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فدامحمد نومیر

پټه خزانه په پټه خزانه کي
دا په ګوته او څرګنده ده  ،چي پټه خزانه د پښتو او پښتنو یوه قیمت بها لرغونې او تاریخي زیرمه ده .چي په ۱۱۴۱
ـ  ۱۱۴۲هجري ـ قمري کال د شاه حسین هوتک ابن حاجي میرویس خان هوتک د شاهي دربار دمنشي محممد هوتک
ابن محمد داود هوتک د څیړونو  ،پلټنو ،زپار او زحمت ګاللو په نتیجه کي تدوین او تکممیل سوی ده .داکتاب ( پټه
خزانه ) د پښتو او پښتنو تاریخي وجودي قدامت د  ۱۳۹هجري ـ قمري کال څخه سوونه سونه کلونه مخکي رسوي
 ،چي ددې کتبي لرغوني تاریخي سند او وثیقې څخه انکار او یا ورکي شک د لمرد وجودي واقعیت څخه انکاراو
سترګي پټول دي .اودا په ګوته کوي چي د پټي خزانې د منکرینو او شکاکینو په سترګو او غوږو باندي پریړي د
کیني  ،بغض  ،عناد  ،حسادت  ،ناپوهی او دښمني پردې غوړیدلي دي  ،او زړونه یي داسي الک او مهر سوي دي
چي هیڅ واقعیت نه سی منالی .
د تاریخ دعلم پوهانو اود تاریخ څیړني صالحیت لرونکو څښتنانو ته داهم جوته او د لمر تر سترګي روښانه ده  ،کله
چي یوو قوم په سونو سونو کلونه حکومتونه وچلوي ،دولتونه او حکومتونه تاسیس او تشکیل کړي  ،په سېمه کي
دختیځ او لوییځ په لور ستره امپراطوري وغځوي  .ایا د تاریخي واقیعیتونو د قضاوت په حکم به دا ناممکنه او
ناشونې وي  ،چي داسي یوو فاتح قوم دي تاریخي لرغونې ژبه لرغونی کلتور ،لرغونی تاریخ  ،لرغونی ادب  ....او
لرغونی ثقافت ونلري .
د تاریخي شواهدو ،اسنادو او وثایقو په رڼا کي پښتون او پښتون قوم په زرګونه زرګونه کلونه په کومه خاوره چي
اوس میشت او استوګن دی  ،میشت او استوګن وو ،میشت اواستوګن به وي  .دلته یي ستر ستر حکومتونه او دولتونه
تشکیل کړي دي  ،چي څرګندي بیلګي او مثالونه یي غوري  ،لودي  ،سوري  ،هوتکي او ابدالي حکومتونه او دولتونه
دي  .هند او فارس یي د شاه زلمو د اسونو تر سوو الندي وو .ولي هغوی چي د پښتون او پښتون قوم سره ذاټي
بغض  ،عناد  ،تعصب  ،کینه  ،حسد او دښمني په زړه کي پالي ددې ټولو تاریخي واقعیتونو سره سره د خپل جهل په
بنیاد انکار کوي  .او دخپل بخل اوحسادت د اور په لمبو کي هسې لکه اوسپنه خوټیږي او را خوټیږي  .او کله چي د
تاریخ په پاڼو کي د پښتون قوم د شاه ځلمو سر ښندني او شهکارۍ د سر په سترګو ولولي  ،نو لویه تبه ورباندي راسي
 ،ځکه نو په پرتو او هـذیان ویلو پیل وکړي .ځکه یي نو د خپل ابخلي ( ابخل ) طبیعت  ،عادت  ،اصلیت اوخصلت
په درلودلو سره په پښتون او پښتون قوم هغه څه نه لوریږي  ،کوم چي هللا سبحان وتعالی په دې سپیڅلي او غیور قوم
باندي لورولي دي.
اغیارو او غمازو ته دا واقعیت ښه څرګند او په ګوته دی  ،چي پښتون قوم د تاریخ په اوږدو کي د افغانستان د ژوندي
پاته کیدو او پایښت لپاره هرڅه بایللي دي  .چنګیزي  ،صفوي  ،مغولي ..... ،او انګریزي تاړاک یي هر څه له مینځه
وړي دي  .او څه چي د نیواکګرو له تاړاک څخه په کومو کنډوالو کي پاته سوي دي ،او کوم چي نن او سبا د
کنډوالوڅخه راوځي  ،د پښتون قوم قسم خوړلي دښمنان ورته د شک او تردید په سترګو ګوي  ،او هم دا دی چی په
عربي کي داسي افرادو ته (( ابخل الرجال في العلم )) او (( ابخل الرجال في التاریخ )) وایي .
ددي لپاره چي د اصل موضوع ( پـټـه خزانه په پـټه خزانه کي ) نه یم بهر سوی  ،خپل اصل مطلب  ،موضوع او
مدعا ته راګرځم  .نو که چیري په پوره دقت  ،غور او بیله تعصب څخه د شاه حسین هوتک د دربار د منشي ( محمد
هوتک ) او زموږ په الس کي موجود اثر ( پټه خزانه ) ته نظر واچول سي  ،دمحمد هوتک دعلم  ،پوهي  ،قلم ،
تودوا االمانات او علمي درایت شهکار د وارایه پکي ځلیږي  ،هغه ( محمد هوتک ) په پټه خزانه کي بله د قیمتي
جواهراتو خزانه خوندي ساتلې ده  ،چي پښتون  ،پښتون قوم  ،د تاریخ او لرغونو اثارو پوهانو ته یي په پټه خزانه
کي د یوې بلي خزانې درک لګولۍ دی .
اوهغه داچي ارواحښاد  ،جنت مکان محمد هوتک په پټه خزانه کي دداسي کتابونو یادونه کوي  ،کوم چي دده ( محمد
هوتک ) وړاندي او نه وروسته یي ذکراو یادونه سوې ده  .چي زه یي دلته د پتي خزانې د متن څخه یوو په یوو د
لوستونکو د پام اوتوجه لپاره راباسم:
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

۱ـ شیځ متي علیه رحمه  ،غوریاخیل سړبني صاحب د کتاب ( د خـدای مینه ) .
-۲شیخ کټه علیه رحمه  ،متي زی غوریاخیل صاحب د کتاب ( لرغوني پښتانه ) .
۳ـ محمد بن علي بستي علیه رحمه صاحب د کتاب ( تاریخ سوري ) .
۴ـ ښکارندوی علیه رحمه  ،صاحب تاریخ سوري وایی چي ښکارندوی د اشعارو کتاب درلودی  ،او کومه قصیده
چي د ښکارندوی په پټه خزانه کي لیدل کیږي  ،صاحب د تاریخ سوري د ښکارندوي علیه رحمه له کتاب څخه نقل کړې ده .

۵ـ شیخ المشایخ بستان بړیځ علیه رحمه  ،صاحب د کتاب ( بستان االولیا ) .
۶ـ کامران ابن سدوخان علیه رحمه  ،صاحب د کتاب ( کلید کامراني ) .
۷ـ خواجه نعمت هللا هروي نورزی علیه رحمه  ،صاحب د کتاب ( مخزن افغاني ) .
۹ـ محمد رسول کالتوال هوتک علیه رحمه  ،صاحب د کتاب ( بیاض ) .
۱۰ـ دوست محمد کاکړ علیه رحمه  ،صاحب د کتاب ( غرغښت نامه ) .
۱۱ـ خوشحال خان خټک علیه رحمه  ،صاحب د اشعارو ددیوان  ،د هدایه پښتو ژباړن او هم صاحب د ګڼ شمیر
تالیفاتو چي نن ورځ په هر کتابتون کي موندل کیدای سي .
۱۲ـ زرغون خان نورزی علیه رحمه د نوزاد  ،صاحب د کتاب ( ساقي نامه ) په مثنوي .
۱۳ـ بابړخان علیه رحمه د دوست محمد کاکړ علیه رحمه پالر  ،صاحب د کتاب ( تـذ کره غرغښت ) .
 -۱۴عـبـدالرحمن بابا علیه رحمه  ،صاحب د اشعارو د دیوان چي د هیواد ( افغانستان ) دننه او دافغانستان څخه بهر
هر چیري موندل کیږي  ،داسي پښتون به وه نه موندل سي  ،چي د عبدالرحمن بابا د اشعارو دیوان په کور کي ونلري.

۱۵ـ شیخ محمد صالح علیه رحمه  ،صاحب د اشعارو د کتاب ( تحفه صالح ) .
۱۶ـ افضل العلما مال یارمحمد هوتک علیه رحمه  ،د شاه حسین هوتک استاد  ،صاحب د کتاب په فقه کي ( مسایل
ارکان خمسه ) .
۱۷ـ شاه حسین هوتک علیه رحمه  ،صاحپ د پټي خزانې ( محمد هوتک ) لیکي  :چي پادشاه ظل هللا شاه حسیڼ
هوتک د اشعارو دیوان درلود  ،متاسفانه چي د دیوان د نوم ذکر یی نه دی سوی .
۱۸ـ امام جامع کندهار مالمحمد یونس توخي علیه رحمه  ،صاحب د کتاب ( جامع فرایض ) .
۱۹ـ مال زعفران ترکی علیه رحمه  ،په حکمت  ،ریاضي او طپ کي صاحب د کتاب دی ( ګلدسته زعفراني ).
۲۰ـ عبدالقادرخټک علیه رحمه  ،د خوشحال خټک زوی دی  .صاحب د زیات شمیر کتابونو د تالیف دی  ،د اشعارو
دیوان لري  .د پټي خزاني صاحب ( محمد هوتک علیه رحمه ) د عبدالقادرخان خټک علیه رحمه په برخه کي لیکي
 :چي عبدالقادرخان خټک صاحب د دې کتابونو ( نصحت نامه )  ( ،حدیقه خټک )  ( ،په پښتود اشعارو د دیوان )
دی  .او د شیخ مصلح الدین سعدي ګلستان یي په پښتو ژباړلی دی.
 ۲۱ـ مال پیرمحمد هوتک علیه رحمه  ،صاحب د کتاب ( افضل الطرایق ) او ( القرایض في ردالروافض ) .
۲۲ـ بابوجان بابی علیه رحمه  ،صاحب د کتاب ( قصص العاشقین ) .
۲۳ـ ریدی خان مهمند علیه رحمه صاحب د کتاب ( محمود نامه )  ،چي په دې کتاب کي د ګرکین خان ګرجي د وژلو
او د اصفهان د فتوحاتو نقلونه ټول بکښي سته .
۲۴ـ مال محمد عادل بړیڅ علیه رحمه  ،صاحب د کتاب ( محاسن الصلوه ) .
۲۵ـ مال محمد فاضل علیه رحمه د مال محمد عادل بړیڅ علیه رحمه پالر  ،صاحب ( روضه رباني ) -۲۶ .
مالمحمد حافظ بارکزی علیه رحمه  ،صاحب د کتاب ( تحفه واعظ ) .
۲۷ـ مال نورمحمد غلجی علیه رحمه  ،په غلجو کي توخی دی  .صاحب د کتاب ( نافع مسلمین ) .
۲۸ـ محمد هوتک علیه رحمه  ،صاحب د کتاب ( خالصه الفصاحه )  ( ،خالصه الطب ) اودا په الس کي دجواهراتو
څخه ماالمال ( پټه خزانه ) .
۲۹ـ شیخ امام الدین خلیل غوریاخیل علیه رحمه  ،صاحب د کتاب ( اولیاي افغان ) .
۳۰ـ زرغونه علیه رحمه د مال دین محمد کاکړ لور  ،صاحبه د کتاب ( بوستان د پښتو )  .د شیخ مصلح الدین سعدي
علیه رحمه د بوستان  ،ژباړه په پښتو نظم باندي .
د یادولو وړ ده چي په پټه خزانه کي د څلورڅلویښتو نارینه و شاعرانو د خزانې د کاتب په شمول او د شپږ تنو
بیبیانو شاعرانو د ژوند حاالت د هغوی د شعر د نمونې سره ذکر سوي دي  ،چي هر یوو یي ځانته ځانګړي د اشعارو
دیوان لري  ،او ځني یي د اشعارو ددیوان په څنګ څنګ کي نور تصنیفات هم لري  ،کوم چي پورته ما د پټي خزانې
د متن څخه را ایستلي دي  ،که چیري زما عاجز بنده څخه دا د قیمتی جواهراتو د خزانې په برخه کي کومه تیروتنه
سوې وي  ،د لوستونکو او پوهانو مي هیله ده چي زما د سهوي او تیروتني بخښنه راته وکړي .
و من هللا التوفیق

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

