر 
ايونو کې مثبت خو په  ينو  ته شول؛ دغه بدلونونه په  تونکی توگه رامن تونکې يا ناغو او فرهنگي بدلونونه په غو

  .      ډول بنس نړوونکي ولولېز
  

ولې او خپل کار يې د هغوی پر  مکه و غ کيالک په خپل راتگ سره ددغو سيمو د ولسونو جنازې پر  هماغسې چې 
ای په بيال بيلو  انته د حضور  ودلو راپيل کړ ، په وتلو کې يې هم ددې لپاره چې په دغو لويو وچو کې  و اي مړيو له پ

ودلېبڼو ساتالی وي نو له  ای پري . رسمي وتنگ وروسته يې د سيمو ولسونو ته خونړي او له ربړو ډکې ستونزې پر 
کيالک د تأريخي بدمرغيو په څير اوږد دی ، هغه څه چې نن موږ د خبرو اترو لپاره  کيالک په اړوند بحث د  د 

ونو ته يوه لنډه نغوته د کيالک د تأريخ لرغونو گو ور يې د وړاندې کوو يوازې د لرغونې  هې چا د واکمنۍ [ ه چې ان
ل شوی او ليدل يې افغان ليدونکو ته اړين بلل کيږي] د گډۍ    .په مستند فلم کې راک

  
کيالک له دغې سيمې څخه په وتلو اړ شو او يا يې په خپل چلند کې د بدلون راوستل اړين وبلل نو د لرغونو  کله چې 

ولنو په من پلو  کيالک  ې جوړې کړې ، ستونزې يې تأريخ لرونکو او   کې يې له ناندريو ډکې  بيلتونپاله کر
ودلې ،  انه پري وزيږولې ، په لوی الس يې د توکمونو ترمن د توکمپالو ناپوهاويو له الرې تأريخي درغلنې له 

انته په ستونزو کې تلپاتې حضور خوندي او د السوهنو لپا تل  ره آسانتياوې کيالک پردغو ناندريو په ډډه لگولو غو
ته کړي   .  رامن

 
له دغو لرغونو تأريخي درغليو څخه يوه يې د هخامنشيانو ، اشکانيانو او ساسانيانو د تش په نامه تمدن  لپاره د درغلن 
ولو منل شوی ول . تأريخ جوړول ول چې کلونه کلونه په ايران او سيمه کې د يوه نه شک کيدونکي واقعيت په توگه په 

انه کړي نن ددغو درغل النده ډول رو اغلي ناصرپور پيرار څادر ليري او واقعيتونه يې په  يو له مخې ايراني پوه 
فارسي ناسيوناليزم په هې ډول د فارس له سپيڅلو پرگنو سره يو نه دی خو اوس موږ پوهيږو چې فارسي . دي

ي چې گڼې د هخامنشيانو او ساسانيانو د ناسيوناليزم ددغې تأريخي درغلنې ترشا په څه ډول مورچل نيولی او ادعا کو
کی او زانگو وه د لوړتيا پالنې په هيلو کې ډوب فارسي نالسيوناليزم . تش په نامه سترواکيو لړۍ د فرهنگ او تمدن من

د لرغونو تأريخي درواغو او درغليو په ډډه لگونې کوم سپکاوي او ناتارونه نه ول چې د ايران په نورو توکمونو لکه 
منانو ، تورکانو ، خراسانيانو ، ايراني اعرابو ، کوردانو ، ارمنيانو ، بلوڅانو ، لورانو او لسگونو نورو توکمونو و تورک

  . نه لگول
اوي د لړۍ په دغه لړ کې له يوې خوا  ان غ همدارنگه فارسي لوړتيا پالونکو د يوې تأريخي درغلۍ پر بنس د خپل 

 آزربايجان ، تورکمنستان ، پاکستان ، تورکيه او خپل عرب گاونډې هيواونه سپک و خپل گاونډی ولسونه لکه افغانستان ،
يکه په الس کې  ولنيزې واکمنۍ  ولې سياسي ، فرهنگی او  گڼل ، او له بلې خوا فارسي ناسيوناليزم چې په ايران کې د 

انته يې دا حق ورکاوه او ورکوي چې د نورو هيوادونو په کورنيو چارو کې ال انته گوډاگيان را لري  سوهنه وکړي ، 
ول يې د خپل  الندو تأريخي السته راوړنو او تأريخي واقعيتونو څخه انکار وکړي او  خپل کړي ، او د نورو ولسونو له 

  . ان و گڼي
  

ه د فارسي ناسيوناليزم په پياوړي کو لو کې په دې لړ کې د اروپايي تفکر پر چورلي را څرخيدونکي ليد لوري هم خپله گ
ليدله ، اروپايي ليد لوري د لرغونو تأريخونو په واقعيتونو کې د درغلۍ د ډډو په پړسولو له فارسي ناسيوناليزم سره د 
ه وسيله وه  مرستی له الرې چې د سيمې د هيوادونو او د پرگنو په من کې د اورپکۍ اور او بيلتونپالنې ته د لمن وهلو 

ه و کاراوه، کار واخيست او هغه يې تر وسې  ان په گ فارس توکمو تش په نامه پوهانو او گ شمير مغرضو . وسې د 
النده  تأريخ ليکونکو او لرغون پيژندونکو پر موږ منلې وه چې د هخامنشيانو او ساسانيانو لړۍ لرغونی تمدن او 

د هي .  ۍ څنډې پورې رسيدلهفرهنگ درلود چې د اغيزو لمنه يې له مصر او يونانه نيولې بيا د هند د سمندر تر وروست
اغلی ناصر پور پيرار د ډيرو  چا د واکمنۍ د گډۍ په فلم کې ايراني تأريخ ليکونکی او نوميالی لرغون پيژندونکی 
ه تخت جمشيد  پياوړو علمي داليلو په وړاندې کولو په زبادی رسوي چې له هخامنشيانو څخه يوازينۍ راپاتې شوې نخ



 
 

 
و شميره   ٧تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-t@afghanmaqala  ئله موږ سره اړيکه 
ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

النده بيلگه وه ، داسې يوه چې ادعا کيږي د دغې لړۍ ۍ ، د هغوی د تمدن او فرهنگ يوه   د پاچايانو پرتمينه ما
ت دی چې هيڅکله د بشپړيدا کچې ته نه وه رسيدلې او په تيرو   کالو کې پر هغې داسې بيا رغاونې شوي چې  ۶٠جوړ

ې د بي. سيالنيانيو ته د درغلۍ هي څرک و نه لگيږي ولې شوې نخ ۍ کې را ن النهرين او د سيمې د تمدن يوه په ما
ولو په موخه د فارسي ناسيوناليزم  کاپي ده چې يهودانو فارسي ناسيوليزم ته په لوی الس د يوې تأريخي وينې بهونې  د پ

چې تخت جمشيد داسې ئ تاسو به په فلم کې وگور. د ودې جوړې کړې وې ، يهودانو ايران ته يو درغلن تأريخ جوړکړ
ۍ ده چې ت کار يې هېڅکله پای ته نه دی رسيدلیيوه ما هغه تأريخ چې تش په نامه فارسي ناسيوليزم يې د .  د جوړ

داريوش ، ارد شير او خشايارشاه په اړه کوي چې د نوي کال په لومړۍ ورځ به دوی ته د سيمې له نورو هيوادونو څخه 
ې ادعا ده ډالۍ او سوغاتونه راوړل کيدل او دوی د خپلې واکمنۍ ، تمدن او فره نگ يوه برخه يې گڼل هسې يوه تش من

او دا د . ناصر پور پيرار په زباد رسوي چې د هخامنشيانو د سترواکۍ په نامه واکمني له اره په سيمه کې نه وه. او بس
ې راوتلې درغلنې ادعاگانې دي چې هيڅکله له واقعيت سره ډډه نه لگوي ناصر پور پيرار د . فارس د ناسيوليزم له خ

ي ] استر[ يهودانو د  په نامه کتاب کې د پوريم په نامه له ياد شوي ناتار څخه يادونه کوي ، هخامنشيان د يهودانو د پو
يهودي کارپوهانو د پوريم پر . م په توگه چې له روسيې څخه راغلي ول د سيمې له پياوړي مقاومت سره مخامخ کيږي

ته کړې او درغلن لرغوني السوندونه يې خونړي ناتار د پردې اچولو په موخه د هخامنشي ې رامن انو د تمدن تورې او با
  . ورته په ډيرې سپين سترگۍ جوړ کړل

  
اغلي ناصرپور پيرار استدالل ته پاملرنه کوو موږ ته هغه له ملنډو ډکه ادعا څومره خندنۍ  نن چې د ايراني پوه 

وال او افغان تأريخ .  واکمنيو يوه برخه ووکاري چې گڼې زموږ هيواد افغانستان د هخامنشي او ساساني هې لويدي
تيا شتون درلود نو ولې  تر  ته کړې چې که د سترواکو دغو پرتمينو لړيو په ر تنه نه ده رامن ليکونکي هېڅکله دا پو

ت نه دی  ې پورې په افغانستان کې ددغو لړيو يوه ماته کودړۍ يا کـَودی ، يو سکه يا يو ودانيز جوړ موندل نن ور
ماريو سره سره بيا هم موږ د باختري . شوی ولو تر سره شويو بريدونو او لو خو زمو د هيواد او سيمې په تأريخ کې له 

 يوناني يا گريگو بوديک ، تورکي ، مغولي او نورو اغيزې په زرگونو بيلگو کې –، يوناني ، کوشاني ، بواديي ، بودايي 
  . کتالی او موندالی شو

  
ۍ د بنس په اړه  ۍ په اړه د واقعيت افشا کيدل نه يوازې ددغې ما په ايران کې د تخت جمشيد د نيمه کاره او نابشپړې ما
ې ډډې هم را لوڅوي چې په ايران کې د فارس  د درغلۍ له مخې څادر ليرې کوي بلکه د ايراني لوړتيا پالنې هغه بې بنس

  . ندرو کې پو کيږيد توکم له شپيلۍ څخه د لوړتياپالنې په س
  

کيلو خواوو په من  ې لوړتيا پالنې د نوور  انگړډول له حقيقته ليرې او تش من انه کړې چې لوړتيا پالنې په  تأريخ رو
يدلي دي ته کيدلو او وروسته پاتې کېدلو المل گر منېو ته لمن وهلې او دهغوی په من کې د ناخوالو د رامن   .کې يې د

  
ولگه په موږ له تأريخپوهانو نو او څيړنو دغه  ت غواړو چې د ايراني لرغون پيژندونکي د پل  او روڼ اندو څخه په درن

ني ختي کې د پردې ترشا د جوړو شويو درغليو په اړوند ژور حقايق  ير وگوري او په دغو بيلگو کې دې په من ډير 
انه ډول ومومي  .په څرگند او رو

 
***************  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٣  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-t@afghanmaqala  ئله موږ سره اړيکه 
ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

  
  )ی برخهړلم( م پيلد فل

  
  

  ٠٠٠وياند 
  

  !پارسه يا د جمشيد گدۍ
  

  موزيک
  

  !د لرغونې نړۍ د معماريو مرغلره
  

  موزيک
  

ار وو   .دلته يو وخت تر لمر الندې بډای ترينه 
  موزيک

  
  ٠٠١وياند 

نو په دغه مرکز کې به هر کال د وري د مېاشتې په  د لمان
ولو سا تراپيو يا د لومړۍ د ايران د نړيوالې سترواکۍ له 

وليدل چې  سترواکۍ له هغو هيوادونو څخه استازي را
ی وو    . بنس يې داريوش اي

  
  
  

  
  ٠٠٢وياند 

 
هغه چا ته چې اجازه ورکول کيدله نود ننوتنگ له پوړيو څخه 
په را تيريدا به ډبرينې چوترې ته له رسيدا سره سم به هک 

ته شا ته پری . پک به شو يرازه د ې وه  هغه به يوه شنه  اې
مکې څخه  او پر يوې لويې ډبرينې چوترې به ننوت چې د 

يو .  متره لوړه وه١۴ کليو ما يوه بې سارې له بې شميرو 
  ډکه ډبرېنه چوتره

  
  
  
  

  ٠٠٣وياند 
ۍ يا    کې يو که خشا يار شاه را پيل او زوی يې ] کاخِ صد ستون[موږ اوس د سلو ستنو په ما

ۍ ده ، سل ستنې يې درلودلې ، په دغه م. اَ ردشير پای ته و رسوله يو کې يوه پرتمينه ما ولو ما ۍ د تخت جمشيد په  ا
ه کې لس لس ستنې والړې وې   . هره کر

 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٤  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-t@afghanmaqala  ئله موږ سره اړيکه 
ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

  ٠٠٢وياند 
هرڅوک چې د آپادانا په پوړيو پورته کيده ، نو په ډير هک 
کال تر اغيزو الندې  ايست او  پکوالي به د هغې د پرتمين 

 متريزو لرگينو دروازو ١٨ه سترو له هغه وروسته به ل. راغی
څخه چې هر يوه يې د سرو او سپينو څلورڅنډيزو کې پسولل 

ۍ کې دننه ، . شوی وه تير او اصلي تاالر ته به ننوت په ما
ۍ تاالر . ميلمانه د پرتمين افسانه يي چاپيريال شاهدان دي د ما

ل شوی او د ديوالونو  له سره ترپايه په رنگ رنگ غاليو پو
کال ال زياته کړې دهکلو ۍ   .   پسولنو د ما

  

  
 

  موزيک
  

ميلمه پاس ستر چت ته گوري ؛ چت په ډيرې 
  . کال ، رنگ او پسولل شوی دی

  
د وياندانو غبرگ ] ٠٠٣ او ٠٠١ او ٠٠٢د [  

  غږونه  
  
  
 

 
 

کال ايست او  ۍ د  .  تر اغيزو الندې راغیهرڅوک چې د آپادانا له پوړيو پورته کيده ، نو په ډيرې هک پکۍ به د ما
ۍ يا   ١٨له هغه وروسته به له لويو . کې يو که خشا يار شاه را پيل کړی وو] کاخِ صد ستون[موږ اوس د سلو ستنو په ما

 متريزو لرگينو دروازو څخه چې هر يوه يې د سرو
ورول شويو تڼيو پسولل شوی وه تيرشو او اصلي تاالر  تورگي وزمه ان  . ته به ننوتاو سپينو زرو په پ

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٥  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-t@afghanmaqala  ئله موږ سره اړيکه 
ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

 
 

 

پرته له دې چې د ئ له هر څه مخکې اجازه راکړ : ناصرپور پيرار
م تاسوته د يوې سريزې په توگه  السوندونو او داليلو ډگر ته ننو

وليز ډول د نابشپرو شويو  ډاگيزه کړم چې د تخت جمشيد طرح په 
و ت کار يې په  ولگه ده چې د جوړ يو يوه  ليز ډول له ديرشو ما

په سلو کې زيات پرمخ نه دی تللی ، خو زه غواړم دا ووايم سره له 
مکنی ولگې  دې چې ددغې 

ايونو کې په  ول کار د ودانۍ جوړولو په نهو  پسور خورا زيات دی ، له يو سلو ديرش زره مترمربعې څخه زيات ؛ 
و ل کاربشپړشوی هم ومنو ، او دا ومنو چې په پام کې نيول يوه وخت کې پرمخ روان وو ؛ که د تخت جمشيد د جوړولو 

کې د موندل شويو آثارو په پرتله چې  بيا هم تخت جمشيد په نړۍ. شوې نقشې پلې او پانگه هم ورباندې لگيدلې 
ولگه ده او دومره د پاملرنی وړ نه ده   . لرغونتوب يې له تخت جمشيد څخه خورا زيات لرغوني دي يوه نا څيزه 

  
  يکموز

  
  ١وياند 

  
ه را لوڅ  مخکې له دې چې تخت جمشيد د خاورو له من
شي دغه سيمه د لومړنيو ايستل شويو او اخيستل شويو 
ل شوې او هواره  ورونو پربنس په خاورو کې پو ان

  . مکه وه
 

 
  

  موزيک
  

ولگې له مخې د خاورو د ليرې  يو د  خو کله چې د ما
 ددغې سيمې د کيندلو کولو کار پيل شو ، هغې ډلې چې

و سره مخامخ شوه   .دنده په غاړه درلودله له داسې پي

 
 
 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٦  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-t@afghanmaqala  ئله موږ سره اړيکه 
ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

 
  وزيک

  
هغوی مخکی له مخکې پوهيدل چې له څه شي سره 
مخامخ کيږي نو د جوړ شوي پالن بربنس يې موندل 
ې سره  شوې ونړلی ترڅو نن موږ له دغسې يوې پي

  .مخامخ شو
  

  موزيک
 

 [ ۶٠کلنې ستنې نه دي بلکه  ٢۵٠٠له دې امله دا د 
  .کلنې ستنې دي] شپيته

 
  موزيک

موږ لومړی بايد هغه په خوب بيده او کرخت ذهنونه راوي کړو چې . دغه شننې تر دې هم ال جدي دي: ناصرپور پيرار
انگړو تبليغاتو تر اغيزو الندې بې سده شوي دي ، هغه تبليغات چې موږ يې له يو بل سره الس او گريوان  کړي يو ، د 

من يم: د بيلگې په توگه يو يې وايي  من ! زه د عربو د ه که دا په افريقا کی هم وي بيا هم زه ور سره د بل يې وايي 
ه . که هغه راغلی او زما تمدن يې را دړې وړې کړی دی! يم تنه وکړو چې ستاسو د ! پام مو دی؟  که ورڅخه پو

واب کې درته و ول يې را ويجاړ کړلتمدن آثار چيرې دي ؟ په  !ايي چې   
 

  ١وياند 
دغه ديوال چې د حجاري کار 
کاري بيا هم د  يې بشپړ 
معمارۍ له ډيرو نيمگړتياوو 

  .څخه ډک دی
  
  
  

  موزيک

 
 



 
 

 
و شميره   ٧تر ٧  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-t@afghanmaqala  ئله موږ سره اړيکه 
ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

 
 

 

 
 
 

دا د هخامنشيانو د پيژندنې لپاره  : ناصرپور پيرار
ه ده چې کوالی شي ورباندې ډډه  يوازينې را پاتې نخ

خهولگوي چې هغ نو هغه ډنډورې . ه هم يوه نيمگړې ن
چې په نړۍ کې د هخامنشيانو د سياسي او فرهنگی او ان 
تشې خبرې  ي اغيزو په اړوند ويل شوې هسې من پو
دي ؛ د بيلگې په توگه پر يونان د خشايارشاه بريد ، هغه 
انته د يوې خونې  خشايارشاه چې په تخت جمشيد کې 

، په کومو امکاناتو ، د په جوړولو نه دې بريالی شوی 
ي مرکزونو په لرلو ، اسپونه يې چيرې ساتل ،  کومو پو

ای نه درلود انته     .هغه خپل 
 

 
  موزيک

ستاسو هخامنشيانو کومه طويله جوړه کړې چې موږ يې ووينو؟ کوم پل يې جوړ کړی؟ کوم  : ناصرپور پيرار
ای يې جوړ کړی؟ مزدک  ای[ ورزش  خوپه دې ډول نه کيږي چې هرڅه ستا زړه و غواړي يې چيرې دی ؟ دا] عبادت

ې وړهره خبره دې در سره و مني ؟    ويې وايی او له نړۍ څخه دا هيله هم ولرې چې ستا د خو
 

  موزيک
  نوربيا

 :هـــادونــي
تی د فلم د ليدلو لپاره د تحليل د څانگې کېڼې خواته د تلويزيون های افغاني تر کړکۍ الندې د آ گ او  

  !ئ په برخه کې و گورفلمونومستندود وی 
 
 

  
 


