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 فوکلورتاریخ او تاریخی  فوکلوريد پښتنو 
 برخه څلورمه

 (له نویو زیاتونو سره)
 

کار اخلي او  حمد حیات خان که څه هم چی تر ډیره ځایه پوري له احتیاط څخهډپټي مدې کتاب مولف  افغاني: د حیات

افسانو او فوکلوري کیسو ته مراجعه کوي  رو چی بیرته په یوه بل شکل هغومخزن افغاني افسانې ردوي، خو بیا ګو د

یو عالم دالیل تراشلي دي. محمدحیات خان د پښتنو د لوی فوکلوري  چي په لومړي سر کی یی ده پخپله د ردولو لپاره

دا ده چی  د باور خبره پتهان په باره کی د مخزن افغاني بیان ردوي خو وروسته وایی چی تر ټولو نیکه قیس عبدالرشید

یی اړه درلوده، لور سارا سره واده وکړ  قیس د خالدبن ولید، چی یهود نه ووبلکه د قریشو د عبدالشمس په قبیله پوري

بیټ پیدا سول، چی د هغو ټولو قبالیو نیکونه دي چی ریښتوني  او له هغې څخه یی درې زامن سړبن، غرغښت او

خه څ فق سره لري چی د قیس اوالدونه لومړی په غور کي اوسېدل او بیا له هغه ځایهپردې توا افغانان بلل کیږی. ټول

دغه  سیند باندي یرغل وکړ نو د کی عمادالدین محمد بن قاسم پر ۵۰۷د سلیمان غرونو ته وکوچیدل. او کله چی په کال 

مانیانو په الس کی وو موږ د افغانستان لویدیځ د سا قوم ځینی کسان ورسره ملګري سول. او په نهمه پیړی کی چی

 (۷۷محمدحیات خان ص )غرونه د افغانانو په الس کی دي.  دغه هیواد د شمال ختیځ ګورو چی د

افسانې بولي خو پخپله بیرته هغه د قیس کیسه، چی پرته له  موږ ګورو چی محمدحیات خان د مخزن افغانی ادعاوي

لومړی خو د قیس او د هغه د اوالدونو په داسی حال کی چی راروي. اساس نه ورته لري، تک فوکلوري روایاتو بل هیڅ

کی هیڅ  حیات خان تر زمانې پوری زیات و کم دوولس سوه کاله ورباندي اوښتي دي او په منځ محمد نومونه، چی د

کی د  همیالدی پیړی په څلورمه لسیز ډول لیکلی سند نسته، بیخی په یادولو نه ارزي. بیا نو که چیری قیس د اوومي

وي او له هغې څخه یی درې زامن پیدا سوي وي نو څرنګه د اتمي  خالد بن ولید له لور سره په ریشتیا هم واده کړی

 کلونو پوري، چی اویا کاله کیږی، دونه زیاتیږي چی د غور په غرونو کی تنګیږي او د میالدي پیړی تر لومړیو
غوندي یوه لوی سپه ساالر  ي میړونه لري چی د محمد بن قاسمسلیمان د غرونو لمنو ته مهاجرت کوي او الدونه جنګ

یعنی د قیس له واده څخه زیات و کم دوه سوه کاله  له لښکرو سره مرستې کوي او سمدستي په نهمه میالدي پیړی کی

 افغانستان شمال ختیځی سیمی اشغالوي.  وروسته یی نفوس دونه زیاتیږی چی د

لیکونکي په حیث ویلي وای چی قیس د خپلو په زرګونو پښتنو سره یو  ت خان د یوه معقول تاریخزه وایم که محمدحیا

ه څ دې قوم میړونو د محمد بن قاسم سره مرستي وکړې نو دا به یو کاله وروسته د باندي اویا ځای مسلمان سو او څه

موږ به غلجی او دراني قبایل  دا چی بهتره وای. خو دلته موږ بیرته له یوې لویی ستونزي سره مخامخ کیږو او هغه

کی بیرته هغو خیالي پلرونو ته منسوبیږی چی نورو  چاته منسوبوالی. ځکه چی د محمدحیات خان قبایل هم په پای

 .افسانه لیکونکو ورته تراشلي دي

و د ته په افسانو کی ګیریږی ابیر محمدحیات خان په یو عالم دالیلو د طالوت او ارمیا او برخیا افسانې ردوي خو پخپله

د مثال په توګه د ابدالیانو په باره کی وایی چی زیرک خپل . قبایلو د سرچینو په باره کی هغه زړې کیسی تکراروي

مشر او خپل جانشین په حیث ټاکلی وو. مګر کله چی زیرک څه باندي سل کلن او زوړ سو  مشر زوی بارک د قبیلې د

پرسر پروت وو نو بارک  د نقلیدلو په وخت کی له تګ او والړیدلو څخه ولویدی او د الريد یوه ځایه بل ځای ته  او

ووهلې او ورته وې ویل چی ته ال ولي ژوندی یی  زوی یی پر اس سپور له ده څخه تیر سو او په خپل پالر یی ملنډی

وسو او نه یی مرسته ورسره  هم ورڅخه تیر سو. نه یی پرخپل پالر زړه ته باید اوس مړ وای. دغه راز دوهم زوی

رته و موسی ورباندي راغی او خپل پالر ته یی وویل چی د هغه ترشا سپور سي خو کله چي یی پالر وکړه. دریم زوی

خپل پالر ته ښکنځل وکړل  وویل چی زه زوړ یم او پر آس نه سم سپریدالی او مرستي ته ضرورت لرم نو موسی هم

را ورسیدی. هغه په ډیر احترام خپل پالر پر آس  ده کشر زوی پوپل و وروسته داو حتی په لغته یی وواهه. تر ټول

ورسره بوت. ځکه نو زیرک خپل وروڼه او خپلوان را وغوښتل. دا کیسه یی  سپور کړ او د اوسیدلو نوي ځای ته یی

وفات  په عمرکالو  ۰۲۰مشرتوب بګړی یی د پوپل پر سر کړه. زیرک له دې پېښي څخه وروسته د  ورته وکړه او د

  (۷۵هغه کتاب ص )و. س
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کیسه د پښتنو له ماهیت او مزاج سره سر  د محمدحیات خان په نزد دا کیسه ریشتیا پېښه سوې ده او حتی وایی چی دا

زامن دی خپل بوډا او کمزوری پالر د الري پر سر پریږدي، له  دا خبره به څوک ومني چی درې پښتانهخو خوري. 

دي په ووهي او حتی لغته دي ورکړي. په زړه پوري خبره دا ده چی زیرک په دې وخت  سي، ملنډی هغه څخه دی تیر

 زوی ته د بګړی د تړلو او مشرتابه د سپارلو واک هم لري.  کی ال

 یپه لیکلو کی یا له ډیری بیخبری څخه کار اخیستی او یا داسي ښکاری چی له تاریخ محمد حیات خان د تاریخی پیښو

مورخ وي چی  سره لکه څرنګه چی یوه مورخ ته ښایی هغسی خبر نه دی. د مثال په توګه دی ښایی یوازینی پیښو

 (۲۵حیات افغاني ص ) .مشرف سو وایی هالکوخان د مغولو د کورنی لومړنی شخص وو چی د اسالم په سپیڅلي دین

د وساتله. محمتر مرګه یی خپله دښمني  دین سره په داسی حال کی چی هالکوخان ترمرګه مسلمان نه سو او د اسالم له

هرات کی د شاه رخ میرزا د وفات نه وروسته د هغه زوی  حیات خان بل ځای د مغولو د تاریخ په اړه لیکی چی په

بایقرا حکمران سو. په کندهار کی امیر ذوالنون حاکم وو او په کابل او غزني کی  میرزا بایقرا او ورپسې شاه حسین

 (۵۵حیات افغاني پښتو ص )یرزا عمر شیخ او ورپسې میرزا الغ بیګ قدرت په الس کی درلود. م لومړی

حسین  چاهان قدرت ته نه دي رسېدلي او سلطانپاکی د مغولو له کورنۍ څخه دوه بایقرا نومي  لومړی خو په هرات

زاده وو چی د شاه رخ شه زوی نه بلکه د تیمور د کورنۍ یو بل۰۶۶۵-۰۹۳۵د شاه رخ میرزا ۰۷۰۷-۰۶۴۷بایقرا 

شاهرخ میرزا څخه اته لس کاله وروسته قدرت ته  میرزا سره یی لیری کورنۍ اړیکی درلودې. سلطان حسین بایقرا له

علم او ادب سره مینه درلوده. دغه راز په کابل کی د عمرشیخ میرزا او میرزا  ورسیدی او د شاهرخ میرزا په څیر یی د

 خان له لیکني فاصله لري.خو د محمد حیات پنځوس کالهرخ له وفات سره څه باندي قدرت ته رسیدل د شاه الغ بیګ

 .ېښی پرله پسې ګڼيپڅخه په څرګنده ښکاری چی هغه دغه ټولي تاریخی 

هغه ورور  وروسته د څخهمحمدحیات خان د کندهار د تاریخ په باره کی یو ځای لیکی چی د میرویس له وفات 

وروسته د میرویس زوی شاه محمود پاچا سو او . ته ورسیدی او شپږ کاله یی کندهار په الس کی وو العزیز قدرتدعب

واخیستله او د هغه هیواد پایتخت اصفهان یی ونیوی. په ده پسې د میرویس  د ایران د دربار له کمزوری څخه یی ګټه

خو کندهار  یث غلجیان له ایرانه وایستلپاچا سو. نادر شاه د ایران د صفوي شاه حسین د جنرال په ح ورور اشرف

 (۹۰-۹۰محمدحیات خان انګرېزي  ص ص )بیاهم د هغوی په الس کی پاته سو. 

کندهار حکمران وو. او د هغه د قدرت د شپږ کلني دورې یادونه یوازي  لومړی خو عبدالعزیز څه کم یو کال د

صفوي  ره او د عبدالعزیز زوی وو. او نادرشاه هم دده. شاه اشرف د میرویس ورور نه بلکه ورا محمدحیات خان کړې

د زوی شاه طهماسپ  ډیر مخکی وژل سوی وو او نادرافشار د شاه حسینشاه حسین  شاه حسین جنرال نه وو ځکه چی 

 .جنرال وو، چی باالخره یی طهماسپ لیري کړ او قدرت یی پخپله ونیوی

چی د سلطان  تاریخ او تاریخی پیښو سره ډیر بلد نه دی ځکهداسی ښکاری چی محمدحیات خان د سیمی له         

توپونو او توپکو یادونه کوی او وایی  محمود غزنوي په زمانه کی، چی د یوولسمي میالدي پېړی لومړی لسیزي دي د

پاچا پیل د توپونو او توپکو او غشیو ګوزارونووارخطا کړ او  چی د سلطان سره بخت یاري وکړه چی د هندوانو د

  ۴۷محمد حیات خان پښتو ص وتښتیدی. 

سلطانانو د  کی چی د توپونو له ډیر لومړني او ابتدایی شکل څخه د لومړي ځل لپاره د مصر مملوک په داسی حال

نیمی پیړی وروسته( د عین جالوت په  یعنی زیات و کم دوهکی) ۰۲۴۰مغول هالکو د لښکرو په مقابل کی په کال 

کی د لومړي ځل لپاره دداسي سختي ماتي سره مخامخ سو چی  هالکو په خپل پوځی ژوندجګړه کی کار واخیست. او 

 کولو او یا د مصر د مملوک سلطانانو د ایلولو تکل ونه کړ.  بیایی د مصر د خاوري د الندي

و زیاترو بی غلطی خورا زیاتي لري او سړی په دې یقینی کوي چی هغه په دغو لږو ا محمد حیات خان دغه راز

مرغه چی د هغه کتاب ته  معلوماتو او اطالعاتو ددغه راز یوه مهم تاریخ د لیکلو صالحیت نه درلود. خو له بده اساسو

چی د خپل هیواد ، قوم او سیمی  يهغه شاګردان غولو هم د یوه کالسیک اثر په سترګه کتل کیږی او عوام او د تاریخ

هغه باید دا خبره زیاته کړو چی فوکلوري شجرې او روایتونه بیا هم د تاریخی  له تاریخ سره ښه بلد نه دي. سره له

وینو چی تاریخ  لپاره خپل اهمیت لري او د ځینو تاریخی پېښو څرک ورڅخه لګېدالی سي. مګر کله چی موږ پلټنو

لري، څرګندي موضوعاتو سره مستقیم اړیکی  لیکونکي پخپله په هغو تاریخی اطالعاتو کی چی ددوی د څیړني له

 چی د هغوی د تحقیقاتو نتیجو ته د سوالیو نښي کښیږدي. غلطی کوی نو بیا د تاریخ شاګردان مجبور دي

محمد حیات خان د پښتنو د پخواني تاریخ او پخپله د تاریخي پېښو په باب ژوره مطالعه نه لري او اشتباهات یې د دغي 

و د عاداتو، عقایدو، رواجونو او اجتماعي حاالتو، په تېره بیا وزیرو، نیمګړتیا څخه سرچینه اخلي. البته د پښتنو قبایل

اپرېدیو، یوسفزیو او د پېښور په شاوخوا کي د نورو اوسېدونکو پښتني قبایلو په باب ډېر ګټور معلومات لري. دغه راز 

العات او لیکني په مطالعه یې د هغو پېښو په باب ، چي د ده د ژوند او ماموریت زمانې ته نیژدې منځته راغلي دي، اط

 ارزي.

 تذکرت االبرار و االشرار:
د دې کتاب لیکوال اخوند درویزه ننګرهاری دی، چی سره له هغه چی د عمر ډیره زیاته برخه یی په پښتنو کی تیره 

ر هم دی، په خپلو کړې او په پښتنو کی یی واده یا ودونه هم کړي دي، او زوی یی اخوند کریمداد د پښتو ژبي شاع
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لیکنو کی یی له پښتنو سره سخته دښمني ښودلې اود هغوی په باب د قضاوت کولو په وخت کی یی له ډیر زیات تعصب 

 څخه کار اخیستی دی اوټول پښتانه یی جاهالن بللي دي. 

و د ده کی لیکلی دی. خاخوند درویزه ننګرهاري خپل دغه کتاب د مخزن افغاني د لیکل کیدلو سره تقریبا په یوه وخت 

نکلچیان له هغو کسانو څخه توپیر لري چی د هغوی له قوله مخزن افغاني لیکل سوی دی. اخوند درویزه هم پښتانه بن 

اسراییل او د هغوی د پاچا ساول یا ملک طالوت اوالده بولي. اخوند درویزه موږ ته نه وایی چی پښتانه ولي او کله له 

سول خو د مخزن افغاني په خالف موږ ته وایی چی پښتانه په غور کی نه بلکه په کوه  خپل اصلی وطن څخه بیځایه

ید نه بدالرشسلیمان کی ځای پر ځای سول نو ځکه یی عربان سلیماني بولي. د اخوند درویزه په افسانه کی قیس او ع

اویا تنه مشران د آنحضرت ص  چی پر عربستان باندی د اسالم د لمر د راختلو سره د دې قوم لیدل کیږی بلکه وایی

 (۵۹دروېزه ص )حضور ته ورغلل او ټول مسلمانان سول او د اسالم په الره کی یی توري ووهلې. 

په کتاب کی بیټ او سړبن نسته او له ده څخه هم د پښتنو د نورو مشرانو، چی مدینې منورې ته یو  د اخوند درویزه

وسته وایی چی د پخوانیو څخه اوریدل سوي او د دې قام خلک وایی چی د ځای سره تللي وه، کیسه ورکه ده او ور

قندهار په شاوخوا کی د شیربون په نامه یو افغان وو چی هغه د کند او زمند په نومونو دوه زامن درلودل. کند دوه زامن 

مهمند او داوود زي  درلودل یو شیخی وو بل یی غوري نومیدی. غوري څلور زامن درلودل یو یی دولتیار نومیدی چی

د هغه له نسله دي دوهم یی خلیل نومیدی او دریم یی زیران بلل کیدی. د دوی له نیکونو می اوریدلي دي چی دغو 

څلورو وروڼو غوښي پخې کړي وې او د ویشلو په وخت کی یی چمکني ته ښورا نه وه ورکړې . نو هغه ځکه په 

 (۵۵هغه کتاب ص )غوسه سو او سفید کوه ته والړ.  

د پښتنو د اصل او نسب، تاریخ او شجرو په باره کی د اخوند درویزه ټولي کیسې پر دغه راز بې اساسو افسانو والړي 

دي، چی یوازي د سات تیري په درد خوري. که څه هم چی د مخزن افغاني او خورشید جهان کیسې او افسانې هم د 

جدي تاریخی کتابونو ته الره پیدا کړې ده او زموږ محققین ال حتی اوس خندا وړ دي خو له بده مرغه چی د هغو افسانو 

هم شخوندونه ورباندي وهي. خو د تذکرت االبرارواالشرار افسانو ښایي ځکه تاریخی کتابونو ته ډیره الره نه وي پیدا 

نو  ه کتلي دي ځکه ییکړې چی اخوند درویزه ته خلکو د یوه مورخ په سترګه نه بلکه د یوه لوی مذهبی عالم په سترګ

 د هغه تاریخی افسانې له نظره غورځولي دي.

په زړه پوري خبره دا ده چی اخوند درویزه د پوپلزیو، بارکزیو، توخو، هوتکو، احمد زیو، اندړو او نورو په څیر هغه 

ساول د اوالدونو په باره کی لوی قبایل، چی په مخزن افغاني کي یی نومونه راغلي دي، له سره نه یادوي او یوازي د 

یی نکلونه سره شریک دي. د دې معنی دا ده چی د خواجه نعمت الله هروي او اخوند درویزه نکلچیان دونه سره بیل 

او سره لیري دي چی د یوه بل له کیسو او شجرو څخه خبر نه دي. زه یقین لرم چی که یوه بل اخوند او یوه بل خواجه 

تکل کړی وای د هغوی نکلونه به له دوی دواړو څخه په بشپړه توګه بیل وای. خو له بده  د پښتنو د شجرو د لیکلو

مرغه چی زموږ مورخینو دغو ټکو ته ډیره کمه توجه کړې ده او بیا یی هم مخزن افغاني ته د یوه جدي کتاب په سترګه 

غو ایتونو باندي تکیه کړې اوال یی دکتلي او د پښتني قبایلو په باره کی یی پر دغو غلطو او بې اساسو شجرو او رو

  خیالي نیکونو ته تاریخی کارنامې او د کالم نمونې هم تراشلي دي.

 نوربیا
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