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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 
لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئپله ليکنه له رالي

م٢١/١٠/٢٠٠٩                       رحمت آريا: هڅهړه او ژبا
                                        
   
                                 

 
   پر مستند فلم لنډه کتنه د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ

  دوه همه برخه
 
 

ای   !!د هې چا د واکمن د گدۍ 
  
ولنې له پلوه د »  نشر کارنگ« ی چې ددغه فلم د هغو السوندونو اوسرچينو پربنس جوړ شوی د تأملی «د خپرندويې 

. په ويب پاڼه کې خپاره شوی دي» حق و صبر«په کتابونو کې او هم د نړيوالې ځالگۍ پرمخ د » در بنيان تأريخ ايران
  .ول آثار د ناصر پورپيرار دي

  
   مجتبی غفوری:ليکنه

  آرش شيروان: فلم اخيستونکی
  دی فر فرزاد واح:توليدی مدير

   هست:موسيقی 
   مجتبی غفوری:سمبالنه او الرښوونه

 Track ١٠،٠١     پيل :٠٠  
Track ١۵،۵۶سريزه :٠١  
Track ١١لويديځ ديوال    :٠٢  

  
Track ٠۴.٢۴پوړۍ   :٠٣  

Track ١۶.۵١د ولسونو دروازه يا دروازه ملل   : ٠٤  
Track ٠۴.٢٠نيمگړې ماڼۍ  : ٠٥  
Track ١٣.٣٢اخ صد ستون د سلو ستنو ماڼۍ يا ک :٠٦  
Track ٢٧.١١آپادانا   :٠٧  
Track ١٣.٣۵تچر  :٠٨  
Track ٠۵.۴۶هديش:٠٩  
Track١٢.١۶ د تخت جمشيد پانگه:١٠  
Tack ٣٠.١٣) له ناصر پور پيرار سره مرکه( جاج  :١١  

  
ې پرمخ ليکنه    :د پا

 
ول ي چې تخت جمشيد د نيمگړو ماڼيو يوه نا بشپړه  ي چې د په دغه فلم کې په زباد رسي ينگارکي گه ده ؛ په فلم کې 

ته کيدا سره جوخت  پوريمتخت جمشيد د جوړولو چارې د هخامنشيانو د واکمنۍ پرمهال د ې له رامن  د کرغيړنې پي
په ودريدلې ؛ هغه څه چې د دغې ماڼۍ د پرتم په اړوند د يهودي نړيوالې ايران پيژندنې په الرښوونې ويل شوی او  په 

ي چې گڼ نې او جشنونه ترسره کيدل هسې غير عملي څرگندونې دي چې د ويل کي ې په تخت جمشيد کې به لمان
ځانگړو خيالي موخو او انگيزو پر بنس جوړې شوې تر څو د ايران د بيالبيلو توکمونو ترمنځ بيلتونپالنې ته لمن 

نوم ورکړې او له بلې خوا يې د ـي توکم ئووهل شي ؛ دغې بيلتونپالنې ، له يوې خوا پارس ته په در غلنې د آريا
آريايي توکم د نامه د ودې له الرې د غير آريايي توکمونو سپک گڼلو ته کلکه لمن وهلې ده ؛ دغې بيلتونپالنې ته له 
ي چې د وگړو په ذهنونو کې  اسالم سره د ډغرو او د سيمه ييزو شخړو د راپارولو په موخه په دې توگه لمن وهل کي

ي چې له اسالم څخه د مخ ينگار کي اوي گروهنه او پړَسونه ور و څڅول شي او له بلې خوا په دې  کې پير د ځان غ



  
 

 
و شميره   ٧تر ٢  له:د پا

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

 

ونو د دړې وړې کيدلو المل گرځيدلی دی ؛ څرگنده ده چې دغه ډول  گڼې اسالم د لرغوني ايران د مدنيت د بنس
ه کې د اسالم ، عربانو او د ايران د اوسنيو گا ونډيانو پر وړاندې د کرکې د را پاَرونې گروهنه په خپل وار په خپله خې

تې لري او د دواړو خواوو د کرکې المل گرځي   .    زړې نغ
  

   :د پاڼې پر مخ
   
  کې » هېڅ چا د واکمنۍ د گدۍ په ځای « د

  حکومت نه دی کړی ، هېڅ چا وختهېڅ 
نه او جشن په هېڅ    پير کې نه دی تر سره شویهېڅ لمان
   لړۍ کې ودانې نه ده درلودلېواکمن پههېڅ  دولت د هېڅاو 

  
   : د پاڼې پرمخ

  
د ايران د تأريخ په ځانگړې توگه له اسالمه مخکې پير او له هغه وروسته پير او ايران ته د اسالم د راتگ د 

نو څخه سرچينه ا : خلي  څرنگوالي په اړه زموږ د پوهې ډيرۍ برخه د دغو کسانو د کتابونو ، مقالو او د هغوی له پل
واندنبرگ ، روزنتال ، هنينگ ، تيليا ،گلدزبهر ، اشميت ، ولهاوزن ، مارکورات  ،ناخ ، کرپورتر، پوپ، اشتاينآسترو

،کريستن سن ،هينتس ،دارمستتر، اشتوله ، فرای ،هرتسفلد ، نيبرگ ، گيرشمن ، اشپور ،کرفتر ،هوتسما ، گروتفند ، 
ارگاد په اړه له هرتسفلد ، اشميت او آستروناخ پرته د نورو اشتولزه  او رودريگر ؛ د تخت جمشيد ، نقش رستم او پاس

په زړه پورې دا ده چې په پورتني نومليک کی د ويل شويو ښاغليو ليدلوری ال تراوسه ! ليد لوري گوډ او مات دی
ن د د ايران د تأريخ ليکنې ، د ايران د تأريخ سپړنې ، د لرغوني ايرا!  دييهودياننيمگړی او وروستني درې تنه 

ـيليانو د بې شميرو ليکنو د ئلرغونتوب د سپړنې انگيزه او دغه هيواد ته د اسالم د راتگ پر څرنگوالي کې د بني اسرا
  ينۍ موخه د پوهې او رڼا خپرول موخو د ليوالتيا او د تندې رښتونې ډډه له کومه ځايه سرچينه را اخلې ؟ آيا يواز

  !؟ دي
 

   د پاڼې پرمخ 
 

  دغه فلم چې
  

ه کې د وژل شويو کسانو په وير کېکرغېړنه په ريمپود     پي
  لومړنۍ اوښکه ده  ، هغو لرغونوالو ته ډالۍ کوو چې د ناورين
  پراخوالي ورته د ويرژړا لپاره هېڅ څوک ژوندی پرې نه ښود

  
  

  پيل او سريزه
  
ولې لرغونې سېمې د يوې نوې ساينسي نظريې پربنس څيرونکي باور لري چې د ځمکې پرمخ د استوگ:  وياند ١ نې 

 درجو د چورليځ په پراډه کې ځای پرځای دي چې د ۴٠ تر ١٠د ځمکې د گردي په ديرشو درجو او د جغرافيې له 
ي دغه ساده خبره ددې څرگندويه ده چې لومړنيو . انساني ژوند او استوگنې لپاره د َوَړندې هوا او اوبو سيمې بلل کي

ولنو ،  د خپل پرمختگ ، د خوراک د برابرولو او د ځان د دفاع لپاره د وړندې هوا او اوبو او انسانانو د خپلو پيلنيزو 
اکلو او غوره کولو لپاره اړينه وړتيا او پوهه درلودله انسانانو له هماغه پيله د تمدن په دغه . د استوگنې د ځای د 

ي اړيکو او گروهنو ته د ودانيو د جوړونې د آثارو ور او غ غبرگون ورکړی دیپـَراډه کې خپلو خپلمن موږ .  په ان
ايونو ، د  ې بيلگې په مصر کې د ابولهول ، د فرعونانو په هرمي آرام کوالی شو د مجسمو او مزدکونو د دغو نخ

لو په مزدکونو او يا د رامسيس په مجسمو کې ووينو   . لمر د لمان
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
و شميره   ٧تر ٣  له:د پا

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

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ې پرمخ ليکنه    :د پا
 

ي چې د په دغه فلم کې په  ينگارکي ولگه ده ؛ په فلم کې  ي چې تخت جمشيد د نيمگړو ماڼيو يوه نا بشپړه  زباد رسي
ته کيدا سره جوخت  پوريمتخت جمشيد د جوړولو چارې د هخامنشيانو د واکمنۍ پرمهال د ې له رامن  د کرغيړنې پي

په ودريدلې ؛ هغه څه چې د دغې ماڼۍ د پرتم په اړوند د يهودي نړيو الې ايران پيژندنې په الرښوونې ويل شوی او په 
نې او جشنونه ترسره کيدل هسې غير عملي څرگندونې دي چې د  ي چې گڼې په تخت جمشيد کې به لمان ويل کي
ځانگړو خيالي موخو او انگيزو پر بنس جوړې شوې تر څو د ايران د بيالبيلو توکمونو ترمنځ بيلتونپالنې ته لمن 

ـي توکم نوم ورکړې او له بلې خوا يې د ئونپالنې ، له يوې خوا پارس ته په در غلنې د آرياووهل شي ؛ دغې بيلت
آريايي توکم د نامه د ودې له الرې د غير آريايي توکمونو سپک گڼلو ته کلکه لمن وهلې ده ؛ دغې بيلتونپالنې ته له 

ي چې د وگړو په ذهنونو کې اسالم سره د ډغرو او د سيمه ييزو شخړو د راپارولو په موخه  په دې توگه لمن وهل کي
ي چې  ينگار کي اوي گروهنه او پړَسونه ور و څڅول شي او له بلې خوا په دې  له اسالم څخه د مخکې پير د ځان غ
ونو د دړې وړې کيدلو المل گرځيدلی دی ؛ څرگنده ده چې دغه ډول  گڼې اسالم د لرغوني ايران د مدنيت د بنس

ه کې د اسالم ، عربانو او د ايران د اوسنيو گاونډيانو پر وړاندې د کرکې د را پاَرونې گروهنه پ ه خپل وار په خپله خې
تې لري او د دواړو خواوو د کرکې المل گرځي   .    زړې نغ

  
  :د پاڼې پر مخ 

   
  کې » هېڅ چا د واکمنۍ د گدۍ په ځای « د

  حکومت نه دی کړی ، هېڅ چا وختهېڅ 
نههېڅ    پير کې نه دی تر سره شویهېڅ او جشن په  لمان
  واکمن په لړۍ کې ودانې نه ده درلودلېهېڅ  دولت د هېڅاو 

  
  : د پاڼې پرمخ 

  
د ايران د تأريخ په ځانگړې توگه له اسالمه مخکې پير او له هغه وروسته پير او ايران ته د اسالم د راتگ د 

نو څخه سرچينه اخلي  څرنگوالي په اړه زموږ د پوهې ډيرۍ برخه د دغو کس : انو د کتابونو ، مقالو او د هغوی له پل
آستروناخ ، کرپورتر، پوپ ، اشتاين ،واندنبرگ ، روزنتال ، هنينگ ، تيليا ،گلدزبهر ، اشميت ، ولهاوزن ، 

ما ، مارکورات ،کريستن سن ،هينتس ،دارمستتر، اشتوله ، فرای ،هرتسفلد ، نيبرگ ، گيرشمن ، اشپور ،کرفتر ،هوتس
گروتفند ، اشتولزه  او رودريگر ؛ د تخت جمشيد ، نقش رستم او پاسارگاد په اړه له هرتسفلد ، اشميت او آستروناخ 

په زړه پورې دا ده چې په پورتني نومليک کی د ويل شويو ښاغليو ليدلوری ! پرته د نورو ليد لوري گوډ او مات دی
د ايران د تأريخ ليکنې ، د ايران د تأريخ سپړنې ، د لرغوني !  دييهوديانال تراوسه نيمگړی او وروستني درې تنه 

ـيليانو د بې شميرو ئايران د لرغونتوب د سپړنې انگيزه او دغه هيواد ته د اسالم د راتگ پر څرنگوالي کې د بني اسرا
 موخه د پوهې او رڼا ليکنو د موخو د ليوالتيا او د تندې رښتونې ډډه له کومه ځايه سرچينه را اخلې ؟ آيا يوازينۍ

  !خپرول دي ؟ 
 

   د پاڼې پرمخ 
 

  دغه فلم چې



  
 

 
و شميره   ٧تر ٤  له:د پا

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

 

  
ه کې د وژل شويو کسانو په وير کېکرغېړنه په پوريمد     پي

  لومړنۍ اوښکه ده  ، هغو لرغونوالو ته ډالۍ کوو چې د ناورين
  پراخوالي ورته د ويرژړا لپاره هېڅ څوک ژوندی پرې نه ښود

  
  

  پيل او سريزه
  
ولې لرغونې سېمې د يو:  وياند ١ ې نوې ساينسي نظريې پربنس څيرونکي باور لري چې د ځمکې پرمخ د استوگنې 

 درجو د چورليځ په پراډه کې ځای پرځای دي چې د ۴٠ تر ١٠د ځمکې د گردي په ديرشو درجو او د جغرافيې له 
ي  خبره ددې څرگندويه ده چې لومړنيو دغه ساده. انساني ژوند او استوگنې لپاره د َوَړندې هوا او اوبو سيمې بلل کي

ولنو ، د خپل پرمختگ ، د خوراک د برابرولو او د ځان د دفاع لپاره د وړندې هوا او اوبو او  انسانانو د خپلو پيلنيزو 
اکلو او غوره کولو لپاره اړينه وړتيا او پوهه درلودله انسانانو له هماغه پيله د تمدن په دغه . د استوگنې د ځای د 

ور او غ غبرگون ورکړی دیپـَ ي اړيکو او گروهنو ته د ودانيو د جوړونې د آثارو په ان موږ . راډه کې خپلو خپلمن
ايونو ، د  ې بيلگې په مصر کې د ابولهول ، د فرعونانو په هرمي آرام کوالی شو د مجسمو او مزدکونو د دغو نخ

لو په مزدکونو او يا د رامسيس په مجسمو کې و   . وينولمر د لمان
  
  

دغې مخېنې ته په کتنې تاسو د هغو هيوادونو د 
لرغونو ودانيو د آثارو ليدنې ته رابولو چې د 

  :   تمدن ددغې کرښې په پراډه کې پراته دي 
  
  
  
  
  
  

د بين النهرين او ايران هک پک کوونکې ِزقورې 
١  
  

  
 
  
 

                                            
  له اکدي ژبنې په اخځ په فارسي کې زيگورات ويل شوي او په عربي کې ديقـقـورات او زقوره ويل شوې، دغه نوم ايراني ادب ته د رومن  ١

ه آسيا کې پر لوړوځايونو کې هغو جوړو شويو لوړو ودانيو ته ويل . و له الرې الره موندلې چې د لوړ مانا ښندي گيرشمن د مقال دا هغه په لويدي
وليزه مانا يې آسمان ته د ختلو مانا ده ، انسانانو ددغو ودانيو په جوړولو کې له  کيدل چې د لرغونو وختونو انسانانو خدايانو ته جوړولې  او 

  ] ژ. [ ډبرو او د وانۍ جوړولو له مقاومو توکو څخه کار اخيستکلکو



  
 

 
و شميره   ٧تر ٥  له:د پا

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

 

    
 

ه آسيا کې پاتې شوې لرغونې آثار   په سويل ختي
ليدونکی مزدک] آنکور[ې څخه د او له هغې ډل   نه ن

  
  

  
  
  
  

په اندونيزيا کې بې ساري او د نه منلو 
  پراخ او ستر مزدکونه

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

نۍ امريکا کې د مايا د توکمونو د  په من
ولېدلو پاتې شوي له کوډو ډک پوړۍ  را 

  لرونکي مزدکونه
  

  

 



  
 

 
و شميره   ٧تر ٦  له:د پا

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

 

  
  
  
  

په هند کې د بودا بې شميره مجمسې 
  او مزدکونه

  

  
  
  

  په بين النهرين کی دسوروکی له تمدنه پاتی شوی آثار
 

    

 لبنان            سوريه 
 

    
   يونانی مدنيت ودانی او د مديترانی                                            اردن-          درومی

              د مجسمی جوړولو بی ساری هنری
 

  نوربيا
  



  
 

 
و شميره   ٧تر ٧  له:د پا

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

 

 
 :يــادونـــه

لپاره د تحليل د څانگې کېڼې خواته د تلويزيون های افغاني تر کړکۍ الندې د آ گ او تی د فلم د ليدلو  
  !ئوی د مستندوفلمونو په برخه کې و گور

  


