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ژﺑﺎړﻩ او هڅﻪ :رﺡﻤﺖ ﺁرﻳﺎ

د هﯧڅﭽﺎ د واﮐﻤﻨۍ ﮔﺪۍ ﭘﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻓﻠﻢ ﻟﻨډﻩ ﮐﺘﻨﻪ
درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ

ﺑﻴﺎ هﻢ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ دې اړوﻧﺪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮﯼ د ﻣﻌﻤﺎرۍ ﻟﻪ ﻧﻮر
ﻋﺠﺎﻳﺒﻮ ﻟﮑﻪ د ﺑﺎﺑﻴﻞ ﻮړﻧﺪ ﺑڼﻮﻧﻪ  ،د ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﯥ ﺳﺘﺮ ﺳﻤﻨﺪري
ﻓﺎﻧﻮس  ،د رو ِد أوس ﻣﺠﻤﺴﻪ او ﻳﺎ د اﺗﻼﻧﺘﺴﻴﺖ ﻟﻪ ورﮎ ﺷﻮي
ﺎرﻩ ﻧﻮم واﺧﻠﻮ چﯥ ﻳﻮازې د ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﯥ د ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ اﻓﺴﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ
ﻟﻪ ﺎﻧﻪ ﺑﯥ ژﺑﯥ او ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴﺪوﻧﮑﯥ ﻧﺨ ﯥ ﭘﺮې اﻳ ﯥ دي.

د ﻣﺰدﮐﻮﻧﻮ او د ﻣﻌﻤﺎرۍ د ﭘﺎﺗۍ ﺷﻮﻧﻮ دﻏﻮ رﻏﻨﺪﻩ ﻧﺨ ﻮ
ﺗﻪ ﻳﻮاز او ﻳﻮازې هﻐﻪ وﻟﺴﻮﻧﻪ او ﭘﺮﮔﻨﯥ ﭘﻪ درﻧ ﺖ
ﮔﻮري ددﻏﻮ ﺁﺛﺎرو د اﻏﻴﺰو ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،
ﻣﻮږ ﺑﻪ ډﻳﺮ ﻟ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﻳﺎ اورﻳﺪﻟﻲ وي چﯥ د ﻳﻮې ﺳﻴﻤﯥ
ﭘﺮﮔﻨﯥ او وﻟﺴﻮﻧﻪ دې ددﻏﻮ ﺁﺛﺎرو ﻧﺨ ﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺮهﻨﮕﻲ
او ﺗﮑﻨﻴﮑﻲ ﻻﺳﺒﺮﻳﻮ او د ﺗﻤﺪن د ﻴﻨﮕ ﺖ د ﻻﻣﻞ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ
ﭘﻪ ﻧﻮرو وﻣﻨﻲ او ﻳﺎ دې د هﻐﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺗﺄرﻳﺨﻲ ﮔﻮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ
اواﻧﮕﻴﺮﻧﻮ ﭘﻪ ډﻧډ ﮐﯥ ﻧﻪ ډوﺑﻴ ي
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ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻟړﮐﯥ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻧﻪ ﻣﻨﻮﻧﮑﻲ او ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
اﺳﺘﺜﻨﺄ ﺳﺮﻩ هﻢ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴ و .د اﻳﺮان ﭘﻪ ﭘﻴﻨ ﻮس
ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮۍ ﮐﯥ د ﺷﻴﺮاز ﺷﻤﺎل ﺗﻪ د ] رﺡﻤﺖ[ د ﻏﺮﻩ
ﭘﻪ ﻟﻤﻨﻪ ﮐﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﺗﺨﺖ ﺎﯼ ﻳﻮ
ﻟﻮﯼ ډﮔﺮ ﻳﻮ ﻟﻮﯼ ډﮔﺮ دﯼ چﯥ ډﻳﺮې ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ ﻣﻮ ﭘﻪ
اړﻩ ﻳﯥ اورﻳﺪﻟﯥ دي.

ﻣﻮزﻳﮏ ]  ٣ﺛﺎﻧﻴﯥ[
 ٢وﻳﺎﻧﺪ
ﭘﺎرﺳﻪ ﻳﺎ د ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺗﺨﺖ
ﻣﻮزﻳﮏ  ٣ﺛﺎﻧﻴﯥ
د ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ﻧړې د ﻣﻌﻤﺎرﻳﻮ ﻣﺮﻏﻠﺮﻩ
ﻣﻮزﻳﮏ  ٣ﺛﺎﻧﻴﯥ
دﻟﺘﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ د ﻟﻤﺮ ﺗﺮ ﻼ ﻻﻧﺪې ﺑډاﯼ ﺗﺮﻳﻨﻪ ﺎر ﭘﺮوت وو.
ﻣﻮزﻳﮏ
 ٣وﻳﺎﻧﺪ
د ﻟﻤﺎﻧ ﻨﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ د اﻳﺮان د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﺳﺘﺮواﮐۍ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﯥ ﻟﻤﺎﻧ ﻨﯥ او ﺟﺸﻨﻮﻧﻪ د ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻳﻌﻨﯥ د
وري د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪل  ،دﻟﺘﻪ ﺑﻪ د اﻳﺮان د ﺳﺎﺗﺮاﭘﻴﻮ ﻳﺎ ﻟﻪ هﻐﻮ اﻳﺎﻻﺗﻮ او هﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ اﺳﺘﺎزي را
ﻮﻟﻴﺪل چﯥ د ﺳﺘﺮواﮐۍ ﺑﻨﺴ ﻳﯥ دارﻳﻮش اﻳ ﻮدﻟی وو .اﺳﺘﺎزو ﻟﻪ ﺎن ﺳﺮﻩ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﯥ ډاﻟۍ او ﺳﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ درﻟﻮدل .ﻟﮑﻪ
ﮔﺮاﻧﺒﻴﻪ ډﺑﺮې او ﺳﺮﻩ زر  ،د ﺳﺮو زرو او د ﻻﺟﻮردو ﻟﻪ ډﺑﺮې ﺟﻮړ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ او ﮑﻠﻲ څﺎروي ﻳﺎ ژوي .دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﯥ  ،ﺗﺮ ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ  ،ﻟﻪ ﺑﺎﺑﻠﻴﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ هﻨﺪواﻧﻮ ﻮل را ﻮ ﻟﻴﺪل.
ﻣﻮزﻳﮏ  ۴ﺛﺎﻧﻴﯥ
۴وﻳﺎﻧﺪ
هﺮ چﺎﺗﻪ ﮐﻪ اﺟﺎزﻩ ور ﮐﻮل ﮐﯧﺪﻟﻪ ﻧﻮ د ﻧﻨﻮﺗﻨﮓ ﻟﻪ ﭘﻮړﻳﻮ ﭘﻪ ﺧﺘﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻮې ﻟﻮﻳﯥ چﻮﺗﺮې ﺗﻪ را رﺳﻴﺪﻩ او هﮏ
ﭘﮏ ﺑﻪ و درﻳﺪ .ﻣﻴﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻻ وﺧﺘﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻴﺮازې د ﺘﯥ را ﺗﻴﺮ ﺷﻮﯼ وو او د داﺳﯥ چﻮﺗﺮې ﭘﺮ ﺳﺮ ﺑﻪ ودرﻳﺪ چﯥ ﻟﻪ
ﻤﮑﯥ څﺨﻪ  ١۴ﻣﺘﺮﻩ ﻟﻮړﻩ وﻩ .دﻏﻪ ﻟﻮﻳﻪ چﻮﺗﺮﻩ ﻟﻪ ﺑﯥ ﺳﺎرو او ﮑﻠﻮ ﻣﺎ ﻴﻮ ډﮐﻪ وﻩ.
وﻳﺎﻧﺪ ۵
زﻩ اوس د ﺳﻠﻮ ﺳﺘﻨﻮ ﻳﺎ د ﺹﺪﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﻣﺎ ۍ ﮐﯥ ﻳﻢ چﯥ د ﺟﻮړوﻟﻮ چﺎرې ﻳﯥ ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎﻩ را ﭘﻴﻞ او زوﯼ ﻳﯥ ا َردﺷﻴﺮ
ﭘﺎﯼ ﺗﻪ و رﺳﻮﻟﯥ .دا د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻴﻮ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﮑﻠﯥ ﻣﺎ ۍ دﻩ  ،ﺳﻞ ﺳﺘﻨﯥ ؛ هﺮ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ ﻟﺲ ﺳﺘﻨﯥ
ﻣﻮزﻳﮏ
۴وﻳﺎﻧﺪ
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هﺮ څﻮﮎ چﯥ د ﺁﭘﺎداﻧﺎ ﻟﻪ ﭘﻮړﻳﻮ ﭘﻮرﺗﻪ را ﺗﻪ  ،ﻧﻮ د ﻣﺎ ۍ د ﭘﺮﺗﻤﯧﻨﯥ ﮑﻼ ﭘﻪ اﻏﻴﺰو ﮐﯥ ﺑﻪ ډوب ﺷﻮ .دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ داﺳﯥ
ډﺑﺮﻳﻨﻮ ﺳﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ چﯥ هﺮﻩ ﻳﻮې ﻳﯥ  ٢٠ﻣﺘﺮﻩ ﻟﻮړﻩ وﻩ  ،زړﻩ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﭘﻪ درَزﯦﺪو ﺳﻮ .هﻐﻮﯼ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ
څﻠﻮرڅﻨډﻳﺰو دروازو ﺗﻴﺮ ﺷﻮل  ،ددروازې هﺮﻩ څﻠﻮرڅﻨډﻳﺰﻩ د ﺳﺮو او ﺳﭙﻴڼﻮ زرو ﭘﻪ ﭘﺴﻮﻟﻨﻮ ﮑﻠﯥ ﺷﻮﻩ  ،اﺗﻠﺲ ﻣﺘﺮﻩ
ﭘﻠﻨﯥ وې ﻟﻪ دروازو ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪﻟﻮ ﺑﻪ اﺹﻠﻲ ﺗﺎﻻر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ.
ﻣﻮزﻳﮏ  ٢ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﭘﻪ ﻣﺎ ۍ ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ د ﭘﺮﺗﻤﻴﻦ چﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﭘﻪ اﻓﺴﺎﻧﻮي ﮑﻼ ﮐﯥ ډوب ول  ،د ﻣﺎ ۍ ﻏﻮﻟی ﭘﻪ رﻧﮓ رﻧﮓ ﻏﺎﻟﻴﻮ ﭘﻮ ﻞ
ﺷﻮﯼ وو .د دﻳﻮال ﭘﺴﻮﻟﻨﻮ د ﻣﺎ ۍ ﭘﺮﺗﻤﻴﻨﻪ ﮑﻼ ﻻ ﮑﻠﯥ ﮐړې وﻩ.
] ﻣﻮزﻳﮏ  ٢ﺛﺎﻧﻴﯥ [
ﻣﻴﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﭘﺮاخ چﺖ ﺗﻪ ﮐﺘﻞ چﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮې ﮑﻼ  ،رﻧﮓ او ﭘﺴﻮﻟﻞ ﺷﻮﯼ وو
] ﻣﻮزﻳﮏ  ٢ﺛﺎﻧﻴﯥ [
ﻣﻴﻠﻤﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ هﻠﺘﻪ ﻟﻴﺮې د ﺗﺎﻻر ﭘﻪ وروﺳﺘﻲ ﮔﻮټ ﮐﯥ د ﭘﺎچﺎهۍ ﭘﺮ ﮔﺪۍ ﻧﺎﺳﺖ ﭘﺎچﺎ ووﻳﻨﯥ  ،ﻟﻤﺎﻧ ﻨﻪ ﻻ وﺧﺘﯥ د
ﻋﻮاﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې وﻩ.
] ﻣﻮزﻳﮏ  ٢ﺛﺎﻧﻴﯥ [
 ٣وﻳﺎﻧﺪ
ر ﺘﻴﺎ چﯥ ډﻳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻤﻴﻨﻪ ﻧﻨﺪارﻩ وﻩ .د ﺳﺘﺮواﮐۍ ﻟﻪ هﺮﻩ ﮔﻮ ﻪ راﻏﻠﻲ اﺳﺘﺎزي ﺑﻪ ﻟﻪ دﻏﻮ ﭘﻮړﻳﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪا د ﭘﺮﺗﻤﻴﻨﯥ
ﻣﺎ ۍ ﭘﺮ درﺷﻞ ﭘ ﻪ ﮐ ﻴ ﻮدﻟﻪ او ﺧﭙﻠﯥ راوړل ﺷﻮې ډاﻟۍ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮ درﻧ ﺖ ﭘﺎچﺎﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐړې .د هﺮ ﭘﻼوي
ﻻر ﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﭘﺎرﺳﻲ ﻳﺎ ] ﻣﺎدي[ اﺷﺮاف ﮐﻮﻟﻪ .ﻟﻪ هﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ د ﭘﺎچﺎ ﺡﻀﻮر ﺗﻪ ور و ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮل او هﻐﻮﯼ ﺑﻪ
ﺧﭙﻞ ﺳﻮﻏﺎت ﭘﺎچﺎ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐړل .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﻧﻮ روز ﻟﻤﺎﻧ ﻨﻪ او د ﻧﻮي ﮐﺎل ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﻴﻞ ﺷﻮل .ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ د ﻏﻮاﻳﻲ او
زﻣﺮي ﭘﻪ ﺟﻨﮕﻮﻟﻮ ﭘﻴﻞ ﺷﻮل .دا ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ وﻩ چﯥ ﻧﻮي ﮐﺎل ﭘﻪ ﺧﭙﻞ راﺗﮓ ﺳﺮﻩ زوړ ﮐﺎل ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﺎوﻩ.

دﻏﻪ وو د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﺮﺗﻢ
ﻧﺎﺹﺮ ﭘﻮرﭘﻴﺮار :ﻟﻪ هﺮ څﻪ ﻣﺨﮑﯥ اﺟﺎزﻩ راﮐړئ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې چﯥ د ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻮ او دﻻﻳﻠﻮ ډﮔﺮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ﻢ ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ د ﻳﻮې
ﺳﺮﻳﺰې ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ډاﮔﻴﺰﻩ ﮐړم چﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻃﺮح ﭘﻪ ﻮﻟﻴﺰ ډول د ﻧﺎﺑﺸﭙﺮو ﺷﻮﻳﻮ ﻣﺎ ﻴﻮ ﻳﻮﻩ ﻮﻟﮕﻪ دﻩ چﯥ د ﺟﻮړ ﺖ
ﮐﺎر ﻳﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻴﺰ ډول ﻟﻪ دﻳﺮﺷﻮ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ زﻳﺎت ﭘﺮﻣﺦ ﻧﻪ دﯼ ﺗﻠﻠی  ،ﺧﻮ زﻩ ﻏﻮاړم دا وواﻳﻢ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دې چﯥ ددﻏﯥ
ﻮﻟﮕﯥ ﻤﮑﻨی ﭘﺴﻮر ﺧﻮرا زﻳﺎت دﯼ  ،ﻟﻪ ﻳﻮ ﺳﻠﻮ دﻳﺮش زرﻩ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﯥ څﺨﻪ زﻳﺎت ؛ ﻮل ﮐﺎر د وداﻧۍ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ
ﻧﻬﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺦ روان وو ؛ ﮐﻪ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻮل ﮐﺎرﺑﺸﭙړﺷﻮﯼ هﻢ وﻣﻨﻮ  ،او دا
وﻣﻨﻮ چﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮې ﻧﻘﺸﯥ ﭘﻠﯥ او ﭘﺎﻧﮕﻪ هﻢ ورﺑﺎﻧﺪې ﻟﮕﻴﺪﻟﯥ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ ﻧړۍ ﮐﯥ د ﻣﻮﻧﺪل
ﺷﻮﻳﻮ ﺁﺛﺎرو ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ چﯥ ﻟﺮﻏﻮﻧﺘﻮب ﻳﯥ ﻟﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ څﺨﻪ ډﻳﺮ ﻟﺮﻏﻮﻧی دﯼ ﻳﻮﻩ ﻧﺎ څﻴﺰﻩ ﻮﻟﮕﻪ دﻩ او دوﻣﺮﻩ د
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧی وړ ﻧﻪ دﻩ .د ﺑﻴﻠﮕﯥ ﭘﻪ ډول ﮐﻪ وﻏﻮاړو ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﻣﺼﺮ ﻟﻪ ﺁﺛﺎرو ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐړو ﻧﻮ د ﻣﻌﻤﺎرۍ د ارز ﺖ
ﻟﻪ اړﺧﻪ هﯧ د ﭘﺮﺗﻠﯥ او ارز ﺖ وړ ﻧﻪ دﯼ  ،ﻮل ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د ﻣﺼﺮ د ﻣﺰدﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺳﺘﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮې ﻧﻪ ﺷﻲ
ﮐﻮﻻﯼ .ﻳﺎ د ﻣﺼﺮ ﻟﻪ اهﺮاﻣﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ هﯧ ډول ﻧﻪ ﺷﻮ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻮﻻﯼ  .ﻳﺎ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﯥ د اﺑﻮاﻟﻬﻮل اﺳﻔﻨﮑﺲ ١ﭘﻪ ﻧړۍ
ﮐﯥ ﻟﻪ ﺑﻞ اﺳﻔﻨﮑﺲ ﺳﺮﻩ د ﭘﺮﺗﻠﯥ وړ ﻧﻪ دﯼ  ،د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ دوﻩ درې داﻧﯥ ﻧﺎﺑﺸﭙړﻩ اﺳﻔﻨﮑﺴﻮﻧﻪ ﺧﻮ ﭘﺮ ﺎﯼ ﭘﺮﻳ دﻩ .ﭘﻪ
هﻤﺪې ډول د ﻣﻌﻤﺎرۍ هﻐﻪ ﺁﺛﺎر چﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﻳﻞ ﺧﺘﻴ ﻪ ﺁﺳﻴﺎ ﮐﯥ دي ﺳړﯼ هﮏ ﭘﮏ ﮐﻮي او د هﻐﻮﯼ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻟﻪ ارﻩ د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ ﻧﻪ دﯼ  ،ﻳﺎ ﭘﻪ هﻨﺪ ﮐﯥ  ،ﻳﺎ ان ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎن ﮐﯥ  .ﭘﺎم ﻣﻮ دﯼ؟
ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ د ] ﺳﻠﻮﮐﻲ[ د ﺁﺛﺎرو ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﯥ  ،ﭘﻪ اردن  ،ﺷﺎم  ،ﻟﻨﺒﺎن او ان ﭘﻪ ﺗﻮرﮐﻴﻪ ﮐﯥ ؛ دﻏﻪ ﺁﺛﺎر هﻢ
د ﺧﭙﻠﯥ ﮑﻼ  ،څﻪ د ﺷﻤﻴﺮ  ،څﻪ د اﻧ ﻮرﮔﺮۍ او څﻪ هﻢ د ﮐﺎر ﺳﻴﻤﯥ ﻟﻪ اړﺧﻪ د چﺎ ﺧﺒﺮﻩ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ دي .ﺧﻮ ﭘﻪ
Sphinx

١

ﺳﺘﺮ اﺳﻄﻮرﻩ ﻳﻲ هﻴﮑﻠﻮﻧﻪ چﯥ ﻣﺼﺮي هﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ را ﭘﻴﻞ ﮐړل او ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ هﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ د هﻐﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﺠﺴﻤﯥ ﺟﻮړې ﮐړې .اﺑﻮاﻟﻬﻮل ﻳﺎ
اﺑﻮاﻻ 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
ﺷﻮﯼ دﻩ  ،ﺳﺮ ﻳﯥ د ﻧﺠﻠۍ دﯼ .ﻣﺼﺮﻳﺎﻧﻮ دا دﭘﻮهﯥ اﻟﻬﻪ ﺑﻠﻠﻪ او ﺳﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ ﻴ ﻮل .د اﺑﻮاﻟﻬﻮل اﺳﻔﻨﮑﺲ ﭘﻪ ﺷﮕﻮ ﮐﯥ ﭘ دﯼ
ﻳﻮازﯼ ﺮ او ﺳﺮ ﻳﯥ دﺑﺎﻧﺪې راوﺗﻠی دﯼ.
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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
دﯼ .ﺗﺎﺳﻮ وﻻړ ﺳـﺊ د چﻴﻦ دﻳﻮال وﮔﻮرئ چﯥ ﻳﻮﻩ ﮐﻮﺷﻨۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻮل ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﺷﻲ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻴﺪاﯼ .دا
هﻐﻪ ﺁﺛﺎر دي چﯥ ﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻧﮕﻴﺮﻧﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴﺪاﯼ ﺷﻲ .دﻏﻪ ﺁﺛﺎر ﻮل ﺑﺸﭙړ ﺷﻮي دي  ،ورڅﺨﻪ ﮔ ﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻮې
او ﺧﭙﻞ ﻴﻨﮕ ﺖ ﻳﯥ د ﺗﺄرﻳﺦ ﭘﺮ ﭘﺎ ﻮ ﭘﻪ زﺑﺎد رﺳﻮﻟی دﯼ .دا وﻩ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ  ،ﺑﻠﻪ ﺧﺒﺮﻩ دا چﯥ ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﻴﺪ د اﻳﻼﻣﻲ د ﺧ ﺘﻮ او ﺧ ﻮ ﭘﺮ ﻳﻮې زﻗﻮرې ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ دﯼ ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې چﯥ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ
وﻧﻴﺴﻲ دا د اﻳﻼﻣﻲ ﻣﺰدﮐﻮﻧﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﺸﭙړﻩ ﻮﻟﮕﻪ وﻩ  ،دا د ﮔ ﯥ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ چﻤﺘﻮ ﻳﻮﻩ زﻗﻮرﻩ وﻩ او ورڅﺨﻪ ﮔ ﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ
ﮐﻴﺪﻟﻪ .ددﻏﯥ زﻗﻮرې ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ هﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﻳﻌﻨی د دارﻳﻮش او د هﻐﻪ د زوﯼ ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎﻩ د واﮐﻤﻨۍ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل و
ﻧړوﻟﻪ او د هﻐﻪ ﭘﺮ ﺎﯼ ﻳﯥ ﭘﻪ څﻮ ﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ د وداﻧۍ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻪ را ﭘﻴﻞ ﮐړل او د ﻳﻮې ﭘﻴ ﯥ د راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ چﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻧﻐﻮﺗﻪ وﮐړو د وداﻧۍ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻮﻟﯥ چﺎرې ﭘﻪ ﭙﻪ و درﻳﺪﻟﯥ  ،ﭘﻪ دې ﻣﺎﻧﺎ چﯥ د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ
د د وداﻧﻴﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ چﺎرې ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﭘﻴﻼﻣۍ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭙﻪ و درﻳﺪﻟﯥ او ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﯥ ﭘﻮرې هﻤﺎﻏﺴﯥ ﻧﻴﻤﮕړې
ﭘﺎﺗﯥ دي  ....ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﻳﻨﺎ هﻐﻪ څﻪ چﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﻧﻦ ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﯥ ﮔﻮرئ ﮐ ﻣ هﻐﻪ څﻪ دي چﯥ  ٢۴٨٠ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺡﺎل ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي ول.
ﻧﻮرﺑﻴﺎ

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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