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 فوکلورتاریخ او تاریخی  فوکلوريد پښتنو 
 برخه ۍاو وروست مهږپش
 (له نویو زیاتونو سره)

 

 غور، افسانې او تاریخي متون:
 

څرنګه چي د قیس افسانه له غور څخه را والړه سوې ده  نو باید چي د غور او غوریانو په باب د افسانو د سپینولو 
سوی متن طبقات ناصري دی چي لپاره تاریخي متونو ته مراجعه وکړو. د غوریانو په باب تر ټولو پخوانی لیکل 

لیکوال یې، قاضي منهاج سراج جوزجاني، خپل د وړوکوالي او لومړي زلمیتوب شپې ورځي د وروستیوغوري 
پاچاهانو په کور یا دربار کي تېري کړي دي. د غور او غوریانو په باب چي زموږ مورخینو او مستشرقینو هر څه 

 و اصلي منبع یې همدغه تاریخ دی. تحقیقات کړي دي نو د اطالعاتو او معلومات
قاضي منهاج سراج د غوري سلطانانو سلسله له ضحاک تازي سره تړي او وایي چي کله افریدون، ضحاک له تخته 
وپرزاوه نو د هغه زامن او خپلوان، له معمولو سرګردانیو څخه وروسته په غور کي میشته سول او د دې سلسلې یوه 

نسبې له خراساني ابومسلم سره د امویانو په پرزولو او د عباسیانو د قدرت په ټینګولو لوی پاچا امیر فوالد غوري ش
 کي لویه مرسته وکړه.

طبقات ناصري له هغه څخه وروسته د امیر بنجي نهاران شنسبي یادونه کوي چي، د یوه یهود سوداګر په مرسته او 
ومنین څخه یې د غور امارت تر السه کړی دی. په دې الرښودنه، د هارون الرشید خلیفه دربارته تللی او د امیرالم

متن کي یوه په زړه پوري خبره دا ده چي موږ ته څه باندي دوولس سوه کاله مخکي په غور کي د یهودانو د سوداګری 
او تجارت په باب اطالع راکوي او که دا خبره جدي ونیسو، چي د ردولو لپاره یې خاص دلیل هم نه لرو، نو د غور 

 باید په هغه زمانه کي ډېره پرمخ تللې وي چي یهودان د سوداګری لپاره ورتلل او یا پکښي اوسېدل. سیمه
قاضي منهاج سراج وروسته د محمدسوري نوم یادوي چي وایي د غور شاوخوا سیمي یې الندي کړي وې او سلطان 

 به یې کوله. محمدسوري په خپلو ټینګومحمود ته به یې کله د اسالم خراج ورکاوه او کله کله به یاغي سو او سرکښي 
قالګانو مغرور او ډاډه وو او له دغه امله یې له سلطان سره مخالفت کاوه. تر څو چي سلطان محمود له ډېرو لښکرو 
سره حمله ورباندي وکړه او د هغه سیمي او قالوي یې الندي کړې. سلطان، محمد سوري ژوندی ونیوی او هغه 

ت سو او ځیني وایي چي په انګشتره کي یې زهر ورسره درلودل، هغه یې وخوړل او وفات غزني ته په الره کي وفا
 ۰۰۳-۰۰۲سو. منهاج سراج ص ص 

له قاضي منهاج سراج څخه پرته نور تقریبا ټول هغه تاریخونه چي د سلطان محمود په زمانه کي او یا حتی له هغه 
ران، یا زیاتره کافران،  بولي. هغه کتابونه چي د څخه مخکي لیکل سوي دي د غور اوسېدونکي او سوریان کاف

شپاړسمي او اووه لسمي میالدي پېړۍ په شاوخوا کي لیکل سوي دي هم د پخوانیو لیکني تاییدوي او په یوه خوله 
 سوریانو، په تېره بیا سوري ته، چي یوازي طبقات ناصري محمد ورسره لیکي، کافر وایي. 

مالک یې د غوریانو او سلطان محمود له جنګونو څخه تقریبا اویا کاله مخکي اصطخري، چي خپل کتاب مسالک و م
او غورډېري برخي لري ، ځکه مود مسلمانانو د سیمو په کتار » میالدي کي لیکلی دی، د غور په باب لیکي ۳۵۲په 

مسالک «  غونه لريکي یاد کړ چي په غور کي مسلمانان زیات دي. او آباده غرنۍ سیمه ده او رودونه او چینې او با
 ۰1۲و ممالک ص 
غور یوه غرنۍ سیمه ده او پر شاوخوا یې ټول والیتونه د مسلمانانو دي. مګر دوی کافران دي او په » بل ځای لیکي

غوریانو کي یو څه مسلمانان سته. ډېر لوی او ټینګ غرونه لري او نعمتونه پکښي ډېر دي... او له غور څخه ډېر 
 ۰۰۲هغه کتاب ص « یستان ته وړل کېږي. زیات غالمان هرات او س

تاریخ بیهقي، چي د یوولسمي میالدي پېړۍ په لومړۍ نیمایي کي لیکل سوی، او یو له تر ټولو معتبرو تاریخونو څخه 
شمېرل کېږي، پر غور باندي د سلطان محمود او سلطان مسعود د لښکرکښیو په باب بحث لري او غوریان کافران 

میالدي ( امیرمحمود له بُست څخه پر خوابین باندي، چي د  1۲1۲ه  څلور سوه پنځه کال کي ) پ» او لعینان بولي. 
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غور یوه ناحیه ده، حمله وکړه. دا ناحیه له غور او زمین  داور سره ګډه پوله لري او د هغه ځای کافران  هم زیات 
ر خپل زوی مسعود له ځان سره بېولی پلید او هم ډېر غښتلي دي. دوی ډېري قوي قالګاني او استحکامات لري. امی

 1۰1بیهقي لومړی ټوک ص «  وو او هغه ډېر لوی او مهم کارونه وکړل ... 
میالدي کي  1۲1۳د غوریانو سره د بل جنګ په باره کي، چي سلطان محمود په څلورسوه یوولس هجري قمري یا 

وکړه، برجونه او مورچې له غوریانو څخه کړی دی لیکي چي د غوریانو ډېر کسان قتل سول او هغو لعینانو ماته 
 1۰۲پاک سول او ډېر زیات بندیان او ډېر غنیمتونه تر السه سول ... هغه کتاب ص 

تاریخ یمیني، چي لیکوال یې د سلطان محمود معاصر دی، د سلطان محمود او د غوریانو جګړې ته غزا وایي او 
پاره خپل پوځونه منظم کړل او پر هغوی باندي یې حمله وکړه وایي چي سلطان د غوریانو د فساد او کفر د ختمولو ل

د هغوی لښکرو ته یې سخته ماته ورکړه او د هغوی مالونه او وسلې یې چي له کفارو څخه کفارو ته نسل پر نسل 
پاته سوي وې غنیمت کړې او په هغه سیمه کي یې اسالم جاري کړ. د غوریانو مشر ابن سوري یې ونیوی اوکله چي 

پر خپله خاوره او سیمه باندي د اسالم غلبه ولیده نو په انګشترۍ کي د ایښودل سویو زهرو په وسیله یې ځان  هغه
  ۰1۲ -۰1۰وواژه  او روح یې د دوږخ مالک ته وسپاره ... یمیني ص ص 

د وژل  تاریخ ُګزیده د غور پاچا سوري، کافر بولي او وایي چي پر غور باندي د سلطان محمود د حملې او د هغه
کېدلو څخه وروسته یې لمسی هندوستان ته وتښتېدی او په یوه بتخانه کي اوسېدی. د هغه زوی، چي سام نومېدی، 
مسلمان سو او د سام زوی حسین په غزني کي د غزنوي سلطان ابراهیم دربار ته ورغی او هغه په خپل دربار کي 

ه ته د غور حکمراني ور وسپارله. مستوفي ص ص ځای ورکړ. تر څو چي د سلطان ابراهیم زوی دریم مسعود هغ
۲۲۰ -۲۲۰  

د دې ټولو تاریخي حوالو او متونو څخه دا خبره ثابتېږي چي اسالم، د یادو سویو تاریخي افسانو په خالف، غور ته 
ي ډېر ناوخته ورغلی دی او د غور اوسېدونکي او د هغوی حکمرانان نه له اسراییلو سره اړه لري او نه له افسانو

ضحاک سره، چي یوازي د فردوسي په شاهنامه کي موجود دی او له اوږو څخه دوه راوتلي ماران یې د انسانانو په 
 ماغزو پایي.

مخکي مو وویل چي قاضي منهاج سراج د غور سلطانان یا سوري پاچاهان د ضحاک اوالده بولي او د هغوی د 
رټي  د غزني په باب خپل یوه کتاب کي د غور پاچاهان اسراییلیت ریښې ته بېخي اشاره قدر نه کوي. مېجر راو

شنسباني تاجک بولي او وایي چي هغوی په لومړي سر کي په غزني کي د سبکتګین د کورنۍ د سلطانانو تابع ول او 
کله چي د غزنوي پاچاهانو کورنۍ د سلجوقیانو په مقابل کي کمزوري سول نو دوی هم زړه ور سول او ټولي لوېدیځي 

 ۱1یې ونیولې. راورټي غزنین ص سیمي 
الفینسټون د ضحاک افسانې ته، چي روضت الصفا او تاریخ فرشته هم تایید کړې ده، د شک په نظر ګوري او وایي 

   ۰۲۰دا خبره یقیني ده چي د غور پاچاهان د افغانانو په سوري قبیلې پوري اړه لري. الفینسټون لومړی ټوک ص 
لدین حبشي عبدالملک له قوله، چي د غور خسرو بلل کېدی او د مغول چنګیز خان قاضي منهاج سراج د ملک تاج ا

په اجازه غور ته والړ، وایي چي د مغولو په لښکر کي دوه تنه عسکر پر خپله ګناه باندي اقرار سول او دواړه اعدام 
ه ګناه باندي اقرار نه وای سول. ما د مغولو پوځي قوماندان اقالن چربي  ته وویل چي که دې دوو تنو عسکرو پر خپل

کړی نو د مرګ څخه به خالص سوي وای. هغه راته وویل چي دروغ ویل ستاسي تازیکانو کار دی. تاسي تازیکان 
 1۲۵همداسي کوی خو مغول که زر نفسه ولري او زر ځلی مړه سي دروغ نه وایي. منهاج سراج دوهم جلد ص ص 

– 1۲۱ 
سقوط څخه لږ وروسته لیکل سوی دی، د غوریانو ډېره مغشوشه یادونه کوي  تاریخ نامه هرات، چي د غوریانو له

او وایی چي د ملک تاج الدین ُکرد او د مستونګ د حاکم سبهالر غوري ترمنځ ، چي د هرات د ملک شمس الدین 
ُکرد ُکرت له خوا یې حکومت کاوه، په جګړه کي دوه سوه پنځوس زړه ور غوري او اوغاني مېړونه د تاج الدین 

 ۰۱۳مقابلې ته و درېدل او تقریبا سل تنه اوغانان او کردان قتل سول... سیف هروي ص 
په دې جنګ کي د ملک تاج الدین ُکرد سره هم زر تنه اوغانان ملګري دي او د سبهالر غوري سره هم اوغاني زړه 

 تاب هغه مخورمېړونه ورسره دي او په جنګ کي له دواړو خواوو څخه جنګیالي وژل کېږي. هغه ک
عبدالحی حبیبي مرحوم خو د غور د سوري پاچاهانو سلسله د اېران د ساسانیانو د وروستي پاچا یزد ګرد د قاتل 
ماهوی سوري سره، چي د سوري نوم یوازي د فردوسي د شاهنامې په افسانو کي موجود دی او د تاریخ طبري په 

ي. په دې حساب نو باید سوریانو له اسالم څخه ډېر پخوا څېرنورو تاریخي متونو کي یوازي ماهوی لیکلی دی ، تړ
په غور کي ژوند او پاچهی کړي وي. که دا ومنو نو بیا به د پښتنو له هغو شجرو سره څه کوو چي سوریان د لودي 

 قبیلې یو ښاخ بولي او د لودي قبیلې پالر ابراهیم لودي ایله په څلورمه هجري پېړۍ کي دنیا ته راغلی دی.
نو یوازي یوه الره پاتېږي او هغه دا چي موږ به غوري سوریان، چي د هند پاچاهان ، شېرشاه سوري او اسالم دلته 

شاه سوري یې ادامه ده، پښتانه بولو او پر افسانوي شجرو باندي به، چي له تاریخي پېښو سره اړخ نه لګوي، خط را 
 کاږو. 
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د دوهمي پېړۍ په سر کي ال غوریان مسلمانان سوي نه  د تاریخ طبري له متن څخه داسي څرګندېږي چي د هجرت
دي او عرب هغوی ته د مشرکانو په سترګه ګوري او د هغوی د اېلولو لپاره غزا ورسره کوي. د هجرت په یو سل 

هجري کي سلم  1۲8اووم کال د خراسان والي اسد بن عبدالله د غور په غزا، چي د هرات کوهستان دی، ووت. په 
نصر بن سیار د اسد بن عبدالله تر رهبری الندي د غور پر کافرانو حملې وکړې، ډېر مشرکان یې بن احوز او 

ووژل، کافرانو ماته وکړه. مسلمانانو د هغوی مورچلونه ونیول د غور والیت یې السته ورغی او بندیان او غنیمت 
 ۲۲81-۲۲8۲یې تر السه کړ. طبري ص ص 

ره کي د مخزن افغاني، خورشید جهان، حیات افغاني او نورو کتابونو افسانې په دې توګه موږ ګورو چي د غور په با
له معتبرو تاریخي متونو سره سر نه خوري او تقریبا ټول موږ ته وایي چي د غور په غرونو کي د اموي خلیفه ګانو 

 سوی نه وو.له زمانې څخه وروسته د عباسیانو او غزنویانو تر وخته پوري ال اسالم په بشپړه توګه خپور 
 

 نتیجه:
د دې مضمون د لیکلو څخه مطلب یوازي د پښتنو د اسراییلیت او نه اسراییلیت ثابتول نه دي. ځکه چي په دې باب 
کتابونه لیکل سوي او تحقیقات ورباندي سوي دي او دا موضوع ال هم نورو تحقیقاتو ته اړتیا لري. خو دې حقیقت ته 

سي چي د دونه یوه لوی قام تاریخ، چي د اسیا په جنوب کي یې د کراچی له بندر څخه د سوات ترغرونو باید توجه و
او له اباسیند څخه د هندوکش تر لمنو او هرات، غور او کندهار پوري یوه پراخه سیمه نیولې او، لږترلږه، د څه 

تر امپراطوری، صفویانو، برټانوي  باندي زرو کالو راهیسي یې د غزنوي سلطان محمود څخه نیولې، د مغولو
استعمار، شوروي اتحاد او لویو طاقتونو ته د سرونو په کاسو کي اوبه ورکړي دي، له دوولسو سوو کلونو څخه پیلول 

 له واقعیت څخه لیري کار دی او دغه راز لنډ پاری تاریخ باید چي یوازي د نه منلو پر افسانو والړ وي.
پښتنو ایله په شلمه پېړۍ کي د خپل تاریخ لیکلو ته توجه وکړه او تر دې وخته چي څه دا یو حقیقت باید ومنو چي 

تاریخونه لیکل سوي دي نو هغه پردیو لیکلي دي. په دې کي شک نسته چي پردیو یا د غرض او دښمنۍ په اساس 
لټنو ته باب لیکنو او پ لیکني کړي دي او یا یې هغسي الزمه توجه چي پخپله پښتانه یې خپل تاریخ او د خپل قام په

 کوالی سي  نه ده کړې. 
پښتنو، د یوه مستعد او تکړه قام په حیث، د سواد او زده کړي سره عالقه نه ده ښودلې چي خپل تاریخ او شجرې یې 

یو قدرتونو لوپخپله ترتیب کړي وای. د دې خبري یو لوی علت دایمي سیاسي، اقتصادې  او ټولنیزه بې ثباتي او له  
سره پرله پسې جنګونه او خپل منځي عداوتونه او دښمنۍ کېدالی سي. که د ډپټي محمدحیات خان لیکنه، چي د نولسمي 
پېړۍ په وروستیو لسیزو کي یې په پېښور کي لویه دولتي وظیفه درلوده، ومنو، چي د ردولو لپاره یې دلیل هم نه 

لیو او بانډو د سواد او پوهي په باب اټکل کوالی سو. پېښور په هغه وخت لرو، نو  د پښتنو د لیري پرتو سیمو او ک
کي د انګرېز سرکار تر مستقیمي او غیر مستقیمي ادارې الندي وو او خلک یې لږترلږه د رسمي تعلیم او تربیې او 

 ه وال خلک د علمد مالیانو نه پرته پښتانه او نور ځمک» ښونځیو له نامه سره اشنا ول. ډپټي محمدحیات خان لیکي
له زده کړي سره هیڅ ډول مینه نه ښکاره کوي. او دا د خواشینی ځای دی چي د دې ارزښتناک او بې بها نعمت څخه 
محروم دي. د بنو څیو د ملکانو له جملې نه دوه تنه ابوسمند دهرمه خېل او ظفر خان اسمعیل خېل په فارسي ژبه لیک 

کي داسي څوک نه لیده کېږي. په عیسی خېلو کي سرافراز خان او عبدالله او لوست کوالی سي.خو په پاتې مروتو 
خان باسواده دي او په میانوالي کي همدا حال دی. اوس په سرکاري ښوونځیو کي زیاتر هلکان لیک لوست کوي، خو 

ر نه نیول غوره تدابی د بېسواده پلرونو له کبله ورسره ډېره مینه نه لري او له پیل نه د دوی د تربیې او زده کړي لپاره
کېږي او دا عمل د دغه ځای رعیت ته د ضرر نه ډک عمل دی. ځیني کم علمه مالیان چي لږه فارسیلوستالی شي 
هغوی هم د سمي تربیې د نشته والي له امله له خپلي پوهي نه ناوړه ګټه اخلي او جعلي کاغذونه جوړوي. د خلکو د 

 ډېره ضروري ده.کړو وړو د سمولو لپاره د علم زده کړه 
ښوونځي او د نجونو څلور ښوونځي د علم او پوهي  ۰۰اوس د سرکار د پاملرني له مخي په دې ضلعه کي د هلکانو 

 18۱۵د زده کړي لپاره رامنځته شوي دي چي کلنی خرڅ یې تقریبا شپږ زره روپۍ دی او په دغه ښوونځیو کي د 
تنه  ۵۵۳نکو شمېر اته سوو تنو ته رسېده. چي د هغې جملې نه ع کال د اپریل د میاشتي په لومړۍ نېټه د زده کو

نجوني هم په ښوونځیو کي په زده کړه بوختي دي چي د هغوی  ۵۰د دې نه پرته  تنه هندوان وو. ۰۳1مسلمانان او 
 ۱1۰محمد حیات خان ص « هندواني دي ۰۳مسلماناني او  1۰له جملې نه 

لسیزو کي د پېښور د سیمي، چي د انګرېزانو رسمي ښوونه او روزونه هم  که د نولسمي پېړۍ د شپېتو او اویاوو په
پکښي پیل سوې وه، دغه حال وو نو بیا د اوروزګان، کندهار، کونړ او نورو پښتني عالقو د سواد او زده کړي په 

او  ې درلودلېګاونډیو قامونو د خپلو تاریخونو په باب کتابخان باب اټکل کول ډېر ګران کار نه دی. دا وخت زموږ
موږ ال یوه پاڼه هم نه وه لیکلې. طبیعي خبره ده چي ځوانانو او سپین ږیرو مو باید د خپل تاریخ په باب له نیکونو 
څخه په ورپاتو افسانو ګوزاره کړې وای او چي څه یې اورېدلي ول هغه یې په پتو سترګو منلي ول. البته نوی نسل 

پام وي چي افسانې، تاریخي کیسې، فوکلور او تاریخ سره بېل کړي. خپل تېر  چي تاریخ لیکي نو دې ټکي ته یې باید
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 ئرالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

تاریخ یوازي او یوازي د تاریخي حقایقو د روښانولواو د ځوانانو د پوهولو دپاره ولیکي، څو هغوی د خپلو تېرو پېښو 
 په رڼا کي د خپلي راتلونکي پېش بیني وکړای سي.

 

  توضیحات:
 

باندي  انو د کتاب په څلورم فصل کی راغلي دي چی سلیمان علیه السالم پر ټولو اسراییلوپاچاه په تورات کی د (1)
آذریاس د مذهبی مراسمو مشر. د  پاچهي وکړه. او دا هغه کسان دي چی دهغه په اداره کی شامل وه. د سادوک زوی

د اسنادو د ثبتونکي په حیث. د  حیث. د جوزافات زوی آهیلود سیسا زامن ایلی هوریف او آهیا د پاچا د سکرټرانو په
 مشر. او سادوک او ابی یاتار د مذهبی مراسمو مسولین. د ناتان زوی ازریاس د دربار د جویادا زوی بانایاس د پوځ

د آبدا زوی ادوني رام  چارو مسول. د مذهبی مشر ناتان زوی زبود د پاچا سالکار.د حرم د چارو مسول آهی سار او
دوولسو والیانونومونه راغلي دي چی په هغو کی  راز د همدغه فصل په اووم لمبر ایت کی د د تشریفاتو مسول. دغه

  افغانا پوری د هیڅ یوه نوم نسته. له ارمیا څخه نیولې تر برخیا، آصف او
 

 اوه ویشتمه سوره نهه دیرشم او څلوېښتم آیتونه (۰)
د بلقیس تخت جهانی( مخکی له هغه چی ته له زه به هغه) د پېریانانو یا دېوانو له جملې څخه یوه زورور دېب وویل

دې کارد کولو لپاره بشپړ توان لرم او ته په ما باور کوالی سې. یوه بل دېب  مجلسه والړ سې درته حاضرکړم. زه د
 وویل چی زه به د بلقیسی تخت د سترګو په رپ کی درته حاضر کړم. او سلیمان ولیدل چی هغسی وسوه.     

 

لغت سته چی مطلب یی کمربند دی او هغه له کښتۍ سره هیڅ اړه  په عربی ژبه کی پر دغه وزن یوازي د بطان (۰)
هینري جورج راورټی تبصره ډیره په زړه پوری ده چی د پښتو ګرامر دپاره د مقدمې په  نه لري. په دې برخه کی د

نه  Keel لرګی به کی ښایی د کښتۍ الندنیمخ کی یی راوړې ده او وایی چی د پطان څخه مطلب په عربي ژ نهم
د کښتۍ ټوله الندنی برخه سره  وي چی مطلب یی د هغو لرګیو او یا فلزي ټوټو مجموعه ده چی Keelson بلکه

پطان ته د کښتۍ د الندنی کوم قاموس کی لیدلي دي چی  تړي او ټینګوي. البته راورټی هم نه وایی چی دا یی په
 مجموعه وایی. برخي د فلزي ټوټو او یا لرګیو

 

بیټ نیکه جهاني( مخ کی لیکی چی په دې حساب نو د ده) ۰۳۰کتاب په  مرحوم بینوا د افغانستان نومیالي په نوم (۲)
 خپله تذکرت درې سوه څخه تر څلور سوه هجري پوری تخمین کوالی سو. سلیمان ماکو په د ژوند وخت موږ له

خورا مهم ګڼل سوی دی.  االولیا کی د بیټ نیکه له خولې یو شعر هم رانقل کړی دی چی د پښتو ادب په تاریخ کی
ټوک په لومړي مخ کی لیکی چی د بیټ نیکه  دغه راز مرحوم عبدالحی حبیبی په خپل کتاب پښتانه شعرا لومړي

ه کلکه دا نه سی ویالی چی بیټ نیکه په کومو کلونوکی ژوندی تاریخ پ پوره حاالت هم تراوسه نه دي معلوم سوي. او
ډول  دې تاریخ لیکونکي وایی چی دا ملی شاعر د غوري پاچاهانو په زمانه کی تیر سوی دی او د وو. البته ځینی

منځنیو وختونو کی ژوند  هجري په ۲۲۲ – ۰۲۲تاریخی معلوماتو څخه موږ دا اټکل کوالی سو چی بیټ نیکه د 
 .کړی دی

 

ځای  ګرامر د مقدمې په لسم مخ کی د تذکرت الملوک په حواله د قیس په زامنو کی د بیټ پر راورټی دپښتو (۵)
ژدې ګومان ) البته زه یقین ته په نیتبرین لیکی او ده ته منسوب قبایل چی دده په اوالد کی شمیرل کیږی تبرینان بولي

دهمدغه  .ترین او ترینان وي، او د ب توری به د کاتبانو غلطي وي( ویالی سم چی دا به تبرین او تبرینان نه بلکه
بیټ نیکه له لور سره یی تر  کتاب په حواله، د هغه سړي نوم مست علی غوري لیکی چی فوکلوری تاریخ وایی د

 واده کولو مخکی غیر مشروع اړیکی درلودل.
 

د طبقات ناصری مولف ی چی قاضی منهاج سراج)صاحب لیک یمرحوم حبیب مخ 1۵۵تاریخ مختصر افغانستان  (۱)
وو  خاندان د یوه بل امیر بنجی بن نهاران شنسبي نوم اخلي چی د غور د لویو پاچاهانو څخه دی جهانی( وروسته د

ورغلل او هغه امیر بنجی د  امیر شیش بن بهرام سره د هارون الرشید دربارته ياو وایی چی هغه د یوه بل غور
د  ۲۲۲میالدی شاوخوا( ۱8۱هجري 1۱۲د پیژاند. ) ر شیش د غور د لښکر د پهلوان په حیث وغور امیر او امی

نیمروز، بست، داور تر تګین آباد او رخج پوری الندي کړل.  صفاري دبن لیث هجري په شاوخوا کی یعقوب  ۰۵۰
غور د غرونو امیر وو او تر دغه وخته پوري د غور نیمایی خلک مسلمانان سوي  په دغه وخت کی امیر سوري د

دمخه د غور  ولوټوری خبره دا ده چی فکلوری تاریخ موږ ته وایی چی اسالم په افغانستان کی تر پزړه  . پهلنه و
ویج په الره کی یی او د اسالم د تر څخه پیل سو او قیس او د هغه ورسره هیات د هجرت په نهم کال مسلمانان سول

هغه په اوالد کی د شنسب بن خرنک، امیر پوالد، امیر کروړ  توري ووهلې او په ټولو جنګونو کی بریالي سول. د
 توریالي پاچاهان او جنراالن پیدا سول. په دوهمه هجري پېړۍ کی یی د سیند په فتوحاتو او بنجي بن نهاران په څیر
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دوه نیمی پیړۍ وروسته یی  اتح مالتړ کاوه. خو د قیس له مسلمان کیدلو څخهکی د محمد بن قاسم په څیریوه لوی ف
 .لنیمایی برخه د اسالم په دین مشرف کړي ود خلکوایله دغور

 

شیخ ابوالفضل په خپل کتاب آیین اکبري کي د سید محمد ګیسودراز په باب یوه لنډه یادونه کوي او لیکي چي هغه  (۱)
د وو. ) شیخ نصیرالدین چراغ ډهلي د نظام الدین اولیاء خلیفه وو جهاني ( هغه په الهیاتو د نصیرالدین چراغ ډهلي مری

کي ښه علم وکړ او د خپل پیرله هدایت سره سم له ډهلي څخه دکن ته وکوچېد، او هلته یې د هري طبقې خلکو ډېر 
کي خاورو ته وسپارل سو. آیین میالدي کي په دکن کي وفات سو او په ګلبرګه  1۲۰1عزت او درناوی وکړ. شیخ په 

  ۲1۲اکبري دریم ټوک ص 
 

 ضمیمه:
دا چي د مېجر راورټي په سطح لویو پوهانو دا ثابته کړې ده چي په پښتو ژبه کي عبري کلمات نسته دا ډېره ښه خبره 

م ایي د اسالده او هغه افسانې ردوي چي پښتانه د ساول یا طالوت اوالده بولي. خو که د طبقات ناصري دا خبره چي و
په لومړیو پېړیو، یا لږ ترلږه د غزنویانو څخه مخکي، په غور کي یهودو تجارت کاوه نو د دې معنی خو به دا وي 
چي یهودانو د غور او نورو ښارونو ترمنځ تګ راتګ درلود، دا چي په کوم شمېر به وه تاریخي متنونو یې یادونه 

نه وای چي په پښتو ژبه کي د عبري کلمات او اصطالحات موجود نه ده کړې. په دې صورت کي به دا هیڅ عجیبه 
وای. له بلي خوا عبراني تمدن، عبري ژبه او ابراهیمي دین دومره اوږد تاریخ لري چي په لیري او نیژدې ژبو کي 

او  لماتیې د لغاتو او کلماتو وجود حتما دا نه ثابتوي چي دا یا هغه ژبه به ګوندي عبري ریښه لري. خو دا چي دا ک
 لغات په پښتو کي وجود نه لري دا هنوز ښه خبره ده.

پښتو ژبه د فارسي او عربي کلماتو څخه ډکه ده او زموږ لیک لوست د عربي څخه راغلی دی خو موږ ته نه څوک 
فارسیان او نه عربان ویالی سي او نه زموږ ژبه له فارسي او عربي ریښې څخه بولي. زموږ پښتو ژبه ځانګړی 

جوړښت لري او موږ ځانته جال کلتور، عنعنات ، فوکلوری او د ژوند اولسي قوانین لرو چي موږ له ګاونډیو  ګرامري
 او لیري قامونو څخه بېلوي. 

 غانستان د شلمي میالديما یو وخت د مصر د متلونو یو کتاب ترالسه کړ او په سرسري توګه مي وکوت. مصر او اف
ي اړېکي نه سره درلودل. نه افغانانو مصر لیدلی وو او نه مصریان د افغانستان او پېړۍ تر نیمایي کلونو پوري چندان

افغانانو له نامه سره آشنا ول. خو کله چي ما د دې دوو قامونو د متلونو دونه ورته والی وکوت هک پک سوم. متل 
ن دی. متل په ټولنه کي د په اصل کي د یوه قوم د کلتور او عمومي عقل او پوهي تر ټولو ښه ښکارندوی او ترجما

انسانانو تر منځ د اړېکو افاده ده. متل د یوه قام د سل ګونو او ال ښایی د زرګونو کلونو تجربو محصول وي. هغه 
قومونه چي د یوه بل په ګاونډ کي اوسېږي، کله کله یوه بل ته دومره نیژدې متلونه لري چي سړی فکر کوي د یوه 

ېږي چي دا متل به د چا مال وي. کله چي سړی د مصر او افغانستان په لیري نه پوهبل ترجمه به وي او سړی اصال 
والي کي د متلونو ورته والی او حتی یو شان والی ویني نو په دې عقیده کېږي چي اولسونه که هر څومره لیري سره 

واړو وګه متلونه انتقالوي چي دپراته وي بیا هم د پېړیو په جریان کي یوه بل ته هغه کلتوري ارزښتونه او په خاصه ت
خواوو ته د منلو وړ وي. ځیني متلونه خپل ځانګړی محیط افاده کوي او سړی قضاوت کوالی سي چي دا یا هغه متل 
په چا پوري اړه لري خو کله کله د متلونو مفاهیم دونه عام وي چي کلتوري حوزې یې د ملکیت دعوه په یوه اسانه 

 ثابتوالی نه سي. 
 

 َن زوجي راضي ایش فُضول القاضياِذا کا
 چي زما مېړه راضي وي قاضي ته څه حاجت دی

 پښتو: زه او ته سره راضي رنګ دي ورک سي د قاضي.
 اِذا اراَد ربّنا هالک نملته اَْنبْت لها اجنحته.

 چي خدای د مېږي د تباه کولو اراده وکړي نو وزرونه ورکړي.
 مېږي ته چي خدای په قار سي نو وزر ورکړي.پښتو: 

 اِذا راَیَت حیط مایل َهَرول ِمن تحتِها.
 چي کوږ دېوال دي ولیدی په ځغستا ورڅخه تېرېږه.

 پښتو: چي کوږ دېوال وینې ورڅخه تښته.
 اِذا کثَْرَت النواتیه َغَرقَْت الرکب.

 چي کښتۍ وانان ډېر سي کښتۍ ډوبېږي.
 کي غوا مردارېږي.پښتو : په ډېرو قصابانو 

 اِذا جاالماَء طوفان اَجعَل اِبنََک تحت ُرجلیَک.
 که د اوبو توپان راسي زوی دي تر پښو الندي کړه.
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 فارسي: او تا ګلو بچه زیر پای.
 پښتو: وایی زوی او لور تر پښو اوبه تر حلقه.

 الَلّص العیار ما یُسِرُق ِمن جارتهُ شٌی.
  کوي.هوښیار غل د ګاونډي څخه شی نه غال

 پښتو: د همسایه والی چي غال کړې چیري به یې په غوږ کړې.
 یس یُحبُّک امسح یُدک فی القلع.ئالر

 د کښتۍ پر کپتان ګران یې الس دي په بادبان پاکوه.
 چي حکومت دي پر خوا وي هره ناروا کوالی سې()

 پښتو: مربي چي لرې خود به مربا خورې.
 اللیلته النیره من العصر بیّنته.

 له ماپښین څخه معلومېږي چي د شپې به اسمان صاف وي.
 فارسي: سالې که نیکوست از بهارش پیدا ست.

 پښتو: میاشت له لومړۍ ورځي معلومه وي.
 العاقل ِمن غمزته والمجنون ِمن لَْکزته.

 هوښیار ته اشاره او احمق ته لغته.
 پښتو: خره ته سوټی هوښیار ته رموز.

 السلطان ینتشم فی غیبته.
 خلک په غیاب کي پاچا ته هم بد وایي.

 پښتو: پشال ) پس شا( خلک د پاچا عورته ښکنځي.
 الحیطاُن لها اوذان.

 دېوالونه غوږونه لري.
 السلََف تَلََف.

 پور تباه کونکی دی.
 پښتو: پوره ورک دي کړه دوه کوره.

 القُمُح یَُدوُر و یَِجَی الطاحون.
 الس پر الس کېږي مګر آخر ژرندي ته ځي.جوار 

 پښتو: د غنمو الر د ژرندي تر خولې ده.
 االَ ُعوُر في باِلِد العُمیان ُطرفه.

 د ړندو په ښار کي یو سترګی ښکلی وي.
 پښتو: د ړندو په ښار کي یو سترګی پاچا وي.

 بَلََد ما تَْعَرَف فیها اعمل ما تشتهي فیها.
 ه پېژنې چي زړه دي غواړي هغه کوه.په هغه ښار کي چي هیڅوک ن

 پښتو : په پردي وطن کي ګوز واچوه ځیني ځه.
 جواُب االحمق الُسکاُت عنهُ.
 د احمق جواب خاموشي ده.

 جاُءوا لَیَْنعَلُو خیل الباشا فَمّدت الُخنفسته رُجلَها.
 دوی راغلل چي د پاشا آسونه نعل کړي خزدکي هم پښې پورته کړې.

 ه( یې نعلول چونګښو هم پښې پورته کړې.پښتو: اسان ) آسون
 َجَهَد الُمِقّل َدموعهُ.

 د غریب سړي هاند د هغه اوښکي دي.
 پښتو: د خوار یا ژړا ده یا ښرا ده.

 ُخْز ِمن الغریِم و لو حجر.
 د بد پوروړي څخه که یوه ډبره وي هم یې واخله.

 پښتو: له ناداره پوروړي څخه غوړي په لمن کي وړه.
 ما تعمُل شرُّ ما تلقي.خیُر 

 ښه مه کوه بد به نه در رسېږي.
 فرَّ من الَمَطِر قعد تحت الِمزرآب.

 له بارانه والړ تر ناوې الندي کښېنستی.
 ُکل ما تشتِهَی نفُسَک و اَلبِس ما تلبس  الناس.
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 څه چي دي خوښ وي خوره یې مګر لباس د نورو په څېر اغونده.
 د نورو لپاره.پښتو: خواړه د ځان لپاره لباس 

 فارسي. اګر خواهي که رسوا نه شوي همرنګ جماعت باش.
 کلُب ینِجی ما َیعُُّض.

 سپی چي غاپي داړل نه کوي.
 ِکالُب الصیُد ُوجوُهُهم مخربشته.

 د ښکار د سپیو مخونه زخمي وي ) شوکاري وي(
 پښتو: چي هوسۍ نیسي د هغو تازیانو خولې توري وي.

 مقطوعته.ِکشکار دایم و ال عالمته 
 زیږه ډوډۍ دي تل وي نه پسته ډوډۍ څو ورځي.

 پښتو: لږ وخوره تل یې وخوره.      لږ به خورم هوسا به اوسم.
 ُکلُّ شات معلقته من عرقوبها.
 هر پسه پخپله پښه ځړېږي.

 پښتو: مېږه پخپله پښه وزه پخپله پښه ځړېږي.
 ُکونُوا اِخوٌت و اَتَحاَسبُوا حساب التجارته.

 سی او د مالونو حساب په خپلو منځونو کي وساتی.وروڼه او
 پښتو: دوه وروڼه حساب ترمنځ.   دوه وروڼه دریم حساب.

 ُکن ذُکوراً اِذا ُکنُت کذوباً.
 که غواړې دروغ ووایې نو ښه حافظه ولره.

 پښتو: دروغجن حافظه نه لري.
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