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و شميره   ٥تر 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 
ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په    ئرالي

 م٢٣/١٢/٢٠٠٩                       رحمت آريا: هڅهړه او ژبا
 

 پر مستند فلم لنډه کتنه د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ
  برخهنهمه 

  

  تــــَچـــَر
 

و نو د تخت جمشيد يوې بلې ډيرې نوميالۍ : ناصرپور پيرار ي و او مخ په سويل خو کله چې له آپادانا دباندې راو
و چې تچر يې بولي ۍ وه.ودانۍ ته رسي انگړې ما ي چې دا د داريوش  هې داسې پياوړی دليل او زباد په .  ويل کي

ۍ دې د داريو ۍ ويالس کې نه شته چې دغه ما انگړې ما ۍ په مرکزي صالون کې . ش   تاخچې دي ١٨په دغې ما
چې د اتلس واړو تاخچو پر سر يې په فارسي داريوشي يا داريوشي ميخي ژبې ليکل شوي چې دا زما د خونې تاخچې 

   .پام مو دی. دي

  
  

کر او د پاچايانو د لړۍ د يوه مشر له  کاري چې يو سترواک ، يو سرل خولې دې دغسې يوه بې مانا ډيره ناشوني 
له يعنې  ل نه بلکه څو څو  له وتلي وي ، نه يوازې له خولې يې وتلې وي بلکه امر وکړي ١٨خبره هغه هم يو  

چې هغه د ديوال پرمخې و کيندي او ودې ليکي چې دا تاخچې زمادي اوگڼې تأريخ ته دي په راتونکې کې دا و پوهوي 
تن د که په تخت جمشيد کې د . رلودچې دغو تاخچو يو وخت خپل څ تشې درغلۍ دي ؛  زما په اند دا هسې من

ې او آثار نه شته ، هر چيرې خشا يارشاه دی او هر چيرې يې ويلي چې دی پاچا دی ، دغه  داريوش هې ډول نخ
زموږ البته ددغې خبرې سموالی يا نه سموالی . خبرې يوازې د يوې تشې د ډکولو لپاره په لوی الس ويل شوي دي

پرڅيړنې چې پر يوې ودانۍ يې کو هې ډول اغيزه نه شيندي ، او نه هم د هخامنشيانو پر تأريخ کومه اغيزه کوي خو 
ای شوې  په زړه پورې دا ده چې دغه معماري په خپله د هخامنشيانو له تأريخ سره په عجيب او نه بيليدونکي ډول يو 

واک او پياوړتيا ددليل  په توگه انگيرل شوي دي له دې امله کله چې موږ د تخت جمشيد په اړه او دواړه د يو بل د 
خبرې کوو موږ اړ يو چې ددغو سترواکانو د لړۍ په اړوند دغه 

که هغوی دې داسې ونه انگيري چې . تأريخي لغازې ورته ووايو
دا يوه عادي خبره ده ؛ هغوی جام هم موږ ته راپيژني او وايي چې 

 جام ډير نوی دی او هي شک نه شته چې د خشايارشاه وو خو دغه
الس نه دی ور رسيدلی او په هې ډول يوه لرغوني اثر ته ورته 
والی نه لري ، په دومره اوږده وخت کې يو جام روغ رم نه شي 
که دا دليل راوړي چې گڼې خشايارشاه د جام  پاتې کيدلی ، دوی 

ه کې په داريوشي ميخي ژبې ليکلي چې دا ج ام زما په يوې گو
  . دی

  
ي ، دا غير تأريخي  دلته خبرې چورل د ماشومانو په ژبه ويل کي
خبرې دي ، په نړۍ کې به هې داسې واکمن او پاچا ونه موندل شي 
ه يې يو جام بللی وي ، موږ دا وايو  چې د خپل وياړ او پرتم نخ



 
 

 
و شميره   ٥تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  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

 

ت وموند و به وايو چې ولې دوی دغسې که وروسته مو وخ. چې په دغو خبرو کې يو ډول ناراستي شوې، پام مو دی
جملې ورته جوړې کړې او ويې نه شوای کوالی ورته داسې جملې را پيدا کړي چې د ډير ډاډ وړ وي يا ل شک پکې 
وشي ؛ اوس موږ غواړو هماغسې چې د تخت جمشيد د ودانيو په نورو برخو کې مو ورباندې خبرې وکړې د همدغې 

مکه . ۍ بلل شوې او تچر يې بولې خبرې وکړودانۍ په اړه چې دداريوش ما وليز ډول دغه ودانۍ دومره ډيره  په 
ۍ په توگه دې وپيژندل شي ۍ د . نه لري او نه شي کيدای چې د يوه حکومت د واکمن يا د يوه پاچا د ما که ددغې ما

ولو تگ دغه يو متر او شل سانت. ننوتـنگ دروازه دومره کوشنۍ ده چې يو متر او شل سانتی ده ي دروازه چې د 
ۍ دروازه وي ې د آپارتمانونو دروازې ته ورته ده نه شي کيدای د يوه واکمن د ما ي او د نن ور . راتگ ورباندې کي

انگړ شوی گوټ هم وبولو بيا هم دغه  هرگوره ، ان که موږ دغه گوټ د پاچا لپاره د استراحت او دمې نيولو لپاره يو 
ای ، يا د اوبو د ساده جريان لپاره ای د اړينو خدماتو لپار ای نه لري د بيلگې په توگه د السونو د پريوللو لپاره  ه 

ولو لرغون پيژندونکو دا منلې چې دلته د اوبو ساده جريان نشته ه که دا ومنو چې وروسته به . ای ، له همدې امله 
ای لپاره به اړين  ايونه جوړ کړي هغه به جال خبره وي ؛ موږ د معمارانو په پام کې درلودل چې ددغه استراحت 

تل څومره نور بدلونونه به دلته راولي ، اوس  و چې معمارانو غو شته پاتې شونو پربنس خبرې کوو او نه پوهي
ای په توگه نه شو منالی ای يا استوگن ای د يوه استراحت  که دا منو چې معمارانو . دومره ويالی شو چې دغه 

تل دلته نور   . شيان جوړ کړي نو لنډ په لنډه بايد ومنو چې دغه ودانۍ يو نيمگړې او نابشپړه ودانۍ دهغو
  

  موزيک
  
   وياند١
  

يو په من کې بايد د  د تخت جمشيد د نورو ما
ت د پړاونو له اړه تر  ۍ د خپل جوړ تچر ما

ۍ ومنو که دلته . ولو لومړۍ جوړه شوې ما
يو په پرتله کار پرمخت گ کړی دی ، د نورو ما

ای  ايونه په بشپړ ډول  ۍ کې څراغ په دې ما
ودل شوی خو کار  ای شوي ، دروازې اي پر

په دريدلی دی   .په همدغه پړاو کې په 
  موزيک

  
ۍ د جوړيدا کار د پايه  ستنو او -په حقيقت کې ددغې ما

ودلو پړاو ته وو رسيدلی   .ستنو اي
  

  موزيک
  

ۍ د غولي پرمخ د پايه  ايونه له  ستـن–د ما ودلو  و د اي
کاري   ورايه 

  موزيک
  

ايونو او دروازو د جوړولو څرنگوالی هم ک م  د څراغ
و د کيندنې په شان دي ۍ په څير يوازې د ډډو په ژيو کې د کر خو هېڅکله د دوازو او . د صد ستون د ما

ودل شوی ايونو ترمن د ډبرين ديوال تختې نه دي اي ايونو کې په دغه خبره هغه م. څراغ و چې په څراغ هال پوهي
ير شو و ته    .د حجارانو د قلمونو له څوکو پاتې شويو نخ

  
و چې دلته  و ته په کتنې پوهي ۍ د سويلي ديوال پرمخ نخ ددغې ما

  .کار نه دی بشپړ شوی
  موزيک

  
ور يې بايد دديوال په اوږدو کې  ددغه سرتيري د حجارۍ کار چې ان

ودل شوی دیکيندل شوی وای نيمگړی    . پري



 
 

 
و شميره   ٥تر ٣  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
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  موزيک
  

ولو په زړه پورې :ناصرپور پيرار ۍ کې تر  په دغې ما
ه څنډه کې يا د پوړيو په  شی دا دی چې د هغې په لويدي

ې څنډې کې د ننوتـنـگ يوه دروازه ده چې –شمال   لويدي
ي ۍ پر مخ پرانيستل کي د . له لويدي لورې ددغې ما

 ترڅنگ يوه ډبرليکه ده ننوتـلو ددغې دروازې او د پوړيو
چې پر خپل مخ يوازې ميخي داريوشي ليکنه لري او په 
هغې کې دريم اردشير مدعی شوی چې د ننوتلو دروازه او 

  . پوړۍ هغه جوړې کړې دي
په زړه پورې دا ده چې که موږ دغه ودانۍ د داريو وگڼو 
دې يو  ن ني نو د داريوش او دريم اردشير ترمن مهاليز وا

وس کاله شايد هم تر هغه ډير ويسلو  په دغو يو سلو . پين
وس کالو کې څنگه د دريم اردشير په څير يو واکمن له  پين
دي او هغه هم يوازې دغه پوړۍ دي؟   انه يو اثرپري خپله 
آيا دغه پوړۍ دومره مهمې وې چې هغه دې ورته يوه ډبر 
ليکه وليکي او ووايی چې دغه پوړۍ ما جوړې کړې دي؟ 

ت ليکونو ته ورته دي چې داريوش د دا  ک م هغو ياد
تاخچو په اړه ويلي ول او دعوی يې کړې دا تاخچې زما 

ۍ کې د پوړيو پرغاړه  ددغې په !!! دي کاري او په زړه پورې داده چې د تچر په ما هي يوه خبرې طبيعي نه 
 د پوړيو په بل پورې غاړې د تچر په  مترو په ليرې والی٢۵ميخي داريوشي ليکل شوې ډبرليکې ترڅنگ يعنې د 

سويلي برخه  کې په همدغې ژبې درې نورې ډبر ليکي دي ؛ هغوی د هماغې ډبرې ليکې درې نورې ليکل شوې په 
ن لري ک وهلې دي چې هره ډبرليکه له يو بل څخه ل وا په دې مانا چې موږ څلور ډبرليکې په يوه . هماغه پيام 

ای کې خو اصأل پوړۍ نشته او له متن لرو او هغه هم په دې ژب ې چې دغه پوړۍ ما جوړې کړې دي؟ په هغه 
ک وهل شوې دي ، چې موږ پوه شو دغه ليکنه په دغو پوړيو پورې اړه لري ن کې    .پوړيو څخه په ليرې وا

  موزيک
  

   وياند١
  

و  ۍ څخه په تيريدا موږ يوه تش ډاگ ته رسي د تچر له ما
  .چې نن يې د تچر انگړ بولي

  
  موزيک

  
ولې شوې ډبرې چې نوې اوگډې  ددې ديوال پر سر را

ولې شوې دي له خپل گاونډي ډيوال سره هي  وډې را 
کی نه لري او څرگنده نه ده چې ولې   .شريک 

  
  موزيک

  
تی ديوال نه وو  په حقيقت کې دغه ديوال هېڅکله يو ن
ير کوالی شو پوه شو چې دغه ديوال له اره  او په ل 

د بيا رغاونو په لړ . اونډي ديوال سره تړاو نه لريله گ
ای ته د يوه انگړ بڼه  کې هڅه شوې ده چې دغه 

  .ورکړي
  

  موزيک
  



 
 

 
و شميره   ٥تر ٤  له:د پا
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  د ديواله په بدنه کې د حجارۍ نيمگړتياوې هم ليدالی شو

  
  موزيک

  
ولگې پوړۍ دي کی ددغې  ستاسو په . په دې کې د پام وړ 

ي؟   اند ددغو پوړيو بل سر چيرې 
  
  زيکمو
  

  
ورونو  [ پاتې دې نه وي چې په پخوانيو اخيستل شويو ان

  .کې دغه پوړۍ په بله بڼه دي] عکسونو
  موزيک

  
دغه بدلونونه په وروستيو بيا رغاونو کې په لوی الس 
ته شوي دي چې د تخت جمشيد انگړونو ته داسې يوه  رامن
بڼه ور په برخه کړي چې سيالنی د هغه د کار په نيمگړتيا 

د تچر د انگړ د ورستنۍ څنډۍ پر ديواله د . ه شيپوه ن
ان کې يوه  ودل په خپل  ډبرو له ملنډو ډک سرپر سر اي

  .په دې اړوند به نورو خبروته غوږ شو. موخه هم لري ترڅو سيالني د هغه شا ونه ويني
  

په تخت جمشيد کې يو بل شی چې کوالی شي  : ناصرپور پيرار
 او چر په سويلې څنډه کې يوه لويهپه داريوش پورې يې وتړي د ت

تشې  ستنه دهلوړه   .  من
  

تشې لوړې ستنې کې هم داريوش دعوی کړې چې  په دغې من
ۍ ، تچر ده په خپله جوړه کړې ده  انگړې شوې ما چې [خپل 

ل بيا خشايارشاه را ] ايي دوی ورته جوړې وي خو هلته يو 
ۍ په جو ي او وايي چې هغه هم ددغې ما ړولو کې برخه پيداکي

ای چې  ورونه دي او د هغې ستنې پر  ولو مهمه خبره له سيمې څخه زموږ پخواني اخيستل شوي ان درلودله ؛ تر 
ړول شوی يوه نړيدلې س ي تنهنن ورباندې ډبرليکه    . ليدل کي

  
ور کې تاسو له ورايه وينـ چې له همدغې ستنې څخه يوازې ئ  په ان

ته تللې ده ، خو د يو نيم متر يې پاتې ده ا و پاتې او نوره له من
لول شوې برخې تاسو ته وايي پر هغې  اوسنې ستنې چاودې او ن
لول شويو  ودل شوې او تاسو د همدغو ن ل شوې ستنې اي نوې ترا

  . ئبرخو په څنډو کې د داريوش ډبرليکه گور
  
  
  

اغليو ته ووايو چې آيا تاسو کله پر دا نو له درغلۍ ډکې ملنډۍ دي چې دوی يې پر خلکو وهي ، موږ غواړو  دغو 
لول شي  ل شوې ډبره دې له پخوانې پاتې نړيدې برخې سره ون ولس د ملنډو وهلو گومان کړی دی چې يوه نوې ترا

چې په ئ ؟ او د داريوش له خولې وليکـئاو وواياست چې دا هماغه زړه ستنه ده او ډبرليکه هم ورباندې ورزياته کړ
ای کې م   .وله خبره همداسې ده. ې دغه کار کړی دیفالني 

  
  
  



 
 

 
و شميره   ٥تر ٥  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  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

 

  

    

  

  
  ١ وياند

ت باسي نو نور  کی د ډيرې پاملرنې وړ دی کله چې د يوه هيواد پاچا ديوې تأريخ ودانۍ پرمخ خپل يو يادد دلته دا 
  . کسان ددغه هيواد پرتأريخ کوم ناورين نه دی چې راوړي يې
  
  

  

  
   موزيک

  
  وربيان

 :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
 


