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 فوکلورتاریخ او تاریخی  فوکلوريد پښتنو 
 برخه مهپنځ

 (سرهله نویو زیاتونو )
 

 :غربیان او مستشرقین
 

لوېدیځو لیکواالنو او مستشرقینو، که څه هم ځینو یې د پښتنو د تاریخ او کلتور لپاره د قدر وړ خدمتونه کړي دي او 
خو ځیني یې سره له هغه چي د د مېجر راورټی او ډاکټر بیلیو په څېر ډیکشنری او ګرامرونه یې  ورته لیکلي دي 

یسو بولي خو بیا په خپلو تحلیلونو کي هماغه د بیټ او سړبن ک پښتنو د بنی اسراییلیت کیسه په لومړي سر کي افسانه
 او قبیلوي جوړښتونو ته علمي او تاریخي بڼه ورکوي. 

روز خو، سره له هغه چي نه یې پښتو او نه یې فارسي زده وه او نه یې په ژوند کي افغانستان ته سفر ایچ جي  سر
ر بیت چي پ چي پښتانه د اسراییلو هغه لس ورکي قبیلې ديوو کړی وو، پر دې خبره، تر مرګه پوري، ټینګ والړ 

د تاړاک  او یر غل په وخت کي له ځایه بېځایه سوې او د غور په غرونو  یا بخت النصر  المقدس باندي د نبو خدنضر
 کي یې ځای نیولی دی. 

ځلو ول د ښکنودي خطاب کچاته د یه دی دا خبره مني چي پښتانه په داسي حال کي چي ځانونه بنی اسراییل بولي خو
او سپکاوي معنی لري. دی وایي هیڅوک به ځانونه داسي قام ته منسوب نه کړي چي هغه نه د هغوی په خپل چاپېریال 

ښه نوم نه لري خو دا هم د په ګاونډیانو کي او نه په شاوخوا کي ښه نوم ولري. دی وایي دا حقیقت دی چي یهود 
 33-3۰روز ص ص  سي قام ته منسوب ګڼي.پښتنو شهامت دی چي خپل ځانونه دا

ژبه کي یکی یو عبري لغت نسته مګر دی وایی له دې څخه دا حقیقت نه ثابتېږي چي  روز دا خبره مني چي په پښتو
د بل په غالمي او استبداد او د دښمنانو په منځ کي د ژوند کولو پښتانه ګوندي بنی اسراییل نه دي؛ ځکه چي هغوی 

 3۲ژبه څرنګه ساتلې وای. هغه کتاب ص په حالت کي خپله 
ښاغلی روز دا نه وایي چي پښتنو خو ځانته بله داسي ژبه جوړه کړه چي هغه په بل هیچا پوري اړه نه درلوده نو بیا 

رته ورسره ویې خو یې باید په طبیعي ډول د خپلي مورنۍ ژبي یو څو لغات ورسره اخیستي او یا لږترلږه ګرامر 
 وای.
وز ال دا خبره هم کوي چي هیڅ هغه ملت ځانونه د بني اسراییلو د ورکوسویو لسو قبیلو څخه نه سي رایچ جي  سر 

څرنګه چي افغانان ټول ُسنت سوي دي نو سړی دا حکم کوالی سي بلالی چي د یهودو په څېر ُسنت سوي نه وي. 
 ۵۴چي دوی به هغه ورک سوي لس قبایل وي. هغه کتاب ص 

دا مني چي عربان هم د خپل نیکه اسماعیل له وخته ُسنت سوي دي، دې خبري ته توجه  ښاغلی روز، که څه هم چي
نه کوي چي افغانانو ته د ُسنت کېدلو رسم له اسالم سره راغلی دی او دا د مسلمانی یو اساسي شرط دی. د ښاغلي 

  و متنونو څخه ډکي دي.روز او د هغه په څېر نورو پوهانو لیکني د دغه ډول دالیلو او پر افسانو باندي والړ
ملیسن د پښتنو د اصل نسب او د هغوی د بني اسراییلیت د نظریې او فرضیې د ردولو په برخه کي د پروفیسر ډاوسن 

و که دا خبره په توجه ا» لیکي . هغه چي په هغه وخت کي یې د ټایمز ورځپاڼي ته لېږلی دیاشاره کوي یوه لیک ته 
په څېړنه و ارزي بیا هم د حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي چي پښتانه د لسو ورکو سویو قبایلو څخه وبولو. ځکه چي 
ساول ) طالوت(  د بنجامین ) بنیامین ( له قبیلې څخه وو او هغه قبیله په  لسو ورکو سویو قبیلو کي شامله نه وه. 

. په دې کي شک نسته چي دا به یو څه وزن لري مګر  تر دې مسلې د ژبي سوال وال پاتېږيوروسته نو د قیافې س
ډېر مهم دی. پروفیسر ډاوسن وروسته وایی چي پښتو ژبه له عبري ژبي سره هیڅ ورته والی نه لري او که دا خبره 

رت د منلو وي دا نو په هیڅ صوکوو چي ټولو پښتنو به د وخت په تېرېدلو سره خپله ژبه په بشپړه توګه تبدیله کړې 
 3۳ملیسن ص  «وړ نه ده.

ندر هغه قبایل چي سک» باندي د تبصرې په ترڅ کي لیکي  جنرال مکمن په هند کي د مقدوني سکندر پر فتوحاتو
ورسره مخامخ سو کټ مټ هغه خلک ول چي د برټانوي هند پوځ یې نن ډېر ښه پېژني او جنګي تاکتیکونه یې هماغه 
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ول چي نن ورځ هم هغوی کار ورڅخه اخلي... موږ په پوره باور ویالی سو چي د هغه وخت په متونو تاکتیکونه 
کي چي اپرویتي ته اشاره سوې ده مطلب یې همدغه د نني  ورځي اپریتي دي چي ځانونه افریدي بولي او په دې کي 

 «چي پختو یا پښتو بلله کېږي  هغه ژبه خبري کوي ه اولسونه ول چي نن ورځ د هند پهشک نسته چي پکتیا همدغ
 ۰۴مکمن ص 

جورج سکاټ یو له هغو اروپایي پوهانو څخه دی چي د پښتنو د تاریخ په باب یې پراخي څېړني کړی دي. هغه د 
ره اطمینان مګر دا په پو» او نسل بولي دی وایي  مخالف دی او پښتانه یو مستقل قومپښتنو د بني اسراییلیت د نظریې 

فغان قبایل نه د فارس، نه د تاتار او نه له هندي نسله دي. دوی له کومه ځایه راغلي دي دا بېل سوال ویالی سو چي ا
دی. حاکمه او باسواده طبقه یې په فارسي ژبه خبري کوي خو د ښارونو اوسېدونکي او دهقانان یې اکثر پښتو وایی... 

ربي، فارسي او تاتاري کلمات لري، مګر هیڅ عبري د ژب پوهانو په عقیده، د پښتو ریښه سانسیکریټ ده، مګر ډېر ع
دا وروستی خبره هغه ادعا ردوي چي وایي پښتانه د اسراییلو له نسله دي. خو فارسي تاریخ  لغت پکښي نسته.

 ۰3جورج سکاټ ص « لیکونکي بیا هم پر دې خبري ټینګ والړ دي 
هینري جورج راورټي، چي د پښتو ژبي او د پښتنو د تاریخ یو له تر ټولو مهمو او د صالحیت لرونکو پوهانو څخه 

وایي چي د پښتو ژبي د فعلونو او خاصو اسمونو او نورو خصوصیاتو څخه په څرګنده معلومېږي چي پښتو یوه دی، 
دی تعجب کوي چي د صنعت او پرمختګ   .وپیر لريپخوانۍ او اصلي ژبه ده چي له نورو معلومو ژبو سره  ښکاره ت

په دې زمانه کي هم اروپایی هیوادونه د ډېرو هیوادونو، مرکزي اسیا او د هندوکش د لمنو د ژبو په باب بې خبره 
 دي. 

 ،راورټي وایی چي پښتو اوس یوازي د افغانستان د بې سوادو او عوامو خلکو ژبه نه ده بلکه ټول افغانان په پښتو ژبه
نو په کورنیو او د امیر دوست محمدخان په کور هاچي د هغوی مورنۍ ژبه ده، خبري کوي او حتی د سدوزي پاچا

یوازي د هیواد رسمي او مکتوبي ژبه ده. راورټي ډیکشنري ص ص کي هم په پښتو خبري کېږي. دی وایی فارسي 
1۲-1۳ 

اسراییلیت د نظریې مخالف دی او هغه تشه افسانه بولي، ي د پښتنو د بني البته راورټي، سره له هغه چي په اساس ک
خو بیا چي د پښتو ژبي د ګرامر لپاره مقدمه لیکي هلته بیرته هغه افسانې تکراروي چي په ډېر لږ توپیر په مخزن 

ه ل افغاني کي راغلي او دی په ډېر افتخار وایي چي دا معلومات یې د تذکرته الملوک له ، نادر، کتاب څخه، چي پرته
ده څخه به یې بل څوک ونه لري، ترالسه کړي دي. راورټي بیرته هغه د ملک طالوت، قیس عبدالرشید پټان او د 

غور افسانو ته، چي هیڅ ډول تاریخي اساس نه لري، ځي او بیرته هغه بې اساسه اطالعات او کیسې تکراروي.  
   13-۵راورټي ګرامر ص ص 

راورټي که څه هم چي د ده د ادعا سره سم یې دیارلس کاله د پښتو او فارسي ژبي او د پښتنو د تاریخ په مطالعه او 
د پښتنو په باب لیکنو تېر کړي دي. تقریبا یو نیم سل کاله مخکي یې د پښتو ژبي د کالسیک ادب شهکارونه په 

م ار بلالی سو، بیا هکهیو نه هېرېدونکی شجمه یې او د طبقات ناصري تر انګلیسي ژبه نړۍ ته معرفي کړي دي 
اروپایی دی او کله کله ډېر غلط او یا سطحې معلومات راکوي چي سړی دې حقیقت ته متوجه کوي چي د اروپایي 

 مستشرقینو د لیکنو په لوستلو کي باید هر وخت له احتیاطه کار واخلي.
ان خټک څخه وروسته د حمید ماشوخېل له شعرونو سره سره له هغه چي د پښتنو په شاعرانو کي، له خوشحال خ

ونه د ترجمې لپاره یې شعرانګلیسي ته ډېره زیاته عالقه لري او سره له هغه چي د حمید ماشوخېل دېوان یې لوستی او 
ورڅخه انتخاب کړي دي خو حمید ماشوخېل د تېمورشاه معاصر بولي او وایی چي د هغه په زمانه کي یې شهرت 

. په داسي حال کي چي ماشوخېل د احمدشاه بابا له پاچا کېدلو څخه مخکي وفات سوی 3۲هغه کتاب ص   پیدا کړ.
 دی. 

د دستار نامې په باب وایي چي خوشحال خان دا کتاب د بګړۍ او پر سر باندي د هغې د راز راز تړل کېدلو او د 
 ۰۲تاب ص بګړۍ د تړل کېدلو په وخت کي د دعا ګانو په باب لیکلی دی.  هغه ک

د راورټي له دې خبرو څخه ښکاري چي هغه د دغه کتاب د لوستلو زحمت پر ځان نه دی منلی او یوازي د هغه د  
وندي هغه کتاب به یوازي د بګړۍ په باره کي لیکل سوي وي، چي و څخه یې دا اندازه لګولې ده چي ګنامه د لیدل

حال کي چي دستارنامه یو سیاسي او علمي کتاب دی چي له په داسي راورټي ته ډېره د عالقې وړ موضوع نه وه. 
د علمیت او ژوري مطالعې اندازه لګول کېدالی سي او د بګړۍ له تړل کېدلو او دعا ګانو  خان  هغه څخه د خوشحال

 سره تقریبا هیڅ اړه نه لري. 
 د دستار سړي په شمار دي××××× چي دستار تړي هزار دی 

وایي چي د دستار په سر کول چي تعلق په قابلیت لري شرایط یې ډېر دي تر حساب  خوشحال خان د دستار په باب
تر شماره تېر دي. واړه موقوف په قابلیت دي. د قابلیت اسبابونه هم بال احصا او بال انتها دي.... خبر شه چي دستار 

تار کښی دی...  رم د مرد په دسه دی. دستار د مرد شرم او عزت دی. تمامي شپه سر کول د ښېوې او د نمای د پاره ن
 ۰-1دستارنامه ص ص 
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په دستارنامه کي وروسته د انسابو، کورني ژوند، سیاست، قدرت د علم د زده کړي او ډېرو زیاتو اجتماعي موضوعاتو 
او سړی ګوري چي خوشحال خان په ډېره لومړۍ ځوانۍ کي ډېر زیات کتابونه په ښه غور په باب بحثونه راغلي دي 

 او د خپلي مطالعې په اساس ډېر ښه قضاوت کوي. لوستلي
راورټي د ګلشن روه په نوم د پښتو د پخوانیو ښو او پخو شاعرانو یوه ښکلې ګلدسته  ترتیب کړه او دغه راز یې د 
پخوانیو پښتنو شاعرانو شعرونه او د کالم نمونې او د ژوند حاالت په انګرېزي ژبه ولیکل، چي دا خدمت یې د هېرولو 

التو په باره کي د هغه څرګندوني ګورو نو په دې عقیده کېږو نه دی؛ خو کله چي د میرزا خان انصاري د ژوند د حا
 دچي سړی باید حتی د راورټي غوندي یوه سترګه ور او هوښیار مستشرق لیکني هم په احتیاط ولولي. راورټي 

میرزا خان په باره کي لیکي چي میرزا خان د مغول اورنګ زېب په وخت کي وده وکړه او هغه  میرزا خان ته 
نخوا مقرره کړې وه. خو څرنګه چي اورنګ زېب پخپله یو تنګ نظره سړی وو او د متعصبو مالیانو په مستمري ت

السونو کي لوبېدی او هغوی میرزا خان ته د یوه مرتد په سترګه کتل نو اورنګ زېب یې دې ته هڅاوه چي میرزا 
مالیانو په مقابل کي د خپلو عقایدو  خان په سزا ورسوي. البته اورنګ زېب دا کار ونه کړ او میرزا خان ته یې د

څخه د دفاع کولو فرصت ورکړ. میرزا خان د دغو مالیانو او د پاچا د احتمالي غضب له  وېري دربار او د اورنګ 
 ۴3زېب پایتخت پرېښود او د یوه هندو پاچا قلمرو ته یې پناه یووړه او هغه یې ډېر قدر وکړ. راورټي سیلیکشن ص 

میالدي کي د دکن په جنګونو کي وژل  1۳3۲خان انصاري د شاه جهان د پاچهی په دریم کال په لومړی خو میرزا 
پاچا سو. د میرزا خان انصاري  میالدي کي  1۳۴۱په سوی دی. اورنګزېب له دې نېټې څخه اووه ویشت کاله وروسته

ر ته د هغه د پناه وړلو او د عزت او د اورنګ زېب د درباري مالیانو ترمنځ د مخالفت او د کوم بل هندو پاچا دربا
کېدلو خو بېخي سوال نه پیدا کېږي. کله چي د راورټي په څېر یو عالم او محتاط لیکوال دغه ډول اشتباهات او غلطی 

 کوي نو سړی باید د ټولو لوېدیځو لیکواالنو د لیکنو د لوستلو  په وخت کي له احتیاط څخه کار واخلي. 
و پښتنو شاعرانو کي یې، له خوشحال خان څخه وروسته ، حمید ماشوخېل خوښ دی او په داسي حال کي چي په ټول

ډېر زیات شعرونه یې د ترجمې لپاره انتخاب کړي دي خو د هغه د آثارو په باب لیکي چي هغه درې منظوم اثرونه 
ومرجان نومېږي. هغه ولیکل چي یو یې نیرنګ عشق، بل یې شاه و ګدا او دریم یې د غزلونو یوه مجوعه ده چي ُدر ا

 ۲۴کتاب ص 
شوخېل حمید مادواړه کتابونه نیرنګ عشق د مولنا غنیمت یا غالم محمد د کنجا او شاه و ګدا د هاللي لیکنه ده چي  البته

دونه خوږې او عالي ترجمې دي چي د پښتو په ژبه کي یې تر دغه ګړیه بیا  داپښتو ته په نظم ترجمه کړي دي. 
  او راتلونکې چاته معلومه نه ده. ساری نه دی لیده سوی

 وربیان
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