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و شميره   ٦تر 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   ئراليږلو مخکې په 

 م١١/٠١/٢٠١٠                         رحمت آريا: هڅهړه او ژبا
 

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

  موزيک
    

 .ددغو ودانيو آثار د دروازه ملل ترڅنگ هم ليدالی شو
 

    
  موزيک

  
ې ، خاورې او ډبرې پاتې کيږي او پوه شو  ښايي همدلته وويالی شو کله چې يو ديوال نړول کيږي او له هغه څخه خ

 .چې زموږ موخه څه وه
 

    
  موزيک

  
و ، خاورو او ډبرو کواړۍ ! ئ  گور: ناصرپور پيرار کله چې يوه لرغونې ودانۍ نړول کيږي له هغې څخه د خ

 . کواړۍ خاورې پاتې کيږي
  

  
  



 
 

 
و شميره   ٦تر 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   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

والي پورې اړه لري او تر وسې وسې د هغه تل ته ورسيږ والی د نړول شوې اثر په غ کله چې . ئددغو کواړو غ
ـ مکې بل شی نه گورئ تاسو دغې لرغونې يا رښتونې لرغونې ودانۍ ته ننو لومړی بايد کيندنې . ئپرته له هوارې 

انگړې توگه هغه . پام مو دی. ترڅو ديوال مو الس ته درشيئ ، را ايستل شوې خاورې يوې خوا ته کړئ پيل کړ په 
ولگه ده چې ديوالونه پلن او پسورور دي ولگو څخه يوه  . لرغوني ديوالونه چې پلن وي او تخت جمشيد له همدغسې 

ه موږ د وخت تيريدا او لرغونتوب په پام کې ونيسو نو له داسې لرغونې ودانۍ څخه بايد دومره خاورې راپورته ک
شوې وای چې غونډۍ ورڅخه جوړې شوې وای او ان دغه اسفنکسونه بايد پکې ډوب شوي وای ، خو هغه لرغونې 

ولگې څخه لرووايي چ ورگرۍ او نقاشۍ چې موږ يې له دغې  ې يوازې دلته همدغه اسفنکسونه اوستنې ستاينې ، ان
  . ليدل کيږي او ان د يوه سطل په اندازه خاوره ورڅخه نه دې راوتلې

  
  ١ وياند

په انگړ کې دننه يوه لويه حجاري شوي دبرينه تخته پرته ده او څرگنده نه ده چې د تخت جمشيد له کومې برخې سره 
  . لته يې خوشې کړې دهپه پای کې ددغې ډبرې حجاري څيړو چې د. تړاو لری
  موزيک

  
ولې هغه کاپي  له څيړنې مخکې بايد پام وکړو هماغسې چې مخکې مو ورته نغوته وکړه د تخت جمشيد حجارۍ 

د بيلگې په ډول دغو . شوې حجارۍ دي چې بيلگې يې د تخت جمشيد له جوړولو مخکې زموږ په سيمې کې دود وې
 .ئدوه وو حجاريو ته وگور

 
  موزيک

  
ير شـ] نيزې[  شلگرې ددغې چې تر ئ اوږدواله ته ښه 

  ه؟اډانۍ پورې پورته تللې د
  

  موزيک
  

  ئاوس د همدغې اډانې هغه بلې ډډې ته گورو ، پام وکړ
  

 
  موزيک

  
دغه پخسه وزمه ال تر اوسه نه ده پورته شوې ، ښايي د شلگرې د 
  .سر تراښونکی بل سړی وو چې د تراښلو کار يې نه دی پيل کړی

  موزيک
  

 د اډانۍ گرد چاپير گلکاري هم نيمگړې ده او د اډانې
 

 .تر اوسه په بشپړه توگه نه دې تراښل شوی غولی هم ال 
 

    
  
  



 
 

 
و شميره   ٦تر ٣  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   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

  موزيک
  

  ]له ناصر پورپيرار سره مرکه[ جاج 
  

ته کيږي دا ده  :پوښتنه ودل شوې ،:  يوه پوښتنه چې رامن  ولې د تخت جمشيد د جوړولو چارې په نيمگړې توگه پري
ت او د وخت په تيرولو سره سره چې پردغې ودانۍ لگول شوي يو ناڅاپه کار په  کوم الملونه ول چې له دومره لگ
په نيمگړی درول کيږي او له هغه وروسته بيا داسې څوک نه شته چې راشي ، دغه ودانۍ بشپړه کړي او کار ته دوام 

  ورکړي؟
  

واب ! ئوگور! ناصرپور پيرار پوهيدا هغه مهال آسانه کيدای شي چې نندارچي ومني د تخت ستاسو د پوښتنې د 
 دا هغه څه دي چې موږ ور باندې بشپړ ډاډ لرو او غواړو هغو ته د .جمشيد ودانۍ يوه نيمه کاره نيمگړې ودانۍ ده

وابونه ومومو ؛ موږ د ايران د انجنيرۍ له نظام څخه يوه پالوي ته بلنه ورکړه ، پالوي د ت نو په لړ کې  خت پل
ولگه د معمارۍ له  وابونه راکړل ، د ماڼيو دغه  جمشيد د معمارۍ د نيمگړتيا په اړه زموږ پوښتنو ته په رسمي ډول 

ولگه نه شو بلالی ته . دومره نيمگړتيا وو ډکه ده چې هېڅکله يې يوه بشپړه  ه پوښتنه چې رامن ولو غ دلته يوه تر
پانگه ، دومره مادي کار ، هڅه او زباد ، حجاري ، ددروازو جوړول کيږي دا ده چې دا دومره ډبرې راوړل ، دومره 

ول  ودل کيږي؟ ولې دومره ستره پانگه اچونه له پامه غور او نور او نور چې وشول ولې يو ناڅاپه نيمگړي پري
نو پ ه لړ کيږي ؟ ولې بل داسې څوک نه موندل کيږي چې پاتې نيمگړی کار ور بشپړ کړي؟ دلته ده چې د تأريخي پل

ولوژنه وايو ؛  کې موږ د بشريت په لرغون تأريخ کې له يوه ستر بشري ناورين سره مخامخ کيږو او هغه ته د پوريم 
ته شوه ، هر هغه چا چې د  ني ختي کې چې خشايارشاه واکمن وو زموږ په سيمه کې رامن ولوژنه په من دغه 

ومت کاوه ، او هرڅوک چې د هخامنشيانو پروړاندې دريدل هخامنشيانو د  زور واکې واکمنۍ پر وړاندې دفاع او مقا
ول دړې وړې ، پوپنا او ستي شول ، هغوی د يوې پالن شوې خونړۍ طرحې په ترڅ کې په ډله ييزه توگه ووژل 

ه ده چې هغې ته د تورات د کتاب د  په څپرکۍ کې ورته ] استر[ شول ، دا په تأريخ کې ډيره بوږنوړې او خونړۍ پي
ته شوې دهنغوته    .شوې او ويل يي چې په زموږ په سيمه کې دغسې يوه نسل وژنه رامن

  
  

 
 
 

  نوی او لرغونی پـَير: سپيڅلی کتاب : د پاڼې پرمخ 
  ]عهد عتيق و عهد جديد: کتاب مقدس [
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  د تأريخ ليکونکو دولسم کتاب چې استر نوميږي او لس څپرکۍ لري: د پاڼې پرمخ 
  

ته کيږي چې تخت جمشيد د جوړيدلو په درشل کې وو نو د تخت دغه نسل وژنه په داسې  ن کې رامن مهاليز وا
ول جوړوونکي د هغو  جمشيد د جوړښت نيمگړې پاتې کيدنه په ډيرې ساده گۍ دې ته نغوته کوي چې د تخت جمشيد 

وستا کار ، معمار ، په دې مانا چې هنريال ، . کسانو په ډله کې ول چې بايد په دغې نسل وژنې کې پوپنا شوي وای
طراح او بل هرڅوک چې په دغې ودانۍ کې په کار بوخت ول ناڅاپه تر بريد الندې راغلي دي او په ډله ييزه توگه 

ي چې يو حجار کله چې د بيلگې په توگه يوه دايره کاږي ، يا د گل پاڼه جوړوي . وژل شوي دي پرته له ناشوني بري
هغه څوک چې د حجارۍ کار .  کار نه فني دي ، نه هنريال او نه سابقه لريدغسې يو. خپل کار دې نيمگړی پريږدي

  . ترسره کوي لومړی خپل کار پای ته رسوي او له هغه وروسته خپل کار پريږدي
  



 
 

 
و شميره   ٦تر ٤  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   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

ه او تومنه په څه کې پرته ده او ولې يې دغه نسل وژنه وکړه؟:پوښتنه     د هخامنشيانو خ
  

واک وو ، د هغه موخه دا د خبرې بنس دلته دی چ :ناصرپور پيرار ي  ې هخامنشيان د يهودانو يو اجير شوی پو
ه  ول مدنيتونه له من وه چې اورشليم له سره بيا ورغاوي ، هغه ته نوي ژوند او نظم ورپه برخه کړي او د سيمې 

په دې اړوند موږ نور داليل هم . وکړييوسي ترڅو له هغه وروسته يهودان په کرارۍ او ډاډه زړه په سيمه کې ژوند 
ول توکمونو د  ي م بلل کيږي د سيمې  ه د هخامنشيانو پر وړاندې چې د يهودانو پو وړاندې کوالی شو او دغه پي

ي نگونو او پاڅونونو المل گر ل لپاره د گواښ احساس کوي او گومان کوي دوی . غور په لړ کې يهودان د دويم 
ي او ته يو بل بابل په الره کې پ روت دی او بيا د يرغملو په توگه د سيمې دتوکمونو په منگولو کې را پريو

ي چې د يهودانو پالن د ما ايه پرمخ  نگ تر هغه  دلته ده چې د تورات پر بنس . ې ژۍ ته نيږدې کويتغور
ولوژنې ته الس اچوي او د هغې نوم پوريم ږ په سيمه کې . دييهوديان پريکړه کوي او د کودتا په څير يوې خونړۍ 

ته شوې ده ه رامن ې پاتې شونې په زباد رسوي چې دغه پي   . ددغې پي
  

کل کوالی شو؟ : پوښتنه   د هخامنشيانو د واکمنۍ لپاره د څومره کلونو لپاره د واکمنۍ ا
  

که چې جگړه ده ، پام مو دی ، نه شو کوالی د :ناصرپور پيرار هغوی  هې داسې کال په پام کې نه شو نيوالی ، 
اکو ې پورې له کلک سيمه . لپاره د واکمنۍ کلونه و ه په سمې لگيدلې د پوريم ترپي له هغې شېبې چې د هخامنشيانو پ

ور د داريوش د بيستون په ډبرليکه کې ثبت شوی دی. ييز مقاومت سره مخامخ شوي دي هلته دوی . ددغه مقاومت ان
له دې امله دغه سړی چې له ديرشو ملتونو . س او گريوان ول ملتونه شماري چې له داريوش سره په جگړه کې ال٣٠

  . سره په جگړکې وو هغه کله د حکومت کولو لپاره وخت درلود
  

ـله په خپله په زباد رسوي چې تخت جمشيد يوه ئله امله دغه مسـ
ورونه چې د تخت جمشيد  د  ولگه ده ، او هغه ان نيمگړې 

ږي او دعوی شوې ملتونو آپادانا د ماڼې پر چوترې ليدل کي
ه کړې وه او سوغاتونه به يې ورته راوړل هغه  ي ورته غاړه 

ې دي چې هېڅکله په تأريخ کې نه دي پي شوي که که . پي
د ماڼيو تاالرونه نه وي جوړ شوي نو هېڅکله جشنونه او 

نې هم نه دي تر سره شوي له دې امله تاسو هيڅکه په . لمان
ئ د سترواکۍ له نامه څخه ياونه نه شـتأريخ کې د هخامنشيانو 

، د هغوی د واکمنۍ ئ که د هغه لپاره مرکزيت نه لر. کوالی
آثار په سيمه کې نه دي پاتې ، او يوازينی ستر شی چې تاسو له 

تخت جمشيد دی ئ هخامنشيانو را پاتې موږ ته راپيژندالی شـ
نولو په ډيرو لومړنيو پړاوونو کې وه او د جوړښت کار او تخت جمشيد هم په خپل وار داسې يوه ودانۍ ده چې د وداو

په دريدلي دي او موږ د هغوی په اړه بل هې مرکزيت هم نه لرو او نه يې پيژنو له دې . يې په همدغه پړاو کې په 
دا څه ډول سترواکي ده چې نه شي کوالی خپله . دغه سترواکي ال تراوسه يوه سکه نه لري ئ تاسو وگور..... امله 

ول د خپل واکمنۍ تر ١٢٧او دا څرنگه سترواکي ده چې د سکې په نه لرلو . سکه تأريخ ته ور وپيژني  ملتونه د نړۍ 
ولې د يهودانو له فکري دستگاه څخه را څڅيدلې او جوړې شوې افسانې دي ولې . اودم او کړۍ الندې راولي ؛ دا  او 

ه کې د پراخو  ه يې په دې موخې شوي چې د پوريم په پي ه له تاريخه پ ولوژونو پرمخ څارونه راوکاږي او پي
  . وساتي

  
ته کړې دي؟ : پوښتنه گمارۍ چا رامن   دغه درغلنې او 

  د اروپا او امريکا پوهنتونونو: ناصرپور پيرار
  

ول يې د اروپا پوهنتونونو جوړې کړې دي ؟ : پوښتنه   يعنې دا 
ولې د آلمان ، فرانسې ،! هو! هو  :ناصر پور  په دغو . انگليس او امريکا د پوهنتونونو له پلوه جوړې شوې ديدا 

گماريو کې يو ډيره او ډيره د پاملرنې وړ خبره دا ده چې ددغو تأريخونو ليکواالن ، ددغو درغليو او  درغلنو او 
و ډک ليکواالن  ۍ وي[ گماريو، مجهوالتو او له چلو ولې درغلنې ، يا ر] دلته بايد خبره له چلو وسان ول ، يا په 

ونو کې له يو بل سره گډ دري  کي کې يا په دوه وو چورلي ول په يوه  آلمانيان ، يا انگريزان يا امريکايان ول ، دوی 
ول يهودان دي: او موخه لري  دويم . له دې امله د پوريم د ناورين پ ساتل دهغوی ديني غوښتنه ده. لومړی دا چې 

تې د الملونو په اړوند له يو بل سره گډ ليد لوری دا سره له دې چې دغه ښاغلي د د ويمې نړيوالې جگړې د پيل او د ن



 
 

 
و شميره   ٦تر 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   ئهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

 

کر کې وي خو عجيبه  ونه لري ، يا د لرغوني يونان د تمدن په اړه يا د لرغوني روم په اړه نظريات يې له يو بل سره 
ني ختي او ايران په اړه داده چې د لرغون پيژندونکو ، ايران پيژندونکو ، بيا رغاوونکو او هنر پيژند ونکو چې د من

ول له يو بل سره همغږي دي په دې اړوند ددوې په من کې هې مخالف نه . يې نظر ورکړی يا يې څه ليکلي دي 
ول يو متن لولي. ول له يوې سرچينې او پيالمې څخه خبرې کوي . ليدل کيږي په دوې داسې . ته به وايي 

  . وروره ، دلته دغه خبره دغسې ده او هلته هغسې وهگوتڅنډونکې نه ليدل کيږي نه 
  

ته کولو هغوی غوښتي دي زموږ :پوښتنه  گماريو لمنه څومره پراخه ده؟ آيا ددغو درغليو په رامن  ددغو درغليو او 
  ترمن بيلتونپالنې ته لمن ووهي؟

  
ايه چې په سيمې او پوريم پورې اړه لري ، ددغو درغل :ناصرپور پيرار په دې مانا چې . يو لمنه پراخه دهتر هغه 

ول هغه مالومات چې د تخت جمشيد او هخامنشيانو په اړه .پيژندنه يې هم گران کار دی  په هغه څه چې موږ پوهيږو 
هغه مالومات چې د . هغه مالومات چې د اشکانيانو په اړه شته غلط دي ، سم نه دي. شته ، غلط دي ، سم نه دي

  . لط دي ، سم نه ديساسانيانو په اړه شته غ

    
  

موږ د ساسانيانو په اړه هر بې پـَرې سړي ته په سادگي زباد ورسوو چې په نقش رستم کې د ساسانيانو په اړه شته 
 کاله ۶۵ډبرليکنې ، هغه ډبرليکې نه دي چې ادعا کيږي دا لرغونې ډبر ليکې دي ، بلکه دا هغه کارونه دي چې 

زبده استادانو په الس په سيمه کې ترسره کړي دي ، دا د لويدي تمدن لپاره د شرم مخکې د شيکاگو پوهنتون د خپلو 
ای دی چې يو نامتو پوهنتون يې سيمې ته مأمور راليږي ترڅو د تأريخي انحراف د يوه ملت د تأريخي ذهن  اوننگ 

ه شوې ،. لپاره په لوی الس لرغونې ډبرليکې جوړې کوي  په غاِرشاه پور کې دغه درغلنه په نقش رجب کې راپي
ـ ه شوې ، کله چې تاسو دغې سيمې ته ننو ه شوې ، په پاسارگاد کې پي چې دوی زموږ د ئ نو له ورايه وينـئ پي

ې ، الرې او وسيلې څخه سپما نه ده کړي  .تأريخي مالومات د منحرفولو لپاره له هې ډول چلو
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په دې مانا چې ښايي . ـَير کې دغه اصطالح ستاسو له پلوه وموندل شوهـله ده چې زموږ په پئپوريم داسې مسـ:  پوښتنه
ای کې ورته نغوته نه وي شوي ، ان ويل دورانت هم دغه اصطالح نه پيژني دا څنگه کيدای شي چې  په بل هې 

ولې نړۍ څخه    ......دغه اصطالح اصال له 
  
  

  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 وی د  
  !ئمستندوفلمونو په برخه کې و گور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


