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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درفغان جرمن آنالين ا  de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
لو م، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي   ئخکې په 

 م٢٤/١٠/٢٠٠٨                         رحمت آريا: هڅهړه او ژبا
 

   پر مستند فلم لنډه کتنه د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ
  برخهدريمه 

 
 

    
  

 
 
 
 

بيا هم ال تر اوسه په دې اړوند کوالی شوی د معمارۍ له نور 
وړند بڼونه ، د مديترانې ستر سمندري  عجايبو لکه د بابيل 

 شوي فانوس ، د روِد أوس مجمسه او يا د اتالنتسيت له ورک
اره نوم واخلو چې يوازې د مديترانې د سيمو په افسانو کې يې 

ې دي ې پرې اي انه بې ژبې او نه ليدل کيدونکې نخ   . له 
  

  
 

   
و  د مزدکونو او د معمارۍ د پاتۍ شونو دغو رغنده نخ
ت  ته يواز او يوازې هغه ولسونه او پرگنې په درن

ند کوي ، گوري ددغو آثارو د اغيزو په سيمو کې ژو
موږ به ډير ل ليدلي يا اوريدلي وي چې د يوې سيمې 
ې د خپلو فرهنگي  پرگنې او ولسونه دې ددغو آثارو نخ
ت د المل په توگه  ينگ او تکنيکي السبريو او د تمدن د 
په نورو ومني او يا دې د هغو په اړه د تأريخي گومانونو 

ي   اوانگيرنو په ډنډ کې نه ډوبي



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

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

 

  
  
  
  

ړکې له يوې نه منونکي او غير معمولي خو په دې ل
و وس . استثنأ سره هم مخامخ کي د ايران په پين

د غره ] رحمت[ کيلومترۍ کې د شيراز شمال ته د 
ای يو  په لمنه کې  د تخت جمشيد په نامه د تخت 
لوی ډگر يو لوی ډگر دی چې ډيرې ستاينې مو په 

  . اړه يې اوريدلې دي
  

  
 

  ] ثانيې٣[ موزيک 
  
  وياند ٢

  پارسه يا  د جمشيد تخت
  

   ثانيې٣موزيک 
  

  د لرغونې نړې د معماريو مرغلره
  

   ثانيې٣موزيک 
  

ار پروت وو ال الندې بډای ترينه    .دلته يو وخت د لمر تر
  

  موزيک 
  
   وياند٣
   

نې او جشنونه د کال په لو ولو مهمې لمان نو په دغه مرکز کې د ايران د نړيوالې سترواکۍ تر  مړۍ يعنې د د لمان
وري د مياشتې په لومړۍ تر سره کيدل ، دلته به د ايران د ساتراپيو يا له هغو اياالتو او هيوادونو څخه استازي را 

ودلی وو ان سره بيالبيلې ډالۍ او سوغاتونه درلودل. وليدل چې د سترواکۍ بنس يې داريوش اي لکه . استازو له 
کلي څاروي يا ژويگرانبيه ډبرې او سره زر ، د سرو زرو  دلته به له . او د الجوردو له ډبرې جوړ جامونه او 

و ليدل ول را    . يونانيانو نيولې ، تر مصريانو ، له بابليانو نيولې تر هندوانو 
  

   ثانيې۴موزيک 
  
  وياند ۴
  

 رسيده او هک هر چاته که اجازه ور کول کېدله نو د ننوتنگ له پوړيو په ختلو وروسته به يوې لويې چوترې ته را
تې را تير شوی وو او د داسې چوترې پر سر به ودريد چې له . پک به و دريد يرازې د ميلمه به ال وختې له يو 

يو ډکه وه.  متره لوړه وه١۴مکې څخه  کلو ما   . دغه لويه چوتره له بې سارو او 
  

  ۵وياند 
ۍ کې يم چې د جوړولو چار ې يې خشايارشاه را پيل او زوی يې اَ ردشير زه اوس د سلو ستنو يا د صدستون په ما

ۍ ده ، سل ستنې ؛ هر کتار کې لس ستنې. پای ته و رسولې کلې ما ولو  يو څخه يوه تر    دا د تخت جمشيد له ما
  

  موزيک 
  
  وياند ۴
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ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.rmange-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
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کال په اغيزو کې به ډوب شو ۍ د پرتمېنې  به له داسې دلته .  هر څوک چې د آپادانا له پوړيو پورته را ته ، نو د ما
هغوی به له لويو .  متره لوړه وه ، زړه به يې په کلکه په دَرزېدو سو٢٠ډبرينو ستنو سره مخامخ شو چې هره يوې يې 

کلې شوه ، اتلس متره  څلورڅنډيزو دروازو تير شول ، ددروازې هره څلورڅنډيزه د سرو او سپيڼو زرو په پسولنو 
  . تاالر ته ننوتلپلنې وې  له دروازو په تيريدلو به اصلي 

  
   ثانيه٢موزيک 

  
ل  ۍ غولی په رنگ رنگ غاليو پو کال کې ډوب ول ، د ما ۍ کې دننه ميلمانه د پرتمين چاپيريال په افسانوي  په ما

کلې کړې وه. شوی وو کال ال  ۍ پرتمينه    . د ديوال پسولنو د ما
  

  ]  ثانيې ٢موزيک  [ 
  

کال  ، رنگ او پسولل شوی ووميلمه به پورته پراخ چت ته کتل چې په ډ   يرې 
  ] ثانيې ٢موزيک  [ 

  
نه ال وختې د  ميلمه کوالی شي هلته ليرې د تاالر په وروستي گوټ کې د پاچاهۍ پر گدۍ ناست پاچا ووينې ، لمان

  .عوامو خلکو پر مخ پرانيستل شوې وه
  ] ثانيې ٢موزيک  [ 

  
   وياند ٣
   

تيا چې ډيره پرتمينه ننداره وه ه راغلي استازي به له دغو پوړيو څخه په تيريدا د پرتمينې د ست. ر رواکۍ له هره گو
ت پاچاته وړاندې کړې ودله او خپلې راوړل شوې ډالۍ به يې په ډير درن ي ه ک ۍ پر درشل پ د هر پالوي . ما

ونه به  يوه پارسي يا  ل شول او هغوی به له هغه وروسته به د پاچا حضور ته ور و پيژند. اشراف کوله] مادي[ الر
نه او د نوي کال مراسم پيل شول. خپل سوغات پاچا ته وړاندې کړل مراسم به د غوايي او . بيا به د نو روز لمان

  . دا په دې مانا وه چې نوي کال په خپل راتگ سره زوړ کال پای ته رساوه. زمري په جنگولو پيل شول
  

  دغه وو د تخت جمشيد پرتم
  

م تاسوته د يوې ئ  څه مخکې اجازه راکړله هر: ناصر پورپيرار پرته له دې چې د السوندونو او داليلو ډگر ته ننو
ت سريزې په توگه ډ ولگه ده چې د جوړ يو يوه  وليز ډول د نابشپرو شويو ما اگيزه کړم چې د تخت جمشيد طرح په 

وليز ډول له ديرشو په سلو کې زيات پرمخ نه دی تللی ، خو زه غواړم دا ووايم سره له دې چې ددغې  کار يې په 
مکنی پسور خورا زيات دی ، له يو سلو ديرش زره مترمربعې څخه زيات ول کار د ودانۍ جوړولو په ولگې   ؛ 

ول کاربشپړشوی هم ومنو ، او دا  ايونو کې په يوه وخت کې پرمخ روان وو ؛ که د تخت جمشيد د جوړولو  نهو 
ومنو چې په پام کې نيول شوې نقشې پلې او پانگه هم ورباندې لگيدلې خو بيا هم تخت جمشيد په نړۍ کې د موندل 

ولگه ده او دومره د شويو آثارو په پرتله چې لرغون توب يې له تخت جمشيد څخه ډير لرغونی دی يوه نا څيزه 
ت .  پاملرنی وړ نه ده د بيلگې په ډول که وغواړو تخت جمشيد د مصر له آثارو سره پرتله کړو نو د معمارۍ د ارز

ول تخت جمشيد د مصر د مزدکونو له يوې ستنې س ت وړ نه دی ،  ره برابرې نه شي له اړخه هې د پرتلې او ارز
 په نړۍ ١يا په مصر کې د ابوالهول اسفنکس. يا د مصر له اهرامو سره يې په هې ډول نه شو پرتله کوالی . کوالی

ده ای پري په . کې له بل اسفنکس سره د پرتلې وړ نه دی ، د تخت جمشيد دوه درې دانې نابشپړه اسفنکسونه خو پر 
ه آسيا کې دي سړی هک پک کوي او د هغوی پر وړاندې تخت همدې ډول د معمارۍ هغه آثار چې په س ويل ختي

  پام مو دی؟. جمشيد له اره د يادولو وړ نه دی ، يا په هند کې ، يا ان په يونان کې 
  

د آثارو پاتې شونې ، په اردن ، شام ، لنبان او ان په تورکيه کې ؛ دغه آثار هم ] سلوکي[ په دې توگه په بين النهرين د 
ورگرۍ او څه هم د کار سيمې له اړخه د چا خبره د منلو وړ نه ديد خپل کال ، څه د شمير ، څه د ان خو په .  ې 

                                            
١ Sphinx 

ابوالهول يا .  مجسمې جوړې کړېستر اسطوره يي هيکلونه چې مصري هنرمندانو را پيل کړل او يوناني هنرمندانو د هغو له مخې
ابواال هوال په لرغوني مصر او يونان کي د يوه ناپيژندل شوي ژوي نوم دی چې د زمري په بڼه کې په مجسمه ورته بڼه ورکړل 

ول. شوی ده ، سر يې د نجلۍ دی ي د ابوالهول اسفنکس په شگو کې پ دی . مصريانو دا دپوهې الهه بلله او سرونه به يې ورته 
ر او سر يې دباندې راوتلی دیي   .وازی 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا
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خواشينۍ چې د ايرانيانو په غوږونو کې ورڅڅول شوي چې په نړۍ کې تخت جمشيد له هې شي سره د پرتلې وړ نه 
دا . ول تخت جمشيد سره نه شي پرتله کيدایچې يوه کوشنۍ برخه يې له ئ د چين ديوال وگورئ تاسو والړ سـ. دی

ه اخيستل شوې . هغه آثار دي چې له انساني انگيرنې پورته بلل کيدای شي ول بشپړ شوي دي ، ورڅخه گ دغه آثار 
و په زباد رسولی دی ت يې د تأريخ پر پا ينگ دا وه د تخت جمشيد په اړه يوه خبره ، بله خبره دا چې تخت . او خپل 

و پر يوې زقورې جوړ شوی دی په دې مانا مخکې له دې چې هخامنشيان تخت جمشيد جمشيد د اي تو او خ المي د خ
ه اخيستل  ې اخيستلو لپاره چمتو يوه زقوره وه او ورڅخه گ ولگه وه ، دا د گ ونيسي دا د ايالمي مزدکونو يوه بشپړه 

او د هغه د زوی خشايارشاه د واکمنۍ پر مهال و ددغې زقورې يوه برخه لومړنيو هخامنشيانو يعنی د داريوش . کيدله
ته کيدلو له  ې د رامن ايونو کې د ودانۍ جوړولو کارونه را پيل کړل او د يوې پي ای يې په څو  نړوله او د هغه پر 
په و دريدلې ، په دې مانا چې د تخت جمشيد  ولې چارې په  امله چې وروسته به ورته نغوته وکړو د ودانۍ جوړولو 

ې پورې هماغسې نيمگړې د  په و دريدلې او تر نن ور د ودانيو د جوړولو چارې په هماغه لومړۍ پيالمۍ کې په 
 کاله وړاندې ٢۴٨٠ک م هغه څه دي چې ئ په بله وينا هغه څه چې تاسو نن په تخت جمشيد کې گور.... پاتې دي 

  . په خپل حال پاتې شوي ول
  

  نوربيا
  
 

 :يــادونـــه
دلو لپاره د تحليل د څانگې کېڼې خواته د تلويزيون های افغاني تر کړکۍ الندې د آ گ او تی د فلم د لي 

  !ئوی د مستندوفلمونو په برخه کې و گور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


