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  د خپروونكي يادښت
  

ېرو داخلي او خارجي پوهانو او د پښتنو د اصل و نسب په باب خورا ډ  
د دغه څېړونكو تحقيقات او څېړني كړي دي، خو په تأسف سره بايد ووايو چي 

 څخه متأثره سوې د خپل وخت و زمان د مسلطو شرايطو و ډېره برخه تحقيقاتډول
  .ډ سوي ديگ له اسيته خورا ډېر غير واقعي افواهات او روايات په او د دغه تأثير

نه د پښتو ژبي د تكړه او احتياط كاره څېړونكي استاد دغه حاضره څېړ  
محمدمعصوم هوتك د اوږدو پلټنو او تحقيقاتو نتيجه ده، چي د پښتنو د اصل و 

، د هغوى دغه څېړنه په لومړي  دهنسب په باب خورا نوې او پر واقعيتونو بنا څېړنه
له خوا د ) د افغانستان د كلتوري ودي ټولني(ش كال په جرمني كي ۱۳۷۹وار په 

په برخه  چاپولو بيا د دې اثر دپه نوم چاپ سوه، ) پښتني قبيلې او روايتي شجرې(
هم له  هغو سره تفاهم كړى دئ او خپروونكو لومړي چاپ له كتاب ليكوال د كي د

د اوسنۍ حاضره بڼه ئې د محتوياتو په لحاظ  .دوهم چاپ سره موافقه كړې ده
د يوه ښه مثال په  لري، چي دريم څپركى ئې پخوانۍ په پرتله خورا ډېر اضافات

  .ه يادوالى سوگتو
موږ د جرمني له كلتوري ټولني څخه په مننه د استاد محترم دغه غنيمت   

په نوم ټولني ته ) پښتني قبيلې او روايتي ريښې(څېړنه بيا چاپوو، خو دا ځل ئې د 
ې د محتوياتو  د دغي رسال تهوړاندي كوو، څو زموږ څېړونكو او نسب پېژندونكو

  .د استفادې پراخه زمينه مساعده سي ه گڅخه د يوه باوري سند په تو
  

  مطيع اهللا روهيال
  د عالمه رشاد خپرندويه ټولني مشر
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  كانديداكادميسن  دې كتاب په باب د د
  :)لنډيز( نظر داعظم سيستاني         

  

  كتابى كوچك بامحتواى بزرگ
  

 معصوم هوتك،افغان، محمد دقيق النظر دانشمند ازمحقق و
نام  دريافت كردم زير )بامحتواى بزرگ(اله يى كوچك رس
هيچ  تاكنون من از آنرا كه نظير "روايتي شجرې پښتني قبيلې او"

روايتي  ښتني قبيلې اوپ" .افغان نديده ام نويسنده ومولف ديگر
مين ۱۲رساله كوچكى است باقطع جيبى كه بمناسبت " شجرې

 د" طرف دشمن متجاوز از بر جنگ ميوند در هاسال پيروزى افغان
در  آقاى زرين انځور تحت نظر" كلتوري ودې ټولنه افغانستان د

رسيده  به نشر ۲۰۰۰سال   در صفحه۸۶ فصل و چهار در جرمنى،
.  شده استچاپ دوم زياد صفحات در فصول و شمار (.است
يش خو بزرگوار باقدردانى به مادر اين نويسنده رساله را) ناشر

 زبان رساله،.  قابل نموده استو بجا كه كارى بسيار اهداء كرده،
 فرد به نگارش آمده كه براى هر به لهجه شيرين قندهار و پشتو

.  درك استداشته باشد قابل فهم و پشتو بهره كمى از افغان ولو
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معيارهاى پذيرفته شده  بميان آوردن اين رساله از مولف در

 خارجى، داخلى و متعدد جعه به آثارمرا با گرفته و تحقيق كار
 استدالل قوى ارائه داده مستدل بامنطق و و مستند و اثرى بكر

  ... قابل فيض بردن است دلچسپ و است كه بسيار
 و بكر گانه فوق داراى نكات تازه، فصول چهار يكى از هر

قسمت قابل مالحظه فصل  آقاى سيستانى درينجا(آموختنى است 
درين چاپ  آنرا  ماان درى ترجمه نموده است كهبه زبدوم رساله را
  .)ناشر. نگرفته ايم

كه  معلوم خواننده شده باشد بيان فرازهاى ازين رساله، با
 مورد تيوريهاى ارائه شده در نظريات و ترديد يا اثبات و مولف در
دقت بخرج داده  چقدر وقت گذاشته و چقدر نسب افغانها، اصل و

 با بدون ترديد. به هموطنان عرضه كند اگرانبهايى ر چنين اثر تا
جفنگيات محققين داخلى و  خواندن اين اثر تمام جعليات و

 اين نويسنده باحوصله را توفيق مزيد. خارجى نقش براب ميشود
  .اين دست آرزومنديم از ديگر بميان آوردن آثار نوشتن و در

  
  سويدن -برگ گوتن
  ۲۰۰۶ اپريل ۱۰
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  ابچاپ په بدوهم  رسالې ددې  د
    
كمه  تر خپره كړې وه او كاله پخوا څو كوچنوټې رساله ما دا

ته  كسانو ځايه چي راته معلومه سوې ده، لومړى چاپ ئې ډېرو
غوږه رارسوله چي كه دغه  تر وخت زما هر دوستانو. رسېدلى نه وو

كي  كلونو رو تېپه دې څو له بلي خوا . چاپ سي، ښه به ويرساله بيا
له مخي مي  هغو خپاره سول چي د  داسي آثارځيني انوپوهافغاني  د

 د په تېره بيا ، باندېبرخو ځينو متن پر خپلي دغي رسالې د د بايد
په  . نوې كتنه كړې واىپه ارتباط، ليكنو يوناني مورخ هيرودتس د

 څه چاپ كي مي دغه برخه له سره ترتيب كړه او دې حاضر
 خپلو په تورات كي دمي  دغه راز .زياتوني مي پكښې راوستلې

درسالې نوم .زيات كړ محصول هم په يوه بېل څپركي كي پر څېړنو
  .مي هم وراړولى دئ، ځكه پخوانى نوم ئې ډېردقيق نه وو

زه، زما د نزدې نيمي پېړۍ له اشنا ښاغلي حاجي 
اخترمحمدخان څخه د زړه له كومي ممنون يم چي د دې اثر د بيا 

نوموړى د كابل پوهنتون . يستچاپ لگښت ئې پر خپله غاړه واخ
د ساينس پوهنځي له ممتازو فارغانو څخه دئ او ښه ډېر كلونه ئې د 
كندهار او كابل په معارفو كي د وطن د اوالد په روزنه كي تېر كړي 

د ده د هيواد پالني لوى ثبوت دا دئ چي له هيواد څخه د وتلو . دي
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ت تېري څو د هر راز امكاناتو له مساعدت سره سره ئې د مصيب

اللي گلسيزي د سر او مال د درنو تلفاتو په قيمت دننه په هيواد كي 
  .دي

ران مطيع اهللا گدغه راز له عالمه رشاد خپرندويي ټولني او 
روهيال څخه هم منونكى يم چي د دې اثر د دوهم چاپ چاري ئې 

  .په ښه توگه سر ته رسولي دي
ده چي  تنه داته سپارښ وروڼو پښتنو په شان مي خپلو پخوا د
 د پښتوآثارو د. خپاره كړئ آثار پرمختگ غواړئ، پښتو پښتو كه د

  .كيفيت پله هم ورسره درنه كوي لى داكميت زياتو
  

  په درنښت
  هوتك. م 

   كاناډا - اوكويل  
  ع۲۰۱۱فبروري  مه د ۶
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  د لوى خداى په نامه
  

$ pκš‰ r'‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ‾ΡÎ) / ä3≈oΨø) n= yz ÏiΒ 9� x.sŒ 4s\Ρé&uρ öΝä3≈ oΨù= yè y_ uρ $ \/θ ãè ä© 

Ÿ≅Í←!$ t7s% uρ (#þθ èùu‘$ yè tG Ï9 4 ¨βÎ) ö/ ä3 tΒ t�ò2 r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s) ø?r& 4 ¨βÎ) ©!$# îΛÎ= tã 

×��Î7yz ∩⊇⊂∪   ]۱۳: الحجرات[  

  

  د سر خبريلومړى چاپ  د
  

د پښتنو د نسبي شجرو او رواياتو په باب ښه ډېري څېړني   
 مخزن افغاني رانيولې بيا زما تر د هروي نعمت اهللا له. سوي دي

دغي ليكني پوري ټولو د دغي موضوع پر يوه يا بل اړخ خبري كړي 
په تېره بيا په دې وروستيو وختو كي په دې برخه كي ځيني . دي

ي دارواښاد سرمحقق درنې ليكني هم سوي دي چي په هغو ك
پوهاند دوكتور دوست شينواري،استاد محمدانور نوميالي او 

  .هللا تږي له خوا د ليكل سوو رسالو او كتابو يادونه الزمه دهحبيب ا
ما د پښتنو د ايتنيكي جوړښت او نسبي شجرو په باب له   

مجلې د دوهم او دريم ) ډېوې(اوږدې مودې څېړنه كړې ده چي د 
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دغه راز مي د ښاغلي پوهاند . ڼو كي خپره سوې هم دهگكال په 

 د دغو څېړنو لنډيز د دوكتور محمدحسن كاكړ د غوښتني له مخي
كي ) رڼا او دفاع(دوى له خوا په نوي تدوين او تاليف سوي كتاب 

انور نوميالي د يوه ليك په ترڅ كي زما  استاد محمد.هم خپور كړ
كاشكي مو : "دغه څېړنه خوښه كړې وه او راته كښلي ئې وه چي

د تېر كال په پاى كي زما ". خپلي څېړني سره شريكي كړي واى
ي زرين انځور او د پښتو ژبي پياوړي ليكوال ښاغلست ران دوگ

ه گړي اثر په توگراڅخه وغوښتل چي دغه څېړني كه د يوه ځان
د چاپ په برخه كي ئې ده په جرمني كي د . خپرې سي، ښه به وي

) ټټر(ر گي ځيگافغانستان د كلتوري ودي د ټولني په نمايند
 باندي له سره غور ما پر خپلو ياداښتو او خپرو سوو ليكنو. وټكاوه
ځيني سموني او زياتوني مي پكښې راوستې او په دغه اوسنۍ . وكړ

  .بڼه مي سره راغونډي كړې
درنو لوستونكو ته بايد عرض كړم چي زما دغه ليكنه د پښتنو   

ام دئ او گد نسبي شجرو بشپړه كره كتنه نه ده خو د هغې پر لور يو 
 برخه كي زه پر كږه تللى كه په دې. يو شمېر كُلي نتيجې پر بنا دي

  .يم، هيله لرم چي دوستان خپل نظر راڅخه ونه سپموي
  

  په درناوي
  محمدمعصوم هوتك

   كاناډا–ټورنټو 
  م۲۰۰۰ مى ۲۰
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  لومړى څپركى
  

  پښتانه څوك دي؟
  

   پټان– افغان –پښتون 
  

  : پښتون–الف 
د نړۍ د اولسونو په ټولۍ كي پښتون يو لرغونى قوم دئ چي د   
رو گلي دي، د سترو يرغلډېري سړې او تودې پر راغزمانې 

ې ليدلي او مقابلې يې ورسره كړي دي او تر ډېرو سختو تاړاكونه ئ
 كم  او بريالى راوتلى دئ، له تېرو زيات وازمويښتونو سرلوړى

و كلو راهيسي بيا دا قوم له يوه بنيادي ازمويښت سره مخامخ دېرش
دښمنانو ئې د تاريخ، ژبي او دئ چي ال تر اوسه هم پكښې والړ دئ، 

  .هويت د پايمالولو له پاره ناكام تالښونه كړي دي
له څلورمي هجري پېړۍ را وروسته مؤرخينو د پښتنو بيان په   
ند ډول كړى چي تفصيل به ئې وروسته راسي خو تر ميالد گڅر

نزدې يو زر و پنځه سوه كاله وړاندي موږ د هندي آرينو په ويدي 
پر نامه پېښېږو چي د زياترو كورنيو او ) كهتپ(سرودونو كي د 

معادله كلمه ده او زياتره ) پښت(بهرنيو پوهانو په نظر دغه كلمه د 
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  .ڼيگنوم له همدې كلمې څخه راوتلى ) پښتون(افغاني پوهان د 

چي په حقه سره )  ق م۴۸۴(مشهور يونانى مؤرخ هيرودوتس   
نو د بحث په ترڅ ټلى دئ، د هخامنشياگلقب ) د تاريخ د پالر(يې 

كي د شاوخوا سيمي د اوسېدونكو په باب بيان لري او د هغو د 
نوموړى . مشرانو نومونه راوړي، د كړو وړو په باره كي ئې ږغېږي

 په شان غشي لري Medes د ميديانو Ariansآرينان : "ليكي چي
ندهاريانو گد .  ته ورته ديBactriansخو نور وسايل ئې باختريانو 

  ".)1( باختريانو په شان ديجامې هم د
:  يادونه هم كوي او ليكيPactyesپه دې لړ كي د پكتيس   

اغوندي، محلي لېندۍ او نېزې له  )Cleaks)2پكتيس واسكټونه "
بل ځاى د كوچيانو بيان راووړي چي دى ورته .)3(رزويگځانو سره 

Sagartiansد دوى ژبه پارسيانو ته ورته ده خو : " وايي او ليكي
 ئې تر پارسيانو پكتيسانو ته نزدې دي، اته زره اسونه وسايل
  ".)4(لري
 تر لكه وړاندي وويل سوه، پكتيان Herodotsد هيرودتس   

) پښتانه( همدغه ننني ډېره وخته پوري د زياترو مؤرخينو په نظر

                                                 
دا .  انگرېزي ژباړه– مخ ۴۹۳،  گڼه66 –اووم فصل : د هيرودتس تاريخ) 1(

ياداښتونه پياوړي مؤرخ پوهاند دوكتور محمدحسن كاكړ رالېږلي دي چي مننه 
  .ورڅخه كوم

 يو ډول بې لستوڼو  جامې دي چي ارتي غاړي لري او ما Cloaksكالكس ) 2(
  .ورته مناسبه ژباړه وبلله) واسكټ(
  . مخ۴۹۳ گڼه، 6۷ –اووم فصل : هماغه اثر) 3(
  . مخ۴۹۷ گڼه، ۸۵اووم فصل، : غه اثرهما) 4(
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 لومړى ټوك –د تفصل له پاره اسالمي دايرة المعارف . (بلل كېدل

يرودتس دغه رانقل سوي روايت ه د ).ورئگبحث و) افغان( د –
 د ښورولى وو، سر تاييد دپه لړكي چي هغه ته ئې  پوهانو هغو دته 
"The Pathans "په ده  د .نوم مخي ته راځيمولف سراوالف كرو  د

مطابقت  سره )پختنو( هيرودتس پكتيس له اوسنيو پښتنو د نظر
دې كوچنوټي رسالې په لومړي چاپ كي خبره  د )هوتك( ا م.لري
اكاډميسن   كانديدارواښاد د .همدې ځاى پرې ايښې وه پر

هغه  تر"خبره ډېره ژوره اودقيقه ده چي وايي  نوميالي دا محمدانور
بشري تاريخ په سابقه كي په عمومي  قوم رابطه د ژبي او ځايه چي د

 څخه ليده كېږي چي يو له يوې خوا توگه تعقيب كېداى سي نو
 كلتوري او اجتماعي، تصادي،اق خپل اصلي قوم د ژبي د شمېر

 انكشاف په دليل له خپلي ايتنيكي محدودې څخه وتلي اوسياسي 
بېالبېل ايتنيكي هويتونه ئې په خپله حوزه كي راكښې ايستلي  نور
انكشاف  داسي ژبي په مخه راځي چي دغه راز ته بيا بل پلو خو .وي

له بل  ژبي نوم ئې يو د قوم نوم او ئې نه وي په برخه سوى بلكي د
له ) ژبنى جمعيت(په هم دې اساس ئې  سره تړلى پاته وي او

 د پښتنو د: وگ(، "مطابقت كوي سره بشپړ) ايتنيكي هويت(
له دې بيان څخه داسي نتيجه . )مخ۱۸ - تاريخ مبادي ټولنيز

په  ، ژبي تاريخ څېړيپښتو كه څوك داخيستل كېدالى سي چي 
نوي  اوس چي د . كوي تاريخ باندي تحقيقپر پښتنو دحقيقت كي 

له  هغو د ژبپوهني په برخه كي ښه مغزن پرمختگونه راغلي دي،
روښانه گونگ اړخونه هم  تاريك او تاريخ ډېر د پښتنو بركته د
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پكتويس په باب هم نوي  كي د هيرودتس د په هغو سوي او

عبدالرازق  ښاغلي ډاكټر د .برداشتونه رامنځ سوي دي تحليلونه او
 د او )Bailey(بيلي كېمبرج پروفيسور  قول دپهصاحب پالوال 
پكتيس او پښتون  هيرودتس د ستيرنه د مارگن پروفيسور اوسلو
 پالوال د ډاكټر. شك په سترگه كتلي دي مطابقت ته د نومو

 پر (Philology)فياللوجۍ  د" : بيلي له خولې ليكي چيپروفيسور
ه  سر(Pashtun) له پښتون (Paktues)اساس باندي پكتويس 

په مقايسوي توگه سره  (Pakhtun) پختون او ...پيوندېدالى نه سي
ل ۱۳۸۷  د– مجله كندهار: وگ(، "لهجوي شكل دئ نوى نوم او يو

 پالوال صاحب په دې باب د ډاكټر. )مخ۸ كال دريمه گڼه،
" پښتون"هم رااخيستى دئ چي  مارگنستيرنه هغه نظر پروفيسور

 كالسيك شكل رغونى اول" پختون" شمال ختيځي لهجې تر ئې د
  .بللى دئ

 صاحب هم په دغه باب د زيار مجاوراحمد دوكتور پوهاند
 ليكلي ئې دي چي د كړى دئ او تاييد مارگنستيرنه نظر فقيد

 پختون او تر لهجو ختيځو پښتو د ديځي لهجې پښتون اوجنوب لوې
 : ژبپوهني په رڼاكېپښتانه د او  پښتو:وگ(لرغونى برېښي،  پختو
   .)مخ۱۹۴

 اساس دا پاخه ژبني منطِق پر خورا پالوال صاحب د ډاكټر
هيرودتس پكتويس له  اوالف كرو ولي د خبره څېړلې ده چي سر

 روكِ د: "احب ليكيپالوال ص. پښتون سره معادل نوم گڼلى دئ
كوالى نه  منځ توپير تر /ش/ او/ ښ/  دچي دء و، لوى مشكل دا
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  دكه ده. ن كښلى دئ په شاپشتون  دپښتونكله ئې  سواى چي هر

 مارگنستيرنه سره ملگرتيا بيلي او به هم د دء فهم لرالى،/ ښ/
  .كړې واى
غوندي / ك/ هم د/ خ/ روكِ گريرسن او چي ترومپ، دا بل ال

سم  خو" پكتوى" او" پكتون" نو. پختون به ئې پكتون باله او ويله،
نه " پكتون" سوي نه دي چي دغه نوم دوى ځير... دم سره وايي

  .انگليسي ژبي تلفظ ئې داسي دئ تش د ئ،د
پوهېدل،  په توپير/ ش/او/ ښ/ بيلي چي د مارگنستيرنه او

كالسيك شاعران لكه  پښتو دوى په دې هم پوهېدلي ول چي د
صوبې په  پېښور نه د په بېله لهجه ږغېدل، نور رحمان او خوشحال،

   ." نوې بللې دهځكه ئې دغه لهجه وروستنۍ او نو. اوسنۍ لهجه
اساس داسي  پر اصولو معاصرو ژبپوهني د دله دې بيانه څخه 
هيرودتس پكتويس به له پختون كلمې سره  نتيجه راوزي چي د
 او سي لرالى،ه له پښتون سره مطابقت ن مگر ورته والى لري،

 پښتون كلمې نوى شكل دئ، په دې اساس نو څرنگه چي پختون د
 ني ونه گڼل سيشا له پښتون سره يو هيرودتس پكتويس بايد د

   .اودپښتون دنامه ريښه بايدبل ځاى ولټول سي
اوښتون  پختون د پښتون او صاحب د زيار دوكتور پوهاند

 ... ":ې كښلى ديبيان په ترڅ كي ئ د جريان بيان كړى دئ او
فونېتيكي قانون سره سم له  له خپل اړوند )پښتو( او) پښتون(

 څخه - parsawa– اپرسو  او- parswana - پرسوانا بڼو مخنيو
په  وروسته دغه دواړي بڼې بيا پښتو ته رااوړي، را پښتون او
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 كې په ختيزه پښتو  او-paxto– او -paxtun – كې منځنۍ پښتو

-  ۱۹۳" ( ته رااوړي-paxto– پختو  او-  paxtun –پختون 
  .)مخونه۱۹۴

 - ۴۲۵( هېرودت د ":صاحب ورپسې زياتوي زيار دوكتور
 جغرافيايي - له ټول تاريخي  پكتهاويدي پكتويس يا) ز۴۸۵

له مخي  آرونو ژبنيو دغو زبات سره سره له پښتو او پښتون سره د
پخوانۍ بڼې  ځاى ئې پرسوا او پرسوانا پر اړخ لگوالى نه شي او

  ).مخ۲۳۰(، ..."باوري برېښي
پښتون   له پختون،وخت يو چي پوهانوهيرودتس پكتويس  د
 اوس چي د. مشخص تحليل ووهغه وخت  د دا شان باله، سره يو
 اصل و د پښتنو اساس د پر اصولو ساينټفيكو ژبپوهني د پښتو

له پكتويس  نو نور  ميدان ته راوتلي دي،ئېمنشاء په باب نوي نظر
  .لريه ن علمي تاداوگوياپښتون كلمې تړل  سره د

د پښتنو اصلي ټاټوبى يوه پراخه سيمه وه چي د ننني 
د پاكستان شمال شرقي خواوي پكښي افغانستان زياتره برخي او 

د تاريخ . وو) روه(د دې پراخي اورشو پخوانى نوم . شاملي وې
هغو سيمو ته ويل كېده چي له سواته ) روه(فرشته د بيان له مخي 

نيولې د سيوۍ تر ښاره او له حسن ابدال څخه تر كابل و كندهار 
نني ن(پولي له ايلمن ) روه(رياض المحبت د . پوري غزېدلي وې

څخه تر قشقار پوري، له براهوي بلوچستان څخه تر ) هلمند
كي د اصلي ) روه(ويا په دې ډول په گ. كشمير پوري ښودلي دي
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له تاريخي اسنادو څخه داسي . )1(افغانستان ټولي سيمي شاملي وې

ښكاري چي پښتانه د اسالم په اوايلو كي له بادغيس او هراته نيولې 
ندهارا او د گ دغه راز له زابلستان، بيا د غور تر غرو پوري او

ختيځي پښتونخوا په غرنيو سيمو كي مېشته ول او هغه د خوشحال 
په پښتو . وو)  كندهار لم يې دمغار كيهوريسر يې (خان خبره 

اشرف خان . يادونه ډېره سوې ده) روه(كالسيك ادب كي د 
  :هجري وايي

  قاصدان له روهه نه راځي مدت شو
  وي منت يې تم دىالم باد را رســس

  :كاظم خان شيدا وايي  
  اريــپه هندي ادا يې وكړې په ما چ

  زه شيدا په زړه ساده د روه افغان يم
په معاصرو غيرپښتنو مؤرخينو كي ارواښاد مير محمدصديق   
اول ټوك په ) افغانستان در پنج قرن اخير( د خپل كتاب گفرهن

ه الندي يو لړ تر نام) افغان، پشتون و پتهان(دريم باب كي د 
. كمونه يې سر نه سره خوريمطالب راغونډ كړي دي چي زياتره ح

كلمات پشتو و پشتون كه افغانها بر زبان و قوم خود " :دى ليكي
 تنها در محاورۀ زبانى بين مردم هفدهماطالق ميكند تا سدۀ 
تر دغه عبارت ". به نظر نرسيده استكتبى معمول بود و در آثار 
افغان، پشتون و (و هر سه كلمه "...  :ته ليكييوولس كرښي وروس

                                                 
 افغان، افغانستان و افغانها و تشكيل دولت – پوهاند ډاكټر محمد حسن –كاكړ ) 1(

  .م۱۹۸۸ – مخ، پېښور ۱۳: در هندوستان، فارس و افغانستان
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از سدۀ شانزدهم به بعد در كتابت راه يافته و ) هوتك.  م–پتهان 
او تر دې بيان اته ويشت كرښي ". واحد به كار رفته استمعنى در 

اكثر مورخان، محل رهايش نخستين پشتونها : "وروسته بيا ليكي
در غرب رودخانۀ سند را كوههاى سليمان و سرزمينهاى مجاور آن 

ذار بودن اراضى و نظام قبيله گشمرده اند كه در آنجا به علت دشوار
ازينجاست . ى ميكردندگاى، به شكل منزوى و نيمه مستقل زند

كه در نبشته هاى دورۀ اسالمى تا هجوم مغوالن بجز اشارات 
ى ايشان به نظر گى زندگونگتفصيل بيشترى دربارۀ چ... مختصر 

.  م–پشتونها (ولين شرح تفصيلى راجع به ايشان ا. نمى خورد
در خارج آن خطه در تاريخنامۀ هرات سيف بن محمد ) هوتك

 تاليف شده در اوايل سدۀ چهاردهم ميالدىهروى آمده است كه 
يو ځاى تر ). هوتك.  م–پر كلماتو تاكيد زما دئ " (است

يوازي د خلكو په ژبنيو ) پشتو و پشتون(اوولسمي پېړۍ پوري 
محاورو كي معمولي كلمې بولي او بل ځاى بيا په خپله د دغو كلمو 
ليكل سوي مثالونه تر خپل دمخني حكم دوې پېړۍ وړاندي 

  زه نه پوهېږم چي دغه تناقض بايد څه راز تعبير سي؟. راوړي
  : افغان–ب 

. په نامه بللي دي) افغان(پښتانه په مجموع كي نورو اقوامو د   
د افغان كلمې په .  او خپله ژبه پښتو بوليدوى خپل ځانونه پښتانه

ځينو د مهاباراته اسواكا . باب پوهانو بېالبېل نظرونه وركړي دي
Asvakaندهارا سيمي ته منسوبه گاسواكا د .  ته نزدې بللې ده

ځينو د سانسكريت له . كلمه ده چي د آس د سپرليو معنا وركوي
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ئې د سورليو ڼلې ده چي معنا گاسواغانه څخه راپيداسوې كلمه 

په دې ډول وينو چي افغان هم د . دئ) سرزمين سواران(ټاټوبى 
ځيني څېړونكي بيا د اېران د نقش . )1(خلكو او هم د سيمي نوم دئ
) افغان(له پاره ) انگاو(يا ) انگاب(رستم په كتيبه كي د راغلي 

داسي نظر هم سته چي اغوان په ارمني ژبه . )2( بوليلډېر ښه معاد
 اوسېدونكو ته ويل كېده او دا نوم پښتنو ته د ارمني كي د غرو

البته په ارمني ژبه كي اغوان د . )3(اونډيانو له خوا وركړه سوى دئگ
غرو اوسېدونكو ته وايي خو دا چي دا نوم دي په خاص ډول د 

د زيات . (افغانانو له پاره استعمال سوى وي، نوره څېړنه غواړي
 د پوهاند دوكتور حبيب اهللا تږي –پښتانه : ورئگتفصيل له پاره و

  ). مخونه۵۴ – ۵۳ –اثر 
په اسالمي عصر كي به حدودالعالم لومړنى كتاب وي چي د   

د ارواښاد عالمه حبيبي په )  ق۳۷۲(افغان نوم ئې ياد كړى دئ 
په هغه ځاى كي چي د پښتونخوا ښارونه "قول د حدودالعالم مولف 

ول او بڼيهار نومو ځايو كي ردېز، لغمان او نور ذكر كوي په سگلكه 
نه ښيي او داسي ښكاري چي پښتانه په ښارو كي گد افغانانو استو

 تر دې يادوني وروسته نو د عالمه ابو ".)4(هم اوسېده او مشهور وو
شاعرانو ډون د غزنوي دورې د ځينو ليكوالو او گريحان البيروني په 

د غزني د دربار . سوپه آثارو كي د افغان او افغانانو بيانونه موندالى 
                                                 

  . مخونه۱۷ – ۱6: هماغه اثر) 1(
  . مخ۵۲:  پښتانه– پوهاند دوكتور حبيب اهللا –تږى ) 2(
  . مخ۱۵...:  افغان –هاند ډاكټر محمد حسن  پو–كاكړ ) 3(
  . ش۱۳۴۲ مخ، ۱۵ –دوهم ټوك :  پوهاند عبدالحى، د پښتو ادبياتو تاريخ–حبيبي ) 4(
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  :شاعر فرخي له نن څخه څه دپاسه زر كاله مخكي ويلي دي

  ونـــــۀ شـــــل افغانيـــــان دوپـــــره و تيـــــز گب
  چو دسته بـسته بهـم تيرهـاى بـى سـوفار        

  

د ) اهگدشت خر(فردوسي په شهنامه كي زابل ته نزدې د   
اوسېدونكو په باب ډېري خبري لري چي تفصيل به ئې وروسته 

  :دى وايي. ولولئ
ــي ــژوه  گن چن ــان دانــش پ   فــت دهق

  روهگـ مر اين داسـتان را از پيـشين         
  كه نزديك زابـل بـه سـه روزه راه          
  يكى كوه بـد، سركـشيده بـه مـاه         

  اه بـود  گـ بيك سوى او دشـت خر     
ــود  گــد   ر دشــت زى هنــدوان راه ب

  نشـسته دران دشـت بـسيار كـوچ    
  زاوغــان و الچــين و كــرد و بلــوچ  

  

 ۷۱۸: تاليف(تر دې را وروسته نو د سيفي هروي تاريخنامه   
نومونه يې ) افغانستان(او ) افغان(هغه اثر دئ چي د )  هجري۷۲۱ –

ټول ) افغانستان(نوموړي مولف د هغه وخت د . په پېخر راوړي دي
  .)1(بللي دي) افغانان(ړي ال هم گغير پښتانه و

رهاري په گ ستر مخالف اخوند دروېزه ننگد روښاني غورځن  
د . حتى افغانستان يادونه كړې دهاو ) افغان(مخزن االسالم كي د 
الحاصل هر كه ميخواهد خود را از بالى : "ده خپله وينا داسي ده

                                                 
  . مخ۵۷:  پښتانه– پوهاند دوكتور حبيب اهللا –تږى ) 1(
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هدارد و در اسالم ثابت باشند و در كفر نه افتند، از گهر دو جهان ن

پيران اين زمانه احتراز بكنند و مريد نشوند و اال همچنان احوال او 
ن ايام اكثر هر كه از را پيش خواهد آمد چنانكه ديده مى شود دري

افغانستان و باليى كه درآمده است از پيرى و مريدى درآمده 
  ".)1(است
نوم په خپل كالم ) افغان(د پښتو ژبي پخوانيو شاعرانو هم د   

  :خوشحال خټك وايي. كي راوړى دئ
   مــــي وتړلــــه تـــــوره  گد افغــــان پــــه ننــــ   

  يــالى د زمــانې خوشــحال خټــك يــم  گنن
  

  :رحمان بابا وايي  
  ر د افغانــــانو معطــــر شــــي  چــــي كــــشو 

  د هــر بيــت مــصرع مــي زلفــي د خوبــان كــړې
  

  :كاظم خان شيدا وايي  
  پــه هنــدي ادا يــې وكـــړې پــه مــا چـــاري     
ــم   ــان يـ ــاده د روه افغـ ــه زړه سـ ــيدا پـ   زه شـ

  

د شلمي پېړۍ په سر كي د افغان نوم له افغاني ملت سره د   
رينو زياترو منو. ميني او په افغانيت باندي د وياړلو يوه نخښه سوه

دې نامه نو نور يوازي . لقب هم كيښ) افغان(له خپلو نومونو سره د 
  .د پښتنو تمثيل نه كاوه، بلكي د هر افغاني تبعه له پاره كارېدله

له څه مودې راهيسي په خارج كي ځيني افغاني نشرات د   
بېخونده او مضره كلمه كاروي ) افغانستاني(اېرانيانو په پيروۍ د 

                                                 
  . ق۱۳۰۰ – مخ، دهلي ۲۰۷: اخوند دروېزه، مخزن االسالم) 1(
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زما په فكر د .  افغانيت مفهوم نه افاده كويچي په هيڅ صورت د

  . وياړلي صفت ته زيانمن تمام سيدغي كلمې رواج به د افغانيت
لكه مخكي چي مي وويل د افغان نوم پښتنو ته نورو وركړى   

دئ خو وروسته يې د پښتنو ليكوالو او شاعرانو په ليكنه او كالم كي 
سته چي د بل چا له په نړۍ كي نور قومونه هم . (رواج موندلى دئ

ويل كېږي . خوا وركړه سوى نوم ئې تر خپل نامه ډېر عام سوى وي
نوم د سلټيانو له خوا وركړه سوى دئ او د ] جرمن[چي المانيانو ته د 
خو پښتنو . )1 ()ډېر عام او تاريخي سو] دويچن[دوى تر خپل نامه 

د له ځانو ته تل پښتون ويلي دي او له پښتونولۍ څخه ئې د خپل ژون
  .ه كار اخيستى دئ او اخلي ئېگپاره د يوه وياړلي اجتماعي قانون په تو

  : پټهان–ج 
دا لقب د هند . لقب هم وركړه سوى دئ) پټهان(پښتنو ته د   

تر ايجاد . په پراخه سيمه كي منځته راغلى او پسې عام سوى دئ
. وروسته ئې د ريښې معلومولو له پاره راز راز توجيهات سوي دي

زن افغاني او  له هغه وروسته په ځينو هغو آثارو كي چي د په مخ
اوښتى شكل بلل سوى ) بطان(مخزن اغېزه پر پرته ده، پټهان د 

دئ او پر زيات سوي دي چي دا لقب د آنحضرت صلى اهللا عليه 
بطان يې د . وسلم له خوا قيس عبدالرشيد ته وركړه سوى دئ

ر د پټهان د نامه ريښه په د ځينو په نظ. )2(بېړۍ د مال تير بللى دئ

                                                 
  .م۱۹۹۷ – مخ، مسكو ۳۳:  ټولنيز تاريخ مبادي د پښتنو د– محمدانور –نوميالى ) 1(
دا مطلب په خالصة االنساب، تواريخ خورشيد جهان، پښتانه د تاريخ په رڼا كښي ) 2(

  .او ځينو نورو كتابو كي راغلى دئ
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: فرشته ليكي. هند كي د پښتنو له لومړني ټاټوبي سره تړلې ده

پښتانه چي د غور له غرونو څخه د هند سيمو ته ولېږدېدل، د بهار 
هنديانو په پټنه كي د هغوى د مېشته . ايالت په پټنه كي يې واړول

 پوه مشهور ناروېژي ختيځ. )1(كېدو له امله هغوى پټهانان وبلل
ريښه دخيله )  پښتان–پښتانه (نسترن په پټهان كي د گمار
د پټهان توجيه چي هر راز وي، زما د څېړني موضوع نه ده . )2(بولي

خو دونه ويالى سم چي دا نوم په هند كي ايجاد سوى دئ او د 
حقيقت دا دئ چي پښتون، افغان، . پښتنو آثارو ته ئې الره كړې ده

  :شاعر وايي. ونه ديپټهان د يوه قوم درې نوم
  اســمانه ښــه ئــې واوره پــه وازكــومي درتــه وايــم 
  فغــان پــښتون پټــان دى يــو مفهــوم يــوه نامــه ده  
  ښايــست حــسن ښــكال ټولــه د مينــي تعــابير دي 
  تـــــوپير دى د الفـــــاظو مـــــسمى ټولـــــه يـــــوه ده    

  

  : پښتو-د
لكه د افغان نوم چي د غير پښتنو له . ده) پښتو(د پښتنو ژبه   

ړه سوى دئ، دغه راز غيرپښتانه  اقوام پښتو خوا دې قوم ته ورك
دا نوم همدا اوس د تاجكو، هزاره وو، اوزبكو . وايي) افغاني(ژبي ته 

په . او نور سره وروڼو قومونو په عوامو كي د پښتو له پاره كارېږي
پښتو ادبياتو كي د پښتو له پاره د افغاني نوم راوړلو ډېري پخوانۍ 

                                                 
  . پېښور- مخ۱۰۴:  پښتانه د تاريخ په رڼا كښي–ظفر كاكاخېل ) 1(
 د استاد عبدالحي – ترجمه د دوكتور روهان فرهادي: تاريخ تلفظ صرف پښتو) 2(

  .م۱۹۷۷ – مخ، كابل ۲۱۱ لومړى ټوك، –حبيبي له تعليقاتو سره 
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  : مبلغ شاعر دولت لواڼى واييد روښاني افكارو. ې ستهگبېل

  افغاني لفظ مشكل و لوست كوېښ نه شـه        
  ورتـــه وشـــوه كننـــده ديـــارلس حرفونـــه    

  

 د نړۍ د زياترو. له افغاني لفظ څخه ئې مراد پښتو ژبه ده  
آريايي ژبه ده چي د هندواروپايي ژبو د پوهانو په عقيده، پښتو يوه 
د پټي . تړلې دهي د اوستا په ښاخ پوري گكورنۍ د هندوارياني څان

خزانې د روايت له مخي ئې د ادبي آثارو څركونه د هجرت په 
  .دوهمه پېړۍ كي ليدالى سو

اوس پښتو ژبه د يوه ژوندي قوم ژبه ده، چي د نوي او معاصر   
ادب ټولو اصنافو ته ئې په خپله لمن كي ځاى وركړى دئ او د چا 

  ".د سياالنو سياله ژبه ده"خبره 
رو گي د ځينو كسانو له خولې اورو چي د ملپه دې شپو ورځو ك  

ملتو په كومه خپرونه كي ويل سوي چي په يويشتمه پېړۍ كي د 
. نړۍ ځيني ژبي له منځه تلونكي دي او پښتو هم پكښې شامله ده

رو ملتو د دغي خپروني د گما ته دا خبره معلومه نه ده چي د مل
ه ځايه چي د ژبو د تر كوم. ليكوال استناد به پر كومو داليلو والړ وو

په نړۍ كي موږ .  و ژوند مسئله ده نو دا يوه نوې خبره نه دهگمر
لكه د ژبو زېږېدل چي ليدلي دي دغه راز مو د ژبو مړينه هم ليدلې 

  له پاره زه هيڅ راز توجيهي داليل نهگخو د پښتو ژبي د مر. ده
ي ړي خبرگتو مليونو په شاوخوا كي وپه دې ژبه باندي د شپې. وينم
ې په پښتو كي گد نړۍ د تقريباً ټولو ادبي ژانرونو بېل. كوي

موندالى سو او له نړيوال ادبي بهېر سره د دې ژبي د اوږه پر اوږه 
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خو . كه څوك وايي چي دا يون سوكه دئ، وي به. يون شاهد يو

همدا سوكه يون د دې حقيقت ښكارندوى دئ چي پښتو ژبه په 
پاته سوه د ژبي د .  وړتيا لريگخپل ذات كي له دغه يون سره د ت
دا حقيقت بايد موږ ومنو چي نننۍ . بدلون و پشپړتيا و تكامل خبره

پښتو د روښاني عصر له پښتو سره هم د شكل له مخي او هم د 
د راتلونكو پېړيو پښتو به په هغه . محتوى له رويه توپير لري

ي له خوبه راويښ سي، تر گصورت كي چي په خپله پښتانه د مر
خو دا كار بايد د ژبي د . ننۍ پښتو ډېره بډايه او متكامله وين

د پښتو ژوند د پښتانه له ژونده سره . ه تعبير نه سيگمړيني په تو
  .)1(كه پښتون ژوندى وو دا به ژوندۍ وي. تړلى دئ

                                                 
جوړ سوى وو او ) عالمي كانفرنس(م كال د پښتو ۱۹۹۱په كوټه بلوچستان كي په ) 1(

د غونډي د مقالو مجموعه چاپ . تر څلوېښتو زياتي مقالې پكښې لوستل سوي وې
د دغي غونډي يوه برخه وال په خپله . ښې ديسوې هم ده چي ښه د خوند مطالب پك

مقاله كي غوښتي دي ثابته كړي چي پښتو ژبه نوره ژوندۍ نه سي پاتېدالى او 
دا خو د ليكوال نظر وو، چي د احترام وړ دئ خو ما ته د حيرانتيا ځاى ! هرومرو به مري
م هم مضمون ليكوال ته انعا) دلخراشه(په پاى كي د دغه ) كانفرنس(دا دئ چي د 
  !وركړه سو
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  دوهم څپركى
  

  د پښتنو اصل و نسب
  

  :يليت نظريهئد پښتنو د بني اسرا
خه كي چي د پوهانو نظرونه بېالبېل لكه د پښتنو د نامه په بر  

دي، دغه راز د پښتنو د اصل و نسب په باب هم راز راز خبري سوي 
چا د بني اسراييلو د وركو قبيلو بقايا بللي، چا قبطيان، چا . دي

ليكلي اسناد ښيي . ڼلي ديگارمنيان، چا بيا تاتار او ځينو نور څه 
هجري پېړۍ په چي دې موضوع ته د لومړي ځل له پاره د زرمي 

ير د دربار گد مغول جهان. شاوخوا كي منظم كار پيل سوى دى
منشي خواجه نعمت اهللا هروي نورزي د نواب خان جهان خان لودي 

مخزن (په سپارښتنه او د سمانا د حاكم هيبت خان په مرسته د 
په دې .  هجري قمري كي وكيښ۱۰۲۰په نامه يو كتاب په ) افغاني

صل و نسب په باب مفصله څېړنه سوې ده او كتاب كي د پښتنو د ا
د پښتنو قبيلو د روايتي شجرو چارټونه ترتيب سوي دي او په دې 

دمخه تر . ه ثبت سوي ديگبرخه كي شفاهي روايتونه په ليكلې تو
دې چي د پښتنو د اصل و نسب په باب د مخزن افغاني روايتونه 
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 ئې درنو بيان كړم ما ته دا غوره ايسي چي دغه كتاب او مؤلف

  .لوستونكو ته وروپېژنم
  

  :مخزن افغاني
 هـ ق كال كښل سوى ۱۰۲۰ قلم په د نورزي نعمت اهللا هروي په  
د خواجه حبيب اهللا هروي زوى دئ، وايي چي نعمت اهللا هروي  .دئ

له ) جالل الدين محمداكبر(خواجه حبيب اهللا هروي د اكبر پاچا 
محكمه كي خدمت  كاله ئې په شاهي ۳۵درباريانو څخه وو او 

ډاكټر محمدبشير حسين د اكبرنامې په حواله ليكي چي . كړى دئ
دا سړى هماغه حاجي حبيب اهللا كاشي دئ چي د اكبر په درباريانو 

وا ته گله اكبر سره په يوه تجارتي هيات كي . كي منلى شخص وو
هـ ق كي د ځينو خوراكي موادو د ۹۹۱كله چي اكبر په . هم تللى وو
لي په خاطر يو لړ تدبيرونه ونيول همدغه حبيب اهللا ئې واگبيو د ج
 حبيب اهللا د .)1(ه ودراوهگران په توگباندي د ن) شكره(پر بوره 

ره كي مړ سوى گ هجري قمري كال په ا۱۰۰۳اكبرنامې له قوله په 
  .دئ
د نورزي نعمت اهللا د ژوند په باب چي څه مواد په الس كي لرو   

اني له سريزي او متن څخه په الس هغه زياتره د ده د مخزن افغ
ره يا د گندېږي چي نوموړى په اگراغلي دي او له هغه څخه څر

د وړوكتوب د زده . هندوستان په كوم بل ښار كي زېږېدلى دئ

                                                 
 د –) اردو ژباړونكى ئې ډاكټر محمدبشير حسين دئ(اردو ژباړه : مخزن افغاني) 1(

  .م۱۹۷۸ مخ، ۱۳سريزي 
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 هـ ق ۹۹۳كړي په باب ئې په څه نه يو خبر خو دومره پوهېږو چي په 
خانخانان . كي د عبدالرحيم خان خانان د كتب خاني ناظم وو

كله چي تر اكبر .  ووبدالرحيم د جالل الدين اكبر سپه ساالرع
په نامه پر تخت كښېنوست ) يرگجهان(وروسته شهزاده سليم د 

يوولس كاله ئې . ه وټاكهگنعمت اهللا ئې د منشي په تو)  هـ ق۱۰۱۴(
. خدمت وكړ او وروسته ئې د خانجهان لودي  مالزمت ته مال وتړله

نعمت . ه ډېر باور درلودگرور په توخانجهان ورباندي د پښتانه و
 ۱۰۱۸رى وو، چي په گاهللا له خانجهان لودي سره په هغه سفر كي مل

په دې . هـ ق كال ئې د مرهټه وو د ارامولو په خاطر دكن ته كړى وو
سفر كي نعمت اهللا له يو بل درانه پښتون هيبت خان كاكړ سره 

و مرسته وه لوي اگد همدغه هيبت خان كاكړ پېژند. پېژندلي دي
هيبت . ى نعمت اهللا ئې د مخزن افغاني پر كښلو بريالى كړچي نورز

رى وو او د هغه د ژوند ډېر گخان كاكړ د خانجهان لودي نژدې مل
ده له نعمت اهللا نورزي سره د پښتنو د . ند ولگحاالت ورته څر

ژوند و ژواك، اصل و نسب په معلومولو كي ډېره مرسته وكړه او 
د  مخزن افغاني په پاى كي چي د هيبت خان كاكړ ويل كېږي چي د

هغه د ده په خپل قلم پر زيات پالر و نيكه حاالت بيان سوي دي،
بايد وويل سي چي د مخزن په كښلو كي تر ټولو زيات د . سوي دي

خان جهان لودي هڅونه او تشويق ډېر اغېزمن وو او ځيني 
  .)1(وليڅېړونكي د دې كتاب د ليكلو اصلي مشوق خان جهان ب

د دېوان . نعمت اهللا هروي نورزى د فارسي ژبي شاعر هم وو  

                                                 
  . مخ، كابل۱۷۰ لومړى ټوك، –پښتو ژباړه :  حيات افغاني–محمد حيات خان ) 1(
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. څرك ئې نسته خو په مخزن افغاني كي ئې يو دوه شعره راغلي دي
دغه راز په مخزن افغاني كي د پښتو شعرو سته والى د دې خبري 
دليل كېداى سي چي نعمت اهللا په پښتو ژبه پوهېدى كه څه هم په 

و لوى سوى وو خو خپله مورنۍ ژبه ئې هندوستان كي زېږېدلى ا
  .زده وه
مخزن افغاني يوه دېباچه او مقدمه لري ورپسې په اووه بابه او   

خاتمه كي كتاب پاى ته رسېږي هر باب او خاتمه ئې بيا پر بېلو 
د كتاب د خاتمې په درو فصلونو كي ئې د . بېلو فصلونو وېشلې ده

 مشهورو صوفيانو حاالت سړه بنو، بېټنو او غرغښتو په قبيلو كي د
دا . (كتاب په لوى سر كي د پښتنو اصل و نسب څېړي. راوړي دي

برخه ئې اوس د انسابو پوهانو په نزد د منلو وړ نه ده ځكه پښتانه بني 
بيا د لوديانو او سوريانو حاالت بيانوي او ) اسرايلو ته منسوبوي؟

ې خبري كه تر د. ورپسې د خان جهان لودي د ژوند كارنامې ليكي
ورتېر سو چي د پښتنو د اصل و نسب په باب ئې ناسم او له ځانه 
جوړ سوي نظرونه راوړي دي نور نو مخزن افغاني په هند كي د 

  .ټور اثر دئگپښتنو ستانه وو په باب ډېر 
ړتياوي به د نوموړي اثر د اردو گد دې كتاب ځيني ځان  

ڼه ئې دا ده گښېتر ټولو لومړۍ . ژباړونكي له خولې دلته رانقل كړو
چي مصنف د پښتنو د حسب و نسب شجرې د لومړي ځل له پاره 

ل كتاب كي په دومره غونډي كړي دي چي د تاريخ په كوم برا
  .تفصيل نه دي بيان سوي

د خان جهان لودي د حاالتو او فتوحاتو بيان ئې ډېر مستند او   
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ونو د باور وړ دئ ځكه د كتاب ليكونكي ډېر كلونه او په ډېرو كار

  .رى ووگكي د هغه مل
تاريخ (د سوري شېرشاه د سترو كارنامو بيان كه څه هم په   

ر د مخزن گكي راغلى دئ م) اقعات مشتاقيو(او ) شېرشاهي
افغاني معلومات بايد يو داسي اضافت وبولو چي د هغه په مرسته 

په دې .  پېژندالى سود شېرشاه ستر شخصيت نور هم ښه تراموږ 
  .ومات ثقه او مستند ديبرخه كي ئې معل

ړتيا ال دا ده چي د لوديانو او سوريانو گد دې كتاب يوه بله ځان  
  .د زمانې بيان ئې له عقله ليري نكلو او افسانو څخه رابيل كړى دئ

د كتاب په خاتمه كي چي د پښتنو ستانه وو او د خداى د   
ځيني داسي كسان ،دوستانو كوم معلومات راغونډ سوي دي

  . چي په نورو ماخذونو كي ئې څرك نه لروموندالى سو
تر مخزن افغاني وړاندي موږ پر همدې موضوع باندي په دغه   

د پوهاند دوكتور حبيب اهللا تږي . كم او كيف كوم منظم اثر نه لرو
تر ټولو پخوانى ليكلى سند دئ ) آيين اكبري(په قول د ابوالفضل 

آيين اكبري په . )1(چي د پښتنو د سترو قبايلو يادونه ئې كړې ده
نوموړى پوهاند په دې .  كلونو كي ليكل سوى دئ۱۵۹۸ – ۱۵۹۷

رهاري د تذكرة االبرار واالشرار روايت هم گباب د اخوند دروېزه نن
ما ته د تذكرة االبرار واالشرار او مخزن افغاني ليكني . رانقلوي

رزي چي د اخوند گهمزولي ښكاري او داسي مي ال هم په زړه كي را
د نعمت ). واهللا اعلم(ه ماخذ دي د نعمت اهللا هروي اثر وي دروېز

                                                 
  . مخ۲:  پښتانه– پوهاند دوكتور حبيب اهللا –تږى ) 1(
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دئ او د مولف ) ابتكار(اهللا هروي زيار په خپل وخت كي يو نوښت 

  .او همكارانو هڅه ئې د ستايني وړ ده
د مخزن افغاني د روايتو له مخي پښتانه بني اسراييل دي او   

. يڼل سوي دگله نسله ) طالوت(په بني اسراييلو كي د ساول 
ساول د حضرت يعقوب عليه السالم په دوولسو زامنو كي د ابن 

وايي ساول د حضرت اسماعيل عليه . يمين  له اوالدې څخه وو
ې ول چي دوه زامن ئ.  بني اسرايلو پاچا ووالسالم په زمانه كي د

نومېدل، لور ئې د حضرت داود مېرمن وه، برخيا ) برخيا(او ) ارميا(
ي سپه ساالر وو د ارميا م وزير او ارميائ داود عليه السالد حضرت

زوى افغنه نومېدى چي د حضرت سليمان عليه السالم ساالر وو او 
افغنه . د برخيا د زوى نوم اصف وو چي د وزارت منصب ئې درلود

د حضرت . ته خداى څلوېښت زامن وركړل او اصف تته اتلس
ده له اوال)  اصف–افغنه (سليمان د وفات پر وخت د دې وروڼو 

يلو كي ئې ئدومره پياوړې قبيله جوړه سوه چي په ټولو بني اسرا
  .سارى نه وو

يلو د حضرت سليمان عليه السالم تر ئوايي چي بني اسرا  
خداى د بابل پاچا . وفات وروسته د خداى نافرمانۍ ته مال وتړله

يلو ځيني قبيلې حجاز ته او ئپر مسلط كړ او د بني اسرا) بخت نصر(
يلو ئ مهاجري سوې حجاز ته د مهاجرو بني اسراځيني غور ته

وروستى مشر خالد بن وليد دئ چي د ځينو پښتنو مورنى نيكه بلل 
  .يلو متاخر سړى قيس دئئسوى دئ او د غور د بني اسرا

د مخزن افغاني دغه روايت د ټولو هغو آثارو له پاره د يوه قوي   
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ريخ تا. ماخذ حيثيت لري چي په دې برخه كي ليكل سوي دي

مرصع، خالصة االنساب، صولت افغاني، شوكت افغاني، توزك 
افغاني، تواريخ خورشيد جهان، د پښتنو تاريخ او نورو د مخزن 

دغه راز يو شمېر لوېديځو مولفينو . افغاني محتويات اخيستي دي
په غربي . هم د مخزن افغاني پر روايتو تكيه كړې او منلي ئې دي

ټيك ټولني مشر سرويليام جونز اال د ايشيگڅېړونكو كي د بن
William Jones الكساندر برنس ،Alexander Burnes ويليام ،

 Charles، چارلس مېسن William Moorcroftموكرافټ 

Masson جورج روز ،G. H. Rose والټر بيليو ،H. W. Bellew او 
يليت د  د پښتنو د بني اسرائH. G. Ravertyهنري جورج راورټي 

ي او په دوى كي جورج روز د دغي نظريې د خورا نظريې پلويان د
د ده د حكمونو په باب به وروسته . (جدي مدافعينو څخه دئ

 Mountstuartپه مقابل كي منسټوارټ الفنسټن ). وږغېږو

Elphinston جان ملكم ،John Malcolm او برنارډ ډورن Bernard 

Dorn دغو د( ئې بيا كلك مخالفين دي او پښتانه ارياييان بولي 
څېړونكو د نظرياتو له پاره د ښاغلي پوهاند دوكتور حبيب اهللا تږي 

لوستل له لوستونكو سره فوق العاده مرسته ] پښتانه[د درانه اثر 
  ).كوي
په پښتنو ليكوالو كي ښاغليل خان روشن خان د دغي نظريې   

په دې برخه كي د ده د مشهور اثر اردو . په مالتړ ډېر څه ليكلي دي
  . دئ)  پټهانون كى اصليت اور انكى تاريخ–ره تذك(نوم 
د دغي نظريې له مخي د حضرت محمد صلى اهللا عليه وسلم   
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په ژوند كي حضرت خالد ابن وليد رضي اهللا عنه خپل هغه تربرونه 

د غور پښتنو د . چي په غور كي اوسېدل، د اسالم دين ته راوبلل
دغه وفد . همدينې منورې ته ولېږ) هگجر(قيس په مشري يو وفد 

. هورې د اسالم مقدس دين ومانه او په ايمان مشرف سول
آنحضرت صلى اهللا عليه وسلم پر قيس باندي د عبدالرشيد نوم 

قيس عبدالرشيد د مكې د فتح په غزا كي برخه . كښېښوو
لقب ) بطان(ي كارنامو په وجه ئې د گواخيستله او د خپلو جن

قيس له .  په نكاح كړهحضرت خالد خپله لور بي بي ساره. اټهگو
خپلو يارانو سره غور ته ستون سو او د اسالم ددين تبليغ ئې پيل 

د همدې نظريې اغېزه د مال .  ق كي مړ سو۴۱ ق يا ۴۰په . كړ
  .عبدالباقي افغان كندهاري په دې الندي بيتونو كي ليدل كېږي

  پټان قيس عبدالرشيد زموږ بابا نومونې درې
   له مشركه شو راپرېد وحدت پياله يې نوش كړه

  زه د ده تر لبو جار سم د حبيب خپړ يې مچ كړ
  اوالده يې بهره مند سوه د اباوو دين يې پوچ كړ

  

  )1 ()هـ ق۱۴۰۸پنځم مخ، : جباتتهذيب الوا(                                                                           

  
  قيس څوك وو؟

ي له مخي او په پښتنو كي د يوې د مخزن افغاني د ليكن  
مسلطي عنعنې له رويه، قيس د اسالم د مقدس دين د بعثت پر 

                                                 
ځوس كاله مخكي د لومړي ځل له پاره له خپلي مور څخه  دا بيت ما څه دپاسه پن) 1(

  .اورېدلى وو
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د اسالم تر منلو او له آنحضرت صلى . وخت د غور د پښتنو مشر وو

عبدالرشيد اهللا عليه وسلم سره تر مشرف كېدلو وروسته يې نوم 
 ۴۱ يا ۴۰ ئې په گمر. عبراني نوم وو) قيس(سو دا ځكه چي وايي 

د ارواښاد دوست محمد كامل او فاضل استاد . ق كي واقع دئ
پوهاند عبدالشكور رشاد د څېړنو له مخي د قيس په نامه يو صحابي 

خو دا چي دغه قيس دي هماغه وي چي د جوړ سوي . هم سته
ي مدينې گافسانوي روايت له مخي دي د غور د پښتنو په نمايند

 دين منلى وو، بيا وروسته منورې ته تللى وو او هورې ئې د اسالم
بېټ، سړه بن او (او درې زامن ووستون سوى رابيرته غور ته 

ځني پاته ول، هغه مسايل دي چي د ثبوت داليل ئې ) غرغښت
كيس پښتو كلمه : "عالمه عبدالحي حبيبي ليكي. كافي نه دي

كړ او په مخزن افغاني كي يې ) قيس(ماليانو دغه نوم معرب ... ده 
انې وتراشل سوې چي د قيس عبدالرشيد د خالد له د عربيت افس

خپلوانو څخه و او د حضرت رسول صلى اهللا عليه وسلم په حضور 
ر دا افسانه حقيقت نه لري او نه په اسالمي تاريخ گمشرف سوى و م

او سير يا د احاديثو په كتابو كي د قيس عبدالرشيد نوم راغلى دئ 
د . سته او نه قديم سند لرياو نه په بل قديم كتاب كي دا افسانه 

حضرت رسول صلى اهللا عليه وسلم د ژوندون ټول وقايع او هغه 
وفود چي له نورو هيوادونو څخه د دوى مبارك حضور ته راغلي وه، 

ط دي خو بټول وقايع يې د سير او مغازي او فتوح په كتابو كي منض
نو دا ويالى سو چي دا كيسه فقط د زرم . دا قيس بالكل نسته
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  ".)1(جري كال په حدودو كي پيدا سوې او تاريخي اصالت نه لريه

سړه بن، بېټ (د مخزن له روايت سره سم د قيس درې زامن   
پاته سول چي اوسني پښتانه د همدغو درو تنو اوالده ) او غرغښت

  :خوشحال خان خټك وايي. ده
  پښتون په اصل كي سړه بني دي

  ورغښت دي يا بېټني ديـــــــيا غ
  غلجي دي د بېټني له لورهلودي 
  رالڼي ديــــكړه بن پوري بيا ـپه س

دا وو د هغي نظريې لنډيز چي په مخزن كي ثبت سوې ده او   
وروسته ئې پلويان او مخالفين پيدا كړل او تر نونسمي پېړۍ پوري 

پلويانو ئې . ه وچلېدهگد يوې مسلطي او منل سوي نظريې په تو
. ڼلهگى شكل وباله او سامي ژبه ئې وپښتو ژبه د عبراني ژبو يو اوښت

د دې نظريې له مخي پښتانه پنځو نيكونو ته رسېږي د سړه بن، 
) متوزيو او كرالڼيو(او ) اصلي افاغنه(غرغښت او بېټ اوالدې ته 

د نونسمي ميالدي پېړۍ په اوله نيمايي . وايي) وصلي افاغنه(ته 
 تر پوښتني او يليت نظريهئكي اروپايي پوهانو د پښتنو د بني اسرا

څېړني الندي ونيوله او تر اوږدو ژبنيو تاريخي او ايتنيكي څېړنو 
يليت ئوروسته دې نتيجې ته ورسېدل چي د پښتنو د بني اسرا

نظريه پر پاخه علمي تاداو والړه نظريه نه ده او افسانوي اړخ ئې له 
 كي به د سامي البته د تاريخ په ځينو پړاوو. ند دئگورايه څر
روپونه له پښتنو سره يو ځاى سوي او پكښې گځيني افراد او اقوامو 

                                                 
  . مخونه۱۰۳ – ۱۰۲ د پښتو ادبياتو تاريخ، دوهم ټوك، – عبدالحى –حبيبي ) 1(



37 
خو ) اوسني سادات او تر هغو وړاندي مثالونه(منحل سوي وي 

حقيقت دا دئ چي نه پښتانه سامي قوم دئ او نه پښتو سامي ژبه ده 
  ).تفصيل ئې وروسته راځي(
  

  يليت د نظريې د پښتنو د بني اسرائ
  كمزوري اړخونه او تناقضات

  

نو محققينو د دې نظريې د شنلو او څېړلو په نيامت د پښت  
د روايتونو پر بنا اوږدې څېړني كړي دي او په نتيجه كي ) 1(تورات
  :نده سوې ده چيگڅر

په زامنو كي د ارميا په نامه هيڅوك نسته ) طالوت( د ساول -  
د ظفر كاكاخېل د وينا له . يو خيالي موجود دئ) افغنه(او زوى ئې 
  .)2(فغنه نوم په ټول تورات كي نه دئ موندل سوىمخي خو د ا

 د ساول په زامنو كي د بركيا په نامه يو تن سته چي زوى ئې -  
آصف دئ خو دا چي نوموړى دي د حضرت سليمان عليه السالم په 
. وخت كي وزير مقرر سوى وي، په تورات كي هيڅ راز اشاره نسته

                                                 
تورات چي په لغت كي قانون ته وايي، د هغه اسماني كتاب نوم دئ چي پر حضرت ) 1(

څخه دئ چي مسلمانانو موسي عليه السالم نازل سوى او له هغو څلورو كتابونو 
عيسويان د . په قرآن مجيد كي د تورات پر نامه ډېر پېښېږو. ايمان پر راوړى دئ

دا پنځه برخي ئې په انگرېزي كي . مقدس كتاب لومړيو پنځو برخو ته تورات وايي
Pentateuch د(ويل سوي دي) خمسه موسى( بولي چي په فارسي متونو كي ورته 

  ).اب تفصيلي بيان وروسته راځىپه دې ب. لومړى چاپ حاشيه
  . پېښور– مخ ۳۵:  پښتانه د تاريخ په رڼا كښي– سيد بهادرشاه –ظفركاكاخېل ) 2(
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الدرس التام ( د )رح( پوهاند عبدالشكور رشادعالمهفاضل استاد

  : په حواله ليكي) فى التاريخ العام
 كال گ ق م او د مر۱۰۹۲د پاچا كېدلو كال ) طالوت(د شاول "  
 ق م ښودل سوى دى او تر شاول وروسته حضرت داود ۱۰۵6يې 

يلو مشر وټاكه سو او تر څلوېښت كاله ئعليه السالم د بني اسرا
تنۍ ليكني په روڼا د وروس...  ق م ومړ ۱۰۱6واكمنۍ وروسته په 

كي هم د درايت په حكم د مخزن افغاني دا ليكنه زړه ته نه لوېږي 
ي زامن وو او د هغو گبرخيا او ارميا د ساول دوه پس مر(چي وايي 

دا ) زامن آصف او افغنه د حضرت داود وزير او سپه ساالر سول
 ق م ۱۰۵۵ ق م يا ۱۰۵6ځكه چي كه موږ د برخيا او ارميا زوكړه په 

زوكړه كه د پلرو په ) آصف او افغنه(ي فرض كړو نو د هغو د زامنو ك
 ق م يا ۱۰۳۵شل كلنۍ كي پېښه سوې وي نو آصف او افغنه بايد په 

 ق م زوكړي او تر شل كلنۍ په كم عمر كي د حضرت داود ۱۰۳6
غوندي برميالي پاچا له خوا د وزارت منصب ته دغه آصف او د سپه 

  ".)1(كول له عقل و عادته ليري ښكاريساالرۍ منصب افغنه ته ور
 حضرت خالد بن وليد يو پياوړى صحابي وو او په اسالمي -  

ر د ده د هغه گتاريخو كي ئې د ژوند حاالت پوره بيان سوي دي م
دعوت بيان هيڅ نه سو موندالى چي د غور پښتنو ته دي ئې 

كه ويا هغوى ئې د اسالم دين منلو ته رابللي وي او گوركړى وي او 
د په برخه فرض محال دغه روايت ومنو هم، بيا هم د خالد بن ولي

                                                 
 با مخ، – دريم ټوك، تعليقات –پښتو ژباړه :  حيات افغاني–محمد حيات خان ) 1(

  . ش۱۳۷۰ –كابل 
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يليت د نظريې د جوړونكو څخه غلطي كي د پښتنو د بني اسرائ

پېښه سوې ده او هغه دا چي د دوى په نظر خالد بن وليد د امويانو په 
يانو والي وو، د حجاج بن يوسف له خوا چي د امووخت كي د كابل 

خالد د حجاج له . و، مركز ته وغوښت سومشهور ظالم حكمران و
ت، له هغو سره ئې خېښي وبېري مركز ته نه والړ، په پښتنو ننو

) ښوگبن(وكړه او اوسني خالدي پښتانه چي ځيني كسان دا نسبت 
د فاضل استاد رشاد د څېړنو له مخي بايد . ته كوي د ده اوالده ده

لد بن عبداهللا وويل سي چي د كابل والي خالد بن وليد نه بلكي خا
دغه خالد د يزيد لمسى د عبداهللا زوى وو چي د عربو په . القسري وو

بجيله قبيله كي د قسر بن عبقر له اوالدې څخه وو او د دغه نسبت 
په داسي حال كي چي . په واسطه ئې خالد بن عبداهللا القسري بولي

د مخزن د روايت خالد نومى د وليد مخزومي زوى او لقب ئې سيف 
د پښتنو د بني . يفه نه لرلهه وظگده د كابل د والي په تو.  وواهللا

ډ گيليت د نظريې له جوړوونكو څخه دا دوه خالد نامي سره اسرائ
  .)1(سوي دي

يليت نظريه راته وايي چي قيس پر  د بني اسرائ-  
څلوردېرشم پښت افغنه بن ارميا ته او پر اووه دېرشم پښت ساول 

نه يوازي د افغنه له نسله وي نو تر كه اوسني پښتا) 2(ته رسېږي
 پښتنو اوالده څه سول؟ هغوى خو به هم ۳۴قيس پوري د دغو 

موږ تر اوسه پوري په كوم . پښتانه يا پښتنو ته نزدې قبيلې وې

                                                 
  . يج مخ–هماغه ټوك، تعليقات : هماغه اثر) 1(
  . پېښور– مخ ۲۵: رڼا كښيپښتانه د تاريخ په ) 2(
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له قيس . تاريخ كي د هغوى د اوالدې په باب څه نه دي لوستي

 پښته ټاكل ۲6څخه تر نن پوري د ډېرو دقيقو شجرو له مخي 
 پښته كي په ميليونونو انسانان منځ ته راغلل، په ۲6په .  ديسوي
دا په ميليونونو .  پښته كي خو به هرومرو تر دې زيات واى۳۴

  انسانان چيري تري تم سول؟
 د آنحضرت صلعم حضور ته كه د غور د پښتنو له خوا يو -  

هيات د حضرت خالد بن وليد رضي اهللا عنه په تشويق تللى هم وي 
ئې د قيس عبدالرشيد پر غاړه هم وي نو د دغه هيات، وفد او مشري 
ې د نورو غړو اوالدونه څه سول؟ دا هيات خو د غور د پښتنو گيا جر

ۍ تللى وو، چي تر راستنېدلو وروسته ئې د غور په گپه نمايند
نو بيا د دغو پښتنو . پښتنو كي د اسالم د دين تبليغ ته مال تړلې وه

  . ته هم چا جواب نه دئ موندلىاوالد څه سول؟ دې پوښتنو
 د افغنه له زمانې څخه بيا د حضرت رسول صلى اهللا عليه -  

پوري نزدې شپاړس سوه كاله تېر سوي ) م6۲۱(وسلم تر هجرته 
په دې اوږده موده كي به د افغنه له زوزاتو څخه څومره پراخ . دي

دا . اولس جوړ سوى وي او دا اولس خو به هم د پښتنو تربرونه ول
  .اولس څه سو؟ د دې پوښتني جواب هم نسته

او په بل ) تاريخ سلطاني( ق ۴۰ قيس په يوه روايت په -  
 ۸۷ د مړيني پر وخت ئې عمر. ق كي مړ سوى دئ ۴۱ روايت په
وايي چي د ايمان تر راوړلو ). رڼا كښيپښتانه د تاريخ په (كاله وو 

واده .  وكړسره واده) بي بي سارا(وروسته ئې د حضرت خالد له لور 
ق كلونو تر منځ سوى وي او د واده پر وخت ئې ۱۰ – ۷ئې بايد د 
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په پښتنو كي مسلط دود .  كلو تر منځ وي6۰ – ۵۷عمر بايد د 

په اوله (ان په كم عمر گداسي دئ چي د قوم سرداران او خانزاده 
قيس به هم له بي بي سارا سره تر واده . واده كوي) ځواني كي

ځي كړي وي ځكه د سردارۍ په حالت كي دمخه بله ښځه يا ښ
هغه هم بيا د پښتنو د سردارۍ په حالت كي د يوه سردار له پاره تر 

نو . رف و عادته ليري خبره ده كالو پوري مجرد پاته كېدل له ع6۰ُ
له دې بلي ښځي يا ښځو څخه پيدا سوې اوالده څه سوه؟ او كه 

ږ ولي ځينو پښتنو ته پښتانه يوازي د بي بي سارا اوالد وي نو بيا مو
خالدي پښتانه وايو؟ د پورتني استدالل له مخي خو ټول پښتانه 

دا پوښتني هم ټولي . بايد د مور له خوا حضرت خالد ته ورسېږي
  .بې جوابه پاته دي

 د پښتو ژبي په باب علمي څېړنو دا خبره ثابته كړې ده چي -  
ويل دا ژبه د پښتو سامي االصله ژبه نه ده او لكه وړاندي چي مي و

ه كېداى سي چي ژبه گدا څرن. هندو اروپايي ژبو په كورنۍ اړه لري
  .)1(يلو قوم دي بيا بني اسرائدي اريايي وي ا

لفينو  د پښتنو د بني اسرائيليت په باب د لوېديځو مؤ-  

                                                 
ځيني كسان وايي دا خبره ممكنه ده چي قوم دي بني اسراييل وي او ژبه دې ) 1(

دا ژبه د هندواروپايي ژبو په .  ژبه راوړيYeddishپه مثال كي ئې د . هندواروپايي
 Earlyجرمانيك ښاخ پوري تړل سوې او يوه ډېره نوې جوړه سوې ژبه ده چي د 

German او Hebrew دا ژبه گويا د عبراني ژبي يوه نوې راپيدا سوې . يو مخلوط دئ
نن ورځ ان د ايټاليا، تركيې، هسپانيا، شمالي افريقا او امريكا يو زيات . لهجه ده

 .Morris N د ?What is a Jewوگورئ . (شمېر يهودان خوال پرې پوهېږي هم نه

Kertzer م۱۹۷۸ – مخ، څلرم چاپ، متحده ايالتونه ۱۱۷ – ليكنه.  
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 دا خبره كړې ده چي ما وړاندي. اني هم جدي تناقضات لريگادعا

د دغي نظريې له كلكو پلويانو لفينو كي جورج روز په لوېديځو مؤ
 پوهاند د ده هغو خبرو ته ځير سئ چي ارواښادتاسي . څخه دئ
 مخ ۱۲په ) پښتانه(ي كتاب وروست حبيب اهللا تږي د خپل دوكتور

  :دى وايي. كي راوړي دي
مراد ئې د وركو سوو (روز په پاى كي د ژبي خبره يادوي "  

 څه عجبه خبره نه ده او وايي دا) هوتك.  م–يهودو قبايلو ژبه ده 
ځكه دى وايي . چي پښتنو دي خپله اصلي عبراني ژبه بايللې وي

كله چي د يوه ولس يو څو قبيلې له خپل ملك او خلكو نه جال او په 
 په منځ كي ميشتې شي، ڼ ولسگد يوه غښتلي او يوه بل ملك كي 

هلته نو بيا دا څه د تعجب خبره نه ده چي دغه قبيلې خپله ژبه 
تږى صاحب د ) هوتك.  م–پر كلماتو تاكيد زما دئ  ..." (بايلي

  :همدغه جورج روز له خولې ليكي
په نهايت كي افغانستان ته تللي او ... يلو لس قبيلې د اسرائ"  

  ".پښتانه د همدغو لسو قبيلو اوالده ده
ڼي او بل ځاى گ" د همدغو لسو قبيلو اوالده"يو ځاى پښتانه   

 خپل ملك او خلكو نه جال او په يوه بل يو څو قبيلې له"وايي چي 
..."  په منځ كي ميشتې سوې ڼ ولسگد يوه غښتلي او ملك كي 

" همدغو لسو قبيلو اوالده"كه پښتانه د ) هوتك. تاكيد زما دئ م(
لسو دغو "څوك وو؟ چي " ڼ ولسگدغه غښتلى او "وي نو بيا 

د دغه . ړېږيگپكي خپله عبري ژبه بايلوده او اوس په پښتو " قبيلو
آيا دا حكم پر دغه حقيقت باندي . ولس ژبه خو به هرومرو پښتو وه



43 
ڼ او گاعتراف نه دئ چي د دغو لسو قبيلو تر وركېدو دمخه دلته يو 

  .غښتلى ولس وو او ژبه ئې پښتو وه
پوهېږو چي د دې نظريې جوړوونكي په مغولي واكمني كي   

) افغان(ن د كي تر پښتو) هند(د دې واكمنۍ په حدودو . اوسېدل
د هغه وخت د پښتنو په نزد هم د افغان نوم تر . كلمه ډېره مروجه وه

ځكه ئې نو ساول هم په كورنۍ كي د . پښتون لرغونى ښكارېده
كه دوى ته دا معلومه واى چي . ارميا او افغنه افسانه جوړه كړه

لرغونى دئ، هيڅكله به ئې د ارميا پر زوى د پښتون نوم تر افغان 
م نه واى ايښى بلكي پښتون ته ورته نوم به ئې ورته تراشلى افغنه نو
  .واى
  

  : عواملگيليت د نظريې د منځته راتد بني اسرائ
د پښتنو د اصل و نسب او د هغو د قبيلوي شجرو كتابي ثبت   
ق كي سوى دئ او په دې كال نورزي نعمت اهللا هروي د ۱۰۲۰په 
ير پر گل جهاندا وخت مغو. په نوم كتاب وكيښ) مخزن افغاني(

نعمت اهللا هروي د خانجهان لودي مالزم وو او . تخت ناست دئ
تفصل ئې (كتاب ئې د همدې خانجهان په تشويق كښلى دئ 

د حيات افغاني ليكوال ډپټي محمد حيات ). مخكي بيان سوى دي
خان د مخزن افغاني په حواله كاږي چي خانجهان لودي د افغانانو 

قطب (علومولو له پاره خپل مالزمان د م) سلسلۀ نسب(د ) پښتنو(
خان، سرمست خان ابدال، همزه خان توخى، عمرخان كاكړ، 

هغوى د نسب دا . افغانستان ته ولېږل) ظريف خان يوسفزى
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سلسله له ساوله رانيولې بيا تر قيس عبدالرشيد پوري نوم په نوم په 

 د حيات افغاني مولف د دغي نسبنامې. )1(ه ليكلې راوړهگمفصله تو
په باب خپل ترديد په واضحو ټكو بيان كړى دئ او پوښتي چي د 
ساول له مړيني څخه دوه نيم زره كاله وروسته به آيا دا ممكنه وي 
چي د دومره اوږدې زمانې مفصله نسبنامه دي سينه پر سينه په 

نوموړى . ب ئې ده منفي وركړى دئرارسېدلي وي؟ جواه گسمه تو
 قلمي نسخه چي ده ترې استفاده لف وايي د مخزن افغاني هغهمؤ

كړې د كابل د يوې معتبري كورنۍ له كتب خانې څخه ورته غالم 
په دغه نسخه كي د كتاب د تصنيف . حسين عليزي ورلېږلې وه
ير دربار ته د اېران يو ايلچي گد جهان. علت دا راز بيان سوى دئ

 هوبللسره تړلې ) دېوانو(راغى او د پښتنو د نسب ريښه ئې له دېبانو 
پر خانجهان لودي باندي دا . او حواله ئې پر يوه معتبر كتاب وركړه

ه ئې چي نومونه ئې گخبره درنه تمامه سوه د خپلو مالزمانو يوه جر
ه  او دغهوړاندي بيان سول، د پښتونخوا بېالبېلو برخو ته ولېږل

په دې . يليت نظريه ئې بيان كړهنسبنامه او د پښتنو د بني اسرائ
نه هغه پخوانى برم .  پښتنو له السه پاچهي وتلې دهوخت كي د

د مغولو په دربار كي پاته پښتانه هم په . ورپاته دئ او نه مقام
په دغسي حالت . بېالبېلو ډولونو سره تر روحي شكنجې الندي دي

كي چي د خپل اصل و نسب په باب دا راز له سپكاوۍ ډك 
ان ئې نه سي نده خبره ده چي د زغملو توگتوجيهات اوري، څر

                                                 
 – مخونه، كابل ۱۳۸ – ۱۲۹ – آفريده هاى مهجور عالمه حبيبي – هارون –خپل ) 1(

  .ش۱۳6۷
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د پاچهۍ د اعادې له پاره خو ئې د توري كمى نه محسوساوه . لرالى

او خپلو هلوځلو ته ئې اميد الره خو د اصل و نسب د سپكاوۍ چاره 
په دغه راز يوه فضا كي د قيس عبدالرشيد . ورته درنه تمامېدله

دا افسانوي نظريه . سره د ټولو پښتنو د تړلو افسانه ميدان ته سوه
ډېر دقت پكښې . د عادي خلكو له خوا وضع سوې هم نه دههسي 

ه د هغي وايتوت چي افسانوي ر دئزيار ايستل سوى. سوى دئ
عيني زمينې له مخي چي تفصيل به ئې وروسته راسي، لږ څه 

 وركړه سي او د هغه وخت د مسلط تفكر پر گمنطقي او واقعي رن
 عليه اساس بايد د پښتنو د اصل و نسب سلسله د حضرت نوح

بايد وويل . ته ورسول سي)  يافث– سام –حام (السالم دريو زامنو 
 د انساني ټوليو د رسولو عنعنه يوازي په پښتنو تهسي چي دريو تنو

په شهنامه كي راغلي دي چي فريدون هم . پوري منحصره نه ده
درلودل او جهان ئې پر دريو برخو ) سلم، تور او ايرج(درې زامن 

د تاريخ پالر هيرودوت له .  ئې يوه برخه وركړهووېشه، هر زوى ته
نه سيمه كي چي گخولې روايت دئ چي د اروپا په پراخه نااستو

واردواره يو سړى پيدا سو، تارژيتائوس نومېدى او درې زامن ئې 
د اوستا د ). ليپوخائس، ارپوخائيس او كوالخائيس(پيدا سول 

 واستره، ايست(روايتو له مخي زردشت هم درې زامن درلودل 
چي بيرته خپل اصلي مطلب ته . )1 ()اوروه تت نره، هوره چيتره

 پر وخت په گرزم، د پښتنو د ساميت د نظريې د منځته راتگراو
مغول او . هندوستان كي د پښتنو اړيكي له دوو قوتونو سره وې

                                                 
  . مخ۱۷۰ –لومړى وك :  پښتو ژباړه–حيات افغاني ) 1(
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د ظفركاكاخېل په عقيده مغولو او هندوانو د خپل نسب . هندوان

پښتنو له مغولو سره سياسي رقابت . وللړۍ حام او يافث ته رس
د دې له پاره چي له دوى . درلود او له هندوانو سره مذهبي دښمني

دواړو سره ئې اړيكي شلولي او خپل خط ئې بېل كړى وي، ځكه ئې 
يو . ټي ورته وكړېگدې كار دوې . نو خپله شجره سام ته ورسوله

 هندوانو ئې د خپلي مذهبي عقيدې د تسكين له پاره ځانونه له
ورسول ،رابېل كړل او عربو ته ئې چي د دوى په نظر ډېر مقدس ول 

او بل ئې له خپلو سياسي سياالنو سره د مخالفت له پاره تيوريك 
د دې له پاره چي خپلو شجرو ته ئې علمي او منطقي . تاداو جوړ كړ

 وركړى وي، نو ئې د ساول په زوزاتو كي د افغنه په نامه يو گرن
  .ت كړ او پښتانه ئې ورسره وتړلشخص ور زيا
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  پركىڅدريم 
  

  : څېړنيروايت په باب زما تېر مخزن افغاني د په تورات كي د
په تورات كي  كتابگوټى كيښ، دا يوولس كاله مخكي چي ما

مخزن  د ځكه مي نو نه ول، مفصلي څېړني امكانات راته ميسر د
وڅېړل چي په  تحقيق په استناد د پوهانو هغو افغاني روايتونه د

خپله ه پ چاپ وروسته ما كتاب تر د .تورات كي ئې مطالعه درلوده
 مخزن د مطالعې په مرسته ځيني حقايق وموندل چي د تورات د د

دغه موندل سوي حقايق  .په كېدالى سي كي استناد په رد روايتو
  .سره شريك كړم به په دې څپركي كي له لوستونكو

ل انگرېزي متن بايب د  باب ماتېر روايت په مخزن افغاني د د
 (A New Translation of THE BIBLE)دغه متن . وكوت

  .خپور سوى دئ په زيار (James Moffatt)نومېږي  چي د 
پوهنتون له  گالسكو د )ع۱۹۴۴-۱۸۷۰( جېمز موفاټ 

 New) عهدجديد ع كال كي د۱۹۱۱ده په .  څخه دئفارغانو

Tesaments) (يخي نظم باندي سره واوډل تار پر ده په نظر مواد، د
ع كال كي ۱۹۲۶مخ ته پروت دئ، په  چي اوس زما دغه متن ئې ، او

ع كال ۱۹۳۵ وخت د همدې ليكني پر زه ئې د كړى دئ او بشپړ
  .چاپ څخه استفاده كوم
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بايبل متن په ډېره ساده انگرېزي  چي د وو موفاټ هدف دا د

سره   په رشتياسوى متن ده په الس دغه برابر د.  كانديژبه برابر
بايبل فصلونه  ده د. ه ساده انگرېزي ژبه ژباړل سوى دئهم په ډېر

 د پوهانو ډېرو ئې د كار هم سره الندي باندي كړي دي چي دا
ده  سره سره د له دې اعتراضو خواعتراض سبب گرځېدلى دئ 

  .گټلى دئ" عامه قبول" خبره چا ژباړي، د
 چي ل روښانه سول ته ځيني مسايبايبل له مطالعې څخه ما د

مخكي له دې چي  خو .سره شريك كړم لوستونكو هغه به له درنو
  .رات په باب به هم څه ناڅه وږغېږمتو اصل موضوع ته ورننوزم ، د

  
  :تورات

 موسى عليه پر له خواپاك خداى  چي د تورات هغه كتاب وو
مذهبي كتاب  يهودو دغه كتاب اوس د.  باندي نازل سوى ووالسالم

په نامه راغلى دئ  (Old Testament) بايبل په سركي د دئ چي د
 په نامه بللى دئ )عهدعتيق( كي ئې د ترجمو اردو په فارسي او او

 ,Genesis, Exodus, Leviticus)په اولډ ټيسټمنټ كي پنځه كتابه 

Numbers, Deuteronomy) له همدې خاطره ورته  شامل دي او
 .هم وايي (Pentateuch) اي"  اسفار پنجگانه" كله خمسه موسى يا

: وگ( لري معنا) ليك كتاب،( د جمع ده او سِفر" سِفر" د" اسفار"
 كي د (Genesis) په لومړي كتاب كتابو پنځو دغو د). غياث
 كي د په مصر بيان راغلى دئ او) تكوين(پيدايښت  د ناتوكائ

په دوهم .  پوري حاالت بيانويځاى كېدو ځاى پر تر عبرانيانو
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 جالوطنۍ بيان راغلى دئ، په دريم كتاب  كي د(Exodus)كتاب 

(Leviticus)طهارت، اخالق، د  كي مذهبي احكام بيان سوي دي او 
زياتره قوانين له همدې كتابه  يهودانو په باب د ورځو مقدسو

كي   كي په دښتو(Numbers)ب په څلرم كتا اخيستل سوي دي،
ن راغلى دئ او انۍ بيااته دېرش كلني سرگرد د بني اسرائيلو د

 كتابو يادسوو د يا" تثنيه" ته (Deuteronomy)پنځم كتاب 
په قرآن كريم ). لغتنامه دهخدا: وگ(بشپړوونكى ويل سوى دئ 

په سوره آل عمران كي  .تورات يادونه اتلس ځايه سوې ده كي د
 ځايه، په سوره المائده كي اووه ځايه، په سوره االعراف كي يو شپږ

په  ځاى، ځاى، په سوره الفتح كي يو وبه كي يوځاى، په سوره الت
: وگ. ( ځاى كي يو په سوره الجمعةځاى، او سوره الصف كي يو

 -  قم -  انتشارات بيدار-  المفهرس اللفاظ القرآن الكريم المعجم
وايي چي  (Torah) كي تورات ته په انگرېزي منابعو) هـ ش۱۳۶۶

ايبل كي نه ده په په ب  كلمه ما(Torah) د. معنا لري) قانون (د
په ليست  كلماتو هغو  لغت د(Pentateuch) د سترگه سوې خو

 Complete Bible) كي ثبت دئ چي په بايبل انسايكلوپيډياكي د

word list)انجيل(بايبل  دغه متن چي اوس د.  په نامه ضبط دئ (
 نسخې څخه رانقل سوى دئ كي راغلى دئ له هغي يونانۍ په سر

 كي منځ ي او دريمي عيسوي پېړۍ په اوږدودوهم ږي دچي ويل كې
  .ته راغلى دئ

 James"د " The Bible,A New Translation: "وگ(

Moffatt " سريزي  د- په قلم - xviمخ (.   
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اخونددروېزه  تورات نوم واردواره د كي د آثارو په پښتو

ژبه ئې  په پښتو ننگرهاري په مخزن االسالم كي راغلى دئ او
ع كال په ۱۸۲۴په  يليام كېري په قلم سوې اوو لومړۍ ترجمه د

 د ادبياتو ژبې او پښتو كې د په هند :وگ( كلكته كي چاپ سوې ده
  ).مخ۴۷۴ -  ودې پړاوونه او ايجاد
لري  اوسني متن په باب ځيني منقدين داسي نظر تورات د د
هغه متن نه  په قلم ليكل سوى دئ او ليكوالو څو يو متن د چي دا

  . باندي نازل كړى دئ موسى عليه السالم پردئ چي حق تعالى
  
  :  نه خوريسره سر مخزن افغاني له برخياوو د تورات برخيا د

زوى ) طالوت(ساول  د روايت له مخي برخيا مخزن افغاني د د
  كي د(Old Testament) د مطالعې له مخي په تورات زما. وو

  :په دې ډول.  تنه ستهپه نامه څلور (Berechiah)بركيا 
 د اوو  زوى و(Zerubbabel) بابيل زيرو نومى د  دغه بركيا-۱
 دغه بركيا د. ه شاهي كورنۍ پوري ئې اړه درلودهپ(Judah)  جودا

 1 په ديارلسم كتاب (Old Testament) عهدعتيق يادونه د
Chronicles -باب او دلته د ما.  دريم باب شلم آيت كي راغلې ده 

نه  يروۍ راوړي دي خوآيت اصطالحات د ظفركاكاخېل په پ
  پوهېږم چي دقيق به وي كه يا؟

 (James Moffat) جېمزموفټ انگرېزي بايبل د: گو(
  .)مخ۴۵۶ -ترجمه 
كي راغلى دئ چي  انو مشرتنو اوو نوم په هغو دغه بركيا  د– ۲
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 په نامه راښوول (Ephraimite Chieftains) په عهدعتيق كي د

يادونه  اوو  و(Meshillemoth) نوم پالر د دغه بركيا د. سوي دي
 آيت كي ۱۲ عهدعتيق په څورلسم كتاب اته ويشتم باب او ئې د

ميشلموت په نامه   د.)مخ۵۱۵ -انگرېزي بايبل : گو. (راغلې ده
 وو او نومي پالر برخيا د ئې همدا په تورات كي دوه تنه سته چي يو

 نومېدى (immer) ئې اِمر وو چي پالر مال مذهبي مشر بل ئې يو
 تنه په په نامه هم څو) اِمِر( د). Nehemiah  -۱۱: ۱۳: وگ(

  .تورات كي سته
په .  ونوم هم بركيا پالر  د زكريا عليه السالم وايي د- ۳

كتاب پنځم  Ezraد ( مخونوكي ۵۳۵ مخ او ۵۳۴رېزي بايبل گان
 نوم پالر  د عليه السالمزكريا د ) آيت۱۴شپږم باب  باب اول آيت او

(Iddo)محققين په دې عقيده دي چي .  راوړى دئ(Iddo) د 
 ميالد زمانه تر ژوند  د عليه السالمزكريا د. ونيكه نوم و زكريا د

واكمن  پارس د د پنځه سوه شل كاله وړاندي گڼل سوې ده او
بايبل : گو( واكمنۍ له وخت سره سمون خوري داريوش د

  .) بحث-  Zechariah -انسايكلوپيډيا د 
 (Asaph) آصف د  زوى او(Shimea)  نو د څلرم بركيا- ۴
 كي  مخونو۴۷۰ او۴۵۹انگرېزي بايبل په  ده يادونه د د. وو پالر

  آيت او۳۹ شپږم باب - Chronicles 1 - : گو(. راغلې ده
  .) آيت۱۷پنځلسم باب 

څه ورته والى  سره يو مخزن افغاني له روايتي برخيا سړى د دا
په مخزن افغاني كي . م ږغېږڅه زيات پر په دې سبب زه يو لري او
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ساول  ، دپه توگه راپېژندل سوى پالر آصف د د چي بركيا

 په داسي حال كي چي د. بلل سوى دئكي  په زامنو )طالوت(
انگرېزي تلفظ  د. و زوى و(Shimea) تورات په روايت دغه بركيا د

  .توپيرونه زيات دي عبراني تلفظونو عربى و او
 تنه پېژنو چي كي څلورپه نامه په عهدعتيق  (Shimea) د

  :عبارت دي له
انگرېزي بايبل  زوى چي يادونه ئې د  يو داود عليه السالم د– ۱
  .) دريم باب پنځم آيت-Chronicles 1 -(ه مخ كي سوې د۴۵۶په 

كورنۍ چي   د(Merari) له قبيلې څخه د (Levite) د – ۲
 1 - ( مخ كي سوې ده ۴۵۹زي بايبل په انگرې يادونه ئې د
Chronicles-شپږم باب دېرشم آيت (.  

يادونه ئې . و كورنۍ څخه و(Gershon) همدې قبيلې د  د– ۳
 - Chronicles 1 -( . مخ كي سوې ده۴۵۹گرېزي بايبل په ان د

  .)شپږم باب نهه دېرشم آيت
گرېزي ان و چي يادونه ئې دوورور   يو عليه السالمداود  د– ۴

 شپاړسم باب نهم - Samuel 1 -  (.مخ كي سوې ده۳۲۵بايبل په  
  . په شكل دئ(Shammah) دغه نوم انگرېزي ثبت د د). آيت

قبيله  (Levi) شخص په لېوي دريم نمبر په دې كي دوهم او
ڼل سوې گ يعقوب عليه السالم اوالده قبيله د دا پوري اړه لري او

كوم  بل نوم وي، )طالوت(ساول   دي د(Shimea) چي دا خو. ده
  .ندونه مو روايت ما څرگند

 بلل (Asaph) زوى آصف همدغه بركيا  دپه عهدعتيق كي
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 كومه وزارت منصب درلود، خو دا چي نوموړي دي د. سوى دئ

و له مخي آصف ميوزيشن و روايتو تورات د د. صريحه اشاره نسته
  ).  مخ۴۷۰ مخ او۴۵۹انگرېزي بايبل  د: گو(

 د.  له موزيك سره ډېره جوړه وه(The Hebrews) عبرانيانو
او سليمان  داود سامويل، رات له متن څخه داسي ښكاري چي دتو

په دغه زمانه كي .  زيات رواج زمانه وهوختونه د موسيقۍ د
مسلكي  د موسيقي په معبدونو كي په منظمه توگه تدريسېدله او

  .م په همدې زمانه كي منځ ته راغلهيوه ډله ه سندرغاړو
ده  پر. و وڅښتن ښكلي آواز خپله ده  پداود عليه السالم

 نومېږي چي په انگرېزي ئې باندي نازل سوى كتاب زبور
(Psalms)بولي  .(Psalms)عهد عتيق  د (Old Testaments) 

.  پنځوس سرودونه پكښې دينونسم كتاب دئ چي ټول يوسلو
 شكل وايي چي مفرد" مزامير"ته په عربي ژبه كي  سرودونو دغو
 ټولو ، سورنا او كي نل په لغتمزمار. دئ" مزمور"يا " مزمار"ئې 
بله معنا  مزمار د.  ته وايي چي په خوله وهل كېږيآلو لرگينو هغو
  . بل نوم دئ" زبور "د په معنا دوعاوو د" مزامير" ده او" دوعا"

  : فرمايلي ديشيخ سعدي 
  بود دل داود عشق در سوز آتشى از

  او يرــزامـــبه فلك ميرود بانگ م تا
  :يا

  است  سعدى دگرسخن گفتن همه گويندو
  ون داودـــــــچــــنه هم يرــــــــمزام مه دانندـــــه
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ئې په لغتنامه  شيخ سعدى اشاره هغه روايت ته ده چي موږ د
 داود: مجمل التواريخ والقصص په حواله داسي لولو كي د دهخدا

 هوا د ، باندي لووستخپل خواږه آوازه  چي به زبور پعليه السالم

 پر كي سيلونه وتړل او په هوا ښكلي آواز په خاطر ده د مرغانو به د
في له خولې حمداهللا مستو په همدې لغتنامه كي د. څرخېدل به

 ټولو په توكم كي تر انسانانو  دويل سوي دي چي داود عليه السالم
 نو زبور واورېد، نور ده په آواز چي به د چا. ولرونكى سړى و ښه آواز

 په فارسي ادبياتو . به ورته درېدىهرومرو ځني تېرېدالى نسواى او
  . پېښېږو باندي ډېر پر عبارتو" الحان داودى" ،"نغمه داودى" كي د

  :نظامي گنجوي وايى
  مه داودســــــازــنغ يافته در

  حديث اياز و قصه محمود
  )له لغتنامې څخه دهخدا د(           

  :سعدى شيرازي عليه الرحمه ويلي ديشيخ 
  عجب نيستبراين الحان داودى 

  اندــــحيران م ـوا هــــــرغان درـكه م
 زمانې له ناخوالو چي د ، څلوريځهبل شاعر يو فارسي ژبي د د

په حافظه  زما ، خپل شين زړه ترسيم پكښې كړى دئڅخه ئې د
 نوم شاعر له بده مرغه د كي له زلميتوبه څخه خوندي پاته ده خو

  : دهڅلوريځه داسي. مي له حافظې څخه پاك سوى دئ
  يكيست ودـــــيزم وعــــبـهاى ه روزــــام

  يكيست نمرود درچشم جهان خليل و
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  اند گـوش كسانيكه درين بازار در
  يكيست ـر و نغــــــمه داودــــخـ آواز

  
  : مخزن افغاني آصف هم نه سره واييتورات آصف اود د

 ساول لمسى بلل د زوى او برخيا په مخزن افغاني آصف د
زوى  د بركيا خبره په اصل كي د بحث كي خو ېرپه ت .سوى دئ

 آصف د. رته به هماغي موضوع ته راغبرگ سمبي آصف په باب وه او
(Asaph)م په عهدعتيق كي درې پالراغلى دئ نو:  
 د داود د قبيلې ته منسوب دئ او (Levite) آصف د   دا-  ۱
زي انگرې ده يادونه د د. و څخه و(Choir) له ډلي د سندر غاړو دربار

 ځايونو كي راغلې نورو او مخونو  ۶۵۹، ۶۵۱، ۶۳۶، ۴۵۹بايبل په 
 دغه راز  آيت او۳۹ شپږم باب -Chronicles 1-:گو( .ده

  د.)"Psalm "مزمارونه نور درواتيايم او ، درواويايم اوپنځوسم
 Asaphite)آصف نامه ته منسوب مزمارونه ئې آصفي سرودونه 

Songs)موسيقۍ د  دواړه د السالمآصف او داود عليه.  بللي دي 
 انگرېزي د: گو( دي  په توگه معرفي سوي(seer) مخكښانو

  .) نهه ويشتم باب دېرشم آيت- Chronicles 1- مخ ۵۱۸بايبل 
 ، ۵۰۶ ، ۴۸۰يادونه په انگرېزي بايبل  زامنو دغه آصف د د
 پنځه ويشتم باب -Chronicles 1 - : گو( مخونو كي سته ۵۳۱

 -  Ezra- شلم باب څورلسم آيت او -Chronicles 2- اول آيت، 
 ويل كېږي چي دغه كسان د  خو.)دوهم باب يوڅلوېښتم آيت

په  خپل استاد يوه ډله وه چي آصف ئې د سندرغاړو او شاعرانو
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  .وتوگه منلى و

محكمې   په وخت كي د(Hezekiah)  دوهم آصف نومى د- ۲
 توگه ثبت  په(Chancellor) په بل روايت د  او (Recorder) مشرد

 2 -: وگ( بللى دئ مخ كي ئې چانسلر۴۴۳په انگرېزي بايبل . دئ
Kings -غټي رتبې  دى د). اووه دېرشم آيت  اتلسم باب اتلسم او

ده  كي نه د منابعو نورو په بايبل انسايكلوپيډيا او سړى ښكاري خو
  .وبركيازوى و خبره چي دى د نه هم دا قبيلې يادونه سته او د

انگرېزي   چي دو زوى و(Ahaz) د (Hezekiah) هيزيكيا
پاچهۍ دوره له  ده د د.  مخ كي ئې يادونه سته۴۴۳ايبل په ب

 ټوله نهه ويشت كاله ښوول سوې ق م پوري ۶۹۷ ق م څخه تر۷۲۶
  .ده

 او وو" ساتونكى پاچاهي ځنگلونو"  دريم آصف نامى د-  ۳
  څخه(Artaxerxes) ده له پاره له  د(Nehemiah)ويل كېږي چي 

تل سوي وه  په هغه كي له آصف څخه غوښاوو اخيستى و" ليك" يو
ده  د. وركړي) انتير(له پاره الوارونه  معبد يوروشليم د چي د

 - :وگ( مخ كي سته، ۵۴۳انگرېزي بايبل په  يادونه د
Nehemiah -مطالعې الندي بايبل  تر زما).  دوهم باب اتم آيت

  . دهكلمه راغلې ) پارك (ځاى د ځنگله پر كي د
 ځينو پارس د نوم د (Artaxerxes) وايي په يوناني منابعوكي د

 څلرم - Ezra-بايبل په   د. پاچهانو له پاره استعمال سوى دئ
 دغو د. اووم سورت اول آيت كې يادوني ستهسورت اووم آيت او 

 لمسي يادونه هم سوې د (Darius)داريوش  كي د په لړ پاچهانو
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 .ده

(Nehemiah) د(Artaxerxes) شاهي ماڼۍ كي د  په وختو 
سره ئې  منسوبينو نورو او له پاچا  اووو (cup-bearer)شربت دار  

 يوروشليم په وران حالت ډېر وايي دى د. ښې اړيكي درلودې
  د(Judea) څخه دهمدې خاطره ئې له پاچا د اوو خواشينى و

 هم له مضبوطي بدرگې او پاچا گورنرۍ منصب وغوښت او
 ق م په ۴۴۶ په توگه د گورنر سره هغه ځاى ته د سپارښت ليكونو

 آصف په نامه د). بايبل انسايكلوپيډيا: وگ(پسرلي كي واستاوه 
په همدې سپارښت ليكونوكي يادونه وكړه،  چي وړاندي مو ،ليك
  .وو

له  روايتونو مخزن افغاني د بيان د آصف نامو سرو دې درو د
  .  سره مرسته نه كويمنلو
  
  :  هم نه سره واييمخزن افغاني ارميا د وا تورات ارميا د

 داود عليه زوى او) طالوت(ساول  د په مخزن افغاني كي ارميا
  .وو  سپه ساالراسالم
ه نه په عهدعتيق كي څ ارمياپه باب په همدې ليكدود د

 ته چي اوس د ما. يو دې ته ورته نومونه وپلټو مجبور. موندل كېږي
 ، په هغې كي د)موفټ جېمز د (گرېزي بايبل كومه نسخه پرته دهان

زياتره ) j(عبراني ژبي ژبپوهانوته معلومه ده چي د.  نستهذكر ارميا
رديف ) j( د بايبل انسايكلوپيډيا د ما ځكه نو. باندي اوړي) ى(په 

نامه ته نزدې )  يرميا- ارميا (هم په دې نيت وكوت چي گوندي د
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هم  چي يرميا ، په نامه(Jeremiah)هورې مي د .  كړمكوم نوم پيدا

 له ښه مرغه يو تنه وموندل او له بده مرغه يا څو تلفظ كېداى سي،
په دغه .  نه خوريمخزن افغاني له ارميا بن ساول سره سر ئې هم د

  : ديتورات په متن كي لس تنه راغلي نامه باندي د
 په پيغمبرانو چي نوم ئې د وو) يرميا( جرميا مشهور  ډېر-۱

تاب هم په دغه نامه يق څلېرويشتم كعهدعت د. ليست كي سته
  .نومول سوى دئ

دى مچلوغزه .  بن يمين له خاندانه دئ دوهم يرميا د-۲
په . و سره ملگرى و له داود عليه السالماو ويشتونكى عسكر

 - Chrinicles 1 -: وگ(مخ كې يادونه سته ۴۶۷ي بايبل انگرېز
  ).دوولسم باب څلرم آيت

له  (Gadite) گاديت د. يادېږي په نامه هم پنځم يرميا  د-۳
په بايبل .  داود عليه السالم ملگرى وودى هم د اوو قبيلې څخه و

 1 -:وگ(مخ كي سته ۴۶۷ ده يادونه په كي د) انگرېزي(
Chronicles-دوولسم باب لسم آيت (.  

 باندي ياد په لسم يرميا. وگاديت قبيلې سړى و  دى هم د-  ۴
نامه  د.  السالم سره ملگرى له داود عليهاوو و عسكر. سوى دئ

 1 - : وگ (.مخ كي سوې ده۴۶۷نگرېزي بايبل په ا يادونه ئې د
Chroniclesـ دوولسم باب ديارلسم آيت(.  

 ئې لور. وڅخه و ؟ قبيلې(Libnah) نومى د  دغه يرميا-  ۵
(Hamutal)په  نومېده او (Josiah)زوى ئې .  واده وه(Jehoahaz) 

مخ كي سته ۴۴۹ انگرېزي بايبل په نامه يادونه ئې د د. وو پاچا
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  .) درويشتم باب يودېرشم آيت-Kings 2- : وگ( 

. وو  مشر(Manasseh) يوې مشهوري قبيلې د  دغه يرميا- ۶
بايبل  نوم د دغه يرميا د. بيله د اردن په ختيځ كي ميشته وهق دا
 -Chronicles 1 -: وگ(مخ كي راغلى دئ، ۴۵۸په ) انگرېزي(

  .)آيتم  څلېرويشتبابپنځم 
 (Jaazanieh)زوى ئې . و قبيلې څخه و(Rechabite)  د– ۷
  :وگ ( مخ كي راغلى دئ، ۸۶۸نوم ئې په انگرېزي بايبل . نومېدى

 -Jeremiah-پنځه دېرشم باب دريم آيت (.  
 مخ كي ۵۵۳ئې په بايبل يادونه .  وو(Priest)  يومال– ۸
  .) لسم باب دوهم آيت-Nehemiah -: وگ. (راغلې ده
 سره (Zerubbable)له .وو  (Priest)دى هم مال - ۹

(Judah)مخ ۵۵۶ بايبل په يادونه ئې د.  ته له تبعيده راستون سو
  .) دوولسم باب دوولسم آيت-Nehemiah-: وگ(كي سته 
 كولوكي ئې دېوال په اهدا يورشليم د چي دو و مشر  يو– ۱۰

دئ،  مخ كي سوى ۵۵۶ايبل په انگرېزي ب بيان ئې د. برخه درلوده
  ). دوولسم باب څلوردېرشم آيت- Nehemiah- :وگ(

 ارميا مخزن افغاني د يوه الهم  د تنوباندي پر لسو پر دې ټولو
  .ه سي راتالىخيال ن

 د.  نوم نستهارميا ساول په اوالده كي د له لويه سره د هسي خو
 ته په انگرېزي تلفظ او اوالدې نومونه چي ما د) طالوت(ساول 

  : دي، دام ديكدود را معلولي
  .(Melchishua)، (Ishvi)، (Jonathan): زامن
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  .(Michal)، (Merab): لوڼي
 نهم كتاب يوويشتم باب اتم او (Samuel 2) تورات په د خو

يوه زوى يادونه سوې ده چي بايبل   د (Rizpah)آيت كي د
 (Armoni) شخص دا. ساول زوى بولي انسايكلوپيډيا ئې د

 داود وايي ارموني د ).مخونه۳۷۳،۳۷۴بايبل  د: وگ(نومېدئ، 
هغو غرغړه  او  ته وسپارل سو(Gibeonites)عليه السالم له خوا 

 ساول مينځه د او  لور(Aiah)  د(Rizpah) په ريز. كړ
(Concubine)دې د.  وه (Mephibosheth) په نامه بل زوى هم 

 دريم باب اووم آيت، يوويشتم باب -Samuel 2-: وگ. (درلود
  .)اويوولسم آيتونهاتم ،لسم 
كيسه داسي بيان سوې ) ه دارولوپ(غرغړه كېدو ارموني د د

ه يوروشليم كي پاچهۍ په نيمايي كي پ د داود عليه السالم د  :ده
 داود بخوله پر دا. لهراغ (Grievous Famine)يوه غمناكه كاختي 

 ساول له سببه نازله سوې وه ځكه چي ده  باندي دعليه السالم
 (Gibeon) جيبيونايتان د.  وژلي ول(Gibeonites)جيبيونايتان 

 وايي چي ټول غښتلي او ته ويل كېدل او اوسېدونكو ښار
 له جيبيونايتانوڅخه وپوښتل  عليه السالمداود. مقتدرخلك ول

؟ هغوى په جواب يږ پخالكېچي دوى په څه باندي غاړه باسي او
 دې م عليه السالدواد وژل وغوښتل او زامنو اوو ساول د كي د

 (Merab) د  دوه زامن او(Rizpah) د غوښتني ته غاړه كښېښووله او
 ادرييل  د(Merab)ميراب . نومي ښځي پنځه زامن ئې وروسپارل

(Adriel)كي د ځايو په ځينو.  وهساول مشره لور  له نسه څخه د 
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 كي ئې په دې زامنو.  ثبت سوى دئ(Michal)دغي ښځي نوم 

(Armoni)دغه ټول ورسپارل سوي ونايتانوجيبي.  هم وروسپاره 
 ارموني مور وايي چي د.  غره كي غرغړه كړل(Gibeah)كسان په 

مياشتي په  په بل روايت شپږ  پنځه مياشتي او(Rizpah)ه ريزپ
ري كړلې چي پرې نږدي  ته تېمړو خپلوزامنو دغه غره كي د

دوى الښونه  د.  غوښي وخورياوالدو دې د مرغان د حيوانات او
 د) هوتك( زما.  داود عليه السالم په امر ښخ سولدوروسته 

شمال په درې  يوروشليم د د (Gibeah) جيبياه څېړني له مخي،
  . نوم دئ چي اوس ئې تل الفول بولييوه ځاى ميلۍ كي د

هم  مخزن افغاني ارميا ارموني په نامه شخص كه هماغه د د
  . ه نستپه تورات كي څه ذكر اصالً خو اوالد ده د د نو وي،

 نومونو شمېر نارينه وو څېړني له مخي په تورات كي د د زما
 يوزر ټولو د تورات په دغو.  تنه دئ)۱۱۸۱(يواتيا يوسل و و يوزر

  . افغنه په نوم كوم څوك نستهكي د نارينه نومو اتيا يوسل يو
 هغي څېړني بيان چي په تورات كي مي كړې ده او د زما وو دا

 پښتنو باندي د تورات په محتوياتو دهغې له مخي ويالى سم چي  د
سي ه ن روايت مالتړ مخزن افغاني د نسب په باب د اصل و د

تاريخي اړخ  دې روايت تر څوك ويالى سي چي د كېدالى او
  . ډېره پياوړې دهافسانوي خوا

  
���  
  

 اشخاصو وخت د مطالعې پر انگرېزي ترجمې د تورات د زه د
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همدې مشكل په  مخامخ سوم اوسره  په برخه كي له ستونزو نومو د

 عربي معادل راوړلو د نومو انگرېزي متن د بايبل د يوه ليست كي د
په  لوستونكو له پاره به هم ښايي د څېړنو چي د نورو ته وهڅولم،

  .وخوري درد
)Elisha = (الياسا  
)Andrew = (اندراوس  
)Job= (ايوب  
)Benjamin = (بنيامين  
)David = (داود  
)Ephraim = (فرايما  
)Aaron = (هارون  
)Eve = (حوا  
)Abraham = (ابراهيم  
)Elijah=(الياس  
)Jesus,Joshua = (عيسى  
)Issac = (اسحاق    
)Ishmael = (اسماعيل  
)Israel = (اسرائيل    
)Gabriel = (جبرئيل  
)Gad = (جد    
)Luke = (لوقا  
)Mary = (مريم  
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)Matthew =( متى)متا(  
)Michael,Mojad = (ميكائيل  
)Moses = (موسى  
)Noah = (نوح  
)Psalms = (المزامير  
)Sarah,Sara= ( سارا  
)Solomon = (سليمان  
)Obadiah = (عبيداهللا  
)Jacob,James = (يعقوب  
)John = (،يوحنا يحيى  
)Jonah = ( يونس  
)Joseph = (يوسف  
)Zachary,Zechariah = (زكريا  
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  م څپركىڅلر
  

  روايتي شجرې
  

  شجره څه ته وايي؟
چي ځيني پښتانه ئې ) نسبي شجره(ه گشجره يا په دقيقه تو  

بولي، يوه عربي كلمه ده او ) سجره(ړتياوو له مخي گد لهجوي ځان
په انسابو كي شجره هغي جينيټيكي . ده) ونه(معنا ئې درخته 

 ته ويل كېږي چي د كورنۍ د غړو تر Genealogical Chartنقشې 
دغي نقشې ته . ن سوى ويډون تسلسل پكښې بياگمنځ د ويني د 

استاد محمدانور نوميالي د .  واييFamily Treeرېزي گپه ان
  : شجرې تعريف داسي بيان كړى دئ

ندونه ده چي د يو چا يا د يوې ټولۍ د گنسبي شجره هغه څر"  
  ".)1(منل سوي مبدې په باره كي ويله كېږي

تولو د نړۍ د زياترو ملتونو افراد د خپلو كورنيو چارټونو په ثب  
سره غواړي خپله ايتنيكي لوړتيا يا اشرافيت ثابت كړي، د امريكا 
د متحده ايالتونو زياتره مخوري كورنۍ چي غواړي خپله خانداني 

                                                 
  .م۱۹۹۰ – مسكو – مخ ۳۷:  د پښتنو د ټولنيز تاريخ مبادي– محمدانور –نوميالى ) 1(
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لوړتيا او اصالت وښيي نو خپلي نسبي اړيكي هغو مسافرو ته رسوي 

 په بېړۍ كي امريكا ته راغلي Mayflower كال د ع۱۶۲۰چي په 
ف د دې له پاره چي خانداني امتيازونه تر السه اروپايي اشرا. )1(ول

و، حتى په خپل زعم يار باسي خپل ځانونه لرغونو اتالنكړي، ز
 Old Testamentد عيسويانو په مقدس كتاب . خدايانو ته ورسوي

  .كي هم د آدم، نوم او ابراهيم عليهم السالم شجرې راغلي دي
 او قبيلې پښتانه د خپلو نسبي شجرو خوندي كول د خپل قوم  

دوى ته د خپل . ڼي او زده كول ئې پر ځان الزم بوليگيو منلى دود 
كله چي د قوم . دۍ د سوچه توب مساله زيات اهميت لريگقوم و 

سوچه توب تثبيت سو، بيا ئې نو په كلي او اولس كي حيثيت، وقار 
سراولف كيرو د الفنسټون له خولې . او ټولنيز موقف ډېر دروند وي

  :ليكي
قبيلوي شجرې زيات ازرښت لري او ټول وېشونه او . "..  

بل ځاى ". قبيلوي داخلي حكومتونه پر همدې باندي متكي دي
پښتنو ته شجره د ژوندانه ساه ده او نور و ته : "... ورپسې زياتوي

دوى د خپل پالر و نيكه نومونه او د خپل قومي ".  ښايي د پاڼي اړول
و هغوى چي بيا په ليك لوست تسلسل روايتونه په سينو كي ساتي ا

جرې د كورنۍ  ش. ه ئې خوندي كويگپوهېږي، په ليكلې تو
معموالً پر اوږدو طومار ډوله كاغذي تراډو باندي ليكلي وي د نسبي 

                                                 
 66ري توپان پېښ سوى وو، چي م كال په اتالنټيك سمندر كي يو بېسا۱6۲۰په ) 1(

له دغه توپان څخه يوه كوچنۍ بېړۍ راووته چي سپرلي ئې . ورځي ئې دوام درلود
دغو مبلغينو په شمالي امريكا كي يوه ټولنه جوړه كړه چي زوزات . مذهبي مبلغين ول

  .بولي) ستانه(ئې د امريكايي كلتور له مخي زموږ د ځينو پښتنو په شان ځانونه 
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) رواج(شجرو د ليكلي ثبت دود زياتره په اشرافي كورنيو كي باب 

ښاري پښتنو او تعليم يافته قشر دا دود تر ډېري اندازې . دئ
خو په هيواد كي د تېرو دوو لسيزو تراجيدۍ د . ي كړى دئخوش

پښتنو يو لوى جمعيت د نړۍ پر پنځو لويو وچو سره تيت كړ او په 
ى نو د نسبي واښ الندي راغگنويو مېنو كي د هغوى ټولنيز دريځ تر 

اووارداتي  ژوندۍ كړ ئې بيرته رااصالت مړژواندې دود
  .دموكراسۍ بياښه پسې وپاله

يليت نظريه د لومړي ځل له د پښتنو د بني اسرائهغسي چي   
ه ثبت سوه، دغه راز د گپاره په مخزن افغاني كي په مفصله تو

هغوى د نسبي شجرو لومړنى مفصل ثبت هم په دغه كتاب كي 
مخزن افغاني د پښتنو له عمومي عنعنوي روايت . واردواره پيل سو

ن او غرغښت له سره سم ټولي پښتني قبيلې او قومونه د بيټ، سړه ب
الري قيس عبدالرشيد ته رسولي دي او لكه وړاندي چي وويل 
سول قيس د اسالم د اوايلو د زمانې سړى ښوول سوى دئ او دا ال 

زما په فكر كه د قيس نيكه صحابي توب . هم وايي چي صحابي وو
رې پښې د ده زامن نه سي كېدالى ځكه ثابت هم وي، بيا هم دا د

كه دا درې پښې موږ د . ېر وړاندي نومونه دي تر اسالمي عصر ډچي
ڼو نو دژ وند زمانه به ئې د لومړۍ هجري پېړۍ گقيس زامن و

شاوخوا وي يعني په دغه وخت كي بايد پښتانه د ټولنيز جوړښت 
له مخي د افرادو يا كورنيو په حالت كي وي او د قوم يا قبيلې 

و تقريباً پر دې خبره خ. سطحي ته بايد ډېر وروسته رسېدلي وي
ونو يا گاتفاق سته چې په دوو، درو پېړيو كې له يوه فرد څخه د زر



67 
خو تاريخ . لكونو كسانو زېږېدل د عقل و عادت پر خالف حكم دئ

موږ ته وايي چي د پښتنو د دغو درو نيكونو تر زمانې دوې درې 
ه منل گي ځواك په توگسدۍ وروسته پښتانه د يوه داسي جن

په دې برخه . سوي دي چي ستر واكمنان حساب ورباندي كوي
  :ې ولولگكي به بده نه وي چي دا څو بېل

ي گد خپل جن)  ق شاوخوا۳66د (ين گ وايي چي سبكت-  
ښت له پاره له پښتنو گځواك د پياوړتيا او د خپلي پاچهۍ د ټين

ان د پښتنو د يوه مشر لور يې ځ) زاول(سره خېښي وكړه او د زابل 
ين گچون سبكت: "ارواښاد عالمه حبيبي ليكي چي. ته وغوښته

داسي ". )1(يدندگداماد افغانان شد، تمام افغانان در لشكر او ميجن
ين غوندي برميالى پاچا دي ئې په زومواله گيو ځواك چي سبكت

خو د . پياوړى كېږي، بايد د شمېر په لحاظ هم زيات او مؤثر وي
 وخت كي نه د ابداليانو مورث اعلى روايتي شجرو له مخي په دغه

چې ! ه وهگزېږېدلى وو او نه د غلجيو د موجد اعلى بول) ملك اودل(
د ابداليانو د مشر نيكه ملك اودل د (دا پښتانه به نو څوك ول؟ 

 هـ ق حدود ټاكل سوي دي او په همدې اساس ۴۴۰ژوند زمانه د 
 د تېري )ق حدود وي۴۰۰بايد د غلجيو د مشر نيكه زمانه هم د 
ين خېښان د همدغو اوسنيو گپوښتني جواب دا دئ چي د سبكت

پښتنو اسالف ول خو روايتي شجرو او د هغو پر اساس د قومونو د 
موجدانو د ژوند د زمانو اټكلي ټاكلو موږ ناسمي الري ته رهنمايي 

  .كړي يو

                                                 
  . مخ۱۴۱ – تاريخ مختصر افغانستان – پوهاند عبدالحى – حبيبي) 1(
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 د روايتي شجرو له مخي د بېټ نيكه د لور بي بي متو دوه -  

نومېدل او د بېټ ) مشهور په لودي(ى او ابراهيم زامن ول چي غلج
زمانه بايد د دوهمي هجري پېړۍ شاوخوا وي ځكه وايي پالر ئې 

 ق كي مړ دئ او بېټ هم معمر سړى ۴۱ – ۴۰قيس عبدالرشيد په 
د لودي او غلجي زېږېده هم بايد د دوهمي هجري . معرفي سوى دئ
بو كي لودي د كه څه هم روايتي شجرو په كتا(پېړۍ حدود ومنو 

خپل تربور ابدال يا اودل همزولى ښوول سوى دئ او د ابدال د ژوند 
خو په حيرانتيا سره وينو چي د ). ق ټاكلې ده۴۴۰زمانه ئې د 

په يوه حساب يو نيم همدې لودي اوالده د خپل موجد تر زېږېدو 
دمخه د شمېر او قوت په  او په بل حساب اويا كاله هسل كاله دمخ
 پياوړي كېږي چي په ملتان كي پوره نيمه پېړۍ لحاظ دومره

پاچهي كوي داسي پاچهي چي حدود يې شماالً او جنوباً له لغمانه تر 
وايي ملتان په هغه وخت كي د يوه ښار نوم نه وو بلكي . ملتانه ول

يوې پراخي سيمي ته ويل كېده، دومره پراخه سيمه چي يو سل 
بنسټ ايښوونكى حميد  د دې پاچهۍ .)1(شل زره كلي ئې درلودل
ين سره ئې د دوستۍ تړون درلود او گلودي وو چي له سبكت

  .)2(ين ئې پاچهي په رسميت پژېندلې وهگسبكت
ۍ د دريو نسلونو له پاره ټاكلې د نسب پوهني پوهانو يوه پېړ  

ده او يوه نيمه پېړۍ له نيكه څخه تر كودي پوري زمانه نيسي يعني 

                                                 
  . مخ۱۳ – لودي پښتانه –رشاد عبدالشكور ) 1(
 مخ، د ۱۲:  مخ، لودي پښتانه6۷:  مخ، تواريخ خورشيد جهان۲۳تاريخ سلطاني ) 2(

  . مخ په حواله۱۸تاريخ فرشته د لومړي ټوك 
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انساني زېږېدنه دومره نه سي په پنځه نسله كي . پنځه نسله

ونو ميله گڅخه په زر) كسي غر(ډېرېدالى چي له خپل ټاټوبي 
كي دي د يوې درنې پاچهۍ بنسټ كښېږدي، داسي ) ملتان(ليري 

پاچهي چي د سلطان محمود غزنوي د لښكرو په مخ كي خنډ وي او 
  ).ق۴۰۱( منځه يوسي هسلطان مجبورېږي هغه په زياته قوه ل

پر غزنوي ) مشهور په جهانسوز( عالوالدين  غوري پاچا-  
ق كي برى وموند، او د بست و ۵۴6 – ۵۴۵دولت باندي په 

تخارستان تر فتح كولو وروسته له سلجوقي سلطان سنجر سره 
خلك ځني خواتوري سوي ول ځكه ئې له لښكرو څخه . ونښت

كه د . )1(شپږ زره تنه غلجي و تورك سلطان سنجر ته تسليم سول
ه چي د روايتي شجرو څېړونكو گوند زمانه لكه څرنغلجي د ژ

ټاكلې ده څلور سوه هجري قمري ومنو نو دلته بيا هم د تولد و 
سل و پنځوس په يو . ن ډېرښت سره مخامخ كېږوتناسل له ناممك

څخه دومره اوالده منځ ته راغله چي ) غلجي(كاله كي له يوه فرد 
د دې . ه تسليم سوليوازي درې زره تنه ځوانان ئې سلطان سنجر ت

چي پر زيات كړې، ) مور و پالر، خوندي و وروڼه(ځوانانو كورنۍ 
عقل دومره زياته زېږېدنه په يوه لنډه زمانه . خبره لكونو ته رسېږي

  .كي نه سي منالى
وصلي ( په روايتي شجرو كي متوزي او كرالڼي پښتانه -  
و، خو د اصل و وصل خبره به وروسته وڅېړ. بلل سوي دي) افاغنه

مفهوم په پام كي ونيسو نو بايد )  و كلءجز(كه د اصل و وصل 

                                                 
  . مخونه۱۵۸ – ۱۵۷: ن تاريخ مختصر افغانستا– پوهاند عبدالحى –حبيبي ) 1(
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ر اوسنۍ گم. اصلي قومونه تر وصلي د شمېر له مخي زيات وي

د پښتنو د قبيلوي . شمېرني موږ ته برعكس معلومات راكوي
تركيب په باب نسبتاً جامع څېړنه په يوه كتاب كي سوې ده چي د 

ېړنو د نړيوال مركز له خوا په په نامه د پښتنو څ) پښتني قبيلې(
په دې كتاب كي د .  ش كال په كابل كي خپور سوى دئ۱۳۷۰

پښتنو قومونو په باره كي تفصيلي خبري سوي دي، تر يوې اندازې 
ى ئې گئې د ډاډ وړ احصائيې وركړي دي او د اوسېدنو ځاى ځاي

ما چي دا قومونه وشمېرل نتيجه ئې په الندي ډول . ښوول سوى دئ
  :لراووت
  . لوى قومونه6۱=   ) اصلي(سړه بني   
  . لوى قومونه۱6=   ) اصلي(غرغښتي   
  . لوى قومونه۷۱=   ) وصلي(متوزي   
  . لوى قومونه۲۹=   ) وصلي(كرالڼي   
ارواښاد سرمحقق دوست شينواري په مخزن افغاني كي ټولي   

، بېتني )۱۰۵(او په هغو كي ئې سړه بني ) ۳۹۵(درج سوي قبيلې 
په دې ډول . )1(شمېرلي دي) ۱۲۰(او كرالڼي ) ۵۲(، متوزي )۲۵(

دا كار خو له ناممكناتو . وينو چي د وصلي شمېر تر اصلي واوښت
  .څخه نه دئ، خو عادت و درايت ئې نه سي منالى

د روايتي شجرو په عنعنه كي اساسي تېروتنه دا ده چي هلته د   
دي ه منل سوي گپښتني ټولني د جوړښت واحدونه د افرادو په تو

په داسي حال كي چي دا واحدونه افراد نه بلكي د افرادو لويي لويي 

                                                 
  . مخ۱۹۹۸ – مخ، پېښور 6۸ - پښتانه څوك دي؟ – سرمحقق دوست –شينوارى ) 1(
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... ل، اڅك، سليمان گابدال، غلجى، وردك، ځاځى، من. ټولۍ دي

ټوليو نومونه اتنيكي او نور د افرادو نومونه نه دي بلكي د لويو لويو 
  :اد نوميالى ليكيتاس. دي
ه تش گه توانيزم پگد پښتنو ايتنيكي مجتمع د يو بشپړ اور"  

 اقتصادي –ړو مجموعه نه ده بلكي يو اجتماعي گد منفردو و
سيسټم دئ چي د مادي او معنوي عناصرو له تاريخي تركيبه څخه 
د اوږدې زمانې په دوران كي د تشكل او تكامل پر الر باندي منځ 

ړي نه دي بلكي لويي گانيزم واحدونه وگد دې اور. ته راغلى دى
چي د هري يوې تشكل او تكامل د خورا ډېر لويي قبيلې يا تپې دي 

  ".)1 (...وخت مولود دئ
  :پوهاند دوكتور حبيب اهللا تږى ليكي، چي  
په پخوانو تاريخونو او آثارو كي رښتيا هم ډېر زيات ... "  

داسي خيالي او جعلي روايتونه او خام مطالب راغلي دي چي يو ئې 
يو مثال د .  لريهم د اصولي كره كتني او منطقي استدالل تاب نه

پښتنو په باره كي د افغنه او قيص عبدالرشيد افسانه او د هغې په 
اساس باندي د پښتنو د نسب جوړه شوې شجره ده، چي هم د 
منطقې پخواني او ځيني اوسني تاريخونه پرې ډك دي، او هم په 

خو كه دا . پښتنو كي له ډېر پخوا نه په شفاهي ډول رايجه شوې ده
نور د پخوانو تاريخونو او آثارو مطالب د اصولي، او داسي ډېر 

اجتماعي او تاريخي كره كتني د معيارونو په اساس وڅېړل شي نو 
يقين دئ چي افسانوي اړخ به يې په واقعي اړخ دومره غالب شي 

                                                 
  .م۱۹۹۰ مسكو، – مخ ۴6:  د پښتنو د ټولنيز تاريخ مبادي– محمدانور –نوميالى ) 1(
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  ".)1(چي دا ټول روايت به باد يوسي

ند گد دې كيسي خيالي اړخ پوره څر: " كيرو واييفسراول  
رو نكل هم د ځينو باوري اسالمي گيس او د ده د ملحتى د ق. سو

تبي مشهور سياح البيروني او درباري العُ. منابعو له خوا رد سوى دئ
(Alutabi) دواړه د محمود غزنوي د يوولسمي پېړۍ د زمانې خلك 

د دوى ليكني ښيي چي له قيس څخه . دي او د قيس نكل ردوي
  ".ن شوى نه ووڅلور پېړۍ وروسته د كابل واليت ال مسلما

له دغو كيسو څخه د ډهلي د څراغ د تيلو : "... نوموړى زياتوي  
د دربار افغانانو خپلي شجرې بيانولې او ځان ته ئې كريډت . بوى ځي

دوى د . وركاوه حال دا چي پښتو ئې نه وه زده او په پاړسي به غږېدل
  ".)2(مغول پاچا د خوشحالۍ او خندولو لپاره هر څه ويل

د پورتني حقيقت په پام كي نيولو سره د پښتون قوم اوس به   
ي د مستندو تاريخي پېښو په روڼا كي وڅېړو گيو شمېر ستري څان

و څرك د روايتي شجرو پر خالف تر گورو چي د دغو څانگاو وبه 
  .اسالمي عصر ډېر وړاندي موندالى سو

  : يفتل– هفتل – اپتل – ابدال –اودل 
ه قبيله ده د افغانستان په تاريخ ابداليان د پښتنو يوه مشهور  

دې قبيلې د معاصر افغانستان . كي د دغي قبيلې رول ډېر زيات دى
د جوړېدو له وخته د دوه نيم سوو كالو په اوږدو كي واكمني كړې 
چي په هيواد كي د ټولو ميشته وو پښتنو او غيرپښتنو له خوا منله 

                                                 
  .م۱۹۹۹ –شپږ مخ، پېښور :  پښتانه– حبيب اهللا –تږى ) 1(
  .م۱۹۹۹ – مخونه، پېښور ۲6 – ۲۵ –و ژباړه  پښت–) پټانز( پښتانه –سراولف كارو ) 2(
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 د دوى د روسانو غير مستقيم او مستقيم تېري. سوې هم وه

د دغي قبيلې زياتره مشاهير د افغانانو او . واكمني پاى ته ورسوله
د ابداليانو د نامه ريښه هغو سپين . ډ ملي وياړونه ديگټولو پښتنو 

 Aptalپوستي اريايي قبيلې ته رسېږي چي په تاريخ كي يې د اپتل 
اروپايان دغو اريايي هپتاليانو ته سپين . يا هفتل په نامه پېژنو

) خان(اوښتى شكل اوس په پښتو كي ) هون، هان(د . ن واييهونا
او ) هـ(د . په بڼه هم تلفظ كوي) خون(دئ چي ځيني پښتانه ئې د 

پخوانى ثبت د ) خوارزم(د . د اوښتون نور مثالونه هم سته) خ(
) هياطله(عربو دې قبيلو ته . په شكل هم ليدل سوى دئ) هوارزم(

سپين پوستي اريايان د اوسني تاريخي څېړني ښيي چي دغه . ويله
 وروسته د دې ځاى له لرغونو قبايلو گافغانستان سيمو ته تر رات

د هفتاليانو ژبه چي هر څه وه . ډ سوي ديگسره ) پكهت، پښت(
) پښتو(ډون وروسته ئې ژبه يو مخيزه گخو له پكتهانو سره له 

په شاوخوا كي په باختر او )  م۴۰۰(د اپتل قبيلې د . سوې ده
رستان كي يو پياوړى دولت جوړ كړ، له ساسانيانو سره ئې تخا
ان كي موندل گ او كتيبې ئې د كندهار په شمال او ارزړې وكړېگج

) ابدال(د روايتي شجرو له مخي د ابداليو پښتنو نيكه . )1(سوي دي
د ترين زوى، د . نومېدى او په اسالمي عصر كي پيدا سوى دي

.  قيس عبدالرشيد كودى ووشرخبون لمسى، د سړه بن كوسى او د
د اسالمي دورې . هـ ق شاوخوا ټاكل سوې ده۴۴۰د ژوند زمانه ئې د 

دغه ابدال نيكه كه چيري عيني موجوديت هم ولري نو به د لرغونو 

                                                 
  . مخ۲۳۴:  تاريخ مختصر افغانستان– پوهاند عبدالحي –حبيبي ) 1(
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ځكه ابدالي قبيلې د . اپتاليانو له زوزاتو څخه يو متاخر سړي وي

 اسالم د مبين دين تر بعثت څه دپاسه دوه سوه كاله وړاندي
رافيكه نخشه كي گموږ د روايتي شجرو په . پياوړى دولت درلود

حضرت . پر ډېرو داسي نومونو پېښېږو چي له پوښتنو خالي نه دي
د . بېټ نيكه په هيڅ ډول هغه بېټنى نه دئ چي قوم ئې په نامه سته

پټي خزانې بابا هوتك د هوتك قبيلې يو متاخر شخص دئ او په 
نه بولو چي د هوتكو پراخ قوم ورته هيڅ راز ئې بايد هغه منبع و

  .منسوب دئ
تر . لقب لوى احمدشاه بابا وركړى دئ) دراني(ابداليانو ته د   

  .احمدشاهي عصر وړاندي ئې ټولو منابعو نوم ابدالي يا اودالي راوړى دئ
  :الكو، اراكو، الكوزي، اراكوزي

د روايتي شجرو له مخي الكو د ځيرك په اوالده كي د بارك   
ځيرك د ابدال زوى د ترين لمسى د . پل سكنى ورور دئاو پو

شرخبون كړوسى د سړه بن كوسى او د قيس عبدالرشيد كودى 
 هـ ق شاوخوا وبولو ځكه د ورور ۷۸۰د ژوند زمانه ئې بايد د . دئ
 هـ ق حدودو ښوولي ۷۸۰د ژوند زمانه ئې تاريخونو د ) پوپل(

 6۵۰څخه نزدې يعني د اتمي هجري پېړۍ پاى يا له نن . )1(دي
ه د گد الكوزيو پښتنو ټاټوبى په مشخصه تو. كاله وړاندي
د زابل .  ناوه ده كندهار شمال لوېديځ ته د ارغنداواحمدشاهي

ي اوسي واليت په جلدك او په فراه واليت كي هم يو شمېر الكوز
 حوزه په د ارغنداو. خو اصلي مېنه ئې د ارغنداو د رود غاړي دي

                                                 
  . مخ۱۲۷۲:  پښتانه د تاريخ په رڼا كښي– مخ ۲۳۹: تاريخ مختصر افغانستان) 1(
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وايي كله چي مقدوني سكندر . وزيا سيمه دهتاريخي لحاظ د اراك

له اتيا زرو لښكرو سره د اسيا پر لويه وچه )  ق م۳۵6تولد ئې (
بريد وكړ، دريم داريوش ته ئې ماته وركړه، د هخامنشي سلطنت 

ئې وسوځله، مخ ئې پر خراسان ونيو، د هرات ) پايتخت(پالزمېنه 
اراكوزي ناوه د تر نيولو وروسته ئې د هيلمند ناوه او ورپسې د 
 ق م په ۳۲۹د . اراكوزيانو له سخت مقاومت وروسته فتح كړه

دوبي كي ئې د اراكوزي سكندريې ښار د اوسني كندهار په شاوخوا 
او ) سراسواتي(ويدا كي د گد اراكوزيا سيمه په ري. )1(كي جوړ كړ

 دغه اراكوزيان .)2(په نامه ياده سوې ده) هراويتي(په اوستا كي د 
 پر غاړو اوسېدل او له مقدوني سكندر سره ئې غنداوچي د ار

كاوه، څوك ول؟ دا خلك د همدا نننيو الكوزيو ) سخت مقاومت(

                                                 
  . مخ۴۰: تاريخ مختصر افغانستان) 1(
ه له نن څخه نزدې ويدي سرودون. ريگويدا د ويدي سرودونو يو كتاب دئ) 2(

ويونكي ئې هغه اريايي قبايل ول چي د آمو . څلورنيم زره كاله وړاندي ويل سوي دي
اوېجه اوس ال هم د . (بلله) اريانا ويجه(سيند په شمال كي اوسېدل او خپله مېنه ئې 

اريايي ). په معنا ژوندي او مستعمله كلمه ده) سرزمين(كندهار په لهجه كي د 
له دغو څلورو كتابونو څخه د .  څلورو كتابونو كي منعكس سوى دئمدنيت د ويدا په

. يوه نوم ئې ريگويدا دئ نور درې ئې سام ويد، اتهرواويد، يجورويد نومېږي
  .ريگويدا ئې تر ټولو قديم دئ

په لومړۍ . اوستا بيا د زردشتي مذهب مقدس كتاب دئ چي دوې لويي برخي لري
او دوهمه برخه . يسنا، ويسپرد، ونديداد: لي ديبرخه كي ئې دغه الندي كتابونه راغ

. ده) ستايني سرود(معنا د ) يشت(خورده اوستا او يشتونه د : ئې دوې څانگي لري
كه د اوستا لومړۍ او دوهمه برخه په پام كي ونه نيسو، نو په مجموعه كي گويا پنځه 

افغانستان : وگورئ.(يسنا، ويسپرد، ونديداد، يشت او خورده اوستا: كتابه كېږي
  ). ش۱۳۵۵ – كابل – مخ ۹۳ –در شاهنامه د ارواښاد احمدعلي كهزاد ليكنه 
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) رې(او ) الم(د الكوزي او اراكوزي په نومونو كي د . اسالف ول
د دغه راز . اوښتې ده) الم(په ) رې. (پېښ دئ) ابدال(اوښتون 

غلبېل، = ېوال، غربېل د= دېوار : ې هم سته لكهگابدال نوري بېل
د كندهار ښار لوېديځ ته د سرپوزې د غره لوړه . (قيطول= قيطور 
ږغ ) الم(كي د ) الم(او ) رې(ه ما ته ال پ). نومېږي] قيطول[څوكه 

هغه ) زې(كلمه كي د پاى له خوا ) الكوزي(غونى ښكاري او په لر
معنا ) زوى(سوفيكس نه بولم چي د نومونو په پاى كي ورلوېږي او د 

د نامه و پاى ته چي ورلوېدلي او ) محمد(او ) بارك(وركوي لكه د 
ځني جوړ سوي دي يعني د بارك زوى او ) محمدزي(او ) باركزي(

د محمد زوى، الكوزى او اراكوزى د شخص نوم نه بلكي د هغه 
  .جمعيت نوم دئ چي د اراكوزيا اوسېدونكي ول

  
  : اڅكزي–اڅك 
هغه قبيله ده چي د ژوند ډېري په ابداليو پښتنو كي اڅكزي   

لرغوني الري چاري، راشه درشه، رسم و رواجونه، دودونه و 
د پښتنو د ايتنيكي څېړنو له پاره دا . عادتونه ئې خوندي ساتلي دي

 قدونه، پياوړي بدنونه، گ دنگد دوى دن. قوم خورا غني مواد لري
يو په ردي مخونه، مست اتڼونه، غېږي او نور ئې هر گغښتلي موټي، 

د دې قوم د . خپل ذات كي د اريايي توب او لرغونتوب نخښي دي
د روايتي شجرو پر بنا . خېلونو نومونه هم خورا لرغوني عاليم لري

د . ڼل كېږيگاڅك او محمد دوه وروڼه دي چي د بارك له اوالدې 
 هـ ق شاوخوا اټكل سوې ده او په دې ۷6۰بارك د ژوند زمانه د 
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 ۸۰۰ه وخت تر دې وروسته كلونه وي او تر حساب بايد د اڅك نيك

دا خبره مي ال بايد دمخه كړې واى . هـ ق وروسته كلونه ئې وبولو
ه شان دقيقه نېټه يا چي د يوې قبيلې د جوړښت د پيل له پاره دغ

د اڅك د . خپله د علم له موازينو سره سر نه خوريكال ټاكل پ
 د اسالمي عصر هغه  هـ ق حدود ومنو نو دا۸۰۰پيدايښت كلونه كه د 

دوران دئ چي اسالمي تفكر د مسلمانانو او په تېره بيا پښتنو د 
پر ژبه د عربيت . ژوند په ټولو اړخونو كي ژوري ريښې ځغلولي دي

نومونه ئې عربي، اصطالحات عربي، . ژوره اغېزه مسلطه سوې ده
دا خبره د منلو نه ده چي د اسالمي مجد و . هر څه عربي سوي دي

ه دغسي يوه دوران كي دي د يوه مسلمان قوم نومونه غير عظمت پ
اسالمي يا غير عربي وي او مسلمان اڅك دي پر خپلو زامنو 

كړوسى ) څول(نومونه كښېږدي، لسمى دې د ) بادين(و ) جنگ(
په ) خودك(او كودى دې د ) پايك(، كوسى دې د )سدى(دې د 

ه وړاندي تاسي ته به زه د يوه اڅكزي شاعر شجر. نامه ونوموي
دا شاعر مال . كړم او تاسي به دا ټول غير عربي نومونه پكښي ووينى

. عبدالسالم اشيزى نومېږي او په اولس كي په سالم بابا مشهور دئ
نوموړى د مال حبش زوى هغه د مال صمد هغه د مال برت هغه د 

لي هغه د غازي هغه د پيرعلي هغه د خودك هغه د گجمال هغه د 
. )1(جن هغه د اڅك زوى دئگ هغه د څول هغه د پايك هغه د سدي

ند ډول تر اسالم دمخه گد دې شجرې د پاى شپږ نومونه خو په څر

                                                 
 پښتو اكاډمي، – د مقدس خان معصوم ليكنه –مال عبدالسالم اغشيزى ) 1(

  .م۱۹۸۷ –بلوچستان 
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ڼو نو شپږ پښته دوه سوه گكه درې پښته يوه پېړۍ و. )1(نومونه دي

كاله كېږي او د دې معنا به دا وي چي د اڅك زېږېدنه بايد لږ تر لږه 
روايتي شجرو ته د نېټې . ودوه سوه كاله تر اسالم وړاندي وبول

په دغه موده كي له . ټاكونكو د هغه عمر شپږ سوه كاله كړى دى
يوه فرد څخه د اڅكزو د دومره پراخ اولس جوړېدل تر عقل وتلې 

ې له پاره راوړه گما د يوه اڅكزي شاعر شجره ځكه د بېل. خبره ده
 په ابداليو پښتنو. چي د دې قوم پر شجرو زيات باور كېدالى سي

كي د اڅكزو قبيله د نسبي اړيكو په خوندي كولو كي تر نورو قبيلو 
له . په دوى كي د قبيلې پوښتنه اساسي سوال دئ.  ډېره پابنده ده

نابلده مېلمه څخه تر روغبړ وروسته لومړۍ پوښتنه دا ده چي 
  څوك يې؟ يعني په قوم څوك يې؟

د د شجرو جوړوونكو . د اڅك د ژوند زمانه ډېره قديمه ده  
ښاغلي . كجن او اڅك تر منځ د پېړيو پېړيو فاصله غورځولې ده

د پښتنو نوى پخوانى (دوكتور عبدالرازق پالوال په خپل درانه اثر 
چي (شاهانو په باب ) ارڅك(كي د يوناني آثارو پر بنسټ د ) تاريخ

ډېر لرغوني شواهد او تازه و بكر ) مراد ئې اڅك شاهان دي
ران كتاب دوهم ټوك گدرانه او د دغه . معلومات وركړي دي

پښتانه د دغه اثر د نورو ټوكونو د ) م۱۹۹۴(چاپ سوى دئ 
  .خپرېدو الر څاي

                                                 
په وروستيو څو لسيزو كي پر پښتنو كوچنيانو باندي د غير عربي نومونو ايښوول ) 1(

ي پښتانه كوښښ كوي پر اوالدو باندي پښتو نومونه زموږ زلم. باب سوي دي
  .دغه تمايل د وروستيو لسيزو محصول دئ. كښېږدي
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  : اپرېدي– ډاسو – پروټ –بړېڅ 
 په كي موږ د ارغنداو) ويدونو(رودونو د اريايانو په لرغونو س  

ناوه كي د پڼي، ډسه، پراوټه او بريسه قبيلو نومونه مومو چي له دوى 
 نن پڼي په سيوۍ او كندهار كي سته، بريسه په يقين څخه همدا

سره د بړېڅ قوم دئ، پروټ د الكوزيو يو ښاخ دئ، د اپرېديو نوم د 
په نامه ) ډسه(اپاريتي په بڼه ثبت دئ او په سلېمانخېلو كي د ډاسو 

  .)1(يو خېل سته
  

  : اسحاق زى– ساكزى – سهاك –ساك 
قبايل د آمو په ندېږي چي ساك گله تاريخي څېړنو څخه څر  

وايي لوى . شاوخوا كي تر ميالد شپږ سوه كاله مخكي اوسېدل
كوروش د سيستان د فتح پر وخت همدغه ساكان د هغوى د ښو 

ارواښاد . بللي او نازولي ئې دي) نېك كردار(خدمتونو له امله 
عالمه حبيبي ليكي كله چي دغه كوچي ساكان صحرانشين سول د 

ډ گسيند په جنوب كي له پښت قبيلې سره باختر په سيمو او د آمو 
لكه په .  او د ساكه نوم د  دغو قبايلو په نومونو كي ځاى سوسول

زي په پښتنه گزابل او كابل كي د سهاك او په هيلمند كي د سا
له ساكانو څخه عبداهللا محمد بن صالح . قبيله كي همدا نوم سته

څون وكړ زي په سيستان كي د يعقوب ليث صفار پر خالف پاگسا
رېز افغان پوه سراولف كيرو د گمشهور ان)  هـ ق۲۵۹(او مات سو 

ندهارا د ساك واكمنانو په نومونو كي خورا ډېر پښتو مشابهتونه گ

                                                 
  . مخ۱۰:  تاريخ مختصر افغانستان– پوهاند عبدالحى –حبيبي ) 1(
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ارواښاد دوست شينوارى خو ال ساكان د پښتنو قام . )1(موندلي دي

د ده په عقيده د پښتانه په . ڼيگپه جوړښت كي يو اساسي عنصر 
 پوهاند.)2(ې ستهگعناصرو بېل)  ساك او ساميسلم،(خټه كي د 
 پروفيسور مارگينستيرنه په پيروۍ د د صاحب خو زيار دوكتور
  .كتاب كښلى دئ پرساكي منشاءباندي پنډ پښتنو 
 له خپرېدو سره سم خورا ډېري گپه پښتنو كي د عربي فرهن  

پښتو كلمې په عربي بڼه او وروسته په پاړسي شكل واوښتې لكه 
، )گمستن(، مستنج )رمسيرگ(، جروم )دسېرسر(صرود 

، قهستان )زيگسا(، سجزي )زستانگسا(سجستان 
رد گ، لهو)سهاك(، ضحاك )ميرويس(، مير واعظ )كوهستان(
، صدوزى )توخى(، طوخى )پوپلزى(، فوفلزايي )رگلو(
په . او نور) سپېروان( سفيد روان ،)ارغسان(،ارغستان )سدوزى(

لكه له (جوړ سو ) و اسحقضحاك ا(دې ډول له سهاك څخه 
ښرخبون او خرښبون څخه چي ئې شرف الدين او خيرالدين جوړ 

دا . زو قبيلې نوم په اسحق زايي واوښتگاو د سا!) كړي دي
كاله وړاندي ) ۲۵۰۰(لرغونې قبيله چي موږ ئې د موجوديت څرك 

يوه . لرو، د روايتي شجرو د مسخ كوونكو له خوا دوه ځايه سوې ده
ړه بن په اوالده كي د ابدال له الري د پنج پاى په برخه ئې د س

روپ كي شامله سوې او بله يې د سهاك ولد ابراهيم ولد بي بي گ
 هـ ق شاوخوا ومنو ۴۴۰ كه د ابدال زمانه د .)3(متو بنت بېټ بللې ده

اسحق د ژوند عصر بايد د اوومي هجري پېړۍ سر = نو د سهاك 
                                                 

  . مخ۵۸: پورتنى اثر) 1(
  .م۱۹۹۸ – مخ، پېښور ۱۹ - پښتانه څوك دي؟ – سرمحقق دوست –شينوارى ) 2(
  . مخ۱۲6: خالصة االنساب) 3(
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ني قبيلې د عمر لږ تر لږه اتلس ه به مو د يوې لرغوگوي او په دې تو

  .سوه كاله عمر خوړلى وي
روپ سره د ساكانو يو ځاى كول ما ته گد پنج پاى له   

  .مصنوعي ښكاري
  



82 
  
  
  

  م څپركىپنځ
  

   غلجي– خلجي – غلزي –غرزي 
  

په پښتنو كي غلجي قبايل هم د شمېر له مخي او هم په تاريخ   
موقعيت لري او همدا ړي نقش له رويه د يادوني وړ گكي د خپل ځان

علت دئ چي ما په دې ليكنه كي هغوى په يوه بېل څپركي كي 
له دې قبيلې څخه لوديانو د څلرمي هجري پېړۍ په سر كي . راوړل

په ملتان كي د يوې درنې پاچهۍ تاداو كښېښود چي نيمه پېړۍ 
 هـ ق كي ۴۰۱ئې دوام وكړ او د غزنوي سلطان محمود له خوا په 

شاهانو ) غلجي(دې وروسته په هند كي د خلجي تر . ورانه سوه
م كي وو او څه دپاسه ۱۲۰6اوږده دوره پيل كېږي چي پيل ئې په 

د خلجي او غلجي په باب به . (درې سوه شل كاله ئې دوام وكړ
د نهمي هجري پېړۍ په نيمايي كي لوديانو د ). وروسته ږغېږو

د دوهم ځل لپاره د شاهوخېل لودي سلطان بهلول په الس 
كي د يوه پرتمين سلطنت بنسټ ) ډيلي(هندوستان په شمال 

 گكښېښود چي تر اتيا كاله عدل وروسته د مغول بابر په الس ړن
د سلطان ) سوريانو(تر بابر وروسته بيا د دغو قبايلو خپلوانو . سو
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العادل سوري شېرشاه په همت پر هند باندي د پښتنو واكمني 

الس چپه سوه او تر هغه وروسته ه كړه چي د مغول همايون په گټين
بيا وينو چي په كندهار كي د حاجي ميرويس نيكه په قيادت ملي 

دا . پښتانه ئې واكمنۍ ته ورسول)  هـ ق۱۱۱۹( پيل سو گغورځن
. واكمني اته دېرش كاله وروسته د افشار نادر په الس نسكوره سوه
په لكه وړاندي چي مي وويل د دې قبايلو په باب زه ځكه لږ څه 

تفصيل ږغېږم چي په روايتي شجرو كي همدوى زياتره د مناقشې 
د . د دوى په باب ظالمانه قضاوته سوي دي. رځول سوي ديگوړ 

پښتنو د روايتونو له مخي د غلجيو ريښه د بېټ نيكه لور بي بي متو 
په مخزن افغاني .  واده وه)1(بي بي متو په غوري حسين. ته رسېږي

ده په باب د مجمع االنساب په حواله يوه كي د متو او حسين د وا
افسانه ليكل سوې چي وروسته ئې نورو تاريخونو ته هم الر كړې 

  :، افسانه داسي ده)2(ده
د وليد بن عبدالملك بن مروان د خالفت په وخت د ده سپه   

                                                 
. په را وروسته كي حسين سوى دئ"د فاضل استاد پوهاند رشاد په عقيده دغه نوم ) 1(

 په مونث صورت په سانسكريټ كي هغه لومړي ستوري ته وايي (Uswinee)اوسوني 
" چي د سپوږمۍ په مدار كي واقع دئ او د سپوږمۍ لومړي مزله ته هم وايي

 – كابل – اوله حاشيه – مخ ۳ –شاد ليكنه  د عبدالشكور ر–لودي پښتانه : وگورئ(
  ).ش۱۳۳6

ما چي په ډېوه . د دغي افسانې تكرارول پر ځينو خواخوږو پښتنو ښه نه لگېږي) 2(
ښاغلي قدرت اهللا حداد خپله ) م۱۹۹6 – ۱۹۹۵(مجله كي په دې باب ليكني كولې 

واخوږو زه له دغو خ. ناخوښي د همدې مجلې د دريم كال په شپږمه گڼه كي وښووله
څخه بخښنه غواړم خو په دې بحث كي مجبور يم چي افسانه يو وار بيا تكرار كړم ځكه 

  .له تكرار پرته ئې نقدول بې ربطه كېږي
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ساالر حجاج بن يوسف ثقفى د خراسان او غورستان د نيولو په نيت 

 سره گپه غور كي د حجاج په رات. دله يو لوى لښكر سره راوخوځې
مخوري كورنۍ او د نامه كسان له كور و كلي . ډوډي راغلهگلويه 

ووتل په هغو كي د حسين په نامه يو ځوان د وطن پرېښوولو ته 
د حسين د نسب شجره ئې د غور حاكم سلطان بهرام . (مجبور سو

 له ته رسولې ده او هغه ئې د سلطان معزالدين محمد بن سام غوري
وايي چي د څلرم خليفه حضرت علي كرم اهللا . اوالدې بللى دئ

ه فرمان صادر گوجهه له خوا سلطان بهرام ته د غور د حاكم په تو
په افسانه كي راغلي دي چي حسين نامى د كسي په غره ). سوى وو

شيخ بېټ ئې په تندي . كي د شيخ بېټ نيكه كورنۍ ته پناه وروړه
په كور كي ئې . طرتۍ نخښي وليدلېكي د عالي نسبۍ او نېك ف

اڼه او د زوى په شان چلند ئې گځاى وركړ او د كهاله محرم ئې و
) متو(څه موده وروسته د حسين او د شيخ بېټ د لور . ورسره وكړ

تر منځ مينه پيدا سوه او د متو د مور و پالر په پټه سره كور و كهول 
 سوه د پالر مور ئې د چارې په فكر كي. متو حمل واخيست. سول

سره ئې خبره طرحه كړه او ځني وئې غوښتل چي د هلك و نجلۍ 
پالر ئې د هلك د اصل و نسب د معلومولو له پاره يو . نكاح وتړي
نومېدى د حسين له يوه ليك سره چي د ) كاغ دوړ(سړى چي 

كاغ دوړ په غور . خپلي كورنۍ په نامه ئې كښلى وو، غور ته ولېږه
 وروسته ئې گيكه څرك ويوست او تر راتكي د حسين د پالر و ن

بېټ شيخ . شيخ بېټ ته ډاډ وركړ چي هلك عالي نسبه شهزاده دئ
نيكه . متو ته خداى زوى وركړ. د خپلي لور و حسين نكاح وتړله
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ئې له دې امله چي هلك و نجلۍ د ده بې سال يو ځاى سوي ول، پر 

وم دا ن. نوم كښېښو يعني د غال زوى) غلزوى(ماشوم باندي 
تاريخ سلطاني دې افسانې ته نېټه هم . )1(وروسته غلزى، غلجى سو

حسين . )2(ايښې ده او دا پېښه ئې په پنځه سوه هجري كي بللې ده
ئې د شهزاده سام غوري زوى  بللى دئ او له غور څخه ئې د هغه د 

دا افسانه په . ڼلى دئگ گراوتلو علت غور ته د غزنوي لښكرو ورت
. ل سوه او تر ننه پوري ډېرو كتابو اخيستې دهمخزن افغاني كي پي

مضحكه وجه (هغه   عالمه رشادزموږ له پياوړو استادانو څخه 
له دغو يادونو سره سره به زه اوس د دغي افسانې ) 3(بللې ده) تسميه

وري گران لوستونكي به وگپه باب يو شمېر داليل وړاندي كوم او 
څومره له حقيقته ) قاقونهعاميانه اشت(چي دغه افسانوي روايت او 

  .ليري دي
 لومړى دا چي د غوري پاچهانو په هغه لست كي چي عالمه -  

كي ) مخ۱66 –تاريخ مختصر افغانستان (حبيبي په خپل كتاب 
ومان د گزما په . ، د سلطان بهرام په نامه څوك نستهراوړى دئ
 بهرام شاه(ې طراحانو د غزنوي شاهانو د لړۍ پر يوه تن ندغي افسا

دا . لقب ورزيات كړى دئ) غوري(باندي ئې د ) بن مسعود سوم
يليت د نظريې د بني اسرائامكان زه ځكه وارد بولم چي د پښتنو د 

جوړولو په ترڅ كي ئې هم د اصفيا په اوالده كي د افغنه نوم ورځاى 

                                                 
  . مخ۴۳۵ –اردو ژباړه :  مخزن افغاني– نعمت اهللا –هروي ) 1(
  . مخ6۹: تاريخ سلطاني) 2(
  .ند رشاد صاحب په قلم د پوها– د تعليقاتو برخه –پښتو ژباړه : حيات افغاني) 3(
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  .كړى دئ
 هجري قمري ۴۰ د حضرت علي كرم اهللا وجهه شهادت په -  

دين غوري د شپږمي هجري پېړۍ سړى كي پېښ او سلطان معزال
د ده په اوالده كي سلطان بهرام نامي؟ ته د حضرت علي كرم . دئ

. اهللا وجهه له خوا د فرمان صادرېدل له تناقضه ډك روايت دئ
ځكه د حضرت علي د شهادت او د سلطان معزالدين د واكمنۍ تر 

ر ويا د اسالم څلرم خليفه تگ. منځ د شپږو پېړيو واټن پروت دئ
  !.خپل شهادت شپږ پېړۍ وروسته يو چا ته فرمان صادروي

 مخزن افغاني خو د متو او حسين د نكاح كېدلو وخت نه -  
راښيي خو تاريخ سلطاني لكه وړاندي چي مو ولوستل په صراحت 

په . سره وايي چي دا پېښه په پنځمه هجري پېړۍ كي سوې ده
ي مړ دئ او د  هـ ق ك۹6داسي حال كي چي وليد بن عبدالملك په 

حسين له كوره وتل او د كسي غره ته تلل بايد په لومړۍ هجري 
 يا ۴۰قيس په . متو د قيس لمسۍ ده. پېړۍ كي ښوول سوي واى

 هـ ق كي مړ دئ او په دې ډول خو اول د نيكه او لمسۍ تر منځ ۴۱
 ه دبل. كاله ده چي د عقل په حكم ممكنه نه ده) ۴۵۰(زماني فاصله 

 حسين د لومړۍ هجري پېړۍ په پاى كي ده چي  داخبره حيرانتيا
نه پوهېږم . له كوره وتلى خو واده ئې درې پېړۍ وروسته كړى دئ

  ه تشريح سي؟گچي دا مسأله به څرن
 وايي شيخ بېټ په خپل وخت كي په تقوا او نېكي مشهور -  

د . وو، د لور په وركړه كي د نورو پښتنو په شان ډېر محتاط وو
 ورته د اصل و نسب مسألې زيات اهميت خېښۍ په وخت كي
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درلود او له همدې امله ئې د حسين غوري د پالر و نيكه د معلومولو 
له پاره كاغ نومي دوړ ته له كسي غره څخه د غور تر لتو پوري د 

آيا د دغسي يو شخص څخه دا هيله . اوږده سفر ماموريت وركړ
ته كړي كېداى سي چي د خپلي كورنۍ لمن دي په خپل الس پور

نوم كښېږدي؟ په پښتنو كي ) غل زوى(او پر لمسي باندي دي د 
آيا .  دئگهمدا اوس پر ناموس باندي د تېري او ناروا داغ جزا مر

دا خبره به د بېټ نيكه په وخت كي چي اسالم او پښتونولي تر نن 
ه وه، د يوه روحاني مقتدا په باب د منلو وړ وي چي گسل چنده ټين

وه شخص ته په نكاح وركړي چي د ده كورنۍ ته خپله لور داسي ي
  .ئې پېغور اړولى وي؟ هيڅكله نه

كه كاغ . مساله ده) كاغ دوړ( د دې افسانې بل تناقض د -  
وو، نو د دوړ قوم لومړى نيكه بايد ) دوړ(نامى په رشتيا سره په قوم 

په داسي حال كي چي د روايتي . تر بېټ نيكه دمخه يا ئې همعصر وي
ي گنوري څان(كي شامل دي ) شيتك(په ) دوړ(روايت خو شجرو په 

شيتك د ككي زوى، هغه د كرالڼ زوى او هغه د ) ئې تڼي او بنوڅي دي
د پورتني . بېټ سره په يوه ليكه كي راغلى شخص ښوول سوى دئ

  !روايت له مخي خو لمسي تر نيكه دمخه ژوند كاوه
 په باب پر د دغو تناقضاتو حل په هغه چا اړه لري چي د غلجيو  

  .روهمن ويگدغه افسانوي روايت باندي 
  

  غلجي څوك دي؟
د غلجيو د نامه په توضيح كي ننني پوهان د نوو څېړنو په روڼا   
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. دئ) كوهزاد(كي ټول په يوه خوله دي او هغه دا چي دا نوم غرزى 

د ) جيم(او ) زې(د . د غرزي كلمه ورو ورو په غلجي اوښتنې ده
 زبه، جبه، – جوند، ژبه – زوند –ژوند (ته اوښتون ډېر مثالونه س

عالمه حبيبي د توماس چك له خولې ).  جرنده– زرنده –ژرنده 
غره ته وايي ) Gar –ر گ(كي ژبه وايي چي په لرغونې باختري دري 

او د آمو سيند د لوړي خوا د غرنيو سيمو آريايي اوسېدونكي 
وجي كلمې غرڅه او غرڅني په نننۍ پښتو كي مر. نومېدل) غرچه(

ه د پښتانه له گغر د يوې الحقې په تو. دي او د غره مږونو ته وايي
ملوك (عربو د غور پښتانه پاچهان . نامه سره تړلې كلمه ده

د غزنوي دربار مشهور مديحه . بلل) د غرونو شاهان(يعني ) الجبال
 شهكار يويونكى شاعر ابوالقاسم فردوسي په خپل تاريخ

غرو كي د افغانانو د يو مشر او پهلوان اوږد كي د زابل په ) شهنامه(
نومېدى، چي په قوي احتمال ) كك كوهزاد(دا مشر . داستان لري

د شهنامې د ملحقاتو . بلالى سو) غرزى كك، غلجى كك(سره ئې 
  :روايت داسي دئ

ــين  ــژوه  گچنــ ــش پــ ــان دانــ ــت دهقــ   فــ
ــتان راز پيـــشين   ــر ايـــن داسـ ــمـ   روهگـ

  كـــــه نزديـــــك زابـــــل بـــــسه روزه راه 
ــوى  ــك سـ ــت خربيـ ــ او دشـ ــودگـ   اه بـ

ــد ــود گــ   ر دشــــت، زى هنــــدوان راه بــ
ــوچ   ــسيار كــ ــت بــ ــسته درآن دشــ   نشــ

ــ   ــان و ال چــــين و ُكــ   رد و بلــــوچزاوغــ
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ــود   ــوه بـــ ــاالى آن كـــ ــه بـــ ــى قلعـــ   يكـــ
  كـــه آى حـــصن و از مـــردم انبـــوه بـــود
  مـــــر آن حـــــصن را نـــــام مربـــــاد بـــــود 
  ازو جــــــان نـــــــابخردان شـــــــاد بـــــــود 
ــدكنش جــاى داشــت    ــدژ در يكــى ب   ب

   داشــــتكــــه در رزم بــــا اژدهــــا پــــاى 
ــزار   ــپاهش هـــ ــان ســـ ــژادش زاوغـــ   نـــ

  زارگــــهمــــه نــــاوك انــــداز و ژوبــــين 
  ببـــــــاال بلنـــــــد و بـــــــه پيكـــــــر ســـــــتبر
  بـــه حملـــه چـــو شـــير و بـــه پيكـــار ببـــر 
ــل  ــد ران پيـــــــــ ــش بماننـــــــــ   دورانـــــــــ

  ه رزم جوشـــــان تـــــر از رود نيــــــل  گـــــ 
ــر   ــوه كمــ ــر دى از كــ ــد اكــ ــه نيروجــ   بــ

  ريـــــزان ز رزمـــــش بـــــدى شـــــير نـــــر گ
ــرد چــــو پيكــــار    جــــستى زمــــردان مــ

ــردان بـــــه اوردى    ردگـــــرز گـــــ از زمـــ
  ورا نـــــــام بـــــــودى كـــــــك كـــــــوهزاد

ــاد گب ــه يــ   يتــــى بــــسى رزم بــــودش بــ
ــود   ــال بـ ــژده اش سـ ــد و هـ ــزار و صـ   هـ
  )1(بــــــسى بــــــيم ازو در دل زال بـــــــود  
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  .ش۱۳۵۵
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غر په فراه ) مرباد(د ارواښاد استاد احمدعلي كهزاد په نظر د   
داسي تعبيروي " كه نزديك زابل بسه روزه راه"كي واقع دئ او 

ابل څخه مراد د  ده او په دې ځاى كي له زچي زابل يوه پراخه سيمه
دشت : "نوموړى استاد زياتوي.  غاړي ديهيلمند او ارغنداو

اه عبارت از سرزمين پهناوريست كه على العموم كوچى ها در گخر
اه هاى خود را در آن گآن مستقر بودند و خيمه ها و غژدى ها و خر

ته بود، راهى كه بطرف هندوان رف. پهن دشت بر پا مى نمودند
امكان دارد كه از طرف جنوب در راه قندهار و چمن و كويته جانب 

ر هم موجود است كه راه مذكور از گميرفته، ولى امكان دي) هند(
 ز كابلستان كه در آن وقت حصۀ زيادطريق قندهار و غزنه به مرك

  .)1("آن پيروان هندوئيزم بودند، كشيده شده باشد
ه دا راښيي چي دا دښت د موقعيت موږ ت) اهگدشت خر(د   

اوسني زابل و غزني له پراخو دښتو سره څرمه پروت وو او تر دا نن 
د شهنامې د . پوري ال هم د غلجي كوچيانو كږدۍ پكښې پلني وي

په دې باب موږ يو شمېر . افغان وو) كك كوهزاد(روايت له مخي 
ځني ) پښتونوالى(نور بيتونه هم لرو چي د كك افغانيت 

 فردوسي د رستم نكل كوي او وايي چي نوموړى يوه .ندېږيگڅر
د ) كك كوهزاد(ته ځي او د الرويانو له خولې د ) اهگبازر(ورځ 

  :غښتلتوب بيان داسي اوري
  

                                                 
  . مخ۲۸۷: هماغه اثر) 1(
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  فــــــت اى نــــــامور پهلــــــوان گيكــــــى 

  دل كـــــــــــــــار زار و خـــــــــــــــرد را روان
ــ ــان  گنهنــــ ــير ژيــــ ــست و شــــ    دمانــــ

  بــــه نيــــروى او كــــس نبــــسته ميــــان    
ــپاهش بلـــــوچ  ــان ســـ   نـــــژادش زاوغـــ

  زيــــده كــــوچ  گاه بگــــت خرابــــر دشــــ 
  

ــت   ــر اســ ــاى نــ   كــــك كــــوهزاد اژدهــ
  ى تـر اسـت  گـ رشسپ و ار سـام جن    گز
  

  ر آنكــــــه در كــــــوه بــــــا آن دليــــــر گــــــد
  ى همــــه همچــــو شــــيرگــــهــــزاران جن

  بـــه مـــردى فزوننـــد هـــر يـــك  زكـــك 
  بـــود كـــك زپيكـــار ايـــشان ســـبك    

ــان    ــزاران ســــــواران افغــــ   روهگــــــهــــ
  رد كـــــوه گـــــ زالچـــــين دليـــــران ابـــــر   

  

 سره تاوېږي او قسم خوري رستم چي دا بيان اوري له خښمه  
  :چي د كك چاره به كوي

ــ  ــدارم درنـ ــين گنـ ــدر زكـ ــشب ايـ    امـ
ــم ــان و خر گـ ــوى اوغـ ــر سـ ــينگـ   ه زمـ
  

  اه تـــــازيم زودگـــــســـــوى دشـــــت خر 
ــم دود   ــر آريــــ ــين بــــ ــان و الچــــ   زافغــــ



92 
  

مقصد . زه نه غواړم د شهنامې ټول داستان دلته رانقل كړم  
وغان  ا–د شهنامې په استناد افغان ) كك كوهزاد(مي دا دئ چي 

پښتانه ئې عزيزان ول او په لښكر كي ئې په ) اهگدشت خر(وو، د 
چي افغان سو نو په يقين ) كك. (افغانان شامل ول) ونوگزر(زرو 

دئ چي ) غرزى(لقب همدغه ) كوهزاد(سره ويالى سو چي د 
الحقه په ) ak –اك (د .  خلجى سوى دئ– غلجى –وروسته غلزى 

ه خټك، شيتك، هوتك، اڅك، نورو پښتني قومونو كي هم سته لك
  .بارك او نور

بي (غلجى د بېټ نيكه د لور = د روايتي شجرو له مخي غرزى   
ڼل سوى او د ژوند زمانه ئې تر اسالم وروسته گزوى ) بي متو

وختونه دي په داسي حال كي چي د همدې شخص بيان د شهنامې 
ي په استناد تر صدراسالم ډېر وړاندي په فولكلوريكو داستانو ك

ځاى نيولى دئ او دې خبري ته مو بايد پام وي چي فولكلوريك 
ټي نو بيا د ثقه اسنادو ځاى گداستانونه كه د عقل و درايت مالتړ و

روايتي شجرو چي د غلجي په اوالد كي د توران، بولر، . نيوالى سي
نومونه راوړي دي، په خپله د دې شاهدي ... بارو، بابو، درخى 

  .ر اسالم ډېر وړاندي لرغوني نومونه ديوركوي چي دا نومونه ت
. كي راوستي دي) وصلي افاغنه(نسبي شجرو غلجي قبايل په   

ند سي، الزمه ده چي گد دې له پاره چي د دې مطلب اساس ښه څر
  .پر دغه برخه يو څه وږغېږم
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  :اصل و وصل

قبيلې او قومونه د انسانانو لوى لوى جمعيتونه دي او د   
چي د پيل ټكى . ډېره اوږده زمانه نيسيجوړښت جريان ئې يوه 

يوه شخص ته د لويو قومونو د . معلومول ئې يو څه مشكل كار دئ
پښتانه چي . مبداء رسول زياتره له علمي معيارو سره سر نه خوري

خپله نسبي شجره بيانوي، وايي پالنى د پالني زوى د پالني لمسى د 
و باالخره د پاى ا... پالني كړوسى د پالني كوسى د پالني كودى 

تر . ته رسوي...) پوپل، اڅك، اپرېدي، (ټكى ئې يوې لويي ټولۍ 
د . لويي قبيلې پوري د نسب سلسله د افرادو له الري بشپړېږي

روايتي شجرو تېروتنه دا ده چي دغه لويي قبيلې يا قومونه ئې د 
ويا پوپل، گېرلې ده چي گه منلي دي او داسي ئې انگشخص په تو
اشخاص دي په داسي حال كي چي هغه ... پرېدي خټك، اڅك، ا

اشخاص نه بلكي د افرادو لويي ايتنيكي مجوعې دي چي ټوله بيا د 
په نامه په يوه لوى واحد كي د ملي يووالي درجې ته ) پښتون(

او لكه وړاندي چي مي وويل د دغو لويو ايتنيكي . رسېدلي دي
د . دئواحدونو جوړېدل د خورا ډېري اوږدې زمانې محصول 

پښتنو په دا اوسنۍ سيمه كي د تاريخي حوادثو له مخي څوك دا 
اټكل كوالى سي چي دلته په خورا لرغونې زمانه كي د انسانانو يوه 

يوې داسي مرحلې ته رسېدلې وه چي نوري ) ملي توحيد(ټولۍ د 
ټولۍ او جمعيتونه ئې ځان ته راجذبوالى او په ځان كي منحلوالى 

انحالل مفهوم په روايتي شجرو كي د د دغه جذب او . سواى
وصل او ادغام يوه داسي . په نامه بيان سوى دئ) وصلي(يا ) وصل(
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عمليه ده چي مثالونه ئې د نړۍ په نورو قومونو كي هم موندل 

په لرغوني تاريخ : "... د استاد محمدانور نوميالي په عقيده. كېږي
كي جوړښت كي دلته يو شمېر لومړنۍ قبيلې ډېري وختي د ايتني

بيا . يا تكوين يو پاخه او په ځان پوره قبيلوي نظام ته رسېدلي دي
نو د دغه نظام د انضباطي او انتظامي ارزښتونو له بركته چي په خپل 

ڼي درلودې، په گوخت كي ئې زياتي اجتماعي او اقتصادي ښې
اونډيتوب كي ئې هر څوك ځان ته راجلبوله او په گليري او نژدې 

د ظلمونو له مركز څخه فراره او د شرقي استبداد . ډېدلهگدوى ور
اونډيتوب كي ئې پناه گنې چي د دوى په گله دولتو څخه بېزاره پر

فراره او بېزاره ( پر .)1("موندله، د دوى د ژوند الره ئې غوره كوله
سربېره له نظامي فتوحاتو سره سم ځيني مهاجم جمعيتونه ) نوگپر

و كي د تل له پاره مېشته سوي دي او افراد هم په نيول سويو سيم
چي د اسالم له خپرېدو وروسته په پښتنو كي د عربي عناصرو 

دغو عناصرو چي اوس د پښتنو . منحلېدل ئې ښه مثال كېدالى سي
ستانه دي، خپله ژبه او كلتور سره له دې چي د مذهبي تقدس 

په كندهار كي يو . رى وو له السه وركړى دئگمالتړ هم ورسره مل
بولي او ځيني ئې ) تاجك(ر سپېڅلي پښتانه همدا نن ځانونه شمې
خو نه د يوه تاجكي زده نه د بل بلوڅي او نه ئې راشه درشه ). بلوڅ(

  .د تاجك و بلوڅ ده
وري نو ويني گعمليه ) وصل(كله چي څوك په پښتنو كي د   

 اپتالن د دې سيمي له بومي اوسېدونكو –چي يو وخت هفتليان 
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ترې جوړ ) ابداليان و غلجيان(و ځاى سوي او سره ي) پكتهانو(

بل وخت د سامي توكم ځينو قبيلو خپله بقا له پښتنو . )1(سوي دي
سره په يو ځاى كېدلو كي موندلې ده او ځانونه ئې پكښې منحل 
كړي دي او بل وخت بيا د منځنۍ اسيا د پراخو سيمو اوسېدونكو 

د . ډ كړي ديگه اونډيو پكتهانو سرگساكانو خپل هر څه له خپلو 
همدغو طبيعي عمليو د څېړلو په نتيجه كي نننيو پوهانو داسي 

سليمانيان، (ېرلې چي د پښتني ټولني د جوړښت مهم توكي گان
د سړې سينې خبره دا ده چي د دې ټولو . )2(دي) ساكان او ساميان

عناصرو نخښي د پښتنو په سره يو موټي تركيب كي موندل 
و او د هغو په پيروۍ ځينو نننيو څېړونكو لرغونو كتاب. كېدالى سي

چي د دغه ادغام او وصل ځيني نخښي په پښتنو كي موندلي دي، د 
والى دي ئې څېړلى وي ټول گدې پر ځاى چي د وصل د عمليې څرن
چي ځينو همدا علت دئ . پښتانه ئې هغو ته منسوب كړي دي

وليان گيل بللي، ځينو تاتار او ځينو منڅېړونكو پښتانه بني اسرائ
  ...و 

له طبيعي عمليې څخه د سياسي واكداريو او ) وصل(د   
ټه ناروا استفادې هم سوي دي او د دې پر ځاى چي گمالحظاتو په 

ه كتل سوي واى، گدغه عمليې ته د يوې عيني او عادي واقعې په تو
د يوه قوم د تذليل او د بل د تجليل له پاره كار ترې اخيستل سوى 

  .)3(دئ

                                                 
  . مخ۷۵:  تاريخ مختصر افغانستان–حبيبي ) 1(
  .م۱۹۹۸ – پېښور – مخونه ۳۲ – 6:  پښتانه څوك دي؟–  دوست–شينوارى ) 2(
په برخه كي چي ما په ډېوه مجله كي كوم استنتاجونه بيان كړي ) اصل و وصل(د ) 3(

  .دي، پر هغو مي نوې كتنه كړې ده چي تاسي وړاندي ولوستل
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  :وب قومونه تر نورو لرغوني ديمور ته منس

. شرقي ملتونه د قومي لرغونتوب مسالې ته اهميت وركوي  
ويا گپه دې بحث كي له لرغونتوب څخه زما هدف دا نه دئ چي 

لرغوني قومونه پر نالرغونو لوړ دي يا دا د قومونو له پاره يو امتياز 
ني دا د بشري انكشاف يوه غير ارادي عمليه ده چي ځيني انسا. دئ

زما . ټولۍ وړاندي او ځيني وروسته د قوم درجې ته ورسېږي
مقصد د ځينو هغو تاريخي حقايقو بيانول دي چي په پخوانيو كتابو 

له دغو تاريخي حقايقو څخه يو هم د . كي له پامه اچول سوي ول
 او د مور گمورني اصالت په دوران كي د قبيلو او قومونو منځ ته رات

  .دل دينامه ته د هغو منسوبې
د نړۍ په تاريخ كي داسي شواهد موندالى سو چي د ځينو   

بشري ټوليو جوړښت د مور په نامه پيل سوى وي او د نامه ريښه ئې 
دا د بشري انكشاف او تكامل هغه . د ميندو له نومو سره تړلې وي

پړاو دئ چي د ټولني د اقتصادي او ټولنيزو چارو په سر ته رسولو او 
كله چي د اقتصادي .  رول تر نارينه زيات ويپرمختيا كي د ښځو

ه سوه، دلته گاو اجتماعي ودې له امله په ټولنه كي د نارينه غلبه ټين
  .نو د نسب نوم هم د مور له نامه رابېل او په پالر پوري وتړل سو

په پښتنو كوچيانو كي نن ورځ ال هم د ورځنيو چارو په تر سره   
د كډو بارول او اړول، د .  دئكولو كي د ښځو نقش تر نارينه ډېر

مېږو پالنه و روزنه، د غوړو و كوچو او وړيو توليدول او د كوچياني 
د . ژوند نوري اړوندي چاري د ښځو مسئوليتونه او وظايف دي

بشري و طبيعي حوادثو په وړاندي د قبيلې دفاع د نارينه وو وجايب 
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 ته په پښتني قبيلو كي چي ځيني ئې د مور يا ښځو نامه. دي

ويا د دغو قبيلو د گمنسوبي دي، د دې حقيقت ښكارندوى دي چي 
جوړښت پيالمه د بشري تكامل په هغه دوره اړه لري چي په هغې 

له قراينو څخه . كي د مور يا ښځي نقش تر پالر يا نارينه زيات وو
داسي ښكاري چي د دغو قبيلو نومونه د اسالم د مقدس دين تر 

و زمانو كي وضع سوي دي خو د نامه  ډېر وړاندي په لرغونگرات
توضيح و تحليل او پر هغو باندي د نتايجو بنا كول ئې په هغه دوران 

) غلبه(كي سر ته رسېدلي دي چي په ټولنه كي د نارينه بابايي 
د دغسي غلبې په وخت كي د ښځي د موقف د ټيټېدلو له . ه وهگټين

مه ته منسوبو پاره هر راز جواز سته او دغه علت دئ چي د مور نا
د دې انتساب . قبيلو د توهين و سپكاوۍ ډېري څپېړي خوړلي دي

اغېزه دومره ستره ده چي د پښتو نوميالي شاعر خوشحال خټك 
له خپلي خانۍ، دبدبې، علمي سويې سره سره )  هـ ق۱۱۰۰ – ۱۰۲۲(

ته منسوبه بلل ) سباكۍ انا(ڼي ځكه چي قبيله ئې گځان حقير 
  :دى وايي. سوې ده

  تنو راته تسليم دىـــد واړو پښكه 
  زه خو بيا د سباكۍ انا خښتك يم

په پښتنو كي له متيزيو پرته نور خېلونه هم سته چي د ښځو   
د خښي ابن كند ابن خرښبون په اوالده كي د . نامه ته منسوب دي

مشره انۍ . هويل) انۍ(كمال نامي دوې ښځي وې چي دواړو ته يې 
مشهور خېلونه مشرانزي او كشرانزي د يوسفزو دوه . او كشره انۍ
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 په ملېزيو كي د اكوزيو دوه )1(همدې دوو ښځو ته منسوب دي

مشهور ) راڼۍ او كورا(د ميندو په نامه ) راڼي زي او كورا(ښاخه 
زخۍ (د اپرېدو زخه خېل ). ډېږيگراڼي زي په اتمانخېلو (دي 
  .)2(ته منسوب دي) انا

ه د دوى د نومونو له په پښتني قبيلو كي د لرغونيت انداز  
استاد نوميالى هغه قومونه چي . والي څخه هم اټكلېدالى سيگڅرن

د جامد " له كلماتو څخه ئې هيڅ تاريخي داللت نه راوزي"د نامه 
د نسبي سلسلې "قبيلوي نوم او هغه چي د نامه له كلماتو څخه يې 

د مشتق قبيلوي نوم په نامه بللي " ندېږيگڅر... تاريخي داللت 
په جامدو نومو كي كاكړ، هوتك، ځاځي، ماكو، اندړ، .  )3(دي
 او نور راتالى سي او په مشتق نومو كي محمدزي، علي گورد

د جامدو نومو قومونه تر مشتقو . خېل، احمدزي او نور يادوالى سو
ژبنى دليل ئې دا دئ چي په نامه كي ئې د اسالمي نومو . لرغوني دي

د ټولنپوهني له پلوه ئې دليل "ږي او او عربي ژبي اغېزه نه ليدله كې
مونه دي چي هغه وخت ال د دا دئ چي دا د هغي دورې نسبي نو

سسه نه ده غښتلې سوې او هيڅ داسي اړتيا نسته چي ميراث مؤ
غوندي مشتقي الحقې په خپلو نسبي ) خېل(او ) زي(خلك د 

نومونو كي زياتي كړي او د پالر د خوا تناسلي رابطه د ميراث په 
  ".طر ژوندۍ وساتيخا

                                                 
  . مخ۱۱۲:  خالصة االنساب– رحمت خان –حافظ ) 1(
  . مخ۱۰۹ –د مقالو مجموعه : د هجري ياد) 2(
  . مخ۴۷:  د پښتنو د ټولنيز تاريخ مبادي–نوميالى ) 3(
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  :خلجي او غلجي

له دريمي او څلرمي هجري پېړۍ را په هيسته په زياترو   
قوم ناسم تلفظ او ) غلجي(په بڼه د ) خلجي(ليكلو آثارو كي د 

ليكنه ليدله كېږي او د دغه ناسم تلفظ پر بنسټ د دغه قوم په باب 
له لويه سره ) خلجيان(ويا گند سوي دي چي گداسي نظريات څر

ركي االصل قبايل دي او زابلستان ته تر لېږدېدلو وروسته ئې د تو
ډ ژوند په نتيجه كي خپله ژبه و گدغه ځاى له اوسېدونكو سره د 

خلجيانو د اوومي . سوي دي) غلجيان(كلتور له السه وركړى او 
پېړۍ له پيل څخه په هندوستان كي درنه امپراتوري جوړه كړې 

د دغه . له ئې دوام موندلى وووه چي څه دپاسه درې نيم سوه كا
درنې پاچهۍ په باب كورنيو او بهرنيو څېړونكو ښايسته ډېري 
ليكني كړي دي او په ځينو كي ئې د دوى توركي والي ته اشارې هم 

زموږ مشرانو ليكوالو په خپلو مستندو څېړونكو سره دا خبره . سته
 يو قوم او د توركي) غلجيان(او ) خلجيان(سپينه كړې ده چي 

زه به په دې برخه كي د ارواښاد عالمه . والي نسبت ئې ناسم دئ
حبيبي د هغي څېړني لنډيز او ترجمه تيمناً رانقل كړم چي زما سره 

 (Khaljies are Afghans)رېزي متن سته او گئې همدا اوس ان
تر كومه ځايه چي ما ته معلومه ده ارواښاد عالمه په . )1(نومېږي

) ان افغاني، رفع اشتباه دربارۀ ايشاناصل خلجي(دې برخه كي د 
ش كال په تهران كي چاپ ۱۳۴۹په نامه يوه څېړنه لري چي په 

                                                 
د دغي ليكني كاپي ما ته ښاغلي سليمي كندهاري راكړې ده چي ورڅخه ممنون ) 1(
  .)هوتك(وخت سليمي صاحب وفات سوى دئ  دوهم چاپ پر دې رسالې د د .يم
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د پښتو (او ) پښتو و لويكان غزنه(دغه راز ئې په . )1(سوې ده

كي هم پر دغه موضوع باندي روڼا )  دوهم ټوك–ادبياتو تاريخ 
  .اچولې ده
په : "يارواښاد عالمه حبيبي په نوموړې مقاله كي ليك  
رس په غونډه كي يوه ويناوال گم كال د انډين هسټري كان۱۹۳۹
رس په گنده كړه چي خلجيان توركان نه وه د ده څېړنه د كانگڅر

تر ده دمخه اډوارډ توماس . خپرونو كي چاپ سوې هم وه
(Edward Thomas) د ډيلي د پښتنو ( په خپله مقاله كي چي
ي ئې په لندن كي خپره م ك۱۸۷۱نومېږي او په ) پاچهانو پېښليك

م پوري د ډيلي ۱۵۵۴م څخه تر ۱۱۹۳كړې وه ويلي وو چي له 
 Sir Wolseley) گسرولزلي هي.  پاچهان ولسلطانان افغان پښتانه

Haig) چاپ – هم د كمبرج هسټري آف انډيا په دريم ټوك – 
تر نامه الندي ) تورك و افغانان په هندوستان كي(م كي د ۱۹۲۸

فغانانو ته منسوب دي او زياتوي چي دوى هغه ويلي چي خلجيان ا
توركان ول چي افغاني دود و عادت ئې اخيستى وو او د افغانستان د 

ارواښاد د طبقات ناصري د . )2(رمسېر په سيمه كي اوسېدلگ
هجري را وروسته 6۰۰له : "لف قاضي منهاج سراج له خولې واييمؤ

تان واكمني څه دپاسه پنځلسو سترو خلجيو واكمنانو پر هندوس
ال د شمال په لوړو سيمو كي ئې گچلوله او په شمالي هند او د بن

                                                 
  .ش۱۳6۷ – كابل – مخ ۳۲ – آفريده هاى مهجور عالمه حبيبي – هارون –خپل ) 1(
تر دې وروسته چي د خلجيانو په باب د ارواښاد حبيبي خبره رانقلېږي، لوستونكي ) 2(

  .دي پوه وي دا د هغي مقالې محتويات دي چي وړاندي مي ياده كړه
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 6۸۹خلجيان يو ځل بيا له . خراسانى او اسالمي ثقافت خپراوه

دا واكمنان د .  هـ ق پوري د ډيلي واكمنان سول۷۲۰څخه تر 
  ".افغانستان غلجيان ول

ارواښاد حبيبي د محمدقاسم فرشته هغه حكم ته د شك په   
وري چي د طبقات اكبري د مولف نظام الدين احمد گه گستر

بخشي هروي له خولې ئې بيان كړى او ويلي ئې دي چي خلجيان د 
اوالده ده او ) هـ.  م–قليچ خان (ېزخان د زوم خليج خان گچن

ندېږي چي خلجيان يا گله تاريخي اسنادو څخه څر: "ليكي
د .  اوسېدلېز درې پېړۍ وړاندي په زابلستان كيگغلجيان تر چن

هـ كي وايي چي په غزنه او ۳۷۲ند مولف په گحدودالعالم ناڅر
دوى .  اوسي(Taraks of Khalj)كان رَد خلج تَ... شاوخوا كي ئې 

كانو يو رَد خلج د دغو تَ. كوچي خلك دي او د پسو ډېري رمې لري
انان كي هم ليدل سوي گوزگزيات شمېر په بلخ، تخارستان او 

ېز او د گيو ځل بيا ثابتوي چي خلجيانو تر چنمنهاج سراج ... دي 
هغه تر زوم ډېر دمخه پر هندوستان باندي واكمني كوله او د 

. ال تر لوړو سيمو پوري رسېدلگامپراتورۍ حدود ئې د شمالي بن
ه د دغو خلكو بيان ته وقف گد ده د كتاب شلم فصل په بشپړه تو

رمسېر او گدى زياتوي چي خلجيان غزني ته نژدې په . سوى دئ
ر د دوى د توركوالي په باب ئې هيڅ نه دي گغور كي اوسېدل، م

له بلي خوا دى نور توركي واكمنان په واضح ډول د تورك . ويلي
  ".اوالده بولي

خ لُخلج چي د خطاطانو له خوا د خَ: "ارواښاد حبيبي زياتوي  



102 
تر ترتيبولو ډېر وړاندي د ) حدودالعالم(په شكل اړول سوى دئ، د 

ابن . فيه ليكونكو په منځ كي يوه ښه پېژندل سوې كلمه وهجغرا
دى دا . په باب ږغېږي) خلجيه(هم د ) هـ۲۳۴ – ۲۳۰(به ذخردا

 تر منځ توپير (Khallukh)خ لُ او خَ(Khalj)لج خبره مني چي د خَ
د ژمي د موسم توركي ) خلخ(د خرلخ : سته او ورپسې زياتوي

دوى ته ورڅرمه د خلج .  ته نژدې دي(Taraz)اوسېدونكي طراز 
دغه بيان ثابتوي چي د هغه وخت د . څړځايونه پراته دي) خلجيه(

خلج كوچي قبايل له ننني عادت سره سم د كال په ساړه موسم كي 
 ابن خرداذبه دغه سيمي جرميه بللي دي .تودو سيمو ته لېږدېدل

ابن خرداذبه ليكي چي د ). بالذري او منهاج سراج ئې جروم بولي(
. مني څړځايونه د اكسوس سيند پر دې غاړه پراته ديدوى ژ

  ".ځيني كوچي قبايل اوس هم دغو سيمو ته ځي
عالمه حبيبي د يوه بل جغرافيه ليكونكي، ابراهيم ابن محمد   

خلج د اتراكو يوه : "له خولې ليكي)  هـ حدود۳۴۰(اصطخري 
 Tarakك رَومان سره د تَگاتراك په غالب . ( ده(Clan)ه گڅان

دوى د پسونو لويي رمې لري او ژبه و پوښاك ئې ... ) 1 ()دهجمع 
عالمه زياتوي چي خلج و افغان تل يو ځاى ". توركو ته ورته دي

سره ياد سوي او د دوى سيمه، ريښه او نژاد هم مشترك ښودل 
د ) هـ۴۱۴(د عبدالجبار عتبي زوى ابو نصر محمد . سوى دئ

ان او خلج د افغ: "ين د فتوحاتو په ترڅ كي ليكيگسبكت

                                                 
د لومړي او دوهم (د غربي ژبي د اصولو له مخي اتراك د افالك پر وزن د ترك ) 1(

  .جمع كېدالى سي) زور
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  ".ين امر ومانه او اكثراً د ده له لښكرو سره مله ولگسبكت
عالمه . ابن االثير هم دغه پېښه په عين شكل بيان كړې ده  

په دې ډول خلجيان او : "حبيبي په خپله مقاله كي دا هم وايي
اوالده نه ده چي په اسالمي دوره كي ) غز(غلجيان د هغو توركانو يا 

دي، بلكي د آرين نژاد هغه هفتاليتس دي چي د خراسان ته راغلي 
د . سپينو هونانو په نامه مشهور او په تخارستان او زابل كي اوسېدل

". دي)  كوشي–كوچي (دوى اخالف د زابل اوسني غلجي قبايل 
ارواښاد عالمه وروسته د غلجي، د بدخشان د سيمي په ژبه كي د 

 هغو لرغوني  غرچه كلمات څېړي او په دري ادب كي د–غلچه 
چي )  هـ۴66(محمد كاشغري : "مثالونه راوړي او ورپسې زياتوي
په تركمنو غزانو كي څلېرويشت : په خپله هم تورك وو، وايي

قبيلې سته خو دوې خلجيه قبيلې چي د توركانو په شان ښكاري، 
دغه توركي تاريخ پوه له توركو سره د خلج د نامه له . تورك نه دي

منهاج سراج چي د خراسان اوسېدونكى  ... ډولو څخه ډډه كويگ
او د دغي سيمي او دغه راز په هند كي د توركي واكمنانو په چارو 
ښه پوره خبره دئ، تل توركان د تورك په نامه او خلجيه د 

) هـ۷۵۸(هندوستانى مورخ ضياء برنى ". خلجيانو په نامه يادوي
: "... ييپه خپل كتاب تاريخ فېروزشاهي په يوه بېل فصل كي وا

كله چي ملك جالل الدين خلجى د ډيلي پر تخت كښېنوست، پر 
ارواښاد ". ځكه چي خلجيان توركان نه ول. خلكو درنه تمامه سوه

لوى استاد حبيبي وروسته د خوشحال خان هغه بيت راوړي چي د 
بللى ) د واليت غلجى(هند په پاچهانو كي ئې سلطان جالل الدين 
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  :دئ

  ن پر سرير كښېناستبيا سلطان جالل الدي
  جى د واليت وــــــــــــل كي غلــــــــــــــــچي په اص

او ورپسې د ). پښتنو د خيبر په ها سيمه د واليت په نامه بلله(  
: ك د دوو كلمو تر منځ د اشتباه موضوع څېړي او ليكيرَتورك او تَ

 د دغو (Turk) وو نه تورك (Tarak)ك رَخلجيان پښتو ويونكي تَ"
 كلمو تر منځ مغالطه د اسالمي دورې له پيل څخه راشروع دوو
  ".سوه
 په نظر هم )هوتك(لكه لوى استاد چي اشاره كړې، زما  
) ترك( دواړه د (Turk) او (Tarak)ه چي په عربي الفبې كي گڅرن

عراب نه سته والي د دغو دوو كلمو تر منځ د اِ. په شكل ليكل كېږي
 د خلجيانو د تورك والي خبري مغالطه پېښه كړې ده او ورپسې نو

د بكران زوى "د لوى استاد د ليكني له مخي . رامنځته سوي دي
 خلجيان له (Taraks)ك رَتَ" هجري قمري كي ليكي 6۰۰محمد په 

دوى د غزنين په .  څخه زابلستان ته وكوچېدل(Khalukh)خ لُخَ
ونه گد تودې هوا له امله ئې رن. اوارو دښتو كي ميشته سول

  ...".ژبه ئې هم بدله سوه. واوښتل
پورتنى رانقل سوى روايت د محمد بن نجيب بكران دئ چي   

 6۰۵جهان نامه ئې په . په خپل اثر جهان نامه كي ئې راوړى دئ
 د جهان نامې دغه روايت د ځينو افغاني )1(هجري كي كښلې ده

څېړونكو پر ليكنو هم اثر كړى دئ چا ئې په تاييد چا ئې په ترديد 

                                                 
  .م۱۹۹۹ – پېښور – مخ ۸۱ – پښتانه –بيب اهللا  دوكتور ح–تږى ) 1(
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ني كړي دي له هغو څخه يو هم ارواښاد مير محمدصديق كي ليك
افغانستان در پنج (نوموړى په خپل وروستي كتاب .  دئگفرهن

يك تعداد از ايشان : "د غلجيو په بحث كي ليكي) قرن اخير
در سدۀ دوازدهم ميالدى در جزء اردوى ) هوتك.  م–پشتونها (

 شده در داخل)  هوتك–هند (سلطان محمد غورى به ان سرزمين 
در اين زمان يكى : "او ورپسې زياتوي". آنجا اقامت اختيار نمودند

م با لقب فيروزشاه بر ۱۲۹۰از سران ايشان بنام جالل الدين در سال 
تخت بادشاهى دهلى جلوس نمود و سلسلۀ را كه در تاريخ بنام 

له دې عبارتو څخه داسي . )1("خلجيان معروف است، بنياد نهاد
د .  دي) پښتانه( په نظر خلجيان گاښاد فرهنښكاري چي د ارو

امابعد در : "... خلجي كلمې تر تحليل وروسته نوموړى وايي
ضمن شرح تهاجمات مسلمانان به هند، كلمۀ خلجى مالزم كلمۀ 

 خبري ظاهراً سمي گتر دې ځايه د ارواښاد فرهن". رديدگافغان 
: كيدى لي. ښكاري خو وروسته ډېره ناسمه نتيجه ځني راباسي

ر آن در مالوه اين گپس از سقوط دولت خلجى در دهلى و شعبۀ دي"
بنام  در خراسان در قبيله اى و به جاى آنكلمه در هند از رواج افتاد 

 ظهور كرد كه يكى از شاخه هاى مهم ملت پشتون يا افغان غلجى
 گد ارواښاد فرهن). هوتك. م. پر كلماتو تاكيد زما دئ (.)2("بود

ېدو گ قبيله په هند كي د خلجيانو د سلطنت تر ړنپه نظر د غلجي

                                                 
 ۳۸ – ۳۷ – اول جلد – افغانستان در پنج قرن اخير – مير محمدصديق –فرهنگ ) 1(

  .مخونه
  . مخ۳۸: هماغه اثر) 2(
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وروسته نو . كي منځته راغلې ده! په خراسان) م۱۳۱6(وروسته 

افسانوي وجه ) غلزوى(نوموړى مرحوم د غلجيو د نامه په باب د 
حكايت باال به اغلب احتمال بطور كنايه : "تسميه رانقلوي او ليكي

ا يك شاخۀ دخيل  است كه غلجى هواقعيت تاريخىر اين گبيان
ر گپشتون ها مى باشند يعنى شاخه اى كه در بدو امر جزء ملت دي

رفته و گبوده اما در اثر آميزش با پشتونها زبان و رسوم آنها را فرا 
). هوتك.  م–پر كلماتو تاكيد زما دئ  ()1("در آن جذب شده اس

د نقل پر وروستۍ برخه باندي د محمد بن نجيب بكران د جهان 
ئې يو تاريخي ) دخيلوالى(خو دا چي د غلجيو . غېزه پرته دهنامې ا

واقعيت بللى او په لومړي سر كي ئې دا قبيله د يوه بل ملت جزء 
دى وايي د غلجيو قبيله د خلجيانو د . بللې ده په يو څه شننه ارزي

له . دولت تر سقوط وروسته په خراسان كي منځ ته راغله
شاوخوا سيمي دي ځكه دې څخه د ده مطلب د غزني ) خراسان(

ويا د خلجيو د گ.  مخ كي هم اشاره كړې ده6۴خبري ته ئې په 
ېدو پر وخت د غزني په شاوخوا كي پښتون اولس گسلطنت د ړن
ډون وروسته د هغوى ژبه گدغو خلجيو له هغو سره تر . موجود وو

پوښتنه دا ده چي . او دودونه زده كړل او په هغوى كي جذب سول
كي د پښتون قام كومي قبيلې موجودي وې؟ د دغي په دغه اولس 

پوښتني جواب زموږ يوه درانه استاد دوكتور حبيب اهللا تږي 
 تاريخي گارواښاد فرهن. وركړى دئ چي وروسته به ئې ولولى

. حقايق د كلماتو په پوښ كي سره ژوولي او تحريف كړي دي

                                                 
  . مخ۳۸: هماغه اثر) 1(
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 حقيقت دا دئ چي د هند خلجي واكمنان همدغه غلجي پښتانه ول

څخه هند ته تللي او ) ننني افغانستان(چي له خپلي پلرنۍ سيمي 
تانه د نه دا چي غلجي پښ. هي جوړه كړې وههورې ئې درنه پاچ

ما ته . خلجيانو تر سلطنت وروسته په خراسان كي منځ ته راغلل
 د خلجيو او غلجيو تر منځ گنده سوه چي ارواښاد فرهنگداسي څر

 ده خو و دغه مساوات ته ئې د تساوي نخښه ايښې او منلې ئې
معكوسه معادله تړلې ده او همدغه ځاى دئ چي لوستونكي د 

  .پښتنو په باب د ده پر خلوص نيت باندي شكمن كوي
لكه وړاندي چي مو اشاره ورته وكړه د جهان نامې هغه حكم   

. خلجيان اصالً توركان ول زابلستان ته ولېږدېدل"ته چي وايي  
له ژبه او عادات ئې كسب كړل او پښتانه هلته مېشته سول او خپ
، ښاغلي پوهاند دوكتور تږي صاحب ډېره "غلجيان ترې جوړ  شول

د خلجيانو د : "... دى ليكي. معقول او پر ځاى جواب وركړى دئ
 6۵۰مهاجرت او په زابلستان كي د هغوى د منحلېدو پېښه طبعاً له 

 ليكل ځكه جهان نامه په همدې كال(هجري نه پخوا شوې ده 
د جهان نامې له متن نه دا هم په صراحت ).   هوتك–سوې ده 

ښكاري چي د دغو مهاجرو څېره او ژبه د جهان نامې د ليكني له 
وخت نه پخوا بدله شوې او ژبه يې هم له دې نه وړاندي بله شوې 

كه څوك د جهان نامې خبره مني هغه به ضرور دا هم مني چي ... وه 
ته  ړۍ له اواخرو  نه ډېر پخوا زابلستان ترك خلجيان د شپږمي پې

او كوم څېړونكي چي وايي تركي خلجيان د ... لېږدېدلي دي 
زابلستان په ځايي خلكو كي منحل شوي او په نهايت كي په پښتنو 
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غلجيان بدل شوي دي هغوى په حقيقت كي دا خبره تصديقوي 
چي لږ تر لږه د دوهمي او دريمي هجري پېړۍ په حدودو كي د 

دغه (له بلي خوا بيا ... ابلستان ځايي اوسېدونكي پښتانه وو ز
 پېړۍ كي د غزني سطح مرتفع ۱۵ او ۱۴وايي چي پښتنو په ) كسان

پوهاند تږى صاحب د دغو دوو خبرو تر بيانولو ". اشغال كړه
خو دا چي . له دې دوو خبرو نه يوه هرومرو غلطه ده: "وروسته وايي

ل هغه چا ته ور په غاړه دي چي كومه يې غلطه ده؟ د دې سپينو
وايي ترك خلجيان د زابلستان په ځايي خلكو كي منحل شوي او 

  .)1("پښتانه غلځيان ترې جوړ شوي دي
�����  

زما په نظر د پښتنو د اصل و نسب د هغوى د قبيلو او قومونو او   
دغه راز د هغوى د روايتي شجرو په باب د وروستيو كلونو څېړنو 

انو ته د پاى ټكي گې يوه كړۍ ده دغو څو موضوعچي زما ليكنه ئ
  :ايښي دي

.  د پښتنو د ساميت نظريه پر علمي اساس والړه نظريه نه ده-  
روپونه او گكه د سامي نژاد ځيني . پښتانه اريايي االصل قوم دئ

افراد د تاريخ په بېالبېلو پړاوونو كي ورسره يو ځاى سوي او پكښي 
  .منحل سوي وي، وي به

قيس عبدالرشيد سره د پښتنو تړل افسانوي روايت دئ  له -  
كومه يادونه ) كيس(په روايتي شجرو كي چي د . او د منلو نه دئ

سوې ده هغه بايد له كسي غر، كاسي قوم او په غور كي په دغه نامه 

                                                 
  . مخونه۸۴ – ۸۱:  پښتانه– پوهاند دوكتور حبيب اهللا –تږى ) 1(
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د يوې درې له موجوديت سره په ارتباط كي مطالعه سي، نه دا چي 

يليت د ه د پښتنو د بني اسرائگوله هغه څخه د يوه عبراني نوم په ت
  .توجيه له پاره كار واخيستل سي

 د غلجيو د نامه په باب جوړه سوې افسانه نه د منلو وړ ده، نه -  
  .د تكرارولو

 خلجي او غلجي د يوه قوم دوه نومونه دي او سره بېلول ئې نه -  
  .د منلو وړ دي، نه د تكرارولو

 ايتنيكي واحد بېالبېل  پښتون، افغان، پټان، روهيله د يوه-  
نومونه دي چي افغان ئې اوس په پراخه معنى د افغانستان د ټولو 
اتباعو د ملي هويت له پاره منل سوى دئ او پر پښتنو سربېره نور 
ټول هغه قومونه چي د افغانستان په جغرافيوي او سياسي قلمرو 

  .كي اوسي، د افغان په نامه يادېږي
په . ه بن او غرغښت اوالده نه ده پښتانه يوازي د بېټ، سړ-  

پښتنو كي ځيني دومره لوى قومونه سته چي په يوازي سر د دغو 
درو واړو نيكونو تر مجموعي اوالد زيات بلل كېږي چي موږ ئې 

دا نه گچي پيدا دي (يا ) پورته اسمان، كښته سليمان(مصداق په 
  .متل وشمه خبرو كي وينو) كړه، نو دي څله پښتانه كړه؟

د هندو اروپايي ژبو له شرقي ښاخه د ) پښتو( پښتنو ژبه  د-  
  .روپ پوري تړلې دهگاوستا په 
ه منل سوي گدا موضوعات اوس د يوه داسي حقيقت په تو  

دي چي د ختيځ او لوېديځ پوهان ورباندي متفق الرايه دي او د 
  .ترديد ټكى پكښې نه ويني
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  له پياوړي استاد محمدمعصوم هوتك سره
  لوۍ څو يادونهگدې پېژندزما د وږ

  
 ۱۲هـ ش كال كي زه د كابل د هغه وخت د دارالمعلمين په ۱۳۴۵په   
ۍ زده گ ټول۱۲ي كي زده كوونكى وم، په هغه وختو كي به د گټول

ه سفرونه گكوونكو د مملكت مختلفو واليتونو ته د علمي سير په تو
هال ر پر مگدرلودل چي د همدې لړۍ په سلسله كي يوه ورځ د مازدي

زموږ ښوونځۍ، يعني د كابل دارالمعلمين ته يو سرويس موټر داخل 
ۍ زده گ ټول۱۲سو، چي په هغه كي د كندهار د ميرويس نيكه د ليسې د 

كوونكي سپاره وه، مختلف كندهاري ځوان زده كوونكي د موټر څخه 
راكښته سول د شپې تېرولو دپاره زموږ په ښوونځۍ كښي ورته ځاى 

ه چي په دغه وختو او كلونو كښي په روشنفكري گرنبرابر سوى وو، څ
كړيو كښي د سياست ميدان خورا تود وو ځكه نو زموږ د ښوونځۍ زده 

ۍ له زده كوونكو سره د گ ټول۱۲كوونكو د ميرويس نيكه د ليسې د 
معرفۍ او مالقات په خاطر د نظريو د تبادلې په وخت كي د يو بل سره 

ې تر ډېره وخته ئې دوام وكړ، د دغه تاوده بحثونه شروع كړه چي د شپ
 د ډډ آواز گتودو خبرو او بحثونو په جريان كي يو ښايسته، نرى، ج

لرونكى ځوان په ډېره خوږه او زړه وړونكې لهجه په خبرو كي برخه 
اخيستله چي د هر چا توجه ئې جلبوله زه هم د ده خبرو ته ډېر ځير وم او پر 

يوالو له يو تن گ ته د ده د ټولگما ئې خاص تأثير ښندى، ځكه مي څن
څخه پوښتنه وكړه چي دغه ځوان څه نومېږي؟ هغه راته وويل چي 
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معصوم جان نومېږي، د هماغي ورځي څخه تر اوسه پوري زه او زما ټول 

كه څه هم د ده د . انډيواالن او دوستان دى د معصوم جان په نامه يادوو
هلو ځلو له كبله ده ته د علمي تحقيقاتو، څېړنو، ليكنو او ډېرو علمي 

يانو، ادبي ټولنو او علمي كدرونو له خوا څخه د عالمه گوطن د فرهن
رشاد بابا د ځاى ناستي افتخار وربخښل سوى دئ خو زه ئې په دغه څو 
ټكو كي تر آخره پوري د معصوم جان په نامه يادوم، ځكه دغه نوم زما په 

 كاله تېر سوي ۴۵ت ئې مغزو او زړه كي يو راز خاص ځاى لري چي پر ثب
  .ړيه تكرار سوى او تكرارېږيگدي او تر دغه 

روپ فقط دغه يوه شپه زموږ سره وو، گد ميرويس ليسې دغه   
وخت ئې ډېر لنډ وو ځكه دوى د مزارشريف ښار د خپل سير علمي له 

زه او . پاره ټاكلى وو او په دا سبا سهار ئې وختي د تگ اراده درلوده
شپه يوازي يو د بل سره معرفي سولو، ما ورته معصوم جان په دغه 

د . وويل چي د رخصتيو په شپو ورځو كي به په كندهار كي سره ووينو
ژمي د موسم په رارسېدو سره زموږ رخصتي شروع سوه، په دغه وختو 
كي په كندهار كي د تفريح او وخت تېرېدو دپاره پښتونستان او 

 به مود ده د خوږو، علمي او ميرويس هوټلونه ډېر ښه ځايونه وه، هلته
زړه وړونكو خبرو څخه په خوند اخيستلو هره ورځ د يو بل سره ناسته 
والړه كوله، خبرو ئې د مقناطيس غوندي جاذبه قوه درلوده، هر څوك 

  .ئې د جذب تر تأثير الندي راتلى
ۍ څخه تر فارغېدو وروسته د ساينس پوهنځۍ ته گ ټول۱۲زه د   

جان د كانكور په ازموينه كي په ډېرو ښو نمرو بريالى سوم او معصوم 
د تحصيل په . سره په خپله خوښه د پولتخنيك پوهنځۍ ته بريالى سو

دوران كي به مو هر وخت سره ليدل د يو بل د حال او احوال څخه 
چاپ سوو علمي او تحقيقاتي ) ۳۰(معصوم جان تر اوسه د . خبرېدلو
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دي كولو سره هر چا ته ثابته كړې ناچاپ سوو آثارو په وړان) ۸(آثارو او 

 دي ئې �ده چي د فوق العاده علمي استعداد درلودونكى دئ خداى 
په دې حاضره ليكنه كي زه د ده پر علمي فعاليت . زموږ څخه نه زوالوي

باندي نه ږغېږم بلكي غواړم د ده د تېر شخصي ژوند د مختلفو برخو په 
  .ى دئ څه ناڅه وليكمشاوخوا كي، هغه څه چي ما ليدلى يا اورېدل

زموږ د تحصيل په دوران كي به په مختلفو وختونو كي ډول ډول   
ونه جوړېدل كوم وخت چي به ده يا شعر لوستى او يا گمجلسونه او ميټن

ډون وال به كه د مخالف يا موافق نظر گبه ئې بيانيه وركوله ټول 
غوږ درلودونكي وه په آرام او سكون حالت كي به ئې د ده خبرو ته 

په دغه ډول مجلسونو كي معموالً ډېر غالمغال وي خو د ده د . نيولى وو
خپل خاص آواز او فوق العاده فصاحت درلودلو له كبله ئې ټول تر خپل 
تأثير الندي راوستل، د تحصيل دغه لړۍ يو دوه كاله روانه وه چي د 
ډېري بدقسمتۍ له مخي ورته د سږو شديده ناروغي پېښه سوه، ښه 

موده په علي آباد روغتون كي بستري سو او پسله هغه تر دوامداره ډېره 
تداوۍ الندي ونيول سو، پسله څه وخته چي ئې صورت څه ناڅه صحت 
پيدا كړ، د تحصيل د دوام په خاطر ئې مربوطه پوهنځۍ ته مراجعه 
وكړه متأسفانه هغوى د ده د مريضۍ د ورځو د غيابت په خاطر د 

، هر ډول هلي ځلي ئې بې نتيجې سوې، پوهنځۍ څخه خارج كړى وو
  .هيڅوك ئې په درد ونه خوړى

پسله هغه بيرته كندهار ته را ستون سو، بېكارۍ هيڅ خوند نه   
وركاوه او د تحصيل تنده ئې هم نه وه ماته سوې نو ئې د كندهار د عالي 

ي كي ځان شامل كړ او په عالي درجې سره د گ ټول۱۳دارالمعلمين په 
بريالي كېدو وروسته د كندهار په مشرقي لېسه كي د ۍ تر گ ټول۱۴

ه تدريس گه ښوونكى وو، څرنگښوونكي په حيث مقرر سو، دا چي څن
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ردان ئې چي اوس به ليري او نژدې وجود گئې كاوه، د هغه وخت شا

ولري، ښه ترا قضاوت كوالى سي او زه هم د ده د فوق العاده موثر 
 كي زه هم په دغه لېسه كي تدريس نژدې شاهد يم، ځكه په دغه وخت

  .ښوونكى وم
معصوم جان د مېلو او بانډارو سره هم ډېره مينه درلوده، د   
نېټې څخه كال دوولس مياشتي هره جمعه زموږ مېلو دوام ) هـ ش۱۳۵۰(

ه چي زما كور په گڅرن. درلود چي معصوم جان پكښي خاص رول لوباوه
وظيفه په ښار كي كي وو او د ښوونكي په صفت مي ) اواتگزن(صحرا 

وه، د لوى او كوچني اخترونو د رخصتيو شپې او ورځي به مي په صحرا 
كي له خپلي كورنۍ او دوستانو سره تېرولې، په دغه ورځو كي به زما 

اوات ته راتلل دوې يا درې شپې او گټول انډيواالن زموږ كور، زن
 باله، "خان صاحب"ورځي به ئې تېرولې، زما يو اكا وو چي انډيواالنو 

انډيواالن دي ولي ! معلمه: زه چي به صحرا ته والړم اكا به مي راته ويل
په . وځنډېدل؟ زما اكا ښوونځۍ نه وه لوستې خو د مطالعې څښتن وو

ده مرحوم . مجلس كي به ئې له ټولو انډيواالنو سره جدي بحثونه كول 
په . به په مباحثوكي تل د بحث د دوام په خاطرمخالف موقف نيوى

اعتو ساعتو به د شپې تر آخره جر و بحث روان وو، اكا به مي راته س
يوازي هغه يو چي . د انډيواالنو دي چنداني مزه نسته! معلمه: ويل

  .تاسي ئې معصوم جان بولئ، په يو څه پوهېږي
د اخترو په دغو رخصتيو كي به ځيني ورځي  چمنانو او د ډورۍ   

 وه او ډورۍ به هم ډكه بهېدله رود ته تللو، هغه وخت چمنان د اوبو ډك
د ښكار مرغان لكه هېلۍ او نور ډېر وه، مصعوم جان ښكاري هم وو، 
هېلۍ به ئې پر مځكه ناستي نه ويشتلې بلكي د الوتلو په وخت كي به 

  ...ئې په هوا كي ويشتلې او ښكار ئې خطا نه درلوده 
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اه گمعصوم جان د قرآن كريم په تالوت كي ښه قاري وو، قبله   

صاحب دې خداى وبخښي، دى به ئې له ځانه سره چي كوچنى وو مېلو 
ته بېوى هلته به ئې په نمونوي ډول قرائت په وايه او د ده په دغه ښه لحن 

ه چي ما په كوچنيوالي كي د ده سره گاو تجويد به ئې فخر كاوه، څرن
نده سوې گبلديت نه درلود خو د مؤثقو ژونديو روايتونو څخه راته څر

  . دى په رشتيا سره هم يو ښه تكړه قاري  وو او اوس هم دئده چي
د پوهنتون د رخصتيو په شپو كي به ټول كندهاري محصلين په   
ه گډه سره په يوه سرويس موټر كي د كابل څخه كندهار ته راتلل، څرنگ

چي الره اوږده وه چا به كيسې كولې، چا به خوب كاوه او چا به غزلي 
اره مي د معصوم جان په خواږه او ډډ آواز كي ويلي چي د اولي پال دپ

نده سوه چي دى په موسيقي كي هم وارد گغزل واورېدل او دا راته څر
  .دئ
تر كلونو ) ۱۳۵۷ – ۵۸(دغه د خوشحالۍ شپې و ورځي مو د   

تر دې وروسته له بده مرغه په ټول وطن كي د . پوري په خوند تېري كړې
پوري روان دئ معلومه نه ده چي اړودوړ حالت راشروع سو او تر اوسه 

تر څه وخته به نور هم دوام ولري، په هر صورت خپل اصلي مطلب ته به 
  .راسم
په دغه كركجن حالت كي خارج او داخل ته مهاجرتونه شروع سول   

څخه ځان وساتي ... ريو گڅو د ډول ډول فشارونو، تهديدونو، بندي 
سو، هلته ئې په زياتو چي معصوم جان هم په دې خاطر كابل ته مهاجر 

اقتصادي مشكالتو كي ژوند تېراوه، خو چا ته ئې د طمع په خاطر غاړه 
ليسي ژبه كي ئې ښه مهارت درلودى د گه چي په انگڅرن. نه كږوله

ليسي ژبو گوخت د اطالعاتو و كلتور په وزارت كي ئې د فارسي او ان
غه وظيفه څخه خبرونه په پښتو ژبه ترجمه كول، د څه وخت دپاره ئې د
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خو د دولت له خوا د جلب و احضار مسئلې هيڅوك پر . سر ته ورسوله

ي سخت ضرورت هم گسره له دې چي مربوطه څان. آرامه نه پرېښوول
ورته درلودى، خو سربېره پر دغه ضرورت ئې د ده سره ډېره ناځواني 
وكړه غير مستحقو كسانو ته ئې د جلب او احضار د معافيت كارتونه 

د هغه وخت مقاماتو د خپلي دولتي و . ده ته ئې ور نه كړوركړل خو 
سياسي حلقې څخه وتلي كسان عسكرۍ ته سوقول او په دې ډول ئې 

 د ٪۹۰ ُپلي ته ورنژدې كول، ځكه د هغه وخت عسكري گگويا د مر
ده د دغه جبر څخه د خالصېدو په خاطر د دوهم ځل .  په معنى وهگمر

كابل په پوهنتون كي د كانكور دپاره د عالي تحصيالتو دپاره د 
ازموينه وركړه په دغه ازموينه كي د ټول هيواد په سطحه كي عمومي 
اول نمره سو خو د وخت حق تلفو چارواكو د ده پر ځاى په راډيو كي بل 
نفر د كانكور د عمومي اول نمره په صفت اعالن كړ، څه وخت چي ده د 

يل چي زما نمرې تر ي سره تماس ونيوى او ورته وئې وگمربوطه څان
دغه نفر چي تاسو د كانكور د عمومي اول نمره په صفت اعالن كړ، 
ډېري دي، دا مو په كوم اساس اعالن كړ؟ هغوى ويل چي موږ به 

  .معلومات وكړو، چي تر ننه پوري ئې دغه معلومات نه دئ كړى
په پوهنتون كي ئې د ادبياتو پوهنځۍ په خپله خوښه غوره كړه او   

د تحصيل په جريان كي د . درجې سره ئې پاى ته ورسولهپه اعلى 
د . محصلۍ كارت په درلودلو سره د عسكرۍ د جلب څخه هم معاف وو

ر پوري په پوهنځۍ كي وو د ماښام له خوا ئې گسهار څخه به تر مازي
ليسي څخه په پښتو ترجمه كوله او د بخور و گهماغه له فارسي او ان

بې عزتۍ او بې غيرتۍ د ژوند پر ځاى ئې نمير ژوند ئې مخ ته بېوى، د 
د خپلو ُمټو په زور ډول ډول فشارونه او تكليفونه پر ځان قبلول 

د پوهنځۍ څخه تر فارغېدو وروسته د . ابرومندانه ژوند ئې تېراوه
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پوهنتون د علمي شورا د فيصلې له مخي په كدر كي ونيول سو خو د 

استحقاق هم ورنه كړه ځينو مشخصو كړيو د مخالفت له امله ئې دغه 
ومان كاوه چي د تحصيل تر بشيړېدو وروسته به ئې په ژوند گده . سو

كي څه ناڅه اسانتياوي رامنځته سي خو برعكس د ژوند مشكالت ئې 
دې شرايطو د خارجي هيوادونو مهاجرت ته مجبور . ورځ تر بلي ډېرېدل

 �داى خ. كړ، د كاناډا تر هېواده ئې ورساوه او اوس هلته مېشت دئ
دې هلته جوړ او روغ ولري څو خپلي دغه ډول علمي او تحقيقاتي هلي 

ي ئې له گځلي، چي دى په بوخت دئ تر داغه ال هم پراخي كړي چي وړان
 د ډگر د الروښانه كېدو گهغه ځاى څخه د افغانستان د ادب او فرهن

  .رځي، ژوند دې اوږد وي نوم دي ئې تل پاته ويگسبب و
  

  په درنښت
  ترمحمد معلمحاجي اخ

  كندهار
   ش۱۳۸۹/ ۱۲/ ۲۵
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 د افغانستان د كلتوري ودې ټولنه، ۱۳۸۴ -ټولنيزي څېرې 

 .جرمني
 څو قسطه په گوربت .مستخدمين په افغانستان كي شين سترگي .14

 . ل، صحاف نشراتي مؤسسه۱۳۸۵په كتابي بڼه . مجله كي
ع، عالمه  ۲۰۰۵=  ل 13۸۴  دوهم ټوك، -احمدشاهي كندهار  .15

 .كندهار/ رشاد خپرندويه ټولنه
 )ترتيب، سمون او لمنليكونه( ياداښتونه،  كندهارد عالمه رشاد د .16

 .ع، د افغانستان د كلتوري ودې ټولنه، جرمني ۲۰۰۷=  ل 13۸۶
:  چاپ)سريزه او لمنليكونه(د عبدالروف بېنوا ميرويس نيكه،  .17

 .ري ودې ټولنه، جرمنيع، د افغانستان د كلتو ۲۰۰۵=  ل 13۸۴
ع، عالمه  ۲۰۰۶=  ل 13۸۵، پر معياري ژبه د معيار په ژبه يوه څېړنه .18

 .كندهار/ رشاد خپرندويه ټولنه
د پښتو د سيد جمال الدين افغان تتمة البيان فى تاريخ افغان،  .19

 - ترتيب، سمون او لمنليكونه) د محمد رفيق حبيبي په قلم(ژباړي 
 .تان د كلتوري ودې ټولنه، جرمنيع، د افغانس ۲۰۰۶=  ل 13۸۵

ع، عالمه ۲۰۰۹= ش ۱۳۸۷، )كندهاري سرداران(كندهاري وروڼه  .20
 .كندهار/رشادخپرندويه ټولنه

ع، عالمه ۲۰۰۸= ش ۱۳۸۷ستا ميني بوداپيست ته بوتلم، ! پښتو .21
 .كندهار/ رشاد خپرندويه ټولنه

 پېژندنه -احمدشاهي شهنامه، د متن سمونه، سريزه او لمنليكونه   .22
ع، عالمه رشاد ۲۰۰۸= ش ۱۳۸۷او تعليقات د عالمه رشاد، 

 .اكاډيمي، كندهار
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ع، ۲۰۰۹= ش ۱۳۸۸د شمس الدين كاكړ دېوان، سريزه او لغتنامه،  .23

 .صحاف نشراتي مؤسسه
، سريزه، سمون او لغتنامه، )بشپړكالم(د ميرزاحنان باركزي دېوان  .24

 .ع، صحاف نشراتي مؤسسه۲۰۰۹= ش ۱۳۸۸
، ترتيب او )مشهور په دېوان هرا(ا دېوان د لوى احمدشاه باب .25

 .ع، صحاف نشراتي مؤسسه۲۰۰۹= ش ۱۳۸۸مقابله، 
 (Afghanistan) كاناډايي مېرمني سره د (Erinn Banting)له  .26

 نومي كتاب په ليكلو كي مرسته او همكاري،

 (Crabtree Publishing Co) ،دا كتاب په دريو . ع۲۰۰۳، كاناډا
 كي خپور سو، خو پر مطالبو (Culture, Land, People)برخو 

باندي يې په ملگروملتو كي د افغانستان د هماغه وخت استازي 
مشورو تر دې اندازې پوري سيورى واچاوه، چي د لوى احمدشاه 

د مشورو ) هوتك(بابا عكس ال هم پكښې چاپ نه سو او كتاب زما 
 .  اوالرښوونو پر خالف چاپ سو

 د اطالعاتو او كلتور رياست ل، د كندهار ۱۳۸۸اديب شيخ ،  .27

 ل، د كندهار د اطالعاتو او ۱۳۸۹، )د مقالو لومړۍ برخه(كچكول  .28
 كلتور رياست

 ل، د كندهار د اطالعاتو او ۱۳۸۹، )د مقالو دوهمه برخه(كچكول  .29
 كلتور رياست

 كندهار/ ل، عالمه رشاد خپرندويه ټولنه۱۳۸۹له كندهاره تر اټكه،  .30

 د اضافاتو – دوهم چاپ(ل ۱۳۹۰ پښتني قبيلې او روايتي ريښې، .31
  كندهار/ ، عالمه رشاد خپرندويه ټولنه)سره

  
  :ناچاپ اثار 

 ).دوهم ټوك(د هوتكو نوميالي  .1

 .د بې ادبه ادب څېړنه .2
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 .پرتليز كليز، د هجري قمري اوعيسوي سنو اړونه او رااړونه .3
 ).ژوند پېښي(د غره او د وره  .4

 . ټوكه۶ -كچكول، د مقالومجموعه  .5
ټايپ سوې نسخه يې د بيهقي )  مخه1000(ن انتالوجي د افغانستا .6

 .اوس يې حال نه لرم. كتاب چاپولو په مؤسسه كي خوندي وه
 د مخلص كندهاري د كالم لغوي زېرمه .7

  . سريزه، ترتيب او كمپوز-د عالمه رشاد جغرافيايي ياداښتونه  .8
  .پښتو متون سمېدل غواړي .9

  
  
  


