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و شميره   ٩تر ١  له:د پا

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

 م٠٦/١١/٢٠٠٨                         رحمت آريا: هڅهړه او ژبا
 

 پر مستند فلم لنډه کتنه د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ
مه پ    برخهن

 

 ړۍپو
 

 
 
 

خه تير شو له هغه وروسته د تخت  ندې  د لويدي ديوال له 
و ولگي ته د ننوتلو پوړيو ته رسي تخت جمشيد ته د . جمشيد 

يننوتلود پوړيو پرمخ هې ډول دلته .  پسولنه نه ليدل کي
ودل شوي او پورته   ې پر يو بل اي و ې  يوازې دډبرو پري

پردغو پوړيو د حجارۍ د کار نشتوالی چې ميلمه به . تللي دي
کاري ولگې ته ورننوت غير طبيعي  يو    .ورباندې د ما

  

  
 

  ثانيې١٠موزيک 
 

 
 
 

په تخت جمشيد کې ! ئوگور : ناصر پور
کال  او حجاري بربنس بنس کې د 

ودل شوی دی ؛ په دې مانا چې  اي
ورنو له الرې  تي يې دي د ډبرينو ان غو

پام مو دی؟ . پر نندارچې اغيزه وشيندي
حال دا چې د ننوتلو پوړۍ هې ډول 

کال نه لري   .پسولنه او 

  

که د ميلمه يا د سيالني تر اغيزې الندې راتلل بايد له همدغه 
کلې وي ، په . کي را پيل شي دې مانا چې پوړۍ بايد ډيرې 

ه داسې شيان  ورونه بايد ولري يا ل تر ل اغيزه شيندونکي ان
بولو او د تخت جمشيد په ] اهورا مزدا[ ولري چې نن يې موږ 

خه  ايونو کې ليدل کيدای شي ، او يو له دغو پسولنو  بيالبيلو 
ه ر اغالست په غ حجم بايد په دغو پوړيو کې هم وای ، يا د 

ورونه چې دغې  يوه ډبر ليکه وای ، يا داسې نورې بيلگي او ان
ې وای ه ور ک ي گام کې رسمي ب . ولگې ته يې په هماغه لوم

دا چې نشته په دې مانا نه ده چې هرو مرو بايد په . دا شی نشته
ې وای يا نه وای په خپله د پوړيو فورم همداسې دی ، . همدې ب
ودل شوي دي ، يا ال تراوسه نيمه خامې ډ برې يو پر بل اي

کاروندی دي چې د  ول ددې  ې شوې حجارۍ ؛ دا  نابشپ



 
 

 
و شميره   ٩تر ٢  له:د پا

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

 

خه د کار د پرمخ بيولو لپاره کار اخيستل  او کې وو ، له دغو پوړيو  ي پ پوړيو د جوړولو کار د پلي کيدا په لوم
ته پورته تلل او په پام کې ول چې د پسولنې کار يې په پا دلته بايد يو شی . ی کې سرته ورسويکيده چې ورباندې ک

که په پام کې نيول  ې پوړۍ  ي م چې د پوړيو په اړه په کتابونو کې بيالبيلې خبرې ويل شوي دي دوی وايي  را ياد ک
ولگې ته ننوتل تشې خبرې دي مانا نه لري ؛ هې . شوي وې چې راتلونکي ميلمانه به پر خپلو آسانو دغې  داسې من

ي ، پام مو دی؟ دا د آس الره نه دهوک په آس له پو ې توگه په يوې تشريفاتي ودانۍ کې. ړيو پورته نه  انگ . په 
ې ډبرې يا نور شيان چې د تخت جمشيد د  ې وي چې په عين حال کې د ودانيزو توکو لکه غ ي که ډيرې  پوړۍ 

خه په آسانۍ پورته کش ولې ، د پوړيو په من کې به يې شگې ودانيو د ودانولو لپاره راوړل کيدل له همدغو پوړيو 
ـَولو او  ي ول ورباندې په  خه جوړ ک او شيان چې ډيرې وختونه به ستر کا وړی به يې ور وينده  اچولې او يو 

که د ودانۍ انگ په خپله د ډبرو کان نه لري ، د ډبرو کان د تخت جمشيد په شمالي . کشولو په آسانۍ پورته وړل
ې وي ، نو پوړۍ به يې په دې ډول .برخه کې پروت دی د چارې يې آسانه ک  ددې لپاره چې د توکو د وړلو او ل

ې   . جوړې ک
 
   وياند ١

 
ې ده ۍ نيمگ لو د کار ل   . له دې سره سره که پوړيو ته وگورو نو وينو چې د هغوی د ترا

  
  ثاينې٣موزيک 

 
ــَه گورو چې ال تر د پاتې پوړيو پرمخ په بيال بيلو برخو کې وينو چې ال تراوس ل شوي ، دلته يوه بله پــَ ه نه دي ترا

ل شوې  .اوسه نه ده ترا
 

 موزيک
 

 
 

وک ومني چې له يوې خوا  آيا اوس به يې 
کارگران د پوړيو پرمخ په کار بوخت ول او له 
بلې خوا ميلمانه به هم راتلل او دلته به يې 

ادۍ کولې ؟   جشنونه او 
  

  
 

 موزيک
   دروازِه ملل،زهد ولسونو دروا

  
و چې تخت جمشيد ته د ننوتلو دروازه ده او د خه په تيريدا موږ يو بل انگ ته ننو ولسو دروازه يا دروازِه  له پوړيو 

ي ودل شوي . ملل بلل کي نی شی بايد په سترگو شي د ننوتلو او دباندې وتلو په الرو کې اي په دغه دروازه کې چې لوم
ۍ د که دغه ا. اسفنکسونه دي کارندوی وي ، آيا د سترواکانو د ل و  سفنکسونه د هخامنشيانو د پرتم او لويوالي د نخ

و چې هخامنشيانو د اسفنکسونو دغه طرحې د هغو طرحو  اعتبار لپاره يوازې همدا اسفنکسونه دي؟ دا بايد هيره نه ک
د تخت جمشيد اسفنکسونه د هغو .  ندل کيدلله مخې اخيستې دي چې زموږ په سيمه کې  له ډيرو پخوا وختونو پريمانه مو

ۍ زموږ په سيمه کې  ۍ پي نويو اسفنکسونو د طرحو له مخې کاپي شوي چې د تخت جمشيد له جوړولو مخکې پي
   .ان داريوش په خپله ، خپله ږيره په هغه ډول اوبدله چې مډل يې سلگونه کاله مخکې زموږ په سيمه کې دود وو. جوړيدل

 
  



 
 

 
و شميره   ٩تر ٣  له:د پا

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

 

    
 

  
  
  
  
  
ور چې زموږ لرغونپاالن يې د دغ ه ډبرين ان

رزتشتيانو خدای ته ورسپاري ، د آشوريانو د 
  .خدای دی

  

  
 

  
  

و  که له دغو خبرو تير شو ، بايد پام وک
چې تخت جمشيد ته د ننوتلو دروازه هم 
ه شوې دروازه نه وه او  هيڅکله يوه بشپ
ې توگه په خپل حال  ه  او نيمگ په نابشپ

ودل شوې د خو مخکې له دې چې . هپري
و  ي تياوو پر داليلو وغ د دوازې د نيمگ
ي د ننوتلو پر دروازې لگول شوې  را

و غلنده کتنه وک   .ډبر ليکې ته يوه 
  

  
  

په دغې دروازې کې يوه ډبره ليکه ده چې هم په بابلي ، هم په ايالمي او هم په فارسي ورباندې  : ناصرپور پيرار
وونه ليکل شوي چې موږ يې نن د اريوشي ميخي ليکنه بولو ، دا هغه ميخي ليکنه ده داريوش د هغې د ليکنې الر

ې وه ې ده. ورک ۍ . دلته خشايارشاه وايي چې دغه دروازه ما جوړه ک ه ، اوس ورته گورو چې د هخامنشيانو د ل
 .په کرونولوژۍ کې خشايارشاه د داريوش زوی دی 

  



 
 

 
و شميره   ٩تر ٤  له:د پا

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

 

  
تنه دا ده چې که د جم ولگه پا مو دی؟ پو شيد 

ول وايي هخامنشي داريوش جوړه  هغسې چې 
نگه کيدای شي چې د هغې د ننوتلو  ې وي  ک
ې وي؟ له  دروازه دې د هغه زوی جوړه ک
ه پورته کوله آيا  تخت جمشيده چې داريوش گ
نگه ميلمانه  دروازه يې نه درلودله؟ نو داريوش 
انونه د  رابلل؟ دغو ميلمونو له کومې الرې 

  تاالر ته رسول چې دهغې مخامخ ده؟آپانادا 
  

  
 

ولگه د خشايارشاه تر مهاله د جوړولو په حال کې وه ، دې ته په کتلو  دغه خبره په خپله په زباد رسوي چې دغه 
ول تخت جمشيد کې تاسو داسې داريوشي ډبرليکه نه لر تنه دا ده چې په  چې په داسې ودانۍ  کې دې داريوش د ئ پو

ې وي ان د حضور ادعا ه دي؟...  په کې ک ان له تخت جمشيده دباندې پر سويلي ديوال چې نن ورباندې .... دا 
ي يوه ډبرليکه نه لر لور ډبر ليکې لر. ئتگ راتگ ل کي بيا ....... چې هلته داريوش ئ د يوه ديوال پر مخ يوازې 

او نه لري ي چې له تخت جمشيد سره هې ت   .داسې خبرې کي
  

ه تيريدلدا هغه خبرې د و ، او ووايو چې دلته  ولې ډډې را وسپ د جوړولو چارې . ي چې نن موږ غواړو د هغو 
ې وه آيا پالر يې ژوندی وو؟ امکان نه لري چې  ې؟ خشايارشاه چې ادعا کوي دغه دروازه يې جوړ ک يې چا پيل ک

که په دغه ډبر ليکه کې خشايارشاه وايي چې زه پاچا يم شاه د خپل پالر داريوش په ژوند کې خشايار. ژوندی وي ؛ 
ې زه ه کوالی شي چې ووايي زه وليعهد يم ددې ادعا نه شي کوالی چې گ    .پاچا يم ، ل تر ل

  
  
  
  

ينې وروسته د خبرې بنس  ه ، که د داريوش له م
ينې  و ، نو د داريوش له م همدغه پاتې شونې وگ
ولگې بيا هم د ننوتلو دروازه نه  وروسته دغې 

  . ودلهدرل
  

  
  

  موزيک
  

ه دروازه نه ده : ناصرپور پيرار ی ، تاسو وگور. د معمارۍ سل پاخه داليل شته چې دا يوه بشپ په يوې ئ لوم
و او خاورو کواړۍ پاتې شي خه د کا ي نو له هغې  ول کي ولگه ن دداسې کواړۍ . لرغونې ودانۍ کې کله چې يوه 

والي پورې ا ای په غ ول شوي  والی د ن ول آثار ور غ ه وي چې د مخکينې ودانۍ  ايي کواړۍ دومره غ ړه لري، 
ـ توني لرغوني انگ ته ننو ی له يوې ئ الندې شي ؛ کله چې تاسو يوه لرغوني يا په بله وينا يوه ر نو تاسو لوم

ه نه وينـ مکې پرته بل  مکه وکيندئ هوارې  و ديوال ئ ، د خاورو کواړۍ ليرې کئ ، تاسو بايد  پام . ئومومـتر
خه يوه . مو دی ولگو  ې توگه دغسې لرغونو ودانيو کې چې پلن ديوالونه ولري او تخت جمشيد له همداسې  انگ په 

ولگه يې پلنه او پسوَروره ده خه د ننوتلو همدغه دروازه ده ، د ديوالونو پلن  .ولگه ده چې د ديوالونو  له هغې ډلې 
ه د باندې  ي١٨  والی يې متره او لوړ۵والی يې  ونو کې ليدل کي لورو گو  . متره دی چې په 

 
 
 



 
 

 
و شميره   ٩تر ٥  له:د پا

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

 

  
ـ چې دغه ديوالونه د وخت په ئ که تاسو داسې وگ

يدلي وي نو دومره د خاورو او ډبرو  تيريدا ن
ې وای چې ان  انه جوړې ک کواړۍ يې بايد له 
ول اسنفکسونه يې بايد تر خپلو خاورو الندې 

ي وای خ. ورک ک ه چې خو له دغه انگ 
ورونه او نقاشـۍ  لرغونتوب يې ستايل شوی، ان
ي  لرو همدغه اسفنکسونه او همدغه ستنې ليدل کي

اندازه خاورې او ډبرې نه  و چې د يوه سطل پها
  . لري

    
 
  
  وياند ١

ولگې ته وگورو نو د هغې چاپيره  خو که نن دغې 
تو ديوال راتاو شوی چې نوی جوړ او په  د خ

و کې پر دغه انگ ورزيات وروستنيو بيا رغاون
  . شوی دی

  
دا د بيا رغاونې په مانا نه بلکه د نندارچي د غولولو 
ي  څول کي لپاره دی او دهغه په ذهن کې دا ور 
ې دغه انگ مخکې ديوالونه درلودل ، حال  چې گ
خه د کيندلو په وخت کې يو  دا چې له دروازې  

ی خاورې هم السته نه دي راغلي   . مو
  
  

  
 
 

ل شويو پراډو ته وگور . ئد دغې دروازې پر درشل ک
د غه پراډې ددغې دروازې په اوږدو کې ددې لپاره 
ي خو  ه ورک ل شوي چې د هغې بهرنۍ ډډې ته ب ک

ه پاتې دي که د . پاتې کارونه يې هماغسې نابشپ
تو و انگيرو نو  نگيز ديوالونه له خ دروازې ددرشل 

  . نگاف شويگورو چې سوري يې هېڅکله نه دي ا
  

ال تر اوسه د قلمانو ضربې ددغه ډبرين درشل په بدنه 
رگنده د ليدلو وړ دي چې معمارانو د ډبرې د  کې په 
ه  و د هغه من ته ب لو لپاره وهلي دي تر ترا

ي تی . ورک که دغه درشل له بل ديوال سره پخوا ن
ه تلل ول آثار يې له من   .وای نو 

  
 
 
 



 
 

 
و شميره   ٩تر ٦  له:د پا

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

 

ل بيا دغه درشل ي ، او ان که يو  لو تش ک تل ددغه ډبرين درشل من په ترا  ته وگورو نو وينو چې معمارانو غو
نډې يې ال نه دي هوارې شوي   .ددغې طرحې قالب هم تردغه دمه نه دی جوړ شوی او د پخسو 

 
  
  

کی ددغه انگ دريم َور دی ولو د پام وړ  په . خو تر 
 يې حقيقت کې دغه انگ دريم َور هم درلود چې مخه

خو د جوړيدا . د آپادانا د تاالر پر مخ پرانيستل کيدله
ودل  او کې په خپل حال پري ي پ په هماغه لوم

له دې چې دغه َور د نورو دوه وو دروازو . شوی دی
په پرتله يو متر لوی دی بايد ډيره تشريفاتي بنه يې 

خو دلته د هې ډول اسفنکس يا هغه . درلودالی واي
ې چې په د وه وو نورو دروازو کې يې ورته نخ

  .وينو نشته

  
 

ودل  گرو او کارپوهو سترگو وگوري نو وينو چې د هغوی پرمخ هې شی نه ول اي د درشل ډبرو ته که له وره
ودل شوي او نور کار په خپل حال پاتې دی. شوي   . په دغه دروازه کې يوازې د درشل ډبرې او لخکونه اي

  
   ثانيه٨موزيک 

  
ه ډول په پام کې نيول شوی ووپه انگ کې د  ه په  رنگوالې ب . پاتې شوي اثر له مخې ويالی شو چې ددروازې د 

 .ئدغې مکعب ډولې ډبرې ته وگور
 

  
  
  

و چې دې کيدلو پوهي حجاران د هغې د  هغې ته په ني
تون کار کاوه ې پراو تل يې . ب کاري چې غو داسي 

ي ه وک ې ب نډۍ ته د خرما د ونې د پا ددغه . پاسنۍ 
فورم بيلگې کوالی شو د دروازه ملل ددويمې دروازې 
ايونو کې وگورو   . له پاسه او د تخت جمشيد په نورو 

  

  
 

ې تر فورم الندې حجاران پر  همدارنگه د خرما د پا
لو په حال کې هم ول چې تر  دغې ډبرې د َرجې د ک

تنۍ  ېبرډ ېددغ.  دی اخیستیاوسه يې شکل نه ک
ل شوېبرخه ال تراوسه خو په دې .  خامه او نه ده ترا

ايونو  اړوند موږ د تخت جمشيد په هربرخه کې داسې 
وينو چې د هغه مهال د سيستمونو او اوزارو پربنس 
و دقيقو په ل کې  لو کار يوازې د  د هغوی د ترا
ترسره کيدالی شوای خو په هک پکوالي گورو چې 

ودل شوي دي   . هغه همداسې په خپل حال پري
    



 
 

 
و شميره   ٩تر ٧  له:د پا
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ېده نو له  کله چې ددغې ډبرې د توږلو کار بشپ
خه يې د دروازه ملل په دريم درشل کې کار  هغې 

ه پوه . اخيست دغه انگيرنه کوالی شو له هغه وا
. شو چې ددريم درشل او ددغې ډبرې ترمن شته

ن د خاورو په يوې غونډۍ بدليده ، ډبره يې  دغه وا
کشوله او بيا يې د خاورينې غونډۍ له پاسه پورته 

ينوله ای ک   .پرخپل 

  
ينې د هغې من به يې تشاوه ای ک   .د يادولو وړ ده ددې لپاره چې ډبره په آسانۍ پر 

  
نده ده چې دغه ډبره يې نن حوض نومولې ده   .هي

  
لور ستنې وای ،: ناصرپور پيرار ولو مهمه خبره دا ده چې د ننوتلو د دروازې په انگ کې دننه بايد   په دومره اوږده تر

ې ، کيندنې  ي ، وروسته دوی راغلل ، د رغاونې چارې يې تر سره ک وخت کې ال تر اوسه يوازې دوې ستنې ليدل کي
ه  ه او په انگ کې له پرتو ماتو کـَودړيو يې يو بله نيمه ستنه جوړه ک ه يې ورک ې ، بيرته جوړې شوې ، نوې ب يې وک

لورمه ستنه نه شتنه که چې نورې پاتې شونې نه وې پاتېخو تر اوسه    .  
  
  وياند ١

 

د يادونې وړ ده چې په دغه انگ کې د ستنې َدَرولو 
ودل  دوه لوی ډبرين گردي ول چې ستنې ورباندې اي

خه کار  و  کيدلې خو د هغوی په بيارغاونه کې له سمن
. اخسيتل شوی دی

خو ددريمې ستنې لپاره ، ډبرين گردی چې د 
په ل کې ورباندې ستنه دَرول شوې په يوه بيارغاونې 

ل شوی دی   . ماشين ترا
  

  
 

رگندوی دی  خو هغه ډبرين گردی چې د ډبرې د اصلي جنسيت 
ودل  هغه ډبرين گردی دی چې هيڅکله بله ستنه ورباندې نه ده اي

  . شوې
 

تنې  ي چې د والړو ستنو ک دغه خبره هغه مهال په زړه پورې کي
ير وگ   .وروبرخې ته په 

ايونو  ايونو کې هوارشوی او په يو شمير  ينو  د ستنو غولی په 
ل شوي ه ډول ترا د هغوی پر مخ ال تر اوسه د قلم . کې په نابشپ

کاري   . آثار 
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و  له دويمې دروازې په را وتلو د لو . مکې پرمخ له شمير کوشنيو ډبرو سره مخامخ کي ي و په  و د ډبرو ددغو 
لو کار هم په بشپ ډول نه دی تر سره شویگورو چې د هغوی   .  د ترا

  
  
  
  
  
  

نډې ته وگور ل يې نه دي ئ ددغې ډبرې  چې ترا
لې . بشپ شوي د ډبرو تيغې يې د کارپه پای کې ترا

نډې ماتې نه شي و د ډبرو    . تر 
  

  
 

ې ته په کتلو ويالی شو چې دغه ډبرې د دروازه ملل ډب لو او د هغوی ب رې دي ، هېڅوک نه شي ويالی د ډبرو د ترا
ې شوې او د  چې دغه ډبرې د دروازې له پاسه الندې رالويدلي دي بلکه هغه ډبرې دي چې تراوسه نه دي بشپ

  . دروازې سرته نه دي پورته شوي
 

  
  
  

وکو  اونه او د بيالبيلو قلمونو د  ان د کار پ
  .آثار د هغې پرمخ ليدالی شو

  

  
 

ۍ  او دويمه دروازې پر خپل هماغسې چې و مو ليدل لوم
ای والړې وې او د هغوی پاتې شونې هم د هغوی 

مکې پرتې وې نگ پر لو . تر خو ددريمې دروازې د ترا
کار په دې دليل نه دی پيل شوی چې هې ډول ماتې شوې 
لو کار پيل  پاتې شونې نه لري ، يوازې د هغې د تاج د ترا

  .شوی وو
او د تخت جمشيد نورو په پای کی بايد ددغه انگ غولي 

و د انگ غولی نه دی هوار شوی . کيو ته هم پاملرنه وک
د جوړولو په درشل کې وو ن  ، له دې چې دغه انگ

کاري تيا يې له ورايه  خه . نيمگ ان له دويمې دروازې 
ۍ او د تخت جمشيد په  د  وتلو پرمهال او د صدستون ما

تياوې کو ې نيمگ الی شو نورو برخو کې ورته نابشپ
  .وگورو
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ـئ وگور: ناصرپور پيرار ې دروازې لور ته ور و دغې الرې ئ تاسو بايد له يوه داالنه تير شـئ که تاسو د لويدي تر
ه اوږده الره دهئ ته را ورسي ه نا  ې توگه زموږ سيمه له ! ه . چې  انگ کې ل نه دي ، په  ۍ په ن لرغونې ما

خه ډکه ده ه يو لرغ. لرغونو سيمو  ل شوی وي ،  دوی وايي دلته د ! ونی داالن معموأل په پسولنيزو ډبرو پو
ل شوي وای  نې او جشنونه تر سره کيدل ، دلته بايد داالنونه په پسولنيزو ډبرو پو هيوادونو استازي راتلل ، ملي لمان

ل شوي وای ، تاسوئلکه سراميکي ، مواز ورونه ک ول تخت جمشيد کې د ـيکي ډبرې ، د ډبرو پرمخونو بايد ان  په 
تې په اندازه د غولي پو نه وينـ ل شوي.  ئيوې خ ونو غولي نه دي پو ولو انگ خه دغه داالن . د  له هغې ډلې 

ل شوی وای  ي بايد غولی يې پو ۍ ورننو خه نيغ پر دغې ما ل شوی ..... چې له دروازه ملل  د ... نه دی پو
ل دروازه ملل او د آپادانا داالن هم يو ترمن د داالن غولی نه دی پو ل شوی ، د آپادانا او صد ستون د ما  نه دی پو

دا داسې يوې بيديا ته ورته دی چې الس ورته نه دی رسيدالی ، . شوی ، همدارنگه د تــَچـَر او هـِديش ترمن داالن
ول غولي به يې وروسته دلته د ودانۍ جوړولو يو شمير عمليات روان ول او په پام کې وه که کار پای ته  ي نو  ورسي

او دی ل د ودانيو جوړولو د کار وروستنی پ که د غوليو پو ي  د ودانيو په من کې دننه او له هغو دباندې . ور وپو
لو په اړه  ل شوي ، دلته په هاغه وخت کې چا له اره د داالنونو د غوليو د پو غولي يو يې نه هوار شوي او نه پو

که کار يې نه وو بشپ شویفکر او طرح نه  تيا لپاره يو زباد دی. درلوده    . دغه داليل په خپله ددغه انگ د نابشپ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نوربيا
  
 

 :يــادونـــه
کۍ الندې د آ گ او تی   ې خواته د تلويزيون های افغاني تر ک انگې کې د فلم د ليدلو لپاره د تحليل د 

  !ئوروی د مستندوفلمونو په برخه کې و گ
  

 
 
 

 
 
 
 


