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 ۲۶/۱1/۲۱1۲             عبدالباری جهانی
 

 فوکلورتاریخ او تاریخی  فوکلوريد پښتنو 
 برخه مهېرد

 (له نویو زیاتونو سره)
 

 له تاریخه بې خبره مورخین: 
 

له کتیبو، نقاشیو او له تمدنونو څخه پاته سویو اثارو څخه ګټه  لپاره معمولً  د تاریخی تحقیقاتو، څیړنو او قضاوتونو
د پیښو  چېاستنادونه کیږی  کیږی. فرمانونه، قراردادونه او موافقتنامې کتلي کیږی. د هغو کسانو په لیکنو اخیستله

یی ژوند کړی وي. د هغو کسانو له لیکنو څخه ګټه اخیستله  په زمانه کی او یا زمانې ته په نیژدې وختونو او کلونو کی
نیژدې وختونو کی لیکل سویو آثارو څخه یی په احتیاط ګټه اخیستې او لیکني یی کړي  د پیښو عصر ته په چېکیږی 

شاګردان او پوهان وي او  د تاریخ د علم چېکنو څخه ګټه اخیستله کیږی او په وروسته کی نو د هغو کسانو له لی وي
خپلو لیکنو لپاره یی پر معتبرو آثارو تکیه کړي  پوهه او هوښیاری یی ثابته وی، د سالم قضاوت څښتنان وي او د

 وي. 
وروسته زیاترو مورخینو د هغه په لیکنو استنادونه کړي دي، د  چېالله هروي  د مخزن افغانی لیکوال خواجه نعمت

پښتنو د منشأ  د چېده د کتاب هغه برخه  د دی یې په باره کی لیکني کوي په قرنونو لیری دی. چېڅخه  هغو پېښو
ه ده له عصر څخ د چېروایتونو ولړه ده  نې په باب بحث کوی د هغو پیښو په باره کی یوازي پر شفاهيچېاو سر

حوالې  چېورباندي کېدلی. کومو لیکلو او چاپ سویو آثارو ته  قرنونه فاصله لري او په هیڅ توګه اعتبار نه سی
کتابونه یی له سره لوستي نه دي او دا هم ګواکي د نورو له  چېوي او داسی ښکاری  ورکوی نو زیاتره یی غلطي

پنځوسم نسل  وایی ملک طالوت پر چېبیخبره سړی دی  دونهڅخه نکل کوي. پخپله لږترلږه د اسالم له تاریخ  خولو
  (۵1۴ص )نعمت الله  .او پنځه پنځوسم نسل ابراهیم ع ته رسیږي (ع)یعقوب 

راغلی دی. که د خواجه نعمت الله په  (ع)ترمنځ یوازي اسحق  (ع)او ابراهیم  (ع)یعقوب  د چېپه داسي حال کی 
ته رسیدلی  )ع(پر دوه پنځوسم نسل ابراهیم  چېته ورسیږی نو باید  )ع(ملک طالوت پر پنځوسم نسل یعقوب  حساب
 معلومات نه لری.  زموږ مورخ مال حتی د قرآنی قصو په باره کی هم سم چېدې څخه ښکاري  وای. د

د بغداد په شاوخوا کی د اوش په ښارګوټي  د هغه پالر اسحق چېد شیخ بختیار بیان کوی نو وایی  چېدغه راز کله 
ښایی مشواڼي وي( اوسیدله. د مولف په قول د اسحق د نسب سلسله  مطلب یی)هلته مثواني قبیله  چېزیږیدی، کی و

 د تاریخ چېپه داسی حال  3۱بن امام زین العابدین بن امام حسین شهید کربال ته سیږی.  یادګارعلي،بن نشان علي،
نه د یادګار علي په نوم لمسی  نشان علي په نوم زوی اوپه هیڅ کتاب او په هیڅ بله شجره کی امام زین العابدین نه د 

پنځه زامن ورکړل.  (ج)بختیار ته خدای  چېنعمت الله وایی  لري. او دا شجره یوازي نعمت الله ته معلومه ده. خواجه
تو ا په شیراني قبیله کی په چېیی اکثر منابع خاموش دي خو د مشرزوی عطاءالله ،  د نورو څلورو زامنوپه باره کی

سیدمحمد بن  چېسو، په کور کی سیدمحمد وزیږیدی. خو یوه پاڼه وروسته د سیدمحمد په شجره کی لیکی  مشهور
مخکی یی  یوه پاڼه چېګواکی دا یی هېر دي  ۵۷۱-۵۶۴نعمت الله ص ص سید غور بن سید عمر بن سیدقاب... 

پرانیستلې. په شجره کی یی د اتو او  ته سید محمد د بختیار د مشرزوی اتو په کوری کی سترګی نړۍ چېویلي وه 
 او یا یی حافظې مرسته نه ده ورسره کړې.  بختیار د نومونو راوړلو ته ضرورت نه دی پیدا کړی

د عراق  چېښار نسته. اوش د قیرغیزیستان دوهم لوی ښار دی  لومړی خو د بغداد په شاوخوا کی د اوش په نوم
 تانهباید پښ چېری پروت دی. ورپسې د اوش په ښار کی د مثواني په نوم قبیلې ، یډیر ل څخه د شمال ختیځ لوري ته

شاوخوا کی په شیراني  وي، اوسېدل بیخی له احتمال او امکان څخه لیری خبره ده. ورپسې نو د کشنغر؟؟ د غره په
کول او په هغه قبیله کی د مور اوسیدل او هلته میړه  وروسته بختاور او بیا بختیار سو، د چېقبیله کی د ابی سعید، 

یوازي د خواجه نعمت الله په مغزو کی وه. البته دا به بل  چېداسی معلومات دي  شیخ بختیار اوسیدل او پښتون کیدل
لومړی د شیخ قطب الدین  خواجه نعمت الله د افغانانو د شیخانو او پیرانو په سلسله کي تر ټولو چېوي. ځکه  بختیار

نور په ټولو کتابونو کی سید بلل سوی دی. خواجه  یوازي ده پر پښتنو پیرزو کړی او چېکوي، یادونه بختیار کاکي 
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نعمت موسی نومیدی او د بغداد په شاوخوا کی د اوش په ښار کی وزیږیدی.  د هغه پالر احمدبن چېنعمت الله وایی 
یوازي خواجه نعمت الله ته معلوم دی. البته  چېبغداد په شاوخوا کی یو ښارګوټی دی  بیا هم اوش د (1۲۱ص )الله 
وروسته له سید څخه  شیخ قطب الدین بختیار هم د بختاور په څیر په پښتنو کی تر اوسیدلو چېموږ ته نه وایی  دی

  (هغه کتاب هغه مخ)پښتون سو او که له لومړي سره پښتون وو. 
ً  چېلیاءالله یادوي شپږشپیته نارینه او پنځه ښځینه او  نعمت الله په دغه توګه محصول  ده د خیال او مغزو ټول د تقریبا

د پښتنو د منشأ،  چېه هروي، لنعمت ال .دي او په بل کتاب کی یی یانومونه نسته او یا لږترلږه په پښتنو اړه نه لري
قینو استناد په روایات دده له کتابه راغلي او زموږ خارجی او داخلی محق تاریخ، قهرمانانو او قومونو په باب زیاتره

کومه سمه او پر  ریچېبده مرغه، پخپله هم د اسالم او هم د افغانانو له تاریخ څخه بی خبره دی. که یی  کړی دی، له
په دربارونو کی تر ده دمخه  د هند چې لر برابره خبره کړې وي نو هغه یی هم له هغو کتابونو څخه نقل کړي دي

په یو  چېکی راغلی دي ټولی داسی بې اساسه افسانې دي  ده په کتاب یوازی د چېلیکل سوي دي. او هغه خبري 
کله هغه  چېسیند د مشهور او لومړني عرب فاتح محمد بن قاسم په باره کی وایی  ځل لوستلو او یادولو نه ارزي. د

راز راز انعامونه  شاوخواته ورسیدی نو د افغانانود قبیلې یوه دسته یی ورسره واخیستله او هغوی ته یی د غور
وروسته سیویستان فتح کړ او د هغه ځای راجه  ورکړل او تر اتو کالو پوری په مکران کی پاته سو. محمد بن قاسم

لخالفه ته ستون سو. اهجری کي د حجاج بن یوسف په حکم بیرته دار ۴3یی وواژه. عمادالدین محمد بن قاسم په 
 (1۲1نعمت الله ص )

 د غور خواته نیژدې سوی نه دی او ټول وخت یی په سیند کی تیر کړی دی. له هغه سره قاسم لومړی خو محمد بن
قاسم د سپه سالری او قهرمانیو  ده په تاریخ کی لیده کیږی. د بلي خوا د محمد بن د افغانانو د همکاری یادونه یوازي د

ه سوای. محمد بن قاسم خپل کاکا او خسر مکران کی پاته کیدلی ن ټوله موده پنځه کاله وه. هغه اته کاله یوازي په
 لس کلنی کی سپه سالر وټاکی، د سیند پر لور یی حرکت وکړ او په پنځو کالو کی یی داسی حجاج بن یوسف په اوه
راز محمد بن قاسم د  د اسالم په تاریخ کی د لږو سپه سالرانو په برخه سوي دي. دغه چېځالنده فتوحات وکړل 
امر بغداد ته ستون سو او هلته یی د دوه ویشتو  ښتنه نه، بلکه د خلیفه سلیمان بن عبدالملک پهحجاج بن یوسف په غو

کاکا حجاج بن یوسف او د هغه طرفدار خلیفه ولید بن عبدالملک دا وخت  کالو په عمر په شکنجو کی وواژه. د هغه
 وه.  دواړه وفات سوي

کی د خواجه نعمت الله  ه مشهور او مهم جنرال په بارهد محمد بن قاسم په څیر یو چېپه دې حساب موږ ګورو 
الله هروي د سلطان محمود غزنوي په لښکرو  معلومات یا غلط او یا له ځانه جوړ کړي نکلونه دي. خواجه نعمت

ً  چېداسی معلومات راکوي  کی د شاملو پښتنو ملکانو په باره کی هم په بل هیڅ تاریخ کی نسته او ټول یی له  طبعا
 چېخواجه نعمت الله وایی د سلطان محمود په لښکرو کی نهه پښتانه سرداران شامل سول  .جوړ کړي ديځانه 

داوود، ملک یحیی، ملک  نومونه یی د تاریخ په کتابونو کی!! راغلي دي او هغوی ملک خانوي، ملک عامون، ملک
د  چېته ورغلل، او څرنګه  محمود خدمت احمد، ملک محمود، ملک عارف او ملک غازي وو. دا کسان د سلطان

ده هم خلعتونه، غله، آسونه، نغدي پیسې او جواهرنشان خنجرونه  هغوی په تندي کی لویی او نیکمرغي څرګنده وه، نو
نعمت الله ص )ځان سره یی د هندوستان او سومنات د فتح کولو لپاره ورسره روان کړل.  او توري ورکړې او له

1۲1) 
دغه  چېدی  ده کتاب دې پښتنو نومونه د تاریخ په کتابونو کی راغلی دي خو دا یوازي دالله وایی د  خواجه نعمت

سوو کالو کی د خواجه نعمت الله د  په دې څه باندي دریو چېنومونه لري او یوازي ده ته معلوم دي. له بده مرغه 
وې ده او په وروسته کی د ډیرو افسانو ته ډیره لږه توجه س تاریخ دغو نیمګړتیاوو او له ځانه جوړو کړو کیسو او

اروپایی مستشرقین او څیړونکي  چېده پر دغو غلطو اطالعاتو ولړ دي. زه یقین لرم  د زیاتو مورخینو اکثر معلومات
تحقیقاتو لپاره علمی  هغوی د خپلو تاریخی څیړنو او چېخواجه نعمت الله دغو نیمګړتیاوو ته ښه متوجه وه ځکه  د

څخه کار اخلي نو افسانې او تاریخی حقایق سره  او د خپلو تاریخی څیړنو لپاره که له افسانومیتود او طریقې لري 
او ماهیت د معلومولو لپاره په کره تاریخی شواهدو او اسنادو پسي ګرځی.  بیلوي. هغوی د هري پیښی د څرنګه والي

کړي او په  لپاره پر حقایقو سترګي پتيدغه برخه کی د خپلو هیوادونو د سیاسی اغراضو او اهدافو  مګر اکثرو په
پښتنو داخلي محققینو ښایی ځکه لږه توجه  دغه راز افسانو یی یا استناد کړی او یا یی را نقل کړي دي. پښتنو او غیر

مخزن افغاني بشپړ کتاب نه درلود. وروسته د خواجه نعمت الله له  ی ترئپاره  د خپلو لیکنو د چېورته کړې وي 
کرار  پښتنو د تاریخ په باره کی نورو کتابونو ته هم لره وکړه او دې بې اساسو افسانو کرار و کیسو دځانه جوړو کړ

 جدی بڼه غوره کړه. 
 

 تواریخ خورشید جهان:
 

د مخزن افغاني څخه څه باندي دوه سوه کاله وروسته د نولسمی پېړۍ په پای کی شیرمحمد خان ګنډاپور د تواریخ 
لیف کړ. ګنډاپور په خپل کتاب کی د مخزن افغاني افسانې تکرار کړې او دې یو کتاب تأ خورشید جهان په نوم 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 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 

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

 

تاریخ ته یی یو څو نوري افسانې له ځانه هم ورزیاتي کړې. ګنډاپور وایی د قیس عبدالرشید پتهان د بهادرۍ  فوکلوري
عربی دی او د جنتیانو ژبه زه عرب یم، قرآن په  چېښودلو څخه وروسته شپو ورځو کی یوه ورځ آنحضرت وویل 

ه هغ چېخ کی به عجمي ویل کیږی. دې خبری پر خالد بن ولید باندي ډیره بده اغیزه وکړه ځکه زعربي ده. په دو
وي،  خزچي په پښتو ژبه خبری کوي ځای به یی دو هله عربي پرته نوري ټولي ژبي عجمي دي. نو د چېفکر وکړ 

 چېپاره کوي. خالد مرور سو او له غزا او هرڅه څخه یی لس واخیست. کله  شی ده بیا نو دا جهاد او جنګونه د څ
ی هغه ستاس چېله خپلو اصحابو نه د خالد د غیابت په باره کی پوښتنه وکړه نو هغوی ورته وویل  (ص)انحضرت 

د خالد بن ولید د کور دروازې ته ورغی او په پښتو یی ورږغ کړه  (ص)خبري خوابدی کړی دی. آنحضرت 
دې خبری اوریدلو ډیر سخت خوشاله کړ او له کوره راووت.  خالد د« خالده راووزه غیشی او لینده را واخله»ېچ
 (۶۱ګنډاپور ص )

لکه په یل بولي بئد خیالي پالر قیس عبدالرشید پتهان په څیر بن اسرا خالد بن ولید زموږ چې ګنډاپور نه یوازي دا
پخپله ژبه یی ډیره خوا بدیږی، په عربستان کی په پښتو ژبه خبري  چېمکه معظمه کی داسی پښتون ورڅخه جوړوي 

له خولې یی پښتو اورېدلې نه وه پخال نه سو. ګنډاپور لومړنی لیکوال  (ص)پخپله د انحضرت  چېکوي او تر څو 
له خولې پښتو اوري. د هغه کتاب له دغه راز حیرانونکو او بې اساسو او  (ص)په موږ د سرورکاینات  چېدی 

بیا هم د هغه په لیکنو او د قبایلو په ویش او شجرو کی استنادونه  چېخندونکو افسانو څخه ډک دی خو له بده مرغه 
  .ورباندي کیږي

او حتی ټول عمر په دکن کی تیر  د ځوانی له څو کلونو پرته یی نور زیاتره چې1۵۲۲-13۲1سید محمد ګیسو دراز 
د پښتنو د سوري، مشواڼي، وردګو او هني په څیر (  ۶کړی او ښایی د پښتنو سیمی یی په سترګو لیدلي هم نه وي )

محمد ګیسودراز د سلیمان غره ته ولړ او هلته یی د شیراني په قبیله کی  سید چېلویو قبایلو پالر بولي او وایی 
راني، کاکړ او کرلڼی قبیلو سردارانو هغه ته خپلي لوڼي ورکړې او ده ته له هغو میرمنو هستوګنه غوره کړه.د شی

ده خپله قبیله ګنداپور هم د ګیسو دراز  وردګو او مشواڼیو برسیره د ده په حساب پر څخه خدای څلور زامن ورکړل. د
یی ډیر وخت تیر کړی دی او میندي باید سیدان وګڼل سي . خو څرنګه چي په پښتنو کی  چېپه اولدونو کی راځی، 

 (۲۷۶ګنډاپور ص )یی پښتنی قبیلو ته منسوبی دي اوس یی خلګ پښتانه بولي. 
په جهانکشای نادري کی لګزي لیکل سوي دي، مخامخ کیږی او د  چېګنډاپور د داغستان له لزګیو سره ،  چېکله 

د هغوی مشر  چېافشار د لښکرو د جنګونو په باب ږغیږی نو لګزي الکوزي بولي. او وایی  هغوی سره د نادر
 چېسرخای خان الکوزي ته د عثماني ترکانو پاچا د هغه د جنګی خدماتو په بدل کی داغستان ورکړ او حتی کله 

مپراطوری په تاوان وه نو د عثمانی ا چېعثماني امپراطور د نادر افشار سره د سولي هغه موافقتنامه لسلیک کړه 
پور ګنډا)سرخای خان الکوزي هغه موافقتنامه ونه منله اوبیا یی هم له نادر افشار سره خپلو جنګونو ته دوام ورکړ. 

 (13۲ص 
ری او له نادر افشار سره چېری، په داغستان کی قدرت چېالکوزي  چېله ګنډاپور څخه دا پوښتنه هیچا نه ده کړې 

نه اخیستې ده او چېیوازی یی د ګنداپور له بې خبری څخه سر چېدا دومره بې ځایه خبره ده  ری. البتهچېمقاومت 
  .چندانی د نوري تبصرې ارزښت نه لري

ګنداپور له نورو کتابونو څخه ترلسه کړي او په خپل کتاب کی یی راوړي هغه یو څه اساس لري  چېکوم اطالعات 
ً  چېخو هغه  ټول د مخزن افغاني په څېربی اساسه نکلونه دي او یوازي د  ده پخپله اضافه کړي دي هغه یی تقریبا
له بده مرغه د واقعي تاریخی پیښو په سترګه ورته کتل سوي دي او ګټه ورڅخه  چېکیسو حیثیت لری،  فوکلوري

 اخیستل سوې ده.
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