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 ۱1/۱1/۱۱1۲             عبدالباری جهانی
 

 فوکلورتاریخ او تاریخی  فوکلوريد پښتنو 
 لمړې برخه

 (سرهله نویو زیاتونو )
 

د پښتون قام، پښتو ژبی ، قبایلو او د پښتنو د ټاتوبي او د هغوی د منشأ په باب په بهر او داخل کی پوهانو ډیری زیاتي 
، چاقبطیان، چا الباني اصله او چا هم د اریایانو اصیل زامن بللي دي. دلته زموږ اسرائیللیکني کړی دي. چا بنی 

دغو اکثرو مورخینو په پای کی د خپلو  چېیدول نه دي بلکه دا خبره کوو ئتاردول او  دې نظریاتو او عقایدو هدف د
 له لویه سره هیڅ اساس نه لري او زیاتره خو یوازي د چېی افسانو بنا کړې ده فوکلورتحقیقاتو نتیجه بیرته پر هغو 

ه هیڅ کتاب کی راغلي ن یوازي په هغه لیکوال پوري اړه لري او په بل چېیوه لیکوال پر هغو اطالعاتو تکیه کوي 
تاریخ تر ټولو لوی نکلچي خواجه نعمت الله هروي پخپله د پښتنو او اسالم له تاریخ څخه بی  فوکلوريدې  دي. د

هر څه یی زړه غوښتي او یا یې اورېدلي او په نظر یې صحیح ورغلي دي هغه یی لیکلی دي. له  چېخبره دی او 
ده په دغو نیمګړتیاوو پوهیدلي دي، د  د چېو څیړونکي، طبیعی خبره ده بهرني او داخلي مورخین ا چېبده مرغه 

هغه له تاریخی اشتباهاتو څخه په غټو سترګو تیر سوي دي او حتی ال وروسته یی په هغو کتابونو هم استنادونه کړي 
دي. د دې خوبونو اضافه کړي  فوکلورينورو له تاریخ څخه بی خبرو مورخینو د خواجه نعمت الله پر  چېدي 

موږ ته د پښتون قام په باره کی ګمراه کونکي معلومات راکوي  چېغلطو اطالعاتو او څیړنو تاوان په دې کی نه دی 
دغه غلط اطالعات په اصطالح له آدمه تر دې دمه د پښتنو قومونو تر منځ د اختالفاتو  چېدی  بلکه لوی تاوان یی دا

کړی دی. البته د دې خبري معنی دا نه ده چي د نعمت الله هروي د  عامل ګرځېدلی او تر نن ورځی پوري یی دوام
کتاب او اطالعاتو د خپرېدلو څخه مخکي پښتني قبایل، قبیلوي وېش او قبیلوي اختالفات موجود نه ول، بلکه دا قبیلوي 

 ريفوکلواو وېشونه تر هغه چي فکر او اټکل یې کېدالی سي ډېر اوږد تاریخ لري. خو کله چي دغه راز افسانوي 
 .اطالعات کتابي او په اصطالح تاریخي رنګ واخلي نو تاوان یې تر پخوا په څو چنده زیات سي

د خپلی  چېتاریخ د یوه قوم د هویت لویه برخه ده. په نړۍ کی چندانی داسی قام نسته  فوکلوري، افسانې او فوکلور
ې په افسان فوکلوريریښې او منشأ په باره کی افسانې ونه لری. هر قام ځانته هم لیکلی او هم شفاهي تاریخ لري. 

 یو قام تعلیم یافته او لوستی سي نو افسانې چېحقیقت کی د یوه قام د کلتور او فرهنګ ډول او سینګار دی. خو کله 
ه افسانو کی هم د خپل ریښتوني تاریخ څرک لټوي. خو زموږ د تحقیقاتو له ریښتوني تاریخ څخه بیلي کړې. البته، پ

زیاتره وختونه ریښتونی تاریخی اساس نه لری، او  چېد خپلو افسانو په مقابل کی،  چېلویه نیمګړتیا په دې کی ده 
 پلی خبری ټیګپه مقابل کی یی د ردولو لپاره په زرهاوو کره ، تاریخی او لیکلي شواهد موجود دي، بیا هم پر خ

والړ یو او غواړو په یوه او بل ډول هغو بې اساسو افسانو ته ریښتونی تاریخی رنګ ورکړو. د همدغو بې اساسو 
تاریخی افسانو پر اساس مو خپل تاریخی تحلیلونه بنا کړي او حتی د قومي جالوالي او بدیو د دوام سبب مو ګرځولي 

و په باره کی زیاتره اطالعات د خواجه نعمت الله هروي پر مخزن افغانی نی او پښتنی قبایلچېوي. د پښتون قام د سر
 .په اوه لسمه میالدي پېړی کی یی لیکلی دی، والړ دي چېو تاریخ خان جهاني باندي، 

 

خواجه نعمت الله په پوره زړه ورتوب له خپلی زمانې څخه څه باندي دوه زره کاله پخوا پیښو په باره کی داسی بحث 
یی مخي ته پراته وي. د هغه په تعقیب د نولسمی پیړۍ په پای کی شیر محمد  چېلیکلي اسناد او تاریخونه کوی لکه 

لیف کړ او په همدغو کلونو کي په صوبه سرحد کی د خان ګنډاپور د تواریخ خورشید جهان په نوم یو کتاب تأ 
کتاب ولیکی او د قبایلی افسانو په برخه کی یی انګریزانو یوه مامور ډیپټی محدحیات خان د حیات افغاني په نوم یو 

دې دریو واړو تاریخ لیکونکو یوه  هماغه د خواجه نعمت الله بی اساسه خبري په یوه او بل شکل تعقیب کړې. د
درې واړه د تاریخ او، په تیره بیا د سیمی له تاریخ څخه تر ډیره ځایه بی خبره دي او دریو  چېمشترکه وجه دا ده 

و باندی تکیه روایات فوکلوريپر  خپلو تاریخونو په لیکلو کی، په ډېرو ځایونو کی، په بشپړی بې مسولیتی،واړو، د 
کړې ده. د همدغو کتابونو زیاترو بی اساسو خبرو د پښتنو د تاریخ په باب سل هاوو کتابونو او تحلیلونو ته الره وکړه 
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ورځی پوري د پښتنو ترمنځ د بې دلیلو ویشونو او حتی قومي  او د قبایلو د ویش په برخه کی یی زیاتره خبری تر نن
  .دښمنیو سبب ګرځیدلي دي

 

شمویل علیه السالم له خپل قبر څخه را ووت  چېخواجه نعمت الله هروي په خپل پورتني یادسوې کتاب کی لیکي 
تا  ېچنو او بې عدالتیو څخه د هغو لویو ګناهو چېو پاچا طالوت ) په تورات کی ساول دی( ته یی وویل اسرائیلاو د 

خپله پاچهي داوود علیه السالم ته پریږدې او د خپلو لسو زامنو سره د  چېکړي دي د بخښل کیدلو یوازینی الره داده 
ده  د ېچکفارو سره په جګړه کی شهید سې. طالوت خپله پاچهي داوود علیه السالم ته تسلیم کړه او هغه ته یی وویل 

دا  چېشمویل علیه السالم ده ته ویلي دي  چېدواړي حاملې دي، ښه پاملرنه وکړي. ځکه  چېد هغو دوو میرمنو، 
دواړي به یی دوه زامن وزیږوي او هغوی به ډیر لوی خدمتونه وکړي. طالوت د خپلو لسو زامنو سره د کفارو په 

داوود علیه السالم  چېه، مقابل کی په جنګ کی شهید سو او د ګناهونو څخه پاک سو. د طالوت له دوو میرمنو څخ
یو یی برخیا او بل یی ارمیا وو. داوود علیه السالم د دې دوو  چېته یی سپارلي وې، په یوه ورځ دوه زامن پیدا سول 

هلکانو ښه پالنه وکړه او کله چي هغوی لوی سول نو ډیر لوی لوی خدمتونه یی وکړل او د کفارو په مقابل کی په 
ل. دوی دواړو ته خدای تعالی ج دوه زامن ورکړل. برخیا د خپل زوی نوم آصف او ار ټولو جنګونو کی بریالي سو

د دوی پلرونه مړه سول نو داوود علیه السالم د هغوی زامنو ته د پلرونو  چېمیا د خپل زوی نوم افغانا کښېښود. کله 
څخه وروسته وفات سو. په داسی کالو او څو ورځو پاچهی  1۱۱منصبونه ورکړل او باالخره داوود علیه السالم هم د 

 (۲۸-۲1نعمت الله ص ص ) .کاله پاچهي وکړه ۷۴طالوت یوازي  چېحال کی 
د داوود علیه السالم له وفات څخه وروسته د هغه زوی سلیمان علیه السالم پاچا سو او هغه د ملکي چارو تنظیم او 
وزارت آصف او نظامی چاري یی د افغانا د ډیر زیات پوځی لیاقت له امله هغه ته وسپارلې. د سلیمان علیه السالم 

ي او پوځی چاري پر مخ بیولې. تر څو هغوی هم دواړه له وفات څخه وروسته آصف او افغانا د بیت المقدس ملک
 یی اسرائیلوفات سول. څه موده وروسته بخت النصر شام ونیوی او باالخره یی بیت المقدس ټول خراب کړ او 

له خپله ملکه وشړل او هغوی په غور، غزني، کابل، کندهار، فیروز کوه او پنځم  اسرائیلغالمان او بندیان کړل. ده 
 (۱1 -۲۴هغه کتاب ص ص )ی میشته سول. اقلیم ک

باید د  چېد خواجه نعمت الله په مخزن افغاني کی راغلي دي. مګر په تورات کی،  چېدا د هغو کیسو خالصه ده 
 ً ت په هیڅ توګه یا د خواجه نعم دې ټولو معلوماتو اصلي منبع وي، دغه کیسې بالکل په بل ډول راغلي دي. او تقریبا

) ساول ( د خپلو ګناهونو  طالوت چېسر نه خوري او یا بشپړ اختالف ورسره لری.تورات وایی  الله له لیکني سره
پاره د فلسطینیانو په جنګ روان سو او په جنګ کی له خپلو دریو زامنو) لسو سره نه ( سره ووژل  د جبرانولو د

سو. داوود علیه السالم د هغه د وژل کیدلو د خبر د اوریدلو سره ډیر لوی ماتم جوړ کړ او په یوه المیه سندره کی یی 
طالوت د فلسطینیانو جنګ ته  چېدا نه دي راغلي د هغه او د هغه د زامنو د میړاني یادونه وکړه. خو په تورات کی 

د تللو په وخت کی د داوود علیه السالم سره خدای په اماني کړې، یا یی کومه توصیه ورته کړې او یا یی د خپلو دوو 
  .حاملو ښځو سپارښتنه ورباندي کړې وي

 

اره کی دغه راز مفصل معلومات موجود په تورات کی نه د برخیا او ارمیا کیسه راغلې او نه د آصف او افغانا په ب
دي. او نه شموییل علیه السالم د طالوت له دوو میرمنو څخه د دوو توریالیو او د قام د راتلونکو خدمتګارانو د 

ي ده ادعاوي نه ثابتو مخزن افغاني استناد ورباندي کوي، د چېپیداکیدلو خبر ورکړی دی. د بلي خوا هغه کتابونه 
خواجه نعمت الله  چېدې خبري یوه معنی دا کیدالی سي  هم بیخی بل ډول معلومات راکوي او د بلکه هغه کتابونه

هغه کتابونه نه دي لوستي او د هغوی په باره کی یی هم له نورو خلکو څخه کیسې اورېدلي او یا یې، له خپلي خوښي 
خ ګزیده او تاریخ طبري استناد کوي خو سره سم، له ځانه جوړي کړي دي. د مثال په توګه، خواجه نعمت الله په تاری

د هغوی خبري نه د خواجه نعمت الله او نه له تورات سره اړخ لګوي او بیخی نقاضت ورسره لري. تاریخ ګزیده، 
د طالوت د شجرې په باره کی بحث نه کوی  خواجه نعمت الله د طالوت شجره د هغه کتاب په حواله وایی، اصالً  چې

 ( ۷۸مستوفي  ص )د هغه پالر سقاوي کوله.  ېچاو یوازي دونه وایی 
 یو غریب چېد هغه پالر قیس،  چېپه تورات کی د طالوت کسب ته اشاره نه ده سوې او وایی  چېپه داسي حال کی 

شمویل علیه السالم یی ولیدی او  چېسړی وو، خره ورک کړي وه، او طالوت د خرو په پیداکولو پسی را وتلی وو 
و د پاچا په حیث اعالن کړ. ګواکی د تاریخ اسرائیلوحی ورته سوي وې طالوت د  چېهغه د هغو نښانو په اساس 

  .ګزیده معلومات نه د خواجه نعمت الله او نه د تورات له متن سره لګیږی
 

هغه د سلیمان علیه السالم دوست وو، او هغه ته یی خبر ورکړ  چېتاریخ طبري د آصف بن برخیا نوم یادوی او وایی 
  ۷1۷ده ) سلیمان علیه السالم جهاني( په خپل کور کی بت پرستي کوي طبري ص  میرمن یی د چې

په مخزن افغانی کي برخیا او ارمیا دوه وروڼه معرفی سوي دي او د طالوت د دوو ښځو زامن  چېپه داسی حال کی 
ابن اثیر په تاریخ کامل کی آصف بن برخیا د سلیمان علیه السالم ډیر باوري سړی بولي او وایی بلل سوی دي، خو 

مګر ارمیا د برخیا او آصف   ۱۴۱هغه هر وخت د سلیمان علیه السالم کورته ورتلالی سوای. تاریخ کامل ص  چې
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مقدس باندي د بخت نصر د یرغل په ارمیا پیغمبر وو او پر بیت ال چېله زمانې څخه ډیر وروسته بولي او ال وایی 
  3۱۷زمانه کی وحی ورباندي راغلي وې .هغه کتاب 

البته پخپله د ابن اثیر خبري هم ځکه د تأمل وړ دي چي په تورات کی دغه راز کومه اشاره نه لیده کیږی. دغه راز 
وسا سره یو ځای ووژل چېوایی طالوت له دریو زامنو جناتان، ابی نداب او میل چېتاریخ طبري، د تورات په خالف ، 

 ( 3۱۱طبري ص )طالوت له دیارلسو زامنو سره ووژل سو.  چېسو، وایی 
 

خو تورات   ۱3کاله او څو ورځی پاچهی وکړه نعمت الله ص  1۱۱داوود علیه السالم  چېمخزن افغانی موږته وایی 
کاله  33داوود علیه السالم ټول ټال څلویښت کاله پاچهی وکړه . له هغې جملې څخه اوه کاله په هیبرون او  چېوایی 

سلیمان علیه السالم د خپلی پاچهی د ملکي چارو اداره  چېپه بیت المقدس کی پاچا وو. مخزن افغاني موږ ته وایی 
علیه السالم د وفات څخه وروسته هم په دغو مقامونو آصف او پوځی چاری یی افغانا ته وسپارلې او هغوی د سلیمان 

 ( ۱۲هغه کتاب ص )کی خپلو کارونو او د بیت المقدس د چارو ادارې ته دوام ورکړ. 
په تورات کی د سلیمان علیه السالم د کابینې د ټولو غړو او حکمرانانو نومونه لیکلي دي او په  چېپه داسي حال کی 

د داوود  چېدغه راز تورات موږ ته وایی  (1هغوی کی له برخیا څخه نیولې تر افغانا پوری د هیڅ یوه نوم نسته. )
طالوت له مرګ څخه وروسته روغه جوړه  علیه السالم او د طالوت د کورنیو ترمنځ نه د طالوت په ژوند او نه د

راغلې ده. د طالوت اوالدونو او لمسیانو ته د کابینې د مقاماتو د سپارلو خو بیخی خبره نه سي کیدالی. حتی د تورات 
د طالوت د زامنو او  چېداوود علیه السالم د طالوت د کورنۍ اوه تنه نارینه غړي ،  چېپه یوه برخه کی موږ ګورو 

دونه دي، د هغوی یوې دښمني قبیلې ته سپاري او هغوي ټول وژني، او په دې سلسله کی یی یوازي د جناتان لوڼو اوال
د  ېچپه دواړو پښو شل وو، ژوندی پریښود. البته د طالوت یوازینی زوی ایز بوسیت،  چېزوی، مي في بوسیت، 

الم څخه یی د بیت المقدس د نیولو دپاره له طالوت او فلسطینیانو په جنګ کی نه وو وژل سوی، او د داوود علیه الس
هغه سره جګړې کولې، پخوا ال خپلو دښمنانو قتل کړی وو او سر یی داوود علیه السالم ته راوړی وو. خو داوود 

 .علیه السالم د ایزبوسیت د دواړو قاتالنو د وژلو حکم صادر کړ
 

د اوالدونو او نسل په باره کی د مخزن افغاني  د طالوت چېټول محققین په دې پوهیږی  چېاوس نو سره له هغه 
د هغوی متنونه پخپله د تورات  چېافسانې هیڅ اساس نه لري، او پر هغو کتابونو یی هم غلطي حوالې ورکړي دي 

دغه کتاب فصلونو او بیځایه ادعاوو ته یا په جدی سترګه نه ګوری او یا یی  له متن سره سر نه خوري، بیا هم د
ردولو اقدام نه کوي. خو په دی لړ کی تر ټولو په زړه پوري د مرحوم دوست محمد کامل مومند هغه لږترلږه د 

برخي  دې تعلیقاتو له یوې لویی تعلیقات دي چي د افضل خان خټک پر مشهور تالیف تاریخ مرصع یی لیکلي دی او د
مرحوم کامل مومند په دې خبری ښه دي.  اسرائیلپښتانه په اصل کی بنی  چېدې ادعا ثابتول دي  څخه یی هدف د

د مخزن افغاني خبری د تورات له متن سره سر نه خوري او له سرڅخه تر پای پوری یی یوه غلطه  چېپوهیږی 
مخزن افغاني ته د انتقاد ګوته ونیسی پخپله پر تورات یی انتقادونه  چېدې پر ځای  فرضیه پر بلي بنا کړې ده، خو د

خواجه نعمت الله  چېی د مخزن افغانی لیکوال نعمت الله ته هم په غوسه دی او وایی پیل کړي دي. یو ځای خو حت
د طالوت په باب څه لیکلي دي نو هغه یی له بایبل څخه اخیستی دي. او په بایبل  چېاو نورو مسلمانو تذکره لیکونکو 

داوود علیه السالم دښمن معرفی  کی پر طالوت باندي ډیر بیځایه الزامونه لګول سوي او هغه یی یو ظالم سړی او د
له خوا منتخب سوی شخصیت وو. هغه هیڅکله دومره  (ج)طالوت خو د خدای تعالی  چېکړی دی. په داسي حال کی 

 ( ۴3۲کامل ص )ظالم او کمزوره شخصیت کیدالی نه سو. 
 

خواجه نعمت الله، د کامل مرحوم د خبري په خالف، بایبل له سره لوستی نه وو او که  چېدلته اصلي خبر ه دا ده 
یی لوستی وای نو د ارمیا او برخیا په څیر خیالي قهرمانانو پیداکولو ته به یی اړتیا نه وه پیداکړې. او د طالوت او 

لږترلږه یو کتابي اساس خو یی  چېی داوود علیه السالم ترمنځ د اړیکو په باره کی به یی داسی اطالعات درلودال
ری د طالوت او د هغه د زمانې په باره کی د بایبل معلومات غلط وي، نو چېراتیر سو، که  چېلرالی. او تر دې 

د مصر او  چېدغی زمانې په باره کی اطالعات له کومه کړي وای. ځکه  نعمت الله او نورو مسلمانو مورخینو د
په بایبل کی ځینی راغلي افسانې ردوي د شلمي پیړی د  چېباره کی هغه عصری تحقیقات بین النهرین د تمدنونو په 

لرغون پیژندونکو د زیار او زحمت محصول دي. او ال ښایی وروسته د عصري وسایلو په برکت نور اطالعات هم 
الله هروي نیمګړتیا ترالسه سي او د هغي سیمی تاریخ نور هم روښانه کړي. د کامل صاحب د ادعا په خالف د نعمت 

ره هغه یا بایبل له س چېیوازي یی د بایبل پر اطالعاتو تکیه کړې ده بلکه خبره په دې کی ده  چېپه دې کي نه ده 
 ذکر سوي نه دي او که د طالوتلوستی نه وو او یا یی غلطه استفاده ورڅخه کړې وه. که په بایبل کی ارمیا او افغانا 

خیا موجود نه وي. که په بایبل کی آصف د برخیا زوی بلل سوی او د برخیا د پالر نوم په زامنو کی ارمیا او بر
موجود نه وي. که په بایبل کی د سلیمان علیه السالم کابینه په ټول تفصیل راغلې او په هغی کی د آصف او افغانا 

یا به ده او یا به د هغو کتابونو  چې نومونه پیدا نه کړو نو نعمت الله به دا نومونه له کومه کړي وي. طبیعی خبره ده
  .ده به احیاناً د ماخذ په حیث استفاده ورڅخه کړې وي جعل کړي وي چېلیکواالنو 
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دستې  داوود علیه السالم آصف ته له نورو یهودو مشرانو سره یو ځای د میوزیک د چېپه بایبل کی موږ ګورو 
مقدس تابوت پکښی ایښودل سوی دی، د خدای تعالی  چېد خېمې مخي ته،  چېریاست ورکوي او امر ورته کوي 

ثنا او صفت ووایی. نور نو نه د داوود علیه السالم او نه د سلیمان علیه السالم په پاچهیو کی د آصف د اجرآتو  (ج)
په بایبل کی نسته د  چېپه دې برخه کی هغه اضافی معلومات  چېپه باره کی څه لیده کیږی. او طبیعی خبره ده 

 .و وختونو د مورخینو او لیکواالنو د ذهن او خیال څخه زیږېدلي ديمختلف
 

د ارمیا او افغانا په باره کی به خواجه نعمت الله خپل معلومات له کومه کړي وي زه څه نه سم ویالی خو زما  چېدا
اتاګنج بخش( له  د آصف بن برخیا په باره کی معلومات به یی د علی بن عثمان هجویری)د چېغالب ګومان دادی 

مشهور، کتاب کشف المحجوب، څخه اخیستي وي. علی بن عثمان هجویری وایی موږته د آصف بن برخیا د هغی 
د بلقیسی تخت یی د سترګو په رپ کی سلیمان علیه السالم ته حاضرکړ.  چېمعجزې په باره کی اطالع راکوله کیږی 

 ۱ ۱3۱هجویري ص )
 

یات ورکوي. سړی نه آله د قرآن شریف د اوه ویشتمي سورې پر څلویښتم داتا ګنج بخش د خپلی دې خبري حوا
اوس حاضر یی په الهور کی هر کال  چېد اسالم دومره لوی عالم او د صوفیانو دومره لوی مخکښ ،  چېپوهیږی 

په  چېکی په لس هاوو رزه  مسلمانان زیارت ته ورځي، څرنګه پر قرآن شریف باندي غلطه حواله ورکوی. ځکه 
قرآن شریف کی دآصف او برخیا نومونه په هیڅ ځای کی راغلي نه دي او په معتبرو تفاسیرو کی هم د چا په سترګه 

 چېداتا ګنج بخش وایی د آصف دغه عمل معجزه نه ده ځکه  چېسوي نه دي. تر دې ال په زړه پوري خبره دا ده 
اړتیا وای نو سلیمان علیه السالم به پخپله کړې ری معجزې ته چېهغه پیغمبر نه وو چي معجزه یې کړې وای. او که 
 ( هغه کتاب هغه مخ)وای. نو ځکه موږ د برخیا عمل  یو کرامت بولو.

سلیمان علیه السالم ته د بلقیسی تخت یوه زوروردیب یا  چېپه قرآن شریف کی راغلي دي  چېپه داسي حال کی 
سلیمان علیه السالم ته حاضروي عفریت بلل  تخت یسيپه قرآن شریف کي دغه څوک چي د بلق( ) ۱پېریان راووړ.) 

سوی دی. په عربي قاموس الیاس العصري کي د عفریت لپاره شیطان او دېو او په فرهنګ عمید کي خبیث، منکر، 
بدرنګ او وېروونکی موجود، دېو او غول لیکل سوی دی ( او د شیطان، دېب او پېریان په باره کی به په کتابونو 

 .اتاګنج بخش څخه معلومات ترالسه کوو غلي وي خو د کرامت په باره کی یی یوازي له دکی هر څه را
 

موږ په تورات کی د سلیمان علیه السالم په کابینه کی آصف بن برخیا نه وینو مګر د الف لیله ولیله په نکلونو کی د 
ماهیګیر یوه دیب ته نجات ورکوي او له بوتل څخه یی راباسي، د آصف بن برخیا  چېماهیګیر او دیب په افسانه کي، 

ه ما د سلیمان علی چېد ماهیګیر د وژلو فیصله یی کړې ده ماهیګیر ته وایی  چېله نامه سره هم مخامخ کیږو. دیب، 
و په برخه کي د سلیمان می د اسالم راوړل چېالسالم څخه بغاوت وکړ او د هغه وزیرآصف بن برخیا ونیولم او کله 

ما په دغه بوتل کی واچوي او دا څه باندي څلور سوه کاله کیږی  چېعلیه السالم غوښتنه ونه منله  نو هغه حکم وکړ 
 .زه په دغه بوتل کی بندي یم چې

 

هر  وموږ د الف لیله و لیله پر دې افسانې باندي ځکه زیاته تبصره نه کوو چي په افسانه کي هر څه راتلالی سي ا
نه چېڅه یې د عقل له چوکاټ څخه بهر وي. مګر دا چي زموږ د مورخ او یا مورخینو لیکني له افسانې څخه سر

 .اخلي نو دا خبره سړي ته د هغوی د متونو او تاریخي منطق په باب شکونه پیدا کوي
 

د مصر پاچا خپل وزیر  ېچدغه راز د سیف الملوک په نکل کی هم د آصف بن برخیا له نامه سره مخامخ کیږو. کله 
د مصر د پاچا د  چېد سلیمان علیه السالم دربارته لیږی نو هغه هم خپل وزیر آصف بن برخیا ته وظیفه ورکوي 

 .ایلچي یا وزیر ښه هر کلی وکړي او سوغاتونه یی ورڅخه قبول کړي
 

البته د دیب او ماهیګیر نکل په ختیځ کی، یا لږ ترلږه د پښتنو په سیمو کی، ډیر زیات شهرت پیدا نه کړ مګر د سیف 
د پښتنو په هره سیمه کی جال جال، په بېلو شکلونو، منظومي نارې ورته جوړي  چېالملوک نکل دونه مشهور سو 

ه ورغلی تاریخونو ت فوکلوريوک له نکل څخه، د پښتنو، د آصف بن برخیا نوم به د سیف المل چېسوې. زه یقین لرم 
او وروسته به د افغنه بن ارمیا نوم هم ورسره یو ځای سوی او برخیا او ارمیا به د ساول یا طالوت  هغه زامن بلل 

د فلسطینیانو سره په جنګ کی د ده تر شهید کیدلو وروسته یی له دوو میرمنو څخه پیدا سوي دي. خو  چېسوي وي 
په تورات کی دې پیښی ته هیڅ ډول اشاره نه ده سوې. ساول یا طالوت، چي د هغه په باره کي زموږ د معلوماتو 

 .نه تورات دی، د ارمیا او برخیا په نوم زامن نه لري او د کتاب په هیڅ ځای کي یې ذکر نه دی سویچېلومړنۍ  سر
 

د سلیمان علیه السالم د وفات څخه وروسته آصف او افغانا هم وفات سول. څه موده وروسته  چېمخزن افغاني لیکي 
و یی ظلمونه وکړل او هغوی یی د خپل قلمرو څخه اسرائیلبخت النصر پر بیت المقدس باندي حمله وکړه ، پر 
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رنیو سیمو ته مهاجر سول. مهاجرت کولو  ته مجبور کړل. نو دوی هم غور، غزني، کابل، کوه فیروزه او د کندهار غ
 (۱1-۱۱نعمت الله ص ص )
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