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محمد صدیق روهي

د پټې خزانې ارزښتونه
لیکوال :ارواښاد کاندید اکادمیسین محمد صدیق روهي
د «ادبي تحلیلونه» له کتاب څخه
د کتاب سره پیژندګولي:
«پټه خزانه» د پښتو ادبیاتو په هسک کې یو ځالنده لمر دی چې یو شمېر ادبي شخصیتونه یې د
نومورکۍ له تروږمۍ څخه را وایستل او نړیوالو ته یې وروپیژندل.
«پټه خزانه» د پښتني ثقافت د غوره ارزښتونو هینداره ده .په دې ارزښتناک اثر کې نه یوازې د پښتو
ادب نومیالي استازي معرفي شوي دي ،بلکی د پښتو ژبې لغوي پانګه ،تاریخي اتالن ،ادبي ذخیرې،
اولسي ویاړنې ،او کلتوري ارزښتونه هم پکښې منعکس شوي دي .د دې اثر اهمیت له دې څخه
څرګندیږي چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې دغه کتاب څلور ځله چاپ شوی دی او دا زمونږ په مطبوعاتو
کې ساری نه لري.
«پټه خزانه» د ژبنیو ،ادبي ،تاریخي ،او کلتوري ارزښتونو خزانه ده ،لکه د کتاب له سریزې څخه چې
څرګندیږي د «پټه خزانې» لیکنه د ( )۱۱۴۱هـ ق د جمادي الثاني د میاشتې په شپاړسمه د جمعې په
ورځ پیل شوې ده او د کتاب په پای کې عبارت راښیي چې د ( )۱۱۴۲هـ ق کال د شوال د میاشتې په
څلرویشتمه د جمعې په ورځ پای ته رسیدلې ده .له قرینې څخه ښکاري چې مولف متعارف نوم به
«محمد خان» و ځکه له یوې خوا یې پالر او نیکه داود خان او قادر خان نومیږي او له بلې خوا د
کتاب د متن په اساس ،د هغه وخت د اشخاصو نومونه معموالً له دوو مستقلو نومونو څخه ترکیب شوي
دي ،لکه د ده د معاصرینو دا نومونه :بهادر خان ،محمد صدیق ،پیر محمد ،غیاث خان ،ریدی خان،
محمد ایاز ،سیدال خان (ناصر) ،او داسې نور .ښایي چې ده به د تواضع له مخې خپل نامه څخه د(خان)
کلمه لیرې کړي وي .په هر صورت ،دا یو حدس دی چې پر قراینو باندې بنا شوی دی ،ښایي سم نه
وي« .پټه خزانه» د شاه حسین هوتک په دوره کې لیکل شوې ده او داسې ښکاریږي چې د دغه واکمن
په دوره کې د پښتني فرهنګ د غني کولو د پاره یو آګاهانه جنبش پیل شوی و .د «پټه خزانې» له
لوستلو څخه هر چا ته په آسانۍ سره دا واقعیت ورڅرګندیږي چې د پښتنو ثقافت ځانته مستقله ریښه
لري ،د تاریخ په بیال بیلو پړاوونو کې یې خپل اصلي ماهیت ساتلی دی او د لرغوني آریایانو ارزښتونه
یې په ځان کې ساتلي دي .په «پټه خزانه» کې سر تر پایه د یوه کهول د غړو تر مینځ د مینې او
صمیمیت زمزمې اوریدل کیږي :مینه ،لورینه ،مرسته ،مالتړ ،قومي غرور ،غونډې ،ناستې والړې،
درانده خویونه ،مهذبه وینا ،دوستي ،له ځانه تیریدنه او داسې نور ارزښتونه د کتاب مرکزي هسته ګڼل
کیږي.
په الندې کرښو کې به د «پټه خزانې» د ارزښتونو مختلف اړخونه وڅیړل شي:

د پاڼو شمیره :له  1تر10
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

میتودیک ارزښتونه:
په اکثرو لرغونو تالیفاتو کې د کتاب د لیکلو انګیزه یا علت ،د محتویاتو یا د موضوع ماهیت ،او کله
کله نتیجه په سریزه کې ښودل کیږي .د لیکوال د افادې قدرت ،د بیان د انسجام ،او منطقي تسلسل له
سریزې څخه په ښه ډول څرګندیږي .د پټې خزانې مولف د یوې دقیقې د سریزې د لیکلو ټول ضروري
شرایط په پوره بالغت او مهارت تر سره کړي دي .څرنګه چې پټه خزانه یو ادبي اثر دی او له ادب
او وینا سره سر و کار لري نو په سریزه کې د وینا او ادبي کالم پر اهمیت باندې مدللې او منسجمې
خبرې شوې دي .محمد هوتک د پټې خزانې سریزه په دغسې خوږو او متناسبو الفاظو پیل کړي ده:
«حمد و ثنا ده هغه خدای ته چې انسان یې په ژبه او بیان لوړ کا او تمیز یې ورکا له نورو حیوانانو په
نطق او وینا سره او خپل کالم پاک یې نازل کا په افصح بیان سره چې هغه معجز او ابلغ دی له کالم
د ټولو بلغا او فصحا سپاس دی هغه خاوند لره چې له ده نسته بل خاوند او نه بل بادار د وګړیو .څښتن
دی چې انسانان په خوږو خبرو پالی او د هرې بلیغې وینا ملهم دی».
د محمد دغه سریزه یو ادبي شهکار ګڼل کیږي .دلته د الفاظو مرغلرې د (بیان) په زرین مزي کې پېیل
شوې دي او د وینا پر محور باندې راتاویږي ،اما په عین زمان کې پخپله (وینا) د څښتن تعالی د ستر
قدرت مظهر دی او د هغه ذات د فیض له منبع څخه نشآت کوي*.
پس له حمد و نعت څخه محمد هوتک بیرته (وینا) ته راګرځي او داسې وایي:
«اما بعد .په دې پوه سه چې وینا د انسان غوره خاصه ده او د نطق تاج هغه د کرمنا تاج دی چې خالق
تعالی د آدم پر سر نسکور کړ او په هره زمانه کې خدای تعالی په انسانانو کې غوره شاعران او د وینا
خاوندان پیدا کړل چې الشعراء تال میذا الرحمن وګڼل سول او د دوی ویناوې هر کله داسې خوږې دي
چې د انسان زړه انشراح به مومي او د خوږو زړو مرهم وي».
په دې پورته عبارت کې (د کر منا تاج) د نطق په تاج باندې تعبیر شوی دی او د وینا خاوندان هم د
دغه تاج باالستحقاقه وارثان دي .نو له دغه منطقي قضیو څخه طبعا دا نتیجه الس ته راځي چې شاعران
او د بلیغې وینا خاوندان باید (تالمیذ الرحمن) او د مخلوقاتو اشرف او اکرم وي او ولې به نه وي ځکه
چې د هرې بلیغې وینا الهام بښونکی پخپله هغه ذات دی چې د ده کالم ابلغ او معجز دی له کالمه د
ټولو فصحاو او بلغاو څخه** .
د سریزې په همدې عبارت کې محمد هوتک شعر هم تعریف کړی دی .د ده په نظر ،شعر هغه خوږه
وینا ده چې د انسان زړه انشراح په مومي او خوږو زړونو مرهم وي .یا په بله ژبه ،شعر هم د انبساط
او فرحت وسیله ده او هم د تسکین عالج وسیله ،شعر هم د خوند د پاره دی او هم د ژوند د پاره*** .
محمد د وینا او شعر د اهمیت له بیانولو وروسته د پټې خزانې د لیکلو انګیزه شرح کوي او داسې وایي:
« زه چې محمد هوتک یم او په اصل پښتون په قندهار کی اوسم له ډیره ده چی په ویلو د داسی وینا
بخت یم او د شپی او ورځی می دغه کار دی او دا ډیر وقتونه تیر سول چی ما غوښته چی زه د پښتنو
شاعرانو تذکره وکاږم او د دوی احوال سره راټول کاندم مګر زمانی ما ته فراغ نه راکا او دا هیله می
په زړه کې وچه سوه ځکه چی پر قندهار د ظلم او جفا تورتم پروت و او هیچا آرام نه درلود او نه
فراغ .ګاهی به مغولو چپاوونه کړل او ګاهی به د ګرګین د ستم سوران و اوس چې حق تعالی موږ
خالص کړو له هغو ظلمونو څخه او فارغ سو زړونه زموږ او زموږ ملک حاجی میرخان علیه الرحمه
دوی له قندهاره ویاسته او پښتانه یې د دوی له جوره آزاد کړل او قلم مې را واخیست» ....
د محمد هوتک د سریزې ستره ښیګڼه دا ده چې فکري او منطقي تسلسل پکښې لیدل کیږي تصنع،
تکلف ،او زواید پکښې نشته او د مسجعو او مکررو فقرو او مترادفاتو نښې د هغه وخت د لیکنو په
تناسب پکښې لږې دي .لنډه یې دا چې د سریزې سبک خوږ ،روان ،او محاورې ته نسبتا ً نږدې دی
یوازې د تقدیم او تاخیر په لحاظ د نورو ژبو تر اغیزې الندې راغلی دی ،لکه په دې عباراتو کې :او
تمیز یې ورکاله نورو حیواناتو په نطق او وینا سره او فارغ سوه زړونه زموږ او زموږ ملک ،نو یی

د پاڼو شمیره :له  2تر10
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

زه وغوښتم خپل دربار ته ،او داسې نور ...په عمومي ډول ،د کتاب مضمون او شکل یو له بل سره
سمون خوري او د شکلیاتو برخه یې د هغه وخت لیکنو په تناسب ډیره موزونه او معقوله ده.
د پټې خزانې یو لوی مزیت دا دی چې مضمون او شکل دواړه د پښتني ثقافت په رنګ رنګیدلي دي او
تقلیدي اړخ یې د اصلي اړخ تابع دی.
لنډه یې دا چې په سریزه کې د کتاب د لیکلو هدف ،انګیزه ،او موضوع په ښه توګه بیان شوي دي
سربیره پر دې ،د موضوعاتو تصنیف او تبویب هم پر علمي موازینو برابر دی .د کتاب لومړۍ برخه
پخوانو شاعرانو ته وقف شوې ده ،دوهمه برخه یې د معاصرو شاعرانو احوال بیانوي او په دریمه
برخه کې یې ښځې شاعرانې معرفي شوې دي.
د «پټې خزانې» یو بل میتودیک ارزښت دا دی چې د بیوګرافي اصلي ارکان یې په نظر کې نیولي
دي .تر کومه ځایه یې چې وسه رسیدلې ده د شاعر د اوسیدو ځای ،د ژوند تاریخ او حاالت ،قومیت د
شخصیت غوره اوصاف او د معلوماتو ماخذونه (کتاب یا روایت) یې په نښه کړي دي .البته د تذکرې
لیکلو د معیارونو له مخې یوه ټکي ته ګوته نیول کیدی شي او هغه دا چې د شاعرانو بیوګرافي په
کرونولوجیک اساس نه ده ترتیب شوې .د مثال په توګه ،بابا هوتک چې تر ټولو مخکې معرفي شوی
دی په اوومه هجري پیړۍ کې دنیا ته راغلی دی په داسې حال کې چې امیر کروړ په دوهمه هجري
پیړۍ کې ژوند کاوه او په ( )۱۳۹هـ ق کې امارت ته رسیدلی دی .په همدې ډول نور مثالونه هم ډیر
دي .کوم څیړونکي چې غواړي د پټې خزانې له مخه د پښتو شعر تطور او تحول مطالعه کړي باید
کرونولوجیک لست یې پخپله تنظیم کړي.
د پټې خزانې پټې خزانې یو بل میتودیک ارزښت دا دی چې د کتاب کرکټرونه نورمال انسانان دي.
د دوی په کړو وړو کې مبالغې نه لیدل کیږي .البته د دوو یا درو تنو قهرمانانو په باره کې مبالغه شوې
ده خو دا د محمد هوتک خپل نظر نه دی او هر ځای یې د (نقل کا) عبارت ورسره راوړی دی .دا
مبالغه یو ځلې د امیر کروړ په برخه کې راغلې ده چې وایي په یوه تن به له سلو جنګاور سره جنګیدئ
او بل ځای د نور بابا په برخه کې چې په ګوښي ځان یې له خپلې کال څخه د یوې ډلې مغوالنو په مقابل
کې دفاع وکړه .په هر صورت ،دغه ډول مبالغې دومره عادي او طبیعي ښکاري چې حتی په اوسنیو
کیسو او فلمونو کې یې ډیرې زیاتې نمونې لیدلی شو .سره له دې ،محمد هوتک احتیاط له السه نه دی
ورکړی او په داسې مواردو کې د «نقل کا» له فقرې څخه استفاده کوي.
ځینې کسان د پټې خزانې ماخدونو ته ګوتې نیسي او وایي چې دغه ماخذونه چیرې دي؟ دا البته داسې
موضوع ده چې ځانته جال څیړنه غواړي خو دلته دومره یادونه کافي ده چې ځینې ماخذونه به ښایي
چې له مینځه تللي وي او ځینې نور یې ښایي وموندل شي .په روانه پیړۍ کې د پښتو ژبې داسې نادر
کتابونه وموندل شول چې پخوایي خلک فقط له نامه سره آشنا وو .د پیر روښان «خیر البیان» د لویدیځ
آلمان په یوه کتابخانه کې وموندل شو .په دې نږدې وختونو کې به د خوشحال خان ځینې نوي آثار له
چاپه راووزي .حتی د شیخ ملي د دفتر او په پټې خزانه کې د ځینو یادوو شوو کتابو د پیدا کیدو خبرې
هم په دې ورځو کې اوریدل کیږي .څرنګه چې دغه موضوع ځانته جال څیړنه غواړي نو له تفصیل
څخه یې ډډه کوم .تر کوم ځایه چې په پټه خزانه پورې اړه لري دا یو مستند او معتبر کتاب دی او په
هر ځای کې پر خپلو ماخذونو یا روایاتو حواله ورکوي.
لیکدودي (امالیي) ارزښت:
پټه خزانه د لیکدود له مخې یو ممتاز اثر دی .البته په یقیني توګه نشو ویلی چې نور محمد خروټي به
کټ مټ د محمد هوتک لیکدود را اخیستی وي او بیا به محمد عباس کاسي هماغه لیکدود د امانت په
توګه ساتلی وي خو دومره حدس وهلی شو چې تر ډیره ځایه پورې به د اصلي متن لیکدود اقتباس شوی
وي .د پټې خزانې وروستۍ نسخه چې په ( )۱۳۵۴لمریز هجري کال کې د اطالعاتو او کلتور د وزارت
له خوا په آفسیټي ډول چاپ شوې ده ،د پښتو ژبې له اوسني معیاري لیکدود سره پوره ورته والی لري.
کوم لوستونکي چې له اوسني لیکدود سره آشنا وي د پټې خزانې په لوستلو کې له خنډونو او مشکالتو
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سره نه مخامخ کیږي .په پټه خزانه کې د اوسني (یې) په ځای یوازې (ی) لیکله کیږي لکه په دې
عبارت کې« :ځکه ی نو کروړ باله چه معنی ی ده کلک او سخت»...
د (په) کلمه په اکثرو ځایو کې له نورو کلمو سره ګډه لیکل شوې ده لکه :پغور او بالشتان او بست کې
(په غور  ،)...پاصل (په اصل) ،پخوږو خبرو پالی (په خوږو خبرو پالي) ،او داسې نور .په ځینو نورو
مواردو کې (په) جال لیکل شوې ده ،لکه :په دی پوه سی ،انشراح به مومی ،په دغه کتاب  ...خو
عمومي تمایل دا دی چې (په) له نورو کلمو سره یوځای ولیکله شي .په همدې ترتیب په ځینو نور کلمو
کې د ترکیب خوا ته تمایل لیدل کیږي  ،لکه:
تخو (ته خو) ،تی (ته یې) ( ،)۱نو (نه و) او نور.
د پښتو په لرغونو متونو او په تیره د اشعارو په دیوانونو کې د (ه) په ځای د زور وراچول او یا د (ه)
حذفول یو تامل غوندې راغلی دی خو په پټه خزانه کې معموالً (ه) لیکله کیږي او په ډیرو لږو ځایونو
کې غورځېدلې ده چې یو څو مثاله یې :دا دي:
«لډیر ده چه په ویلو د داسی وینا بخت یم» دلته د (ر) په سر یو زور لیکل شوی دی ،السون (السو
نه) ،درهمون (د رهمونه) او داسې نور.
اما وروستني دوه مثالونه له شعرونو څخه راوړل شوي دي او زیات احتمال دا دی چې محمد هوتک
به خپل عندي ذوق د تردیف د عنعني تابع کړی وي .په عمومي ډول ،د پټې خزانې لیکدود په دې ټاکلی
مورد کې له اوسنی بڼې سره سمون خوري ،دا هم باید وویل شي چې تر اوسه پورې مونږ پخپله هم
ټول لیکدودي پرابلمونه نه دي حل کړي ،کله کله چې نسبي یووالي ته نږدې شو بیرته ګډوډي پکې راشي.

لغوي ارزښت:
پټې خزانې یو شمېر نږه او ارکایک لغتونه خوندي کړي دي چې ځینو یې لیکني ادب او ژورنالستي
خپرونو ته هم الره موندلې ده ،لکه :اتل (قهرمان) ،پرتمین (مجلل) ،ښکارندوی (نماینده ،مظهر)،
ویاړنه (فخریه ،حماسه) ،هسک (آسمان) ،سوب (حاضر) ،سوبه (فتحه او ظفر) ،ایواد (چې د هېواد په
بڼه لیکل کیږي ـ وطن) ،یون (تګ) ،غبرګون (جواب) ،څلوریزه (رباعي) ،ښکال (حسن او ښایست)،
ځری (قاصد) ،دریځ (منبر ،اوس زیاتره د موقف په معنا استعمالیږي) ،بولـله (قصیده) ،برم (شان او
شوکت) ،پالز (تخت) ،مړینه (مرګ ،وفات) ،ویرنه (مرثیه) ،ښکلل (آراستن و پیراستن) ،چوڼی (بلبل)،
نیلی (آس) ،جګړن (جنګاور) ،پرتم (جالل) ،څپان (مواج) ،ختیځ (شرق ،خاور) ،لویدیځ (غرب،
باختر) ،یرغلګر (متجاوز) ،وګړي (خلک ،مردم) ،رپی (بیرق) ،ګروه (عقیده) ،تورن (متهم) ،لرغون
(قدیم ،باستان) او داسې نور.
د پټې خزانې یو شمیر شعرونه تقریبا ً په بوبه (خالصه) پښتو ویل شوي دي او په هغو کې د پردیو او
دخیلو کلمو اغیزه نشته یا ډیره لږه ده ،لکه د امیر کروړ ویاړنه ،د بابا هوتک سندره ،د ملکیار سندره
د اسماعیل نیکه نارې ،د خرښبون غبرګون ،د شیخ متی مناجات ،د شیخ اسعد ساندې ،د ښکارندوی
بولـله او داسې نور  .د دې شعرونو لغتونه اوس د پښتو ژبې ویي پانګه ګڼل کیږي چې ځینې ویي یې
بیرته ژوندۍ شوې دي او پاتې یې د ارکایک لغتونو په بڼه ثبت شوي دي.
د پټې خزانې د ځینو شاعرانو نومونه هم پښتو دي ،لکه کروړ (چې کلک او سخت ته وایي) ،خرښبون،
متی (په ملینه ی ،د خوست په لهجه کې هغه چا ته ویل کیږي چې په منډی کې ډیر تیز وي او څوک
یې نشي نیولی) او ځینې نور .برسیره پر دې ،دا هم د یادونې وړ ده چې په پټه خزانه کې د ځینو
ماخذونو نومونه هم په پښتو دي ،لکه :د خدای مینه د سالو وږمه ،او لرغوني پښتانه.
ادبي ارزښت:
د پټې خزانې ادبي ارزښت دوه اړخه لري :یو د شعرونو او بل پخپله د کتاب د نثر ارزښت .لومړی به
د اشعارو خزانه وګورو او خصوصیات به یې ښکاره کړو.
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الف :د پټې خزانې اکثر شعرونه د پښتنو د ټولنیز ژوند او طبیعي چاپېلاير اصلي څیره انځوروي او
داسې ښکاري چې د لرغونو آریایانو د سندرو او بوللو روحیه به د پیړیو په اوږدو کې د پټې خزانې د
ماخذونو تر دورې پورې رارسیدلي وي ،د پښتو لرغوني شعرونه د مضمون او شکل له مخې د نورو
ژبو د ادب تر اغیزې نه دي راغلي ،بلکه د پخوانیو آریایانو د ادب له ریښې څخه خړوب شوي دي.
د مثال په توګه ،د امیر کروړ ،بابا هوتک ،ملکیار ،خرښبون ،اسماعیل نیکه ،او شیخ تیمن شعرونه د
مضمون له حیثه غنایي (لیریک) او د شکل له نظره ځانته بحور او اوزان لري چې د عربي او دري
له شعرونو سره د پرتلنې وړ نه دي او له بیلې سټې څخه راوتلي دي .د پښتو لومړی شعر چې د پټې
خزانې په استناد زمونږ الس ته راغلی دی هغه د امیر کروړ شعر دی چې په دوهمه هجري پیړۍ
پورې اړه لري .د دې شعر له پوخوالي څخه مالومیږي چې له اسالم نه په مخکې زمانه کې هم پښتو
ژبه د شعر او ادب له پلوه بډایه او شتمنه وه او ځانته مخصوص بحور او اوزان به یې درلودل .د
سلیمان ماکو (تذکرة االولیا) هم دا خبره اثبات رسوي چې د اوسني پښتو په کالسیکه دوره کې پښتو
ژبې ځانته خپلواکه ادبي الره درلوده او د پښتو شعرونو د نورو ژبو تر اغیزې الندې نه وو راغلي.
د (بیټ نیکه) دا شعر:
دلته دي د غــــــرو لمنې
دا وګړي ډیر کړې خدایه!

زموږ کیږدۍ دي پکښی پلنې
لــــویه خدایــــه ،لویـه خدایه!

د(ریګ ویدا) له مناجاتو سره د موضوع له حیثه ډیر نږدیوالی لري .د (ریګ ویدا) په اووم باب ،شپږم
فصل ،او شپږمه اوومه فقره کې داسې مناجات راغلي دي« :لوی څښتن د ژوند بخښونکی او مالک
الملک دی ،خلکو ته نجیبې کورنۍ وربخښي .ای خدایه ،مونږ هم ستا بنده ګان یو ،بې اوالده مو مه
مړه کوه!» ()۲
ب :د پټې خزانې د لومړۍ خزانې شعرونه ساده ،روان ،او غالبا ً د ژوند له ورځنیو چارو او اړتیاوو
سره تړلي دي .په دوهمه خزانه کې د تفنن برخه هم پسې زیاته شوې ده او په دریمه خزانه کې چې
ښځې شاعرانې معرفي شوې دي زیاتره د دیني احکامو ،پند او حکمت خبرې راغلي دي.
د لومړۍ خزانې ډیر ښکلي شعرونه هغه دي چې شیخ متی ،شیخ اسعد سوري ،ښکارندوی ،او زرغون
خان نورزي ویلي دي .د شیخ متی په شعر کې د وحدة الشهود فلسفه د طبیعت په هینداره کې منعکسه
شوې ده )۳( .په دې شعر کې د طبیعت ښکال په زړه وړونکو الفاظو او خوږو تشبیهاتو کې افاده شوې
ده .د شیخ متی شعر د مضمون په لحاظ د مولینا جالل الدین بلخی د (بشنو از نی چون حکایت میکند)
له عرفاني مشرب سره شباهت لري خو د ویلو طرز او سبکونو یې یو شانته نه دي .د شیخ متی ښکلی
او زړه وړونکی شعر پر انګریزي ژبه هم ژباړل شوی دی او د نړیوالو شعرونو په کتار کې دریدلی
دی .د زرغون خان د ساقي نامې شعرونه هم د پښتو له خورا ښو شعرونو څخه شمیرل کیږي .په دې
شعر کې د ساقي د تشویق د پاره هیجاني صحنه انځور شوې ده .د دې شعر یوه غټه ښیګڼه دا ده چې
هیڅ ډول
زاید او له موضوع نه د باندې لفظ پکښې نه لیدل کیږي ،هره کلمه ،هره مصرع او هر بیت ،لکه د
مرمرینې مجسمې غړی په خپل ځای کې واقع شوی دی .که څوک وغواړي چې له دې شعر څخه څو
بیتونه انتخاب کړي نو دا به مشکل کار وي ځکه چې ټول بیتونه یې د انتخابیدو حق لري.
په لومړۍ خزانه کې د خوشحال خان خټک او رحمان بابا ،په شان نامتو شاعرانو شعرونه هم راغلي
دي چې له تعریف څخه بې نیازه دي .په دې خزانه کې د موضوعاتو تنوع دا را ښیي چې پښتو شعر
یوازې تغزل ته نه دی وقف شوی ،بلکه په هغه کې د ژوند هر ډول پېښې منعکسې شوي دي.
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دوهم د پټې خزانې نثر:
که چیرې د پټې خزانې نثر د هغه وخت د ادبي چاپیلاير په هینداره کې وګورو ویلی شو چې د دې کتاب
نثر ډیر روان ،خوږې محاورې ته نږدې او فصیح دی .د پټې خزانې سبک نه یوازې د روښاني سبک
څخه په مراتبو بهتر دی ،بلکه د خټکو د مکتب په نسبت هم ځینې ښیګڼې لري .د محمد هوتک په نثر
کې تکلف ،تکرار ،سجع ،تعقید ،ابهام او غرابت نه لیدل کیږي .د محمد هوتک د نثر یو لوی صفت دا
دی چې واقعا ً د خلکو ژبه او د ورځنۍ ژبې محاوره استعمالوي ،او دا یو داسې صفت دی چې حتی د
نن ورځې اکثره لیکنې (د دې مقالې په ګډون) هم له هغه نه بې برخې دي .د ده په وینا کې البته کله کله
وړاندې والی او وروسته والی راځي خو ښایي چې د هغه وخت د عالمانو ادیبانو په ژبه کې به تقدیم
او تاخیر یو څه عمومیت درلود او قباحت به نه ګڼل کیده .د دې د پاره چې د محمد هوتک د نثر قوت
څرګند شي یوه کوچنۍ نمونه را اخلو چې په هغه کې یې یوه علمي موضوع په ډیره سادګۍ شرح کړې
ده .که څه هم ژبه یې خالصه نه ده ،خو د موضوع حق پکښې په ښه توګه ادا شوی دی:
« په تحفه صالح کې راوړی چې شیخ به خپلو مریدان ته هدایت کا او وعظونه او د سوالونو ځوابونه به
یی ویل او د تصوف مشکالت به یې حل کول .یوه ورځ سوال ځنې وسو چې «پس ترا هر لحظه مرګی
رجعتی است؟ مصطفی فرمود دنیا ساعتی است ».څه مقصد لري؟ زموږ مرګ و رجعت کله دایم او
مستمر وي؟ او که دا مرګ و رجعت دایم او مستمر وي نو به حیات بعد الممات متعدد سی او د تناسخیانو
عقدیه به سی .هغه عارف ربانی هسی جواب ورکا چې ذات ماسوا دی له بدنه .ذات دایما ً ثابت دی او
بدن متحلل دی نبي چې وایي :انت انت الببدنک فان بدنک فی التحلیل و لیس عندک منه خبر فانت ورا
هذه اال شیا.
دغه مرګ و رجعت بدنی دی نه ذاتی ،او هر کله چې تحلل وموند سابقه ذراتونو یې پر ځای دریږي
الحقه ذرات .او همدغه تجدد دی چې د دنیا عدم تحقق ثابتوي او هغه چې مصطفی علیه السالم وویل:
(الدنیا ساعة) رشتیا کوی».
دا د یوې پیچلي علمي موضوع په باره کې د محمد هوتک د نثر نمونه وه .اوس به یې په ادبي برخه
کې هم یوه ډیره وړه نمونه راواخلو .د مال محمد صدیق پوپلزي په باره کې وایي:
« عشقي ځوان دی او زړه یې له السه ایستلی او په خپل محبوب پسې ژاړي ،زاري کا ،ګریاني کا،
دردمن زړه لري او سترګې د اوښکو ډکې لري مینې هسې په اور سوی دی چې له کوره کلي ورک
وي ،سوزناکې بدلې لولي .او کله چې د دردمندانو په ډله کښیني مجلس ژړوي او غمجن زړونه په خپلو
نارو ـ غلبلو سوزي .زمانه د ده پر ځوانۍ افسوسونه کا او عشق یې جنون ته رسیدلی دی .بالبداهه
اشعار وایي او د زړه درد په سوده کوي.».
تاریخي ارزښت:
له پټې خزانې څخه ښایسته زیات تاریخي معلومات هم تر السه شوي دي .د مثال په توګه ،د پټې خزانې
په استناد ویلی شو چې په غور کې پښتنو امیرانو واکمني کوله .برسیره پر دې چې امیر کروړ پخپله
شاعر و د غوریانو په دربارونو کې پښتانه شاعران پالل کیدل چې شیخ اسعد سوري او ښکارندوی یې
غوره استازي دي.
په غور کې ډیر امیران وو چې د هغو له جملې څخه د امیر کروړ نوم په تاریخونو کې نه و ښکاره.
همدارنګه په پټه خزانه کې د پښتنو د مشهورو نیکونو شجرې او له پردیو یرغلګرو سره د هغو د مقابلې
په باب هم ډیر معلومات تر السه شوي دي.
پټه خزانه د هوتکیانو د تاریخ په باره کې ثقه او نوي معلومات وړاندې کوی .په تیره د شاه حسین
هوتکي د دربار د شاعرانو ،عالمانو او د هغه وخت دعلمي آثارو په برخه کې پټې خزانې ډیرتیاره او
پټ ګوټونه روښانه کړي دي .له پټې خزانې څخه د ځینو قبیلو د ژوند او د هغو د لیږدیدنو په باره کې
هم ځینې معلومات الس ته راغلي دي.
د پاڼو شمیره :له  6تر10
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

له همدې کتاب څخه د پښتنو د معاشرت طرز ،د ښوونې او روزنې نصاب ،فرهنګي منابعاو ثقافتي
ارزښتونه هم په ښه توګه استنباط کیدی شي .پټه خزانه دا واقعیت راسپړي چې د غوریانو ،لودیانواو
هوتکیانو په دربارنو کې پښتو ادب ته هم پاملرنه کیده او د دغو کورنیو ځینو واکمنانو ،لکه امیر کروړ،
سلطان بهلول لودیاو شاه حسین هوتک پخپله هم پښتو شعرونه ویلي دي .له پټې خزانې څخه دا خبره
هم څرګندیږي چې پښتنو ښځو هم زمونږ په فرهنګي مواریثو کې ستره ونډه اخیستې ده .دا د مورخینو
دنده ده چې د پټې خزانې ټول تاریخي اسناد په جال توګه وڅیړي او د پښتنو د تاریخ په روښانه کولو
کې ترې استفاده وکړي.
کلتوري ارزښت:
لکه مخکې مو چې وویل پټه خزانه د شاه حسین هوتکي د واکمنۍ په دوره کې او د هغه په تشویق لیکل
شوې ده .د شاه حسین پالر ـ حاجي میرویس خان  -د صفویانو له منګولو څخه خپله خاوره آزاده کړې
وه او د افغانستان د بشپړې خپلواکۍ او ملي دولت د جوړیدو د پاره ک ،لکه مبارزه روانه وه.
د دغو تالښونو په ترڅ کې د فرهنګي او کلتوري اصالت د خوندي کولو د پاره آګاهانه او شعوري
مبارزه پیل شوې وه چې مرکز یې پخپله د شاه حسین هوتک دربار و .شاه محمود او شاه حسین دوه
وروڼه وو چې لومړي تورې ته الس اچولی و او دوهم قلم ته پاملرنه کړې وه .د شاه حسین هوتکي د
خدمتونو په باره کې ویلی شو:
«خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود ».محمد هوتک د پټې خزانې مولف په دوهمه او دریمه خزانه
کې دا څرګندوي چې په دې وخت کې کندهار د علم او ادب په آسمان کې ډیر راڼه ستوري وځلول .هر
څوک په آسانۍ سره حدس وهلی شي چې د هغه وخت په شرایطو کې محمد هوتک ولې په ادب او
فرهنګ کې د اصالت او سوچه توب خوا ته مایل او راغب دی او تر ممکنه حده پورې یې خپل اثر د
نورو ژبو له اغیزې څخه لیرې ساتلی دی .په پټه خزانه کې د یوه داسې ټبر د هېواد پالنې احساس
څرګندیږي چې نوی په پښو دریږی او د خپل تشخیص او تبارز د پاره ګام پورته کوي .د پټې خزانې
کلتوري مشخصات دا دي:
 ۱ـ دا څرګنده ده چې د پښتنو قبیلوي نظام د جرګو له الرې اداره کیده .حتی د احمد شاه غوندې مقتدر
پاچا به هم له قومي مشرانو سره یوځای پر فرش کښیناسته او د هغو په سال او مشوره به یې کار کاوه.
په دې ډول نظام کې ولسي مشران مجبور دي چې د خلکو رضایت په نظر کې ونیسي او همیشه له
رواجي عدالت څخه کار واخلي .امیر کروړ سره له دې چې د خپل زور او قورت په باره کې ویاړنه
وایي خو په عین زمان کې د خپل ولس او قبیلې سره د ښو تعلقاتو یادونه کوي او داسې وایي:
خپلو وګړو لره لور پیرزوینه کوم
دوی په ډاډینه ښه بامم ښه یې روزنه کوم
له ما اتل نسته
تل یې ودنه کوم
سلطان بهلول لودي هم په خپله معروفه رباعي کې د عدل او انصاف په باره کې خبرې کوي له چې
وایي:
ملک به زرغون کړم په ورکړه راسه
ګوره وریځې د داد له پاسه
خـــول مې د عـــدل په درو روڼ دی
جهان زیب مومي زما له السه
 – ۲د دې په مقابل کې ځینو شاعرانو هم د پاچهانو او واکمنانو مدحې ویلي دي خو داسې ښکاري چې
دغه مدحې له یوه اجتماعي احساس او د قوم پالنې له روحیې څخه منشا اخلي .په کوم صمیمیت چې
مدحیه شعرونه ویل شوي دي په هغو کې د صلی او بخششونو د غوښتنې د پاره ګنجایش نه پاتې کیږي.
د پاڼو شمیره :له  7تر10
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

که شاعر د واکمن په مړینه ساندې وایي نو د ده د ویر او ژړا علت دا دی چې قوم د دفاعي سنګر یو
توریالی سرتیری او د خلکو یو خوږ او مهربانه دوست له السه ورکړی دی .د مثال په توګه ،د شیخ
اسعد سوري د ویرنې دا څو بیتونه ولولئ:
چې بـــــــه نجلیو پــــــه نڅــــــــــا پکې خندله
چـــې پـــــــه پیغلــــو کــــا اتڼ قطـــار قطــار
هغـــه غور په ویر ناتار د واکمـــــن کښینوست
هغــــــه غـــور سو د جــــــــاندم غوندې سور
سخ په تا ای محــــــــــمده د غــــــور لمــــــر وې
په نړۍ بــــــــه نـــــــه وي ستا د عــــــدل سار
ته پر ننګـــــــه وې والړ په ننګ کې مړ سوې
هم پر ننګه دې په ننګه کا ځــــــــان جـــــــــار
که سوري دي په تګ ویر کاندي ویرمن سول
هم بـــــــــــه ویاړي ستا په نــــــوم ستا په ټبار
په همدې ترتیب د میرمن زینب ویرنه چې د شاه محمود د هوتک په مړینه یې ویلي ده د همدغې روحیې
نماینده ګي کوي.
موږ د دغې سوزناکې ویرنې څخه پوازې یو بند راخلو.
لښکر سو خپور پښتون والړ دی آریان
په خاورو ځای کا شاه محمود عالیشان
پاتی سو تاج و تخت د ټول اصفهان
زړه یې راسوړ سو کا خوښي دښمنان
وایي پښتون اوس بې پاچــــــــا سونا
کندهـــــــــــــار واړه په ژړا ســونا
 ۳ـ په هره ژبه کې عشقي شعرونه د ادب یوه عمده برخه تشکیلوي خو د مینې د څرګندولو د پاره هر
ادب ځانته ټاکلی کلتوري حدود لري.
په پښتني کلتور کې له ټاکلي چوکاټ نه د باندې وتل هر چاته په ډیر ګران قیمت تمامیږي چې په دې
قیمت کې نه یوازې د حیثیت ،بلکه د سر سودا هم شامله ده .په دغسې ټولنیز چاپیلاير کې چې پر
نامشروعو جنسي روابطو باندې سخت بندیزونه لګیدلي دي ،اکثر عشقونه رمانتیکي بڼه پیدا کوي .د
پټې خزانې په اکثرو عشقي شعرونو کې د اوښکو ،ژړا ،فریادونواو غلبلو کاروان روان وي .حتی د
سیدال خان ناصر غوندې سپه ساالر هم د لیونتوب خبرې کوي:
سر تور په نیمو شپو ځي
مین په لویو غرو ځي
ووزي له وطنه ،وطن پریږدی پر چولو ځی
فریادونه نارې وکا په ناورین په غلبلو ځي
د شپې تر صبحدمه
نارې وهم عالمه
ناتوانه د بیلتون یم یو ګړۍ نه لرمه دمه
بې تا مې نفس خیژي راځه زما د زړه همدمه
البته دا یوه نمونه وه .په نورو شعرونو کې هم ډیرې اوښکې څڅیدلي دي چې پخپله شاه حسین پاچا هم
ترې محروم نه دی.

د پاڼو شمیره :له  8تر10
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

د سړیو چې دا حال وي ښځې خو د عشق نوم قدری هم په خوله نشي اخیستلی او که فرضا ً د عشق نوم
هم واخلي هغه به مجازي نه وي ،بلکه حقیقي به وي ،لکه حلیمه چې وایي:
چې مجاز مې د آیاز والړی له زړه نه
سربلنده تر محمود غوندې سلطان شوم
له همدې امله د ښځو شاعران اکثر شعرونه تصوفي ،مذهبي او د پند او حکمت خبرې دي.
 -۴په پښتو ادب کې د حماسي اشعارو پله ډیره درنده ده .د پښتو د فولکلوري ادب دوې عمده
موضوعګانې توره او مینه دي .په لیکني ادب کې هم د حماسي اشعارو برخه شته چې زیاتره یې د
خوشحال خان په دیوان کې لیدل کیږي .د پټې خزانې په اشعارو کې هم ځینې حماسي اشعار راغلي
دي ،لکه د ملکیار سندره د امیر کروړ ویاړنه او داسې نور.
ً
۵ـ میلمه پالنه د پښتنو یو بل بارز صفت دی .البته د ډوډۍ او میلمستیاوو موضوع معموال په شعرونو
کې نه راځي او که کوم شاعر دا کار وکړي ښایي د خیټه ور شاعر په نامه شهرت ومومي .سره له
دې ،په پټه خزانه کې د مطایبی په بڼه یوه قصه راغلې ده او هغه داسې ده:
لطيفه
کله له کالته مال باز راغی او په کندهار کښې زما میلمه شو .دستي ما چرګ حالل کا او طعام مې تیار
چې دسترخوان راغی مال باز هسې شعر ووایه:
پر کورو یې رمې ګرزي
د باز ښکار وي د غرڅنو

د باز برخــــــــه یـــــــو چیچی دی
اوس مې بس هغه سپینکی وری دی

ما زر هغه سپین وری هم حالل کا او د میلمه میلمستیا ته مې پوخ کا.
* تاسې وګورئ چې «انجیل» د خدای سپیڅلی کالم په دې عبارت پیل کیږي« :او په لومړي سر کې
وینا وه».
د قرآن کریم لومړی آیت دا دی:
« ا ْق َرأْ ِباس ِْم َر ِبكَ الَّذِي َخلَقَ » .د شیخ سعدي بوستان په دې بیت سره شروع شوی دی:
بنام خداوند جان آفرین

حکیم سخن بر زبان آفرین

او د شیخ بایزید انصاري (پیر روښان) خیر البیان هم په دې عبارت پیل شوی دی:
«اکتب علی بدایة الکتاب  » ...او په پښتو کې« :وکښه په آغاز د کتاب په ښه درست حرفونو بسم
هللا».
** داسې ښکاري چې محمد هوتک د شاعرانو په باره کې د «اپالتون» یوناني فیلسوف نظر په ټوله
معنا نه تعقیبوي .د محمد هوتک له خوا چې کوم شاعران په پټه خزانه کې معرفي شوي دي اکثر یې د
کراماتو خاوندان دي .د «اپالتون» په نظر شاعران ځینې ښه دي او ځینې یې بد مګر پخپله شعر آسماني
عطیه ده او د شاعر له شخصیت سره مستقیمه اړه نه لري «اپالتون» تعجب کوي چې څنګه ځینې ناپوه
او عادي کسان دومره ښکلي او زړه وړونکي شعرونه ویلی شي چې حکیمان او فیلسوفان یې له ویلو
څخه عاجز دي .له دې څخه «اپالتون» دې نتیجې ته رسیږي چې شعر د الهام په توګه پر عادي خلکو
باندې هم نازلیدی شي .د ده په عقیده ،هر ځلې چې شاعر موږ ته زړه وړونکی او ساحرانه شعرونه
لولي او زموږ جذبات راپاروي نو دوی په حقیقت کې د هنر د رب النوع د ګالنو له باغ او د شاتو له
فوارې څخه خپلې سندرې راټولوي او مونږ ته یې وړاندې کوي.
د پاڼو شمیره :له  9تر10
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

محمد هوتک هم شعر الهام ګڼي خو دغه الهام یوازې هغو کسانو ته کیږي چې وړ او مستحق یې وي.
دا خبره د ده له سریزې او همدارنګه د لرغونو شاعرانو له ژوند پیښو (بیوګرافي) څخه په ښه توګه
جوتیږي.
په «پټه خزانه» کې شاعران عادي خلک نه دي ،بلکې اکثر یې د کرامت خاوندان ،تاریخي اتالن او
حماسه جوړونکي ،یا متقي او پرهیزګاره عالمان دي.
*** د شعر د هدف او وظیفې په باب له لرغونو وختو تاوده بحثونه پیل شوي دي او ډیر کتابونه پرې
کښل شوي دي .محمد هوتک پدې برخه کې یو جامع نظر وړاندې کړی دی .د ده دغه مفکوره چې
شعر د خوږو زړونو مرهم دی د یوناني فیلسوف «ارستو»  catharsisنظریې ته ورته دی« .ارستو»
وایي چې د تراژیدي په واسطه د انسان روح سپیڅلی کیږي او روحي آالم یې تسکین مومي.
 ۱ـ د کندهار د محاورې سره سره لیکل شوې ده.
 ۲ـ د پوهاند حبیبي په حواله ،پټه خزانه ،د تحشیی او تعلیق برخه د اطالعاتو او کلتور چاپ ،۱۳۵۴
مخ . ۲۶۵
 ۳ـ د یوه بیت څخه یې چې وایي « :لویه خاونده ټوله ته یې» د وحدة الوجود عقیده هم څرګندیږي.

د پاڼو شمیره :له  10تر10
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

