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 ۰۷/۰۵/۲۰1۹              زلمی کرزی
 

 د غور سوریان
 

 سوریانو یو کهول میشت وو، چی دغه کهول آریایی شمیرل کیږي. ي دد غور په ورشوګانو او د افغانستان په زړه ک
ژدی اړیکی درلودې. دغه ټبر تر نیي د روایت او د ژبو له څیړنو څخه څرګندیږی چي د ویدا د پکهت له خلکو سره 

سوری( په نامه سته، تر اسالم د –اوسه د هرات د لمر لویدیځ شمال د بادغیس د )زورآباد( په شاوخوا کي د)زوری 
 کي حکمراني کوله او د )غر شاه( په لقب یا دیدل. غور، هرات او خراسان په غرو ،مخه دغه کهول د تخارستان

)سوریا( څخه اخیستل سوي دي چي په اوستا کي )هور( او بیا اور سوي دي، دغه زور او یا  د سوري نوم د ویدی
یاد سوي دي او یوه مشهوره او لویه ني کسان یسوریا تر اسالم وروسته پیدا سوی دی او په دغه نوم ښار، قبیله او ځ

ر ښار ودانیږي، ابن اثیر دغه ښار) زور قبیله له پښتنو څخه په دغه نوم یادیږي او د دوی په نامه د)زور آباد( مشهو
 ابذ( د سرخس له سیمو څخه ګڼي. 

دغه کهول لرغوني افسانوي شخصیت )ضحاک( ته منسوب دی، دغه نوم فردوسی ضحاک بللی دی. طبری، البیرونی 
 اژی دها( یاد سوی دی چي په دری کي )اژدها( –د هاک او ابن سینا یي )ازدهاق( یادوي، په اوستا کي )

په پښتو کي )اژدهار( دی. د دغه ضحاک په نامه تر اوسه هم د بامیان د ضحاک ښار مشهور دی. او د پښتو په  او
په حواله )سهاک( دی چي تر اوسه هم موږ په پښتنو قبیلو کي سهاک لرو او سهاک نوم سرچینو کي د تاریخ سوری 

ه دي، او د لرغوني افغانستان په نومونو کي او سهاکزی د افغاني قبیلو نومونهم ږدو او مفغن شکل یي د سهاک 
او د سهاکا تاریخي قوم چي سکستان او د عربو سجستان هم د دوی په نامه یادییږي او تر اوسه پخوانۍ ریښه لري 

و، او د هم سهاکزیان په سیستان او هلمند کي ژوند کوي. نو دا ویالی سو چي د سوریانو د لوی نیکه نوم )سهاک(
شکل ضحاک سو، ځکه چي دغو صحرایی آریایانو به تل پر ښاری خلکو بریدونه کول نو په آریایی دغه نوم معرب 

قبایل سامی وه بلکي دوی سوچه آریایی روایاتو کي د ضحاک افسانه پاته سوه، ضحاک نه عربی و او نه د سهاکا 
 قبایل وه مگر په دښتو کی د کوچیانو په دود میشت وه.

 ې او کورني نومونه راوړل سوي دي د دې کورنۍخراسان په تاریخ کي سوریان، سوري قبیلپه اسالمي پیرکي د 
 چا )یزدگرد(لومړی تن د عربی تاریخ پوهانو په اند )ماهوی سوری( نومید، د مرو حکمران و، د ساسانی اخرنی پا

ووژل سو او وروسته تر هجری کال( 31له لښکر څخه مرو ته تښتیدلی و د ماهوی سوری پواسطه په ) چي د عربو
لخوا د مروپه پاچاهي ومنل سو او د حضرت علی څخه یي د بزگرانو په  هغه په کوفه کي د حضرت علی )رض(

موړی د دغو نامه یو لیک تر السه کړ څو مالیه وده ته ورکړې. ماهوی هم په دغه وخت کي مسلمان سوی دی ، نو
ني سیال یي له مینځه یووړد واک او تسلط لمن یي هري خواته پراخه قبیلو او ټبر واکمن ٔو، وروسته تر هغه چي ساسا

، ماهوی د عربی تاریخ پوهانو په اند د حضرت کړه، بلخ او هرات یي ونیول او بیایی د لښکر مشر بخارا ته ولیږی
 وساتي.  يپلواکو د یرغلونو په مقابل کي خپله خبد غور سوریانو وکړای سول څو پیړۍ د عرعلی تر وخته ژوندی و. 

او نامتو کسانو یادونه کوي نوموړی تاریخ پوه د  د غور د پالزغولي تاریخ پوه قاضی منهاج سراج د غور د پیاوړو
واکمن و او سام کشر  )سور او سام( د افسانوي ضحاک دوه وروڼه بللي دي چي سور مشرناصری تاریخ په حواله 

د غور په مندیش کي پاچاهي درلوده. د دې کورنۍ بل تن چي خه د اسالم د مد دوی زوزات )اوالده(  سپه ساالر و
پر غرونویي حکم چالوه، منهاج سراج دغه کورنۍ د سلطان )بسطام بن مهشاد( نومید د تخارستان، بامیان او شغنان 

 هجری( په نوم پای ته رسوي.۵۸۰عالوالدین حسین جهانسوز څخه پیل او د غیاث الدین محمد بسام )
ر په لومړیو وختو کي د دي کورنۍ بل حکمران ملک شنسب د خرنک زوی و، شنسب د اسالم په د اسالمی عص

ږي، د مهناج سراج په قول شنسب هم د حضرت ابتدا کي ژوندی و چي وروسته د ده اوالده د شنسبانیانو په نامه یادی
دی. او د خلیفه لخوا د غور علی )رض( د خالفت په دوره کي د کوفي په مقام کي حاضر سوی او اسالم یي راوړی 

چي د غور شاوخوا غرونه یي  د امارت فرمان ورکړسو. د دې کورنۍ بل واکمن د ملک شنسب زوی امیر پوالد دی
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په واک کي وه او د خپلو پلرونو نوم یي را ژوندی کړ. کوم وخت چي ابو مسلم د بنی امیه امیران له خراسانه وشړل 
 ید نو امیر پوالد د غور لښکر د ابو مسلم کومک ته ولیږی او د آل عباس په پلوي ټنیګ ودراو د بنی عباس 

چي زیات وخت لپاره یي ډیر کارونه وکړل. پوالد د ابو مسلم ملګری و په غور کي د ده مرکز مندیش وه. هید پاچا
بامیان، هجری( پوري پر غور، خراسان، ۶۰۰دی هلته واکمن و.سوري کورنۍ د مغلو تر سور سات او تاړاکه )

سیستان، زابل او کابل پاچهی کوله. هندوستان هم دوی فتح کړ او د ګنګا تر کڅو پوری یي واکداري  ،تخارستان
، هلمند، کابل او هریرود ناووته د دوی په وختو کي پښتانه د غور او سلیمان له غرو څخه د ترنک، ارغنداورسیده، و

 دورې د دري ژبي ادبیات د سوری واکمنانو په واسطه تر ډهلی خپاره سول. د سوریانو په وخت کي د غزنویانو د
په ټول افغانستان او د هند په زیاته برخه کي خپورکړ او د عمران بیلګه یي د پوري خپاره کړل د اسالم دین یي 

 .او د ډهلی قطب منار دی لی )منار(هرات جامع جومات او د غور د جام څ
 هجری کال کي 11۴۲کروړ نومید. دپټی خزاني مؤلف محمد بن داود چي په  د امیر پوالد وروسته د ده زوی امیر

هجری کال کښلی  ۷۵۰ي پښتانه له کتاب څخه چي شیخ کټه غوریا خیل په کښلې ده، د ده شعرونه او ژوند د لرغون
  هجری کال په بالشتان ۶۵۰دی، را اخیستل سوي دي په دا سی حال کي چي محمد بن علی بستی خپل کتاب په 

)والشتان د غور سویل اوس د کندهار شمال په تیري پوری اړه لري(کښلی دي. کروړ د )جهان پهلوان( په نامه چي 
 د فردوسی د پهلوانانو له القابو څخه دی، شهرت درلود.

 شیخ کټه غوریاخیل پخپل کتاب لرغوني پښتانه کي د تاریخ سوری په حواله کاږي: 
 هجری کال د غور په مندیش کي امیر سو او هغه ته یي جهان پهلوان وایه،13۹پهامیرکروړ د امیر پوالد زوی و

 کالګاني یي ونیولی امیر کروړ ډیر غښتلی وایی چي د برکوشک، تمران، خیسار بالشتان ماڼۍ او د غور کوټونه او 
  .کلک او سختده پهلوان و، ده یوازی د سلو جنګاورو سره جګړه کوله نو ځکه یی )کروړ( وایه چي معنا یي 

وایی چي امیر کروړ د دوبی موسوم په زمینداور کي تیراوه په هغه ځای کي یي ماڼۍ درلوده چي کټ مټ د مندیش 
 او ساعت تیری کوله. په سوری تاریخ کي کښل سوي دي چي دغه واکمنان چي په هغه کي یي ښکارد ماڼۍ پشان وه 

 ښته څخه ګنل کیږي.ه د سور اوالده ده او دسهاک له پپه پیړیو پیړیو په بست، بالشتان او غور کي میشت و
د سوری تاریخ څخه دا خبره هم ښکاره کوي چي په هغه وخت کي د سوریانو پټه خزانه دلرغوني پښتانه په حواله 

ژبه پښتو وه او اوس هم ځیني سوري خلک په بادغیس کي پښتو وایي، د دوي پخوانیو نیکونو هم پښتو ویله چي امیر 
 ي په افسانوي ډول مشهور دی، د ساری په ډول وایي: د کروړ له وختو دی.تر اوسه هم په پښتنو ککروړ 

 دد اسالمي پیر په لومړیو څلور سوو کالو کي غور او سوري قبایل د پښتو د شعر او ادب زانګو وه او پښتو ژبه 
 رلودل.سوریانو په کهول کي پالل سوي او په هغو وختو کي پښتو ژبي پاخه شعرونه د

ری یو حماسی شعر ړ سود پښتو خورا زوړ او پخواني ادبي آثار چي تر اوسه زموږ الس ته راغلی دی د امیر کرو
د سوری تاریخ په حواله خوندي کړی دی، محمد بن علی بستی په سوری تاریخ کي داسي کښلي  دی چي پټي خزاني

نو یي دا بیتونه و ویل چي )ویاړنه( یي بولي.  ډیری سوبې وکړیدي. چي د عباسی دعوت په جنګوکي امیر کروړ 
 د بیلګي په ډول راوړم.دغه بیتونه شیخ کټه د تاریخ سوری څخه راوړی دي چي دلته څو بیتونه 

 

 ل نستهـه ما اتـړۍ لـری، پر دی نـزم مــزه ی
 خار او پر کابل نستهـر تــد پـنـدو ســنــه هــپ
 ستهـل نـــا اتــه مــه، لــستـل نــــه زابــل پــب

 ن مي ځي بریښنا په میر څمنوباندیغشی دم
 الم پر تښتیدونوباندیـغیرم، ـه، یونـلـه ژوبـپ
 ستهـل نــا اتــه مـدی، لـــانـوبـــدونــیـاتـه مـپ

 

 د پښتو دا زوړ شعر چي د هجري دوهمي پیړۍ له لومړي برخي څخه را پاته دی، له ظاهری پلوه د ادأ،
توپیر لري، داسی لغت او پښتو سوچه کلمات پکښي راغلي سره ری حاولغاتو او کلماتو له مخي د اوسنۍ ژبي له م

پلټني څخه دا پایله اخیستالی  دي چي اوس متروک دي اوپه عمومی محاوره او ادب کي نه استعمالیږي، خو د ژبني
هجری پوری هم ۴۰۰چه و او دا سوچه توب یی تر وچي پښتو ژبه په غور کي د نورو ژبو له ګډیدو څخه س ،سو

 هغومره ژبه له سوچه توبه لیري کیږي اونور پر تیریږی ۍپه اسالمي دوره کي پیړ ېر څومره چساتلی دي او ه
ي چي پښتو ژبي پخوا قوي ریښه درلوده او د ایتما د کلماتوګرامری کیف اواشتقاقی ډول دا راښٔ عناصر په ګډیږی.

او نه د پهلوی ژبي اثر سته، نو  دریلوژی له پلوه ډیري ځانګړ تیا وي لري. په دغه شعر کي نه د عربي او نه د 
 ویالي سو چي د دغه شعر د ویلو پر وخت پښتو په غور کي خپل ادبي پوخوالي ته رسیدلي وه.

 ، له حماسي شعرونو څخه چي د نړۍ د ادب یوه غوره برخه ده،د معنا له پلوه هم دا لومړني شعر ډیر لرغوني دي
ر لوړ حماسي مقام او د ده د توري غلبه او بری ښه انځور کوي، له عڼله کیږي. د شاګدا یوه غوره او برجسته نخښه 

خپل ټبر د پالني احساسات ښه څرګندیږي او دغه د شعر یوه زړه ټوټه  دغي ویاړني څخه د امیر کروړ ملی مینه او د
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لایر چاپیړی د هغي زمانې د پښتنو اخالقي او روحي کیفیت ښه ځیني معلوموالی سي او د شاعر د جذباتو د ده چي س
 .هینداره ده چي د پخواني ژوند راز، راز اړخونه پکښي ښکاري

 

 شیخ کټه د تاریخ سوری په الس وند دا هم کاږي:
 

امیرکروړ عادل، ضابط او د ښي وینا خاوند و کله کله یي شعرونه ویل چي د ده دغه شعر د ده د زړورتوب، د 
کوي.دغه شعر د پښتو ادب لومړنی شاهکار او د لومړیتوب میړاني او ستري واکمنۍ استازیتوب  ،شاندارو کار نامو

او هم د پښتنو د تاریخ لپاره ډیر اهمیت  دستاویز دی يلوړ مقام لري او دغور د شاهي ټبر د ژبي په هکله هم یو تاریخ
د  لري. کروړ د فتوحاتو او د هغه د شجاعانه کار نامو څخه د خپل ٔولس خبرول و.ځکه نو د هغه خپله او د غور

 هجری د پوشنج )د هرات لویدیځ اوسني غوریان( په جګړو1۵۴. امیر کروړپه پراخي سیمي د عام ؤلس ژبه پښتو وه
 پر ګدۍ کښیناست،د ده زوی امیر ناصر د هیواد  کي ووژل سو. د امیر کروړ وروسته

 ، کوټوال احمد زوی دیهمدا رنګه د محمد غوری په پالزغولی کي د پښتو ژبي شاعر)ښکارندوی( د فیروز کوه د 
په هند کی یي د محمد د فتوحاتو په ستاینه کي یوه ډیره ښه او خوندوره قصیده ویلی او په پټه خزانه کي را نقل سوي 

 دا هم د پښتو ژبي له خورا مهمو ادبي او تاریخي اثارو څخه ګڼل کیږي  ېده چ
ج جوزجانی دی، دغه سړی د سوریانو په د سوریانو د عصر یو ډیر سترګور او پوه مورخ، قاضی منهاج سرا

د غوریانو له بابته د ده پالزغولی کي لوی سوی دی، او د خراسان د عالمانو او تاریخ پوهانو څخه شمیړل کیږي 
ور او معروف و او مشهور کتاب یي طبقات ناصری قه او درانه دي د غوریانو سره محشمعلومات عیني او خورا ث

 . یږينوم
 دی کاږي:

پالزغولی ته ورغلل،  او شیش بن بهرام د هارون الرشید بن نهاران، شنسبي( دی کورنۍ بل واکمن )بنجي، ېد د
 و پیژندل سو د غور ورستني واکمنان د همدغه بنجي لهبنجي د قسیم امیرالمومنین په لقب د غور د واکمن په ټوګه 

 و،او هم دغور واکمنان او د سوریانو د پاچهي خاوندپښته څخه ګنل کیږي، دی زیاتوي:بنجي ښکلي او د ښو اخالقو 
 مشهور سپاساالران له همدغه شیش بن بهرام له تو کومه څخه دي.

 د صفاریانو په دوره کي د غور حکومت په مندیش کي امیر سوری بن محمد ته ورسید کله چي صفاری یعقوب لیث 
غوریانو قبیلي مسلماني سوي نه والشتان کي د  نیمروز او اراکوزیا )کندهار( ونیول، په دغه وخت کي په لرو بر

په غور کي تر وي،په غرونو کي یي ژوند کاوه تر دی وروسته د غور واکمنان په همدغه کورنۍ کي پایښت وکړ. 
تیمنیان او زوریان په پښتو ژبه خبري کوي او په راوروسته وختو کي نامتو او هوښیار شیر شاهٔ سوری په اوسه 

 همدغه افغاني ټبر څخه راوتلی او را پاڅیدلی دی.هندوستان کي له 
 په درنښت:

 
 اخځونه:

 
 حبیبی –افغانستان بعد از اسالم 

 غبار  –جغرافیه تاریخی افغانستان 
 حبیبی  –تاریخ مختصر افغانستان 

 محمد هوتک  --پټه خزانه 
 حبیبی  –تاریخ ادبیات پښتو 

 ظفر کاکا خیل –پښتانه د تاریخ په رڼا کي 
 عالمه حبیبی شل مقاليد 

 پای
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