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و شميره   ٥تر ١  له:د پا

ينگه کړل په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئه 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

 م٣١/١٠/٢٠٠٨                         رحمت آريا: هڅهړه او ژبا
 

 پر مستند فلم لنډه کتنه د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ
 برخهڅلورمه 
  

  د تخت جمشيد د هرې برخې ارزونه
  لويديځ ديوال

  
  

نه که د ايران اقليمي شرايطو ته وگورو نو تخت جمشد د ايران په هې گوټ کې يوه بومي ودانۍ  : ناصر پور پيرار
ول ايران کې د تخت جمشيد له ودانۍ مخکې او له هغه وروسته بله ډبرينه ودانۍ يا د ډبرينو . شو بلالی موږ په 

ولگه نه لرو وبی دی چې د تودوخې درجه يې په يوه شپه او ورځ کې تر شلو درجو . ودانيو  ا که ايران داسې يو 
ي ته پورته کي ي۴٠ې درجه يې تر د دوبي او ژمي ترمنځ د تودوخ. پورې ک ته پورته کي په .  درجو پورې ک

دوونکي دي. دغسې اقليمي شرايطو کې څوک ډبرينې ودانۍ نه جوړوي ت او تودوخې لي په . که ډبرې د سړ
داسې يوه چاپيريال کې چې د تودوخې د درجې دومره لوړ توپير شته څوک د ډبرينو ودانيو د جوړولو ذهنيت نه لري 

انگړې توگه هغه فورمونه چې په تخت جمشيد کې کاَرول شوي دي ملي او بومي .  يې نه لرياو ان تر ال اوسه په 
فورمونه نه دي ، نه مخينه لري او نه هم له هغه وروسته چا جوړ کړي دي ، په دې مانا چې له تخت جمشيد وروسته 

دغه فورمونه چې موږ يې په تخت . يهېچ چا د ودانيو پرمخ نه هغه غوايان ، نه زمريان او نه گوزنونه جوړ کړي د
وليزه توگه په بين النهرين پورې اړه لري او يو شمير يې د ل توپير په لرلو په لرغوني يونان او  جمشيد کې وينو په 

هلته تاسو ئ په دې توپير کله چې تاسو د بين النهرين ، يونان يا روم له معماريو سره مخامخ کي. روم پورې اړه لري
ولې لومړنۍ ارزونې مخکې له مخکې شوې وي ، د له داسې  ت لپاره يې  ي چې د جوړ طرحو سره مخامخ کي

ي ، هره پخسه يې جال جال  کال طرحې په پام کې نيول کي ي ، د هغې د پسولنې او  و ويشنه ترسره کي و طرحې د 
ي بلکه په يوه  ي ، دا نه يوازې د يوې ستنې په جوړولو کې ترسره کي ديوال کې هم په پام کې نيول شميرل کي

ي ې پربنس . کي ي ، هر پخسه د وهل شوې نخ ي ، شميره ورباندې لگول کي هره پخسه مخکې له مخکې جوړي
ي ي او ديوال بشپړي لول کي خو په تخت جمشيد کې . همدا ډول ستنه . پام مو دی. له بلې گاونډۍ پخسې سره ن

ول خ. خبرې سر نسکورې ده ه بيالبيل په دې مانا چې  و ل شوي هره  ام توکي دي ، نه يې بڼه اخيستې ، نه ترا
ای شوي او داسې ديوال ورڅخه جوړ شوی چې . حجمونه او بـُعدونه لري ي له يو بل سره يو دلته بيالبيل ډبرين غا
د آس ککره ، دغه ډول ډبرين شکلونه د يوه فورم پر بنس بدلون مومي ، د بيلگې په توگه . نه بڼه لري او نه فورم

ي يا کله چې له يوې خامې  ای کي ای پر  ای کې  ي او وروسته په خپل اصلي  ولي لومړی خامې ډبرې يې را
ي ل کي  .ډبرې څخه يو ديوال ترا

  
  
  :وياند١

و .  ددغې خبرې د پوهيدا لپاره د لويديځ ديوال خوا ته ور
د تخت جمشيد ډيري نندارچيان پرته له دې چې ددغې 

ير وگوري د تخت جمشيد انگړ ته ولگې دي والونو ته په 
ي . دغه ديوالونه موږ ته د ويلو لپاره ډير شيان لري. ننو

ان د هغوی په څيړلو کوالی شو د تخت جمشيد په 
دديوالونو څيړنه څرگندوي . معمارۍ او نور برخو پوه شو

چې تخت جمشيد هېڅکله نه وو بشپړ شوی ، کله چې 
ه تخت جمشيد ته د ننوتلو  درشل نه وي بشپړ شوی او گ

اخيستلو ته نه وو چمتو شوی نو د تخت جمشيد د نورو 
و؟    برخو په ارزونه کې به کومو پايلو ته رسي

  
 
 



  
 

 
و   ٥تر ٢  له: شميرهد پا

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

 

 
 موزيک

د ] رحمت[ په لومړي سر کې بايد ووايو چې تخت جمشيد د 
ددې لپاره چې په پام کې نيول شوې . غره په لمنه کې پروت دی
م ۍ د هوارې تخت  کې پر مخ جوړکړي نو لومړی به يې د ما

پـَغـنو په وهلو د غره لمنه هواره کړه او د غره د لمنې اضافي 
لو پاکې او يو مخې کړې الندنی [ دلته . برخې به يې په ترا

ور لو او ئ هم تاسو گور] ان چې دديوال پرمخ د پاکولو او ترا
ودلو لړۍ تر سره شوې خو ديوال په خپل  د ډبرينو پخسو اي

ودل شوی دی بايد ووايو چې . پسور او اوږدواله کې نابشپړ پري
ددغه ديوال پرمخ پاتې ډبرينې تختې چې د غره له لمنې څخه 
ل شوی او  راوړل شوي دي هېڅکله په بشپړل ډول نه دی ترا

ې د لويديځ ديوال له زړه څخه . نه پاکې شوې دي دغه ډبرينې پا
 بيلولو ، پاکولو او د بيليدلو په حال کې وې چې د هغوی د

ودل شوی دی لو کار همداسې په خپل حال پري  .ترا
 
 

    
  

  ثانيې١٠موزيک 
 

 
 
 

دې کيدلو کوالی شو د قلمونو  دغه ديوال ته په ني
دغه آثار . پاتې شوي آثار په څرگنده وگورو

څرگندوي چې د ډبرينو تختو پرمخ کارگران په کار 
ه په خپل حال  بوخت ول خو کار يې په نا بشپړه توگ

ودلی دی   .پري
  

  
 
  



  
 

 
و   ٥تر ٣  له: شميرهد پا

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

 

 موزيک
د يادولو وړه ده چې د غره د لمنې ډبرې له 

ه نه وړل کيدلې ، تر وسې  وسې هڅه کيدله من
ه واخلي له دغو . چې له اضافي ډبرو څخه گ

ډبرو څخه ډبرينې پخسې جوړېدلې ، له دغو 
پخسو څخه به يې د تخت جمشيد په نورو برخو 

ه اخيستله ددغو .  او ان په دغه ديوال  کې گ
و پرمخ د تيشو آثار وينو چې هڅه  ډبرينو پا

و د بيلگې په ډول تاس. کيدله سمې را وايستل شي
پرته له دې چې ډبرې ته تاوان ئ  دلته وينـ

ي له زړه څخه  تل د کا ي حجار غو ورسي
ه ژوندۍ او سمه را وباسي ، دغه ان  ډبرينه پا
کوالی شو د قلم له هغو ضربو څخه ومومو 

    .ددغې پخسې پر شا وهل شوي دي
  

   ثانيې٧موزيک 
 
 

په زړه پورې دا ده چې د غره د لمنې پورتنۍ برخې 
انته پوړۍ جوړولېته  ددغه ديوال . د رسيدا لپاره يې 

هرې ډلې . پر مخ بيالبيلې ډلې په کار بوختې وې
انته بيله بيله ورهڼه يا مهارت درلود او د ديوال د 
انگړې برخې پرمخ يې د کار دنده درلودله  يوې 

  .ترڅو په پای کې هوار او پاک ديوال جوړ شي

  
 
  

 
ل شويو ډبرو لمنه ورونه يې ان له د نا ترا  چې ان

. خاورو ليرې کولو مخکې اخيستل شوي څرگنده ده
دغه ديوال له ډيرو پخوا وختونو همداسې وو، د قلم 
ې څرگندوي چې يو  له څوکې راپاتې شوې نخ
ديوال په څه ډول پاکيده ، د ديوال د پاکيدلو او د 
. ډبرو د بيرته وړلو کار به پړاو په پړاو تر سره کيده

چې پورتنۍ ډبرينه پخسه پاکه شوې او ئ رتاسو گو
تنۍ پخسه کرار کرار د وړاندې وروسته کولو  ک
يي او پاکيدل يې هم په دوه وو بيال  دوه پړاوونه 

  .بيلو قلمونو تر سره شوي دي
    
  
  

  ثانيې۵موزيک 
  
  
  



  
 

 
و   ٥تر ٤  له: شميرهد پا

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

 

  
 

 
 
 

خو د ډبرينو پخسو او د هغوی د يو مخي کولو لړۍ 
 څخه چې د په دې ډول وه چې له پورتنې پخسې

پاکيدلو کار يې بشپړ شوی وو د هغې د مخې د 
هوارولو لپاره څو پراډې ايستل شوي بيا به يې له 

لو پيل وکړ تنۍ پخسې په ترا   . څنډې د ک
  

  
  

  ثانيې١٨موزيک 
 

 
 
 

ولو  ې د لويديځ ديوال په  موږ کوالی شو دغه نخ
دلته په ل پاملرنې کوالی شو پوه . برخو کې وگورو

لو کار د هغې شو چې ي الس د ترا  د ديوال د 
په وروستني . ترکيڼې خوا يو پړاو پرمخ تللی دی

انگړو اَ وزارو په مرسته  پراو کې دواړه ديوالونه د 
  .په بشپړه توگه پاک او يو مخي کيدل

  

  
  

  ثانيې٣موزيک 
 

ل کيدلو د کار لړۍ د هغه په هره برخه کې ليد يد لويديځ ديوال د کار د ناترا   . ل کي
  

  موزيک
  

ې ددې څرگندويه ده چې کارگران د هغې پرمخ په کار بوخت ول او خپل کار يې په  ان د قلمونو پاتې شوې نخ
ی دی ې پاکيدلې. نابشپړه ډول پرې اي لو په وروستي پړاو کې د قلمونو دغه نخ   . د ترا

  
  موزيک

  
ه ډول را البته د هغو ديوالونو په پرتله کولو چې کار يې په بشپړ ډو ل پای ته رسيدلی دی دغه قضيه موږ ته په 

لو کار بشپړ شوی خو د هغه د گاونډي ديوال کار تر څلورمې . څرگنديدالی شي د بېلگې په توگه ددغه ديوال د ترا
  . ډبرينې پخسې پورې نه دی بشپړ شوی

  
  موزيک

  
ته شوي استرونه د وخت تيريدا  و ته بايد ور غبرگه کړو چې ډبرو پرمخ رامن نه دي جوړ کړي بلکه پاتې شويو نخ

  . په کتنې په پام کې ول چې د ديوال له مخې پاک شي خو د پاکيدلو کار يې هې وخت نه دی بشپړ شوی
  



  
 

 
و   ٥تر ٥  له: شميرهد پا

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

 

  موزيک
  

ای کې وينو ې په هر  ل کيدا نخ پخسو په اوږدو کې ] ٣[خو د ورستينو درو . د لويديځ ديوال په اوږدو کې د ناترا
  .الی شويې په څرگنده ليد

  
 موزيک

 
 

  
  
  
  
  
  

ته  تنه رامن دغو خبرو ته پا پاملرنې يوه پو
ي ۍ چې د ننوتلو دروازه يې . کي داسې يوه ما

ه اخيستلو تر  دومره نيمگړتياوې ولري آيا د گ
  ؟. لړۍ پورې رسيدالی شي

  
  

  موزيک
  

   ثانيې١٧موزيک 
ۍ چې د هغې د ننوتلو د درشل د جوړولو کار نابشپړ وي  نې او هغه ما ، په څه ډول به په هغې کې بيالبيلې لمان

  جشنونه تر سره کيدل؟ 
  

  نوربيا
  
 

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

  !ئوی د مستندوفلمونو په برخه کې و گور
  
 
 
 
 
 
 
 
 


