
 
 

 

 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 

 

 ۲۳/۱1/۲۱1۲             عبدالباری جهانی
 

 فوکلورتاریخ او تاریخی  فوکلوريد پښتنو 
 برخه دویمه

 (سرهله نویو زیاتونو )
 

په سعودی  چېکی میشته وه  دوی تر هغه وخته پوری د افغانستان په غرو رغونو چېمخزن افغانی وروسته وایی 
څخه وو، قیس ته ،  اسرائیلومخزن افغاني په قول د بن  د چېعربستان کی د اسالم لمر را وخوت او خالد بن ولید، 

مدینې منورې ته ورسي او د اسالم  چېلیک واستاوه او هغه ته یی بلنه ورکړه  د غور په غرونو کی میشت وو، چې
ولید هغوی سرور  دین مشرف سي. قیس له خپل یوه لوی هیات سره مدینې منورې ته والړ او هلته خالد بن په مقدس
تا نوم س چېقیس ته وویل  (ص)ته معرفی کړل او ټول د اسالم په دین مشرف سول. سرورکاینات (ص)کاینات 

عبدالرشید نوم یی ورباندی کښېښود. د مکې معظمې د فتح  عبراني دی او موږ عرب یو نو د هغه نوم یی بدل کړ او
د  چېمړانه وجنګېدی نو له دغه امله سرور کاینات ص هغه ته د پتهان لقب ورکړ  کولو په جنګ کی قیس ډیر په

  11۲-11۱نعمت الله ص ص  والی. الندي برخه ده او کښتۍ له هغه پرته سفر نه سي ک کښتۍ
دې څخه وروسته خپل هیواد ته ستون سوی دی او په غور کی یی هستوګنه غوره کړې  د پښتنو دغه فرضی پالر له

ً  ده. د او غرغښت اوالد دی.  دغه قیس یا عبدالرشید پتهان د دریو زامنو، بیټ، سړبن ټول لوی قبایل د پښتنو تقریبا
د  چېمدینې منورې ته د قیس د سفر کولو،  پر بیت المقدس باندي د بخت النصر د حملې او چېاوس خبره داده 

سوه کاله فاصله ده. که د مخزن افغاني قول ته اعتبار ورکړو نو  هجرت نهم کال ښودل سوی دی، څه باندي دوولس
 ید په سل هاو زره یهودان دبخت النصر د حملې په نتیجه کی، که په میلیونو نه وي، با پر بیت المقدس باندي د

غور، غزني، کابل او  یدل او دئهغوی په یوه سیمه کی نه ځا چېافغانستان غرونو رغونو ته مهاجر سوي وي. ځکه 
د مخزن افغاني په قول یی د کافرانو  چې، یهودانو دې ګڼ شمیر چېکندهار شاوخوا عالقو ته والړل. خو له بده مرغه 

د خپل تمدن هیڅ آثار موږ   ۱1هغه کتاب ص او په ټولو کی بریالي هم سول  له قبیلو سره ډیر زیات جنګونه وکړل
 خالد بن ولید یوازي په غور کی قیس ته بلنلیک واستاوه او هغه هم د لیک د چېال داده  ته نه دي پرې ایښي او بده

په نورو ښارونو کی  چې ، د یوه لوی هیات په مشری، مدینې منورې ته روان سو. هغه نور یهوداناخیستلو سره سم 
پر خپل حال پاته سول. خالد بن ولید د  میلیونو ته رسیدی،ښایي میشته سوي وه او شمیر به یی په دغه وخت کي 

 چېسره ځکه چنداني عالقه نه لري نعمت الله هم د هغوی د سرنوشت  هغوی سره چنداني عالقه نه ده ښودلې او مال
به تر قیس ډیر مهم ال هم وه، چنداني غرض  احتماالً  چېکوي او له نورو کسانو سره ،  د قیس نکلیوازي دی موږ ته 

او دا هم نه راته وایي چي که هغوی د مدینې منورې څخه ژوندي را ګرځېدلي وي، چي باید را ګرځېدلي  لري. نه
ً هم وي، نو چېرته والړل  به یې د قیس او د هغه د اوالدونو په څېر په پښتو خبري  او د هغوی اوالدونه، چي حتما

 کولې، څه سول.
 

موجوده  خالد بن ولید به، چي په ډیرو اسالمی تاریخونو کی یی شجره چېلومړی سوال دا دی د پورتني متن په باب  
یل جوړوي، په کومه ئپه زور اسرا الله له هغه څخهده او د قریشو د بن مخزوم قبیلې ته منسوب دی او خواجه نعمت 

وخت کی پښتون سوی وو او نه په عبري او نه عربي  قیس خو په دغه چېژبه د قیس سره مکاتبه کړې وي. ځکه 
اطالع لرو نو خالد بن ولید هم نه په عبري او نه په پښتو خبری کوالی  موږ چېژبی پوهیدی. او تر کومه ځایه 

په هغه  چېځکه  .خالد بن ولید د مکتوب لیکلو په اندازه سواد درلود او کنه چېهم چنداني یقینی نه ده  سوای. او دا ال
درلودی نو عربي الفبا د سعودی عربستان څخه  ری خالد بن ولید سوادچېزمانه کی سواد ډیر عام سوی نه وو. او که 

د خپلو اوریدونکو  چېان چېپریږده. په هر صورت نکل غرونه خو ال ها خواته دباندي وتلې نه وه. افغانستان او د غور
د کتاب دغه  دا نو د نکل کار دی. موږ به هم د نعمت الله چېوایی  سوالونو سره مخامخ سي نو معموالً  دغه راز د

 برخه تش د نکل په غوږ وارو. 
 

، او د عربی نړۍ یو له تر ټولو سیف الله ) د الله ج توره( لقب لري په اسالم کی د چېخالد بن ولید،  چېبله خبره 
ً  لویو جنراالنو څخه ایله د هجرت  شل کاله ! د اسالم او د هغه له پیغمبر سره وجنګیدی. هغه پخپله دی، پخپله تقریبا
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د خپل پالر او نیکه د بت  چېاو دی باید  اسالم او د هغه پیغمبر پر حق دي چېپه اووم کال دې حقیقت ته متوجه سو 
د خالد بن ولید په یوه  چېد قیس زړه دونه صاف دی  چېګورو  پرستی دین پریږدي او اسالم راوړي. مګر موږ

او سمدستي مدینې منورې ته د تللو او اسالم راوړلو فیصله کوی. په داسي حال کی  لیک خپل یهودی دین پریږدي
پوهیدل، د  نی منورې په ښار او په شاوخوا کی اوسېدل، په عربی ژبهد مدی چېپه سل هاو زره یهودان  هغه چې

هغوی تر پایه اسالم قبول نه کړ او یایی  اسالم د حقانیت په باره کی یی له نیژدې هرڅه په سترګو لیدل او اوریدل خو
تیر سول او د سعودی شمیر یی له خپلو مالونو، سرونو او جایدادونو څخه  ډیرو لږو کسانو ایمان راووړ او ډیر زیات

 دا هم د نکل کار دی.  چېمهاجرتونه وکړل. په هر صورت موږ به یی داسي وګڼو  عربستان څخه یی
 

 چېوکړه. کله  قیس د اسالم د پیغمبر په حضور مشرف سو نو هغه یی د نامه پوښتنه چېالله وایی کله  خواجه نعمت
عرب یو. ستا نوم دي عبدالرشید وي.  عبري نوم دی او موږقیس خو  چېده خپل نوم ورته وښود نو هغه ورته وویل 

  11۱هغه کتاب 
ت د ټولو نومونه وپوښتل. ګواکي د هغوی ملګری هیأ  د قیس سره د (ص)خواجه نعمت الله وایی حضرت رسول 

، ځکه چي له یوه څخه یې هم د نوم د اړولو او تبدیلولو غوښتنه ونه کړه، په داسي حال ټولو نومونه پر شرع برابر وه
لومړی خو  چېیوازي د قیس نوم عبري وو! په داسي حال کی  کي چي هغوی ټول د قیس په څېر یهودان ول، البته 

یوه پیړی مخکي ژوند  باً عربي ژبی تر ټولو مشهور شاعر امرألقیس د اسالم څخه تقری قیس پخپله عربي نوم دی. د
د ډیرو کسانو نوم قیس  وو. قیس په کعبه کی د یوه لوی رب النوع نوم وو. عبدالقیس د عربو یوه لویه قبیله او کړی

یهودانو د خپلو ځانونو دپاره انتخاب کړی  وو. دا نوم نه په پخوا کی عبري او نه د اسالم څخه وروستهاو یا عبدالقیس 
دا ال هم باید زیاته کړو چي نامه د بدلولو غوښتنه کړې نه ده.  چنداني له چا څخه د (ص) دی. او بل حضرت رسول

دی  «کیش » په ټول تورات کي، حتی یو ځل هم، له قیس سره نه مخامخ کېږو. یوازي د ساول یا طالوت د پالر نوم 
 چي عربي لیکونکو له هغه څخه قیس جوړ کړی دی.

 

په غوښتنه خپل، په اصطالح، عبری نوم بدل کړ او د  (ص)د حضرت رسول  چېالبته زموږ دغه خیالي نیکه 
عبدالرشید نوم یی غوره کړ، نو پر خپلو دریو زامنو یی اسالمی او عربی نومونه پیرزو نه کړل او پر هغوی باندي 

میږي معلونه اسالمی دي او نه یی په پښتو ژبه کی د معنی درک  چېیی بیټ، سړبن او غرغښت نومونه کښېښودل، 
او دوی هم د خپل پالر په پیروی د خپلو اوالدونو نومونه خرښبون او ښرخبون کښیښودل او د اسالمی نومونو ایښودلو 

 ته یی ډیر لږ اهمیت ورکړ.
 

دي قوم  د اسالم د پاره د چېماته وحی سوي دي  چې وفرمایل (ص)حضرت  ان چېخواجه نعمت الله موږ ته وایی 
د  چېهغه لرګی چي د کښتۍ ټول زور او طاقت پر هغه والړ دی. څرنګه  کښتۍ د الندي اهمیت داسی دی لکه د

پتهان لقب  سمندرونو پر غاړو اوسیدونکي خلک دغه لرګي ته پتهان وایی نو زه هم عبدالرشید ته د سمندرونو او د
  11۲هغه کتاب ص  ورکوم.

توری په عربی الفبا کی « پ»د  چېکیدالی  موندلپه عربی ژبه کی د پتهان لغت ځکه نه سی  چېپه داسی حال کی 
توری ولیده سي نو هغه به ډیر وروسته له نورو ژبو څخه ورته راغلی  ری اوس په عربي ژبه کی داچېنسته. او که 

په تلفظ کی پتهان ته ورته وي او د کښتۍ د الندني لرګي معنی دي ورکړي په عربی  چې داسی کلمه ( ۳)لغت وي.
بولي، د مکې  یی د پښتنو پالر فوکلورتاریخ او تاریخی  فوکلوري چېکی له سره نسته. په هرصورت قیس،  ژبه

کلنی پوري ژوندی وو او  ۲۱تر  معظمې د فتح کیدلو له جنګ څخه وروسته بیرته د غور غرونو ته ستون سو او
 11۱هغه کتاب ص هلته وفات سو. 

د خواجه نعمت الله په زمانه کي به د حضرت رسول اکرم ص د ژوند په باب چنداني کتابونه موجود نه ول؛ خو 
څخه نیولې، چي د آنحضرت ص د ژوند په باب لومړنی کتاب دی، بیا تر  (ص)اوس د ابن اسحق د سیرت رسوالله 

یرت کي د دې کیسې څرک نه وینو؛ او اوسه پوري په زرهاوو کتابونه لیکل سوي دي خو موږ په هیڅ کتاب یا س
 ځکه نو ټولي کیسې ته د یوې جعلي او ساختګي افسانې په سترګه ګورو.

 

د قیس عبدالرشید درې زامن بیټ، سړبن او غرغښت ولي په غور کی دونه  چېتاریخ موږ ته دا نه وایی  فوکلوري
وایی  عبدالروف بینوا او مرحوم عبدالحی حبیبیدل خو مرحوم چېان د کسی د غره لمنو ته وکو چېژر په تنګ سول 

وي نو هم ډیر ژر نه  یعنی که په تنګ سوي( ۴) هجري په شاوخوا کی ژوند کړی وي ۳۵۱بیټ نیکه ښایی د  چې
ښایی د هجرت د لومړۍ پېړۍ د پنځمی لسیزي  قیس عبدالرشید پتهان چېدي په تنګ سوي. په زړه پوري خبره داده 

د هغه دوهم زوی دی د پالر له وفات څخه  چېوي. خو بیټ نیکه  ستیو کلونو کی وفات سویپه نیمایی او یا ورو
 وروسته ژوندی دی او د کسي په غره کی مناجاتونه وایی.  درې یا درې نیم سوه کاله
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وایی بیټ نیکه د خپلو بچو او لمسیانو سره د هغو غرونو له لمنو  چېافسانه ومنو  تاریخ هغه فوکلوريالبته که د 
 چېکوچ وکړ او کله  ټیټو او تودو سیمو ته سختي واوري پکښی اورېدلي وې د ژمي د تیرولو لپاره نسبتاً  چې څخه

 دیېچوکو )چي درک یې معلوم نه دی اصلي وطن یې کوم ځای وو( شپږ میاشتي وروسته بیرته خپل اصلی وطن ته
پکښی بل  دوی شپږ میاشتي مخکی اور چېده په امر له هغه تناره څخه تازه سکروټی را وایستلې  د ده میرمني نو د

د خپلي  پخپله بیټ نیکه چېبیا نو دا امکان سته  ۴۴1-۴۴۱نعمت الله ص ص کړی او له هغه ځایه کوچېدلي وه. 
وروڼو په برخه کی موږ یوازي له  نیکه او د هغه دبزرګی په زور درې یا درې نیمی پیړی ژوند کړی وي. د بیټ 

قیس له مرګ څخه څه باندي درې سوه کاله وروسته ژوند  څرنګه یی د خپل پالر چېدې ستونزي سره مخامخ نه یو 
حبیبي   «ل.د غور شاهان سوري پښتانه و» چېموږ ته مرحوم حبیبی صاحب وایی  چېکړی دی، بلکه ستونزه دا ده 

وک البته څ.  يد بیټ نیکه پنځم پښت یا کودی کیږ «سور» نیکه دې سلسلې لوی خو د 1۵۵-1۵۴تاریخ مختصر ص 
هغه خپل پنځم او حتی لسم پښت وویني. او څرنګه  چېوکړي نو دا هیڅ عجیبه نه ده  درې نیم سوه کاله ژوند چې
ماکو په تذکره کی  ډیر لوی ولي وو. او د سلیمان (ج)بیټ نیکه د خدای تعالی  چېمخزن افغانی موږ ته وایی  چې

وګړي ډېر کړې خدایه لویه خدایه لویه  دا چېهغه به تل د کسي په غرو کی ګرځېدی او ویل به یی  چېراغلي دي 
سوې وي او په لږ وخت کی یی حتی د پنځم پښت اوالد دونه زیات  د هغه دغه دعا قبوله چېخدایه. نو کیدالی سي 

 یوه لویه پاچهي جوړه کړې وي.  ه غور کی ییپ چېسوی وي 
 

امیر کروړ  چېد بلي خوا پټه خزانه موږ ته وایی  چېخو کشکي له هغه سره زموږ ستونزه دلته ختمېدالی. ځکه 
حبیبي خزانه ص )هجري کی د غور په مندیش کی امیر سو.  1۳۱په کال  جهان پهلوان د امیر پوالد سوري زوی

۳۱) 
ګرمسیر یی په قلمرو کی شامل وو، تخار او بامیان یی قدرت ته تسلیم وه  هرات او چېدونه لوی امیر وو  امیرکروړ

 په رسمیت پیژاند.  او د روم پاچا
 

 اخلي نوم زما په اودوم و بامیان و تخارج غر زما د توري تر شپول الندی دی هرات و جوروم
 زه پیژندوی یم په روم

 .له ما اتل نسته
هجری قمري څخه تر څلور سوه قمري په شا و خواکی د کسي  ۳۱۱بیټ نیکه د  چېوایی  تاریخ موږ ته فوکلوري

دې مناجاتونو  وګړي ورته ډیر کړي مګر اوالد یی تر چېکی مناجاتونه ویل او خدای ته یی خواستونه کول  په غره
ه، چي امیر کی ډیره لویه پاچهی درلود دوه، دوه نیم سوه کاله پخوا د دوهمي هجری قمري پیړی په سر کی په غور

 کروړ جهان پهلوان به یې څلورم پنځم غښتلی او د ډېر پراخ قلمرو خاوند سلطان وو.
 

نیکونو سلسله د څلورم خلیفه، علی بن ابی طالب، زمانې ته  مرحوم حبیبی د امیر کروړ جهان پهلوان د پلرونو او
مشهور مشر شنسب بن خرنک د څلورم خلیفه پرالس مسلمان سو او  سوري خاندان یو د چېرسوي او موږ ته وایی 

 1۵۴حبیبي تاریخ مختصر ص یی پاچهی کوله.  په غور کی
بی متو د نسله څخه وو. خو دا نه راته  سور د قیس د زوی بیټ نیکه د لور بی چېتاریخ موږ ته وایی  فوکلوري

د امیرپوالد او امیر کروړ جهان پهلوان  چېکافران سول بیرته  موده کی د سور اوالد کله هپه دومره لږ چېوایی 
خرنک په څوهم پښت کی خپل  چېمسلمان کیدلو ته مجبور سو. دا ال نه ده معلومه  نیکه خرنک بن شنسب بیرته

بیرغ الندي  د غور سیمه او شاوخوا غرونه یی تر چېدونه قوت او قام یی پیدا کړی وو  چېته رسیدی  نیکه سور
د دی. نو یا خو نه غور او نه هرات  دا نو د نکل کار چېوه. دلته موږ بیا خپلی هغی پخوانی خبري ته مجبوریږو 

افسانه او مناجات اساس نه لري. نه یی د ساړه تنور څخه  او یا د بیټ نیکه يد يامیرکرړ د توري تر شپول الند
کی د وګړو د ډیریدلو د پاره مناجاتونه ویلی دي. دواړي افسانې نه د کسي په غره  سکروټی را ایستلي دي او نه یی

 ریشتیا کیدالی. یوه باید دروغ وي.  سي
 

ښت په زامنو کی ولي یوازي د سور او الد دونه غښتلي غغر د بیټ او چېتاریخ موږ ته دا هم نه وایی  فوکلوري
ً یی غور او هرات د توري تر  په لومړی هجري پیړۍ کی چېسول  نه راته وایی  شپول الندي کړي وه. او دا هم طبعا

بیرته غور ته  نیکه لور بی بی متو ته دغه منسوبه قبیله په کوم وخت کی د کسی د غرو له لمنو څخه د بیټ چې
حال کی چي د بیټ نیکه کړوسیانو د  هلته خدای تیاره پاچهي ور په برخه کړه. د بلي خوا، په داسي چېده چېوکو

پخپله بیټ غریب په کیږدیو کی سرګردانه ګرځیدی، د  ( خو۵)ر کندهار او تخار پوري پاچهي درلوده هرات څخه ت
اخیستلو ته مجبور وو، او د غرونو په منځ کی یی ژوند په کوچ او بار تیراوه.  اور لګولو لپاره له کرامت څخه کار

 د غرو لمني زموږ کیږدی دی پکښی پلني دلته دي
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 تاریخچه: فوکلوريد ځینو لویو قومونو 
 

ولو ارزښت حتی د وخت د تېر چېتاریخ د ځینو لویو قومونو او قبیلو په باره کی داسی افسانې لري  فوکلوريد پښتنو 
ً  چېهم نه لري. البته موږ مخکی وویل  ټول قبایل او قامونه د خپلو نیکونو او ګاونډیانو د نیکونو په باره کی  تقریبا

دغه راز افسانې لري. خو د هغوی تاریخ لیکونکو او څیړونکو خپلي افسانې د ریښتوني تاریخ څخه بېلی کړي دي، 
ګه کتل سوي او زموږ تاریخی افسانو ته د تاریخ په ستر چېاو له دواړو څخه پر خپل ځای کار اخلي. له بده مرغه 

زموږ د پښتانه اولس د تربور ګلویو، د ښمنیو او یوه بل ته د اصل او کم اصل په سترګه کتلو بنسټونه جوړوي. دا 
و قومونه، په قبایل ا چېکیسې که یوه قبیله د بلي قبیلې په مقابل کی په ټوکو یادي کړي نو ځکه چنداني خبره نه ده 

ټولنو کي، زیاتره په یوه بل پسی ټوکي جوړوي. خو نه په تاریخی کتابونو کی په تیره بیا په وروسته پاتي کلیوالي 
  .راوړلو ارزي او نه په تحلیلونو کی د یادولو ارزښت لري

 

 وب دي،ورته منس تاریخ په دې سلسله کی د مثال په توګه د کرالڼی قبیلي په باب، چي د ډېر لوی قبایل فوکلوري
ی قافله په سهار وختي ک چېورمړ یوه ورځ په ښکار وتلي وه او په صحرا کی یی ولیدل عبدالله او زکریا ا چېوایی 

 ېچکوچېدلې او د نورو شیانو ترڅنګ یو کړایی هم ورڅخه پاته سوی دی. تر دې کړایی الندي یو ماشوم پروت وو 
عبدالله زوی نه درلود نو دغه ماشوم یی په خپل کور کی لوی کړ او د  چېپه هغه تیره شپه زېږېدلی وو. څرنګه 

 (۲۶۲-۲۶۱نعمت الله ص ص ) وو. تر کړایی الندي یی پیدا کړی چېهغه نوم یی ځکه کرالڼی کښېښود 
 

د کرالڼی په نوم لویه قبیله کي دالزاک، اورکزي، منګل، وردګ، خټک، ځدران، خوګیاني، ځاځی، و زیر او نور 
 (۲1۲طالبي ص )ي. شامل د

څوک چي دا افسانه لولي نو دونه فکر خو باید وکړي چي په تیره شپه کی دنیا ته راغلی ماشوم څرنګه له قافلې څخه 
 ماشوم تر الندي چېپه دښت کی پاتېدالی سي. تر کړایی الندي ماشوم څرنګه ځاییږی. او که کړایی دونه غټ وي 

کومي مور یا پالر دي خپل ماشوم تر کړایی الندي پرې ایستلی وي.  چېځای سي، یو وخت دا خبره چا اورېدلې ده 
هلک لږترلږه ساه وایستالی سی، او په هغه شپه باید مړ سي. څرنګه مور  چېکړایی خو هیڅ منفذ او سوری نه لري 

 بیا یی په الره کی هم چېیوه بې اهمیته شي په څیر داسی هیر کړي او پالر کوالی سي خپل نوی زېږېدلی زوی د 
په نکل کی هرڅه راځی!  چېدا ټولي ناشوني پېښي شوي دي، ځکه  چېور په یاد نه سی. داسی به یی فرض کړو 

 اوس نو یو سړی چي پخپله عبدالله نومیږی او زوی هم نه لري او خدای ده ته په سره دښت کی نوی زیږیدلی ماشوم
ور په نصیب کړي نو څرنګه د داسی یوه ماشوم نوم کرالڼی ایږدي او د هغه لپاره هیڅ ډول اسالمی نوم نه لري او 

  .ده په دښت کی تر کړایی الندي میندلی دی چېهغه هم ځکه 
 

د توخو د قبیلې یو ښاخ دی  چېدا قوم ادعا کوي  چېتاریخ د خروټي د قبیلې په باره کی وایی  فوکلوريدغه راز 
د لیری یی یو خر ولیدی. ایزل  چېسهاک او ایزل دواړه صحراته وتلي وه  چېخو توخي دا خبره نه مني او وایی 

 چېبار یی په ما اړه لري. د خره پر یوه خوا د باغلیو ډوډی بار وه  چېخر زما دی او سهاک وویل  چېږغ کړه 
یی وړوکی ماشوم وو. نو سهاک د دغه ماشوم نوم د خره او روټي څخه جوړ کړ  پښتانه یی روټه بولي او بلي خواته

 (1۱۱محمدحیات خان ص )او هغه یی خروټی وباله. 
 

څلور  د کرالڼی د قبیلي چېدغه راز د خټکو د قبیلې په باره کی فولکوري تاریخ یوه خندونکې کیسه لري او وایی 
څلور ښځی د دوی خواته را رواني  چېوروڼه لقمان، اتمان، عثمان او جدران په ښکار وتلي وه. د لیری یی ولیدل 

زه په تاسی کی مشر یم. زه خپله ښځه د لیری انتخابوم، او پر باقي پاته دریو ښځو تاسي پچه  چېدي. لقمان وویل 
هغه نجوني  چېتر نورو په وجود غټه ښکاریدله. او کله  چېغه یوه انتخاب کړه واچوی. لقمان د لیری په اټکل ه

لقمان په ټولو کی بدرنګه انتخاب کړې وه او باقي  چېدوی ته نیژدې راغلې او دوی یی مخونه ولیدل نو معلومه سوه 
ځایه څخه د هغه اوالد په پاته درې نجوني ښایستې وې. وروڼو یی پروخندل ویل یی لقمانه په خټو والړې. او له دغه 

 (۲۱۵محمدحیات خان ص ) مشهور سو. خټکو
زموږ تحقیقی کتابونو او د  چېیوازي د سات تېري په درد خوری. خو له بده مرغه  چېالبته دا هغه افسانې دي 

 څېړونکو جدي لیکنو ته یی هم الره کړې ده.
 

 نوربیا
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