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    ۹۱/۱۹/۲۱۹۲                 عبدالبارى جهانى  

                                               

 افغان شال
 

ته تقریبا هیڅ توجه نه ده ور یاو یا ی ییوه له هغو مهمو کلمو څخه چى زموږ محققینویا لږ توجه ورته کړ                

او بیا  زموږ په تاریخى  یپاره   په تاریخ بیهقي کى راغل ړي ځل د، چى  د لومل تاریخى کلمه دهافغان شا هغه  د یکړ

 . یمتونو کى چندانى اشاره نه ده ورته سو

مسعود له هغه باغ څخه راووت او د صحرا پر لور رهى سو، او  ...  ”کى راغلي دي مخ  ٠۱۴تاریخ  بیهقى  په  د   

وکړ. د  یعادل سبکتگین قبر ته، ورغى. کښته سو او زیارت یلویان او معتبرین هم ورسره وه. افغان شالي ته، د امیر 

مخ کى  ٠۱۱په همدغه کتاب کى  په   ”لس زره درهمه ورکړل او له هغه ځایه دولتى قصر ته والړ  یقبر متولیانو ته ی

راغلي مخ کى  ٠۲۴ر سلطانى آسونه تړلي وه. او په یافغان شال خواته دى، ډ راغلي دى چى  درود پر هغه غاړه چى د

 دى چى  امیر په افغان شال کى قصر محمودى ته ورغى.

ح یمخ  په حاشیه کى داسى  توض ٠۱۴د کتاب  تاریخ بیهقي د د سعید نفیسى مرحوم استاد محقق  يرانیا                 

سعید مرحوم ده.  یکړ یچلیوره هم پن ید مفهوم سره سر نه خورى، بلکه موضوع ی یده چى نه یوازى د کلم یورکړ

شالى د وریجو معنى ورکوى، او شالى زار او شالى کوب ورڅخه مشتق سوي دى. او افغان شالى  ښایي    ”ينفیسى لیک

هلته ښخ کړى دى. او یا ممکن افغان شال   یږى، او سبکتگین یییمى نوم وى چى وریجى پکښى کرلي کد غزنى د هغى س

 . "وى او یا افغان چال د چاله په مفهوم

ح ده چى هیڅ سوال ته جواب نه وایى  او پخپله سعید  نفیسى  هم باالخره په پټه یکه څه هم چى  دا داسى توض             

ته   ید افغان شال  په نوم مقاله کى  د سعید نفیسى  دغى حاشیوى دى، خو مرحوم عبدالحي حبیبى  ر سیخوله ورڅخه ت

صراحت څخه  ښکارى  چى مسعود  له باغ څخه  د  يمخکنده او په جواب کى وایى  چى  د بیهقى له   یتوجه کړ

صحرا پر لوررهى سو او د سلطان عادل سبکتگین   قبر ته ورغى، او اوس حاضر هم د سبکتگین  قبر پر یوه لوړه 

رو زیاتو اوبو ته ضرورت لرى یغونډۍ پروت دى چى  هلته د  وریجو کرل  ځکه چندانى امکان نه لرى  چى وریجى  ډ

 دالى  نه سى. یحرا او تپه کى  کرلى کاو  په ص

په ترڅ کى  دغه نامه ته  قانع کونکى جواب نه دى  پیدا   یالبته پخپله مرحوم حبیبى هم  د خپلى مقال                      

مرحوم حبیبی صاحب  ته یی سم حل نه دی پیدا کړی. یده خو د افغان شال کلم ی. هغوی د شال کلمه توضیح کړکړى

چارچوب او درگاه ده.   یپه معنى ده چى  معنى یدرشل چى د شال کلمه  اصال درشال  او هغه د پښتو ژبى د وایی 

ږى لکه شال  یځایونو  په نومونو کى لیده کپه یوازى ډول هم د جغرافیایي مرحوم حبیبى وروسته وایى  چى  د شال کلمه  

مشهور انګریزی  (۲٠۱کوټ بولى. ) پنجاه مقاله ص شال   يپښتوژب یاوس یویټى   پر ځاى چى د بلوچستان د ک

د افغانانو  ،چی د غزني په باره کی یی یو وړوکی کتاب لیکلی دیMajor H.G.Raverty مستشرق میجر ایچ جي راورټي 

او چور او نظمی د منځته راوړلو  یته اشاره کوي چی سلطان پر هغوی باندي د ب یسره د سلطان محمود هغي جګړ

په انتقام کی وکړه او وروسته وایی چی سلطان د دوی یو شمیر کسان د یرغمل په توګه په غزني کی ځای و تاړاک اچول

پر ځای کړل او هغوی ته یی یو ځای ورکړ او هغه یی افغان شال وباله. دغه ځای د غزني د سیند لویدیځي خواته پروت 

ته وایی نه هغه څه ته  یټوټ ید ټوکره یو Shgal     وو او د غزني په حدودو کی شامل وو. په تاجیکی ژبه کی شګال  

البته راورټی موږ ته نه وایی چی د افغان شال په باره کی یی دغه دقیق معلومات له    Ghaznin P 79.چی شال بلل کیږی

 ته نه بلکه زغال او یپه فارسي ژبه کی د ټوکره کومي ټوټ په خالف، ی، د هغه د ترجمکومه کړي دي او شګال هم

  )فرهنګ عمید( .سکرو ته وایی

عقیده یم چى  شال، سال  او شاله  په هندي ژبه کى ژوندى پسوند  یا سوفیکس دى او لکه پات شاله  یخو زه په د        

Path Sala  ښوونځى، ویایم شالهViayam Sala  د سپورټ  او ورزش ځاى، مدوشاله Madhu Sala  د شرابو د چښلو ځاى

د حیواناتو یا  Pashu Salaد غواود  ساتلو ځاى، پشو شاله   Gaw Sala ، گاوشاله Pub  طالح پبزى اصییا په انگر

د اور  Agni Salaدلو او ډوډۍ خوړلو ځاى، آگنى شاله  ید وړیا اوس Dahram Sala څارویو د خوندى کولو ځاى، درم شاله

ویل کیږی چی خلک د زیارت کولو لپاره ورځی، هغه مقدس ځای ته   Salagramaشاله ګراما لگولو ځاى، او داسى نور. 

ده خو ټاکلی ځای یی مشخص نه دی. ویل کیږی چی د اګني  یه بیلو بیلو متونو کی اشاره سوپځای ته  ید

 A Classical)      ایستلو عبادت کاوه. یاو نورو ځایونو پاچاهانو به دلته د توب Bharata، بهارتا  Agnidharaدارا

Dictionary of India P511) دى.  خو څرنگه یدلو ځاى ته ویل کیدغه راز  افغان شاله  هم زما په عقیده  د افغانانو  د اوس

زى او نه په  هغه وخت کى   کوم بل مورخ په دغه سیمه کى، چى بیهقى اشاره ورته کوى، د یچى نه بیهقى او نه گرد

معنى   ینه ده، نو د د یفغان کلمه په مستقله  توگه یاده کړخى د ایدلو ذکر کړى دى، او  حتى بیهقى خو بیافغانانو د اوس
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ر ی، په دغه سیمه کى چى بیهقى اشاره ورته کوى، په افغان شاله یا افغان شال کى  ډیبه دا وى چى  د غزني ښارته نیژد

دغى سیمى دا افغانان ښایى  د او په دغه وخت کی چی ابوالفضل بیهقي خپل کتاب لیکیدلي وى. یمخکى افغانان اوس

داخلى جنگونو، هغو دلي او یا  د یل لوى قومونه اباد دى، پخپله کوچیل بیهم په شاوخوا کى د پښتنو ب ی، چى اوس یڅخه

دلي وي، او د سیمى یذکر نه دى کړى، او یا هم د کوم خارجى یرغلگر  له زوره له دغى سیمى څخه  کوچ یچى تاریخ ی

 ته و. د بیهقى تر وخته پورى ژوندى پا ینوم ی

ذکر  یکلم افغان شال دتاریخ بیهقى د لیکوال په عصر او نه د بیهقى  څخه وروسته په کوم بل کتاب کى د نه د        

 حیثراغلى دى. په زړه پورى خبره دا ده چى  ظهیرالدین محمد بابر  په خپل توزوک  کى  افغان شال ته د قوم  په 

ر باغونه لرى مگر   یبرخه کى وایى چى  چرخ  د لهوگر یوه بله عالقه ده، ډ اشاره کوى او د  لهوگر د سیمى د معرفى په

. دا اصطالح په کابل کى عامه ده او داسى ښکارى ياوغان شال د  ید لهوگر په نورو کلیو کى هیڅ  باغ نسته. خلک ی

(  بابر بل ځاى د ۲۹٢ص  شار غلط تلفظ وى. )بابرنامه انگلیسى  ترجمه. د الهور د  سنگ میل چاپ وغانچى دا به د ا

اوغان شال دي، دوى جوار کرى او نه انگور لرى او نه باغونه.)هغه کتاب ص  یزرمت په باره کى لیکى چى  خلک ی

دواړه ځله د افغان پر ځاى اوغان لیکى. په  اوبلکه د قوم په  سترگه گورى  ،نه ید منطق ،( دلته بابر افغان شال ته۲۲۱

ځکه چی بابر د یوه سترګه ور جنرال د دغه قوم په باره کى خبرى کوى نو افغان لیکى.   چى بل هرځاىکي داسى حال 

د پښتنو په هره سیمه کی جال بابر کله چی په حیث د افغانانو له قوم او قبیلو سره تر ډیرو زیاتو کسانو زیاته اشنایی لري. 

زرمت څخه وروسته د بنګښ د سیمی  ونه یادوي. دجال له مقاومت سره مخامخ کیږی نو د تقریبا ټولو مهمو قبایلو نوم

نوم یادوي او وایی چی په دغه سیمه کي هر ځای افغانان داړه ماري کوي او وایی چی دلته خوګیاني، خیریلچي، توري 

دی وایی ډیر لوی ، او هیچا تابع کړي نه دي. یوخت مالیه نه ده ورکړ او لندر میشته دي. بابر وایی دغو افغانانو هیڅ

ارونه یی په مخ کی دي . باید قندهار، بلخ، بدخشان او هندوستان ونیسي، خو که خدای کول او فرصت یی پیدا کړ نو د ک

بنګښو چاره به وکړي.) هغه کتاب هغه مخ( د خیریلچي څخه د بابر مطلب ښایی غلجي وي. ځکه چی غلجي قبایل، په 

څرنگه چى دا ټولي سیمى  په جغرافیایى  سیمه کی اباد دي.  یتیره بیا احمدزي کوچیان، تر اوسه هم په دغه یاده سو

د افغانانو  په دغه سیمه کی ر لیرى نه دى چى افغانانو ته، او یا یخبرى امکان هم ډ یدي نو دد یرى سره نیژدیلحاظ ډ

 دل.یاو یا څو قبیلو  ته، به افغان شال ویل ک یکومى لویى قبیل

سیمى څخه وتلي او بیا  نه وي ورته  یر وخت دپاره د دینه ده چى  افغانان ښایى د ښه ډ دا هم له امکانه لیرى              

او احتمال لري چی د کوچیانو په شکل به یی ژوند  شان  په همدغو سیمو کى آباد وه، راغلي، او یا ښایى د همدااوس په

دل، او دربارى ادبیاتو، چى ټول په  یکى اوسپخپله په افغان شاله کاوه او یوازي به د پسرلي او اوړي په موسمونو کي، 

د غه وخت کى  په هغه سیمه کى  خو په دورکړى وى.  سیمى نوم ته تغیرد  دلویفارسى او عربى ژبو وه د هغوى د اوس

او  ر سترگه وریرى چى  د بیهقى  په څدلو احتمال ځکه یو څه کمزورى ښکایافغانانو د اوسځایی او کلیوالي ر یگڼ شم

سلطان مسعود د مال ماتونکو مالیاتو  په مقابل واى، او که نور هیڅ نه واى نو د حتما د هغوى ذکر کړى کوال به قیق لید

ه زمانو کی پګواکي سړی ویالی سي چی لږ ترلږه د سلطان محمود او مسعود . عکس العمل ښودلی وای یکى  خو به ی

ځکه نه وي کړی چی د هغي سیمي زیاترو اوسیدونکو پښتنو او د غزني په شاوخوا کی ځایی ژوند به افغانانو په غزني 

او خپل د مالداری تجارتي  یورځي تودو سیمو ته رسول یشپ یوروستیو وختونو پوري د مني او ژمي سړ یان تر د

 محصوالت، وړۍ، غوړي او پوستکي یی ترهند او سیند پوري وړل.

لیکوال ، چى دواړو خپل آثار د سلطان محمود او سلطان مسعود په  م، نامعلوابوریحان البیرونى او د حدودالعالم          

دلو  ته اشاره نه کوى. په داسى حال کى چى دواړه یپه شاوخوا سیمو کى  د افغانانو اوس يزمانو کى لیکلي دى، د غزن

لعالم  لیکوال، چی نوم د حدوداده .  یاشاره ورته کړ یقوم د نامه سره بلد دي، او په خپلو کتابونو کى ی یلیکواالن د د

یی څرګند نه دی، د ګردیز په باره کی د بحث په ترڅ کی د سول  په نوم کلي ته اشاره کوی او وایی چی هغه د نعمتونو 

( ابوریحان البیروني په کتاب الهند ٠٢۱ مخکال چاپ  ۹٠۴۲ډک دی او افغانان پکښي اوسیږی.) حدودالعالم ، د کابل د 

ني ځای ته  یوه لنډه اشاره کوی او وایی چی د هند په لویدیځه پوله کی په غرونو کی د افغانانو بیل کی د افغانانو د اوسید

 ید د (Alberuni’s India Vol 1 p 209) ده.  یبیل قبایل اوسیږی او د اوسیدني سیمه یی د سیند تر وادي پوري غځیدل

د زرمت، لهوگر او  اخه سیمه کی دي پروت وي اوپه دومره پرچى ، ر لږ دى چى دومره یو لوى قومیخبرى احتمال ډ

وال کى اباد نه وه. س عالقه د افغان شال په د دغو دواړو لیکواالنو په وخت کى، وي ییی یادونه سوغزني په سیمه کى 

زه یاغ یښو یی، او د وخت پر تاریخى پورى پروت ویدلو په وخت کى چیچى دغه لوى قوم ددغو کتابونود  لیکل ک ىدا د

موږته وایی چی افغانیانو په غرونو کی عتبي، چی خپل تاریخ یی د سلطان محمود په زمانه کی لیکلی دی،  وه. څه

ځایونه نیولي وه او وروسته له هغه چی سلطان د قنوج له غزا څخه را ستون سو د هغه اتباع یی چور کړل. سلطان له 

او ډیر زیات خلک یی ووژل. ) ترجمه تاریخ یمینی ص  غزني څخه را ووت او نا څاپه یی پر هغوی باندي حمله وکړه

په غزني او د غزني پخپله ( البته د حمدهللا مستوفي له وینا څخه ښکاري چی افغانانو د سلطان محمود په زمانه کی ٠۸۱

ه او کله چی سلطان له قنوج څخ یچی افغانیانو د سلطان په ملک کي خرابی وکړپه شاوخوا کی ژوند کاوه. دی وایی 

زه  (  ٠۱۴غزني ته ورسیدی نو پر هغوی باندي یی ناڅاپي حمله وکړه او اکثر یی له تیغه تیر کړل. ) تاریخ ګزیده ص 

د افغان  ید لومړي ځل دپاره یدلو څخه، چى  یالعالم د لیکل کسره، لږ ترلږه د حدو یفکر کوم چى هندیان د افغان له کلم
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افغان شال وایه. دا  یسیمى ته ی يدنیړۍ مخکى بلد وه، او  دهغوى د اوسیر مخکى او یا ښایى پیده،  ډ یکلمه ذکر کړ

یوازى یوه    یبیا تر غزني، لهوگر او زرمت پورى  سیمى  کله ټولي او کله ی ید بامیان څخه نیولچى  خبره پر ځاى ده

څرنګه چی ډیر زیات . او یالندي و یور، تر سلطبرخه د هندو راجه گانو او امپراطورانو، او په عمومى توگه هندو کلت

د افغان قوم له او ژبني ډول له راجپوت قبایلو سره تړلي وه،  ، عقیدويافغانان پخپله هم تر ډیره وخته پوري  په قومي

 وى. یایښ ید خپلى ژبى  الحقه پر ینامه سره به  ی

ږى هغه به داوى چى  افغانانو د هندوانو او هندوراجه گانو او ییوه بله خبره چى د افغان شال له نامه څخه  ثابت            

 یى او خپل هویت او نوم یرو پخوانیو زمانو راهیسى د یوه جال قوم په حیث ژوند کړیراجپوت قبایلو په منځ کى د ډ

و چی د پوري ډیرو زیاتو افغانان یپه یوه تاریخی متن کی موږ ګورو چی د سلطان محمود غزنوي تر زماندى. درلو

په دربار کی هم خبره دا ده چی د راجه جیپال  پورياسالم نه وو منلی. او په زړه  لته منسوب و یراجپوت د اشرافو طبق

په  سترګه ورته کتل کیدل. فخر مدبر، چی د غزني د وروستیو پاچاهانو زمانه او د غزني تباه کیدل یی  یجال طایف ید یو

 یی د راجه جیپال په دربارکی د یوه افغان مشر ،چی دی وایی د نردري په نوم یوپه سترګو لیدلي دي، په خپل کتاب ک

سیمی کوټوال وو نوم یادوي، او وایی چی ادیرا  نومی افغان ځکه د جیپال څخه وبیریدی چی هغه د غوایی د غوښو د 

خو پالر او نیکه می خوړلو په باره کي پوښتنه ورڅخه وکړه. ده ورته وویل چی ما د غوایی غوښي نه دي خوړلي 

وروسته غزني ته وتښتیدی او د  ، د راجه جیپال له ویري،ادیرالکه ما چي خوړلي وي.  وګڼهنو داسی یی خوړلي دي. 

 قالچی د پیښور د الري د راجه جیپال د بګرام  یالري وښودل يسلطان محمود پر الس مسلمان سو. سلطان ته یی هغه پټ

په جنګ او  و د راجا لښکرو ته یی ماته ورکړهپال پر هغه قال باندي سخته حمله وکړهدلي وي. سلطان د راجه جییته رس

 ( ٠۹۳.) آداب الحرب و الشجاعه ص درانه تلفات ورواړولکی یی 

قومونو څخه نشأت کړى  يوایى  اکثرو افغانى قبایلو د ژوندیو هندH.W. Bellewزى مستشرق والټر بیلیو یانگر          

کي د پښتنو د هغو لس هاوو قبایلو نومونه    An inquiry into the  Ethnography of Afghanistanکتاب په خپل  یددى. 

او وایی چی زیاترو پښتنو قبایلو د راجپوتانو له سیمو څخه نورو خواو د هندوانو د راجپوت قبایلو ته ورته دي چی اخلي 

رى د ده دا فرضیه  ومنو نو دا خبره باید یاو که چږی. ته هجرتونه کړي او ځینی ال اوس هم په هغو سیمو کی اوسی

د یوه مستقل قوم په  تی د راجپوت په قبایلو کی،ح، ر پخوایږى ډیک یورسره زیاته کړو چى  افغانان له هغه نه چى فکر ی

ه  دهندى خبرى  ټینگار کوم چى د افغان  سر یجال  ژوند کړى دى. زه پر د یحیث موجود وه او له نورو قومونو څخه ی

خبري  ی. د دسره بلد وه یقوم او کلم یرانیانو څخه مخکى د دیمعنى دا ده چى هندیان  له عربانو او  ا یژبى د الحق

بانو سره خو یی بیخی تماس وه او له عر یدلیل دا دی چی افغانان له هره پلوه تر ایرانیانو له هندي راجپوتانو سره نیژد

د  انوسره د افغان شال ، ،یکم زرکاله مخکى په یوه خاصه منطقه کى له هندى الحقڅه دا ویالى سم چى  اونه درلود.

رى پخوا ی، له ډده  ییادونه کړ  یدل دا معنى لرى  چى دا قوم  په دغه سیمه کى، تر هغه چى تاریخى متونو ییسیمى یاد

 و. وڅخه اباد 

له راجپوت نومونو سره مقایسه کړي او بیا یی نو دا  یغه یبیلیو د ډیرو زیاتو افغاني قبیلو نومونه را اخیستي او ه       

پښتنو قومونو او قبایلو ریښه راجپوتانو ته  ، او لږترلږه اکثریت،ولوټده چی په اصل کی د  ینتیجه ورباندي بنا کړ

ژبه کی ، چي زیاتره پښتني قبایل موږ ته را پیژني، په سانسیکریټ  یرسیږی. بیلیو حتی باالخره د خیل او زي ریښ

البته بیلیو پخپله هغه نومونه را اخلي او راجپوت قبایلو ته یی منسوبوي چی د هغوی خپل ( ۹۸ګوري.) هغه کتاب ص 

وجود د پښتنو په تاریخ کی افسانوي او جنجالي حیثیت لري. د قیس عبدالرشید پټان دریو،فرضي ، زامنو ته د منسوبو 

لټوي او د تاریخ له شاګردانو څخه الره ورکوي. بیلیو وایی سره  ییټ ریښقبایلو نومونه را اخلي او هغوی ته سانسیکر

 یاو ریښه یی له هندي سورج بنسي یا سوریا بنسي څخه اخیست برني په پښتو کی د غرونو ژبي یا د افغانانو ژبي ته وایی

د بیټني لپاره هم په  ده چی مطلب یی د لمر اوالد او د راجپوتانو د لمر نژاد دی. دغه راز د غرغښتي لپاره او

لټوي چی د بحث په اوږدولو نه ارزي.دی په نتیجه کی دا ټول پښتني اقوام او د  یسانسیکریټ کی خیالي او فرضي ریښ

ایله په اوه لسمه میالدي پیړۍ کی خلکو ته د فوکلوري نکلونو له الري ور پیژندل سوي هغوی هغه افسانوي پلرونه چی 

( دی وایی چی دا قبایل ډهلي ته ۲۲هغه کتاب ص )پوت او جاټ قبایلو ته منسوبوي. دي سانسیکریټ ژبي او د راج

له  مهابهارت یا ستر جنګ څخه وروسته د اباسین پوري غاړي ته مهاجر سول. البته پخپله مهابهارت د هندوانو  ینیژد

 افسانه ده او تاریخی اساس نه لري.یوه مذهبی 

ی نظریی په اساس بیټني، سړبني او غرغښتي قبایل راجپوتانو ته منسوب کړو نو بیا اوس نو که د بیلیو د دغي پورتن     

به د بیټ او سړبن له پالر قیس عبدالرشید سره څه کوو. ځکه چی د قیس په باره کی خو موږ یوازي یوه افسانه لرو او 

رو سره په غزاګانو کی تیر کړی هغه موږ ته وایی چی  قیس بن اسراییل دی او پلرونو او نیکونو یی ټول عمر له کفا

دی. اوس نو که قیس اسراییلی وي نو بیټ او سړبن او هغوی ته منسوب قبایل څرنګه راجپوت دي او که د قیس افسانه 

وبولو نو بیا خو د  یاو که دا ټول افسانوي روایات او افسان یوازي عنعنوي روایت وي نو بیا بیټ او سړبن له کومه کوو.

نظر لپاره چی پښتانه او د هغوی زیاتره لوی قبایل  ی. بیلیو د خپل دیاو حبطه سو یي خواری اوبو یووړبیلیو غریب ټول

او  یراجپوتانو ته منسوبوي ډیر ښه او کره تاریخی دالیل درلودل. خو کله چی یی خپله توجه یوازي د نومونو د مقایس

 کړي دي.ده نو د جوابونو پر ځای یی سوالونه ډیر  یتعبیر خواته اړول
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موږ باید د افغانانو او د هغوی د ټاټوبي په باب تحقیقاتو په ترڅ کی زیاتره پر هغو نومونو او پیښو باندي تکیه         

که موږ د یوه  ت پکښی سوی وي او موږ بیځایه فرضیو او قیاسونو ته مجبور نه کړي. حوکړو چی تر ممکنه حده صرا

و د بنسټ په باب قضاوت یوازي د نومونو پر ورته والي باندي ودروو نو په قضاوت قوم د ټول تاریخ او د قبایلود نومون

  جوابونه به یی یوازي پر فرضیو والړ وي.کي تیر وزو او باالخره له داسي سوالونو سره مخامخ کیږو چی 

د لویو او مشهورو قبایلو په  موږ به د مثال په توګه د بلوڅو د ځینو هغو قبایلو نومونه واخلو چی کټ مټ د پښتنو          

څیر دي. بیا به نو موږ څه کوو؟ موږ به دغه قبایل پښتانه سوي بلوڅان بولو او که به د بلوڅو دغه لوی قبایل بلوڅ سوي 

او یا ښایی دواړو لویو قومونو، هسی د اختیار له  پښتانه بولو. ښایی دا دواړي خبري تر یوه حده پوري واقعیت ولري

دواړو لویو قومونو د زرګونو  یرونو او قبایلو ته د یوه بل په څیر نومونه انتخاب کړي وي. ځکه چی دمخي، خپلو ټب

کلونو راهیسی، چی ابتدا یی تاریخ ته یاده نه ده، د یوه بل په څنګ کی، زیاتره په سوله کی، ژوند کړی دی. بیا نو هیڅ 

ه بلوڅو له پښتنو او یا به پښتنو له بلوڅو څخه نومونه اخیستي عجیبه نه ده چی دوی به یوه بل ته نومونه ورکړي وي. یا ب

ښتنو پښتنی قبایل دي چی که یی له پلوی دا البته دونه  ل موجود دي.یوي. همدا اوس حاضر په بلوڅو کی دغه الندینی قبا

 څخه لیری کړو د پښتنو سم نیمایی نفوس له منځه ځي.

، Mandozai، مندوزیMallazai، ملیزیEssazai، عیسی زیDannarzai، دینارزیBarakzai ، بارکزیAhmadzaiاحمدزی

  .Shirani، شیرانيSherzai، شیرزیSadozai، سدوزیRahamanzai، رحمن زیMohammadzahiمحمد زاهي

 البته دا نومونه یوه بل ته تر هغه ډیر ورته، او حتی مساوي، دي چی بیلیو د راجپوت قبایلو د نومونو سره د             

او خواری یی ورباندي کړي دي. اوس به نو بارکزي  ، په وچ زور یی سره پینه کړيمقایسه کولو په وخت کي پیدا کړي

په بلوڅو کی په خپلو عزیزانو پسي ګرځي او که به بلوڅ په احمد زیو کی خپل عزیزان لټوي. اوس حاضر دواړه قومونه 

که موږ په پښتنو او بلوڅو قبایلو  لري. یساس هر یو خپلي قومي افسانخپل ځانونه مستقل بولي. او د قبایلي عنعناتو په ا

 کی په یوه بل ته ورته نومونو کی پسي وګرځو ال ښایی له نورو، په لس هاوو، نومونو سره مخامخ سو.

لتور یی له اوسیدونکو پښتنو سره د هند هغه پښتانه، چی خپله ژبه او ک يکه په افغانستان، پاکستان او ټولي نړی ک       

په ډیره پراخه سیمه کی ژوند  ونوقوم ولوی یالسه ورکړی دی، وشمیرو نو نفوس یی لږترلږه اویا میلیونو ته رسیږی. د

کړی دی، سولي او جنګونه یی کړي دي، ترک او تاجک قبایل پکښي حل سوي او په مقابل کی یی خپل په میلیونو کسان 

او د یوه قوم دونه ن کي په نورو قومونو او کلتورونو کی منحل سوي دي. اایر له السه ورکړي او په هند، افغانستان او

نو دا به ډیره ګرانه وي چی هغوی یوازي راجپوت ته منسوب لوی والی پخپله د هغه د تاریخ د اوږدوالي معنی لري. 

 . او یا یوازي د نومونو پر ورته والي باندي قضاوت وکړو کړو

ده چی موږ د پښتنو د تاریخ او قومونو په باب، ان تر نولسمي پیړۍ پوري، تقریبا ټول  کی یبدبختي په د          

او تر هغه مخکي مو اطالعات یا د پردیو له خوا معلومات او اطالعات له بیګانه لیکواالنو او فاتحینو څخه ترالسه کوو. 

احمدشاه  ،حتی د افغانستان موسسو والړ دي. پر لیکل سویو تاریخونو او کتابونو او یا پر عنعنوي او فکولوري روایات

له ایران څخه راووست او د خپلی پاچهی د ورځنیو پیښو او جنګونو په باب د  ،محمودالحسینی المنشي ،خپل مورخ ،بابا

ی او د دغه قوم په باره د یهغه په جنګ راغل ید یچی افغانستان ته راغلاو فاتح  قومهر یفه یی ورکړه. ظکتاب لیکلو و

 د دښمن په باره کی سم او عادالنه قضاوت کول ډیر ګران کار دی. خو ی یی خپل نظر او مشاهدات خپاره کړي دي. ک

د هر چا چی هر څه زړه غوښتي دي هغه یی لیکلي دي او موږ به د هغوی په لیکنو کی دلته هلته خپل تاریخ  ځکه نو

خ لیکونکي  زموږ د قومونو په ژبه نه پوهیدل او چی د هر قوم لټوو. پردي جنراالن، فاتحین او د هغوی درباریان او تاری

ضمن کی ال ځینو فاتحینو او درباري  یاو په داو هر کلي نوم یی هر ډول په غوږ ورغلی هغسی یی لیکلی دی. 

هر چا او هر قوم چی مقاومت ورسره کړی دی هغوی مورخینو پښتنو ته له بدرد ویلو څخه هم ځانونه نه دي ژغورلي. 

، د کلیو او ښارونو تباه کول، قتل عامونه، د یی غله ، داړه ماران او د امنیت خرابونکي بللي دي او خپل ناروا تیري

 یی قانوني بللي دي. بیګناه انسانانو وژل او کله منارونه 

په تاریخ کی له  ده او چی یزموږ ډیرو لیکواالنو او مورخینو د حل ډیره اسانه الره په عنعناتو کی میندل            

دومره ناحله تاریخی  یکه څه هم چي په د ستونزي سره مخامخ سي د قیس عبدالرشید پټان نکل ته مراجعه کوي.

دومره تاریکیو کی د رڼا څرک ایستل ګران کار دی خو تر هغه وخته چی الره  یسوالونو کی  د جواب پیداکول او په د

 موجوده وي موږ به ګامونه اخلو.

 

 پای

 
 


