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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۴۱/۷۰/۲۷۴۲              سرواني دوست یف هللاشر

 په اریاناکي پښتانه پهلوانان
 (ریاناکيآغرغښت یاګرشاسپ باباپه )

ه  ه نن  کاله پخوا(۰۰۳۳ـــ۰۳۳۳)ل
 درېیمه برخه

 
ا  اب  :په لرغونې حوزه کېهلمند دګرشاسپ یاغرغښت ب

ق یرمنه ئپه ن بدثریت)بیټني(له زوي یعني ګرشاسپ دسام له کورني څخه مل
دي )ګرشاسپ،سام  یاد سويه نت ېپه ملي داستانونوکي در ىنکش(لرومندغښتلوموټانو=ړهې)=نرم

 ترتیب: ېکړي دي په ددپنځه تنه یا ىفردوسي ددرو تنوپرځا اونریمان(
ــ ګرشاسپ د)اوزو(زوي چي۴ ده  دي  تریث د ـ  )بیټ نیکه(له نژا
لمندســ ګرشاسپ دسی۲ ـ سام نریمان ۳زمینداورامیرانو(پالر.ي تاني)هی کریمان چي نوم یي ٤ـ

د نسب لړي هماغه ده چي  منلې ددوکلموپه ګډیدوسره نریمان اوګرشاسپ څخه جوړسوي دي.خو
ه دستان څخه رستم نړي ته  ؛:چي هغه ده ېبیروني راوړ له ګرشاسپ)=سام(څخه دستان)زال(اول

اله مخي نوموړىد ىراغل تی یتونوپه منځ کي لرغون ى.اودلرغون  ىروایت د ىروایت دټولو روا
اته کیږي چي دد لقانوڅخه نه دي رامنځ ته  ې.دګرشاسپ وروسته دوه نومونه پ انوله دیني ا پهلوان

ایدوګورو چي دد .مخرست ېاو بل ی ىد ىال هم بلل سوزسوي چي هغه یویي دستان چي په   ېب
انو داستان چي دټولو روحي اوجسماني ځوو دو ېزیږنځاي اوددنو نوموودو  د ونو سرهکاپهلوان

یندګان دياو دهلمند   ! سیستان دامیرانونما
اوبل داچي  ووستي  امشاور او یاد)زاب(ځاي ن مخکي مووویل چي ګرشاسپ)غرغښت(وزیر، 

انوپالر ن ا  ګرشاسپ دهلمند )سیستان(زینداور(دپهلوا اب په هکله هم  (زال)یا  (دستان)هم وو.داوب
څخه  ۍده چي دسیستان)=هلمند=زینداور(دامارت له کورن ې(کي یادونه سو= بندهشپه)بندهشن

هغه چي دشهنشاهۍ لړۍ یې د سترپښتون شیرشاه سوري = زوري) د زنداور د  (۱۴شمیرل کیږي )
زون یا سون ته منسوب چي دتاریخ پوهانو او ژبپوهانو دڅرگندونو له مخي ددې نامه ټول یو ریښه 

 ده ( 
 

 :له مخي کهزاددڅیړنيدغرغښت یاګرشاسپ داستا
انو ن امتوپهلوا ه پیله څخه  ېچي داسالمي دور ىنوم ده ډلي څخه دیوله  غرغښت زموږدهیواد دن ل

لواو بهرکيد ئ قبا لو پښتني  فغانستان دټ ابا ىنوموړ ې؛رشهرت الره اولري یېډ یې ا )گرشاسپ یا  ب
ګوني  ېریت(اوسړبن)=سرند(سره دپښتون ټبردرثتنو نورو یعني شیخ بیټني)اتریت،وددوغرغښت( 

اپه څوبیالبیلوځایونوکي  نیوتاریخونوکي لکه اویست ا (په پخوا اب نیکونه دي :همدا پهلوان )غرغښت ب
نوڅخه د راڅرګندید وتاریخ و،دغرغښت اوغښتلي دنوم ىد ىیادسونوم دګرشاسپه یاغرغښته په 

ه  په پیل ېدسالمي  دور  1څوارلس سوه کاله کیږي   ه شاوخواننکي ل
لږترلږه باید زرکاله نورپرهغه  وپهلوان دژوندزمانه داوستایي دوري سره سنجو ېخوکله چي دد

ګرشاسپ  دتاریخ موده دوه زره څلورسوه اویادري زره  یا دغرغښت په دې سره نو زیات کړور و
نوکي )غرغښت ونوم ودری ې(په د۱۴ید وم یي )ئپلوي یم اوتا ېکاله ته رسیږي اوزه دهم دي نظری

نیزه توګه انو په ذهنونوکي مشهورد (په ټول فغان ې اوزموږ زیات شمیر لیکواالنو پر ىدا
دبي لنډي لیکني کړي دي خوداد ېافساني،ډرام  )ګرشاسپ( ىړوپه لومړي ځل نوم ىاو ا

لولوژي )=ژبپوهنه یادیوهغه ژنم ېیا)غرغښت(درپ (له مخي دواړه يژندنېژبي دږغونوپ ېچي دفی
 (.۱۰نومونه یوډول دي)

                                            
 مخ               ۴۹۴مخکی اثر ،نکیانیا)۴۴)

 مخ۴۹۰ ااثر متن اولمنلیک،دیانیان همک(۴۰)

 

 
 



  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 
دنامه وجه:دګرشاسپ یاغرغښت ب با  ا

ا د دددارواښاد است لغت دریښې له موږته  داسي راښي:ګرشاسپ اوغرغښت د  ریښه نامه ېکهزا
 .سي ىپه اساني سره سپړل کیدا مخي 

 مړي برخه:ول 
اوړي او)غر(ته په تل )غ(او)ګ(یوله بل سره   په چي هغه برخه )غر(او)ګر(ده ىنامه لومړ ېدد

 ې(پوهاندعالمه حبیبي هم دغراوغرجستان په هکله ژوره څیړنه کړ۱۴دري کي )کوه(وایي .)
 وایي: ىنوموړ

انه په غرني ځمکه کي لو ى)غر(د هم خورامهمه کلیمه )پښتو( یوهزموږدژبي سوي  ىځکه چي پښت
غرني  ى.په پښتنوکي )غر(خورا د ارزښت وړد ځکه نودي ،دغرسره زوکړي اومړه سوي دي 

اافکارهم زموږپه اداب کي خورا ي کلمه ده یخوندوره برخه لري.)غر(په حقیقت کي خورازړه اری
اپه )هوم یشت(کي)ګیري(راغل ا(اودهغه کتاب په فرهنګ کي  ىد ىچي داویست اوهم په )وړه اویست

نا سلیدل کیږي د)غر(کلمه په سن ګریټ کښي هم راغلي ده اوهلته هم )ګیر یا ګیري()دغره(ما
 ۱۴2نديښ

لیکي( رشاد)پوهاندعالمه عبدالشکور با که ګیري ځمو مبدل ده یر(کلمه هم دګیر،ګراوګیري کلې،د)هبا
نادیرسگپه سن بڼه کاریږي کله کله ګ  ېاوس په پښتوکي هم په همد ىټ کي دغره په ما

اندي هم اوړي )ګره(په روسي، (ب لغاریایي ژیاوکرا په)هـ وکي هم د)غره(په مانادي خوپه بني اوب
ته ر)ګره(په)هره(بڼه ویل کیږي چي په پنجشیر)=پنج هیر(په نوم کي هم دي ته وپولنډي ژبه کي 

لبشاري په ۱۴نامه بیلګه لرو.) ېدواشیر)=وحش*هیر(دنامه په وستاړي کي هم دد (یاقوت حموي دا
ل نا د هحوا  په غوري دوره کي داسیمه غرستان ىتشریح کوي چي )غرج(هم دغره او)کو(په ما

 (،۱۲داسي نورنومونه هم په دي سیمه کي سته لکه ) ده. ې)=دغرونوځاي(بلل سو
(چي له ۱۱غرگر یا  کوږ+کج=گر=(،کجګر)ى(ننګ+ګر+زو۱۱)ىګردودان)=ګر+ودان(ننګاز

)چي په محلي  ېچلپېکټ مټ ګږه او ېدږب(ته نآسنګین څخه زینداورته پرالر ګرماو)=ګرم 
ړونکي ېڅ يدیزې(لو۱۴.)هبرخه  پرته د  ورستى دغرهاصطالح دشرمښانو دغره په نوم یادیږي( 

 :وماسچک (وایيت)
ا لريخباختري ژبي کلمه ده،غرچه خلج،ګرج او ې(دزړ۱۰ګر)  (۱۴) لجي ټول د غرو دزامنو مان

کي  ونواوځان نوم ونونوم ىنامه ریښه زرګونه کاله پخواهم دپښتنوپه ځا ېهمداسي دد
با په  ېترسترګوکیږي لکه دهمد ا مه کي چي کټ مټ ترشاوخوادري زره ناګرشاسپ یاغرغښت ب

بڼه وینو.چي همدا  په مختاړي اورستاړي نومونو د کلمو بیلګه د ېپنځه سوه کاله پخوا هم موږ دد
 یودبل اوښتي بڼي دي. بېله شکهاوسني )غر(اولرغوني )ګر(

 
 دغرغښت یاګرشاسپ دنامه دوهمه برخه:

 ىد ىبلل سو لرونکى سآتوانا   غښتلي اود )غښت(او)غښته( بڼي)=ساسپ(اودهغه نوري بشاس
نامه ې وه ګرد(جوړوي ددکمي)یاودواړه  کل ىد ىاودغښت )غ(ځینوپه دري ژبه کي په)ګشت(اړول

 .دى لوي)غر(یا +ګر(ىریښه دلوګروالیت په نامه کي هم سته )لو
اوپهلوان په  ، زورور(دقوي(چابک،توانا ىزموږ په ملي ژبه پښتوکي )غښته(،غښتلي(او)غښت

ناد نا یآحساب)ګرشاسپ(د)دتیزاوغښتلي غرني  ېپه د ،ىما  )غښتلي(ى دى. د  سواس دڅښتن(په ما
ا ژباړل سو  ىد اسم مشبه په بڼه راغل ې(یىاو)غښتل،غښتل ىپه دري کي د)چابک ونیرومند(په مان

په همدي ترتیب ویالي سوچي ګرشاسپ یا غرغښت پهلوان دجګواولوړو غرونو  ىد
ل په  هیواد ې)=سپین غر(اوددهسپیدکو=  وړ(او)اسپتاګوناګیري(دڅوکو)هندوکش دعقاب ترپرواز 

اده سیمه کي   سروان، بغنین)=بغني(، ،)=زونداور( دزینداور (غورغرونه،۱۴ټول غرونه لکه د)ی
ا  ب هملندسیند  ېدهمد یې ۍاګرشاسپ اوکورنیواشیر،نوزاد غرونه چي په قوي احتمال غرغښت با

ر یادونه یي په ېچي دیوشم:دونکي دي ېاوغوردغرونواوس )زنداور(،د  دغاړو یا شمالي هلمند

                                            
 .۴ش،مخ۴۰۱۱ ټولنه،دریم چاپ خپرندویهدانش استاداحمدعلی کهزاد،غرغښت یاګرشاسپ،(۴۴)

 .۴۰استادکهزاد پورتنی اثر،مخ(۴۴)

 مخ.۴۰استاداحمدعلی کهزاد،غرغښت یاګرشاسپ مخکنی اثر،(۴۱)

 .۰۳۰وهیال،مخر عالمه پوهاندحبیبی،مقالی،لمړی برخه،هیوادکلتوری ادبی ټولنه ټوولونکی(۴۹)



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

ایي ) کهزاد دڅیړونو له  استاد ددي خبري یودلیل هم دارواښاد ،ده ېکي سو(تاویسا)او دونو( ویاری
 :ومخي داسي راوړ

ده اود سیستان دتاریخ په شهادت په څلورو ه زابلستان چي دلته زموږدبحث وړ سوژ
ت  د هلمندسیند له دلتاڅخه رعبا ېچي ټول ی ىد ىزرنګ اونیمروز(یادسو ،نومونو)سیستان،زابل

لیونونه کاله یي د  ېاوخړوبه کړ ېسیستان هواره اومسطح ځمکه جوړه کړهلمند او  دي چي می
لیونونه کاله یي دا دمرګ دښته دجنت په څ۴۷ده)  ېر ښیرازه ګرځولې(او می

لرغونو زمانو  لهتاریخ اوفولکور پرپاڼوتان،زابل،نیمروزاوزرنګ هغه سیمي دي چي دسده،سی
بادواوښیرازه سیموڅخه دي چي  را راهیسي اوتراسالم آ فغانستان له ډیرو  وروسته دوره کي دا

م(په نامه یاد اګدا  دزرنج، ېنډوالي چي نن یکاوهغه زړي اوارزښت ناکه  ېدېد)اسی
 چخنسور ګ کال،ښاراوپاچاماڼي ،دنادعلي دکن ېکالبست،ساروتار)=تاروسار(پشاوران،دغلغل

لنګي او دنصر چشتیه طریقي ته منسوب؟(نصر = )=چشت+ هار بورجک)+څلوربرجونه(اوپه چب
 شاهدي ورکوي.  ۍاي پرښیرازځددي  ېشتون لري چي هره یوه ی ۍسلګونه کالوي اوماڼ

 
 
 

(۴۲)里-吃年糕： )l i_ching(ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ(۴۳ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جی .سی no_ch (    )   (۴۱)ـ

ــ(۴۱)  (  cults and legends of ancientـcoyajee joehangirی )=ج.کویا ـمخ yiـ ـ ـ
)=  (    tung_ting-ــ(۴۴ژباړ)طا ری()  Iran and chicnaــ(۴۴)
 .۲۰ی،مخکی اثر،مخججی،سی،کویا(۴۰)
نډه پیژنده ،ژباړبشیر احمد (۴۴) یان،صدیقی خپرندیه ټولنه ،کال رډیرک اوبراین،دنړی دهیوادونول
اد احمدعلی کهزاد،غرغښت یاګرشاسپ ،مخکنی اثر،مخ(۴۴.)۲۴۴،مخ ۴۳۴۷.  .۴۰۲است
 

 نورهم سته....

 
 


