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 2021مارچ   22شنبه  دوعالمه عبدالحی حبیبی                                                     

 پټه خزانه )گنج پنهان( 

 یا

 مهمی که تاریخ ادب پښتو را کشف کتاب 

 به اوایل دورۀ اسالمی میرساند 

 قسمت سوم 

 

این بود کالم دو نفر از دودمان معروف پادشاهان لودی که در عصر الپتگین و سبکتگین در حدود  

ناگفته نماند که مورخین محقق  ٣٩0تا    ٣٥1 ه در ملتان و حصص غربی هند حکمداری داشتند، 

ابن خلدون و دیگران وقتیکه جنگهای سلطان محمود را باین خاندان ذکر  اسالمی مانند ابن اثیر و  

میکنند، به ملیت و نسبت این دودمان اشارتی نکرده اند، حتی خود عبدالحی بن ضحاک گردیزی که  

ه در غزنه نوشت، غیر از اینکه داؤد بن نصر را قرمطی بگوید،  ٤٤0زین الخبار را در حدود سال  

  نپرداخت، و در شرح سلطنت محمود نوشت:  بشرح قومیت و نژاد وی

”چون سنۀ احدی و اربعمائة اندر آمد، از غزنین قصد ملتان کرد، و آنجا رفت، و باقی که از والیت  

ملتان مانده بود بتمامی بگرفت، و قرامطه که آنجا بودند، بیشتر از ایشان بگرفت و بعضی را بکشت  

ی را به قلعها باز داشت، تا همه اندر آن جایها بمردند،  و بعضی را دست ببرید، و نکال کرد، و بعض

و اندرین سال داؤد بن نصر را بگرفت و بغزنین آورد، و از انجا به قلعۀ غورک فرستاد )تا کنون  

  میل واقع است( و تا مرگ او اندران قلعه بود.  ٣0به همین نام در غرب شمالی قندهار بفاصلۀ  

ه به ملتان حمله برد، و ابو الفتوح را به  ٣٩٦ه سلطان محمود در  ابن اثیر و ابن خلدون گویند: ک

الزام الحاد برانداخت، ابو الفتوح داؤد پسر همین نصر است، که بقول کتاب ما، و تمام مؤرخین دیگر  

  فرزند شیخ حمید بود.

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

file:///C:/Users/Hamid/Desktop/www.esteqlaal.net


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

دودمان را  ولی برخی از مدققین جدید، که در تاریخ به مسانید قدیمه اتکاء دارند مسئله افغانیت این  

دانشمند معاصر هند که در تاریخ   پنداشته، و برای عالمۀ سید سلیمان ندوی مؤرخ  جعلی محض 

نوشته اینها نسال عرب، و از اوالد همان جلم بن شیبان حکمران    ٣2٨تعلقات هند و عرب صفحۀ  

  عربی نژاد سند اند. 

فرشته نمی دانم از کجا تراشید؟  عالمۀ موصوف گوید: که داستان افغانیت این دودمان را محمد قاسم  

باالتر از فرشته سندی ندارد، ولی اکنون از تفصیل این کتاب بخوبی ثابت میگردد، که این دودمان     و

  نسالً پښتون و لودی و هم پښتو زبان بودند، و اشعار شان را هم همین کتاب بدست ما داد.

کم بنظر می آید زیرا کلید کامرانی را  سندیکه مؤلف کتاب در نقل این شرح حال ذکر کرده، هم مح

خود مؤلف دیده بود، و اختبار اللودی را هم مؤلف کلید کامرانی با وضاحت تمام نشان داده، مؤلف  

و تاریخ نگارش آن را هم ناگفته نمانده است. و بعد عصر و زمان هم بین عصر غزنوی ها و مؤلف  

هر صورت این روایت محکمتر بنظر می آید، و در  اخبار اللودی، زیاده تر از یکنیم قرن نیست. و ب

  افغانیت سالطین لودیۀ ملتان شبهتی نمی ماند.

بزرگوار خرښبون بن سړبن و شیخ   اجداد  ذکر رفته،  درین کتاب  پښتو که  قدیم  دیگر از شعرای 

اسماعیل بن بیټ نیکه است، که سلیمان ماکو هم در تذکرۀ خویش اشعار اسماعیل و پدرش حضرت  

  نیکه را ضبط کرده. بیټ  

درین کتاب گوید: که اینها در دامنهای )کسی غر( و گاهی هم در غوړه مرغه و کوه غنډان که به  

ه از جهان رفت،  ٤11جنوب شرق کالت موجوده واقع است می زیستند، و خرښبون در مرغه بسال  

در فراق او این  وقتی خرښبون به سفر میرفت، دوست گرامی و وفادارش اسماعیل )بچۀ کاکای وی(  

  ښتو و بوزن و لهجۀ قح ملی است. پنغمه را سرود، که اشعار خالص 

 که یون دئ یون دئ مخکی بیلتون دی له کسي غره څخه ځي خرښبون دی 

 که وروره، وروره! خرښبون وروره! ته چه بیلتون کړې زما ویر ته گوره 

 ه چه ځې مرغې له، توري کرغې له چه هیر مو نکړې، زموږ کهول واړ

 زړه می رپېږي، یار می بیلیږي بېلتون ئې اور دی، ځان په سوځېږي 

 ترجمه 

وقت وقت سفرست، و فراق پیش روی ماست، خرښبون از کوه کسی رخت می بندد، ای برادرم و  

زمین  رس  ن آ برادرم خرښبون! در آوان اندوهناک فراق، آالم مرا فراموش مکن! به مرغه میروی، به  
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که میمانی؟ عزیزم خرښبون! برای خدا! تمام دودمان ما را فراموش مکن،  خشک و سوزان؟ ما را به  

 دلم می طپد، یارم جدا می شود، به آتش فراق وی میسوزم! 

  جواب خرښبون در شعر څلوریځ )مربع(

 بېلتانه ناره مي وسوه په کور باندي نه پوهېږم چه به څه وي پېښ په وړاندي؟ 

 دواړه سترگي مي په وینو دي ژړاندی له خپلوانو به بېلېږم په سرو سترگو 

 اسماعیله! ستا نارو مي زړگی سری کئ بیلتانه خرښبون بیا له تا پردی کئ 

 نه هېریږی، که مي بیا نه ستا یادی کی په چړو د ویر به پرې سي د زړه مړاندي 

 ځمه ځمه چه اوږد یون مي دئ و مخ ته د یانه څوری به اچوم و ترخ ته 

 د زړه و سخ ته که دا مځکه غرونه ټول سي الندی باندی  ستاسي یاد به مي وي بس 

 ترجمه 

نفیر فراق به گوش میرسد، نمی دانم چه واقع خواهد شد؟ با چشمان خون پاال از دوستانم جدا خواهم  

  افتاد، و سرشک خونین از دو چشم خواهم افشاند. 

ر انداخت فراموش نمیشوی،  ای اسماعیل! ناله و فریاد تو دلم را شگافت، و فراق مرا از حضورت دو

یاد تو بداد دلم نرسد، همواره به خنجرهای اندوه مجروح خواهد بود. میروم، میروم… سفر   اگر 

طوالنی پیش روی است، زاد سفر به پهلو خواهم بست، و یاد تو همواره مایۀ خوشی و کامرانی دل  

  رفت. من خواهد بود… ولو این زمین و کوهسار زیروزبر شود از یاد نخواهی 

درین اشعار دل انگیز احساسات پاک محبت خاندانی و دوستی بنظر می آید، و بما واضح می سازد،  

که اسالف و اجداد ما چگونه یکدیگر را تا مرتبۀ عشق دوست داشتند، و به محبت و دوستداری  

ان  الیش و پاکیزه از خصایص دودمآیکدیگر اشعار آبدار می سرودند، و این گونه سرودهای بی  

نجا  آ  دوستی آریائی های قدیم است ، که در اشعار الهامی حضرت بیټ نیکه نیز بنظر می آید، در

  که گوید: 

 دلته دی د غرو لمنی زموږ کږدۍ دی پکښی پلنی 

 دا وگړی ډیر کړې خدایه لویه خدایه، لویه خدایه 

را خیلی مقدس و مرکز  طوریکه گوستاولوبون در تمدن هند می نویسد، آریائی های قدیم دودمان خود  

تمام نعم و سعادتها می دانستند، و ازین یک فقرۀ ریگوید همچنین احساسات پاکیزه تراوش میکند:  

  ”خداوند مالک الملک، و بخشایندۀ حیات است، وی خاندانهای شریف و نجیب بمردم میدهد.“
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نها بوده،  آروح باستانی  و از همۀ این مباحث واضح می شود، که این اشعار اجداد بزرگوار نمایندۀ  

  و اصالت و نجابت در کلمات و مصاریع آن مضمر و ملفوف است.

دیگر از گویندگان مقتدر و شعرای قصیده سرای پښتو شیخ اسعد سوری است که مؤلف شرح حال  

وی را از لرغونی پښتانه گرفته و همین کتاب هم به تاریخ سوری سالف الذکر حواله میدهد، و گوید  

ه در بغنین )شهر تاریخی داور که تا کنون هم بغنی گویند( وفات یافت، و  ٤2٥اسعد بسال  که شیخ  

وی بدوران پادشاهی سوریهای غور مقام محترمی داشت، و وقتیکه سلطان محمود بر غور تاخت،  

امیر محمد سوری را در آهنگران )یکی از قالع تاریخی و مشهور غور( محصور داشت، چون بعد  

آن امیر نامور را محبوس بغزنه فرستاد، و در راه از جهان رفت، شیخ اسعد که دوست    از تسلیم شدن

امیر محمد بود، قصیدۀ در رثای وی سرود. داستان جنگ محمود در غور، و گرفتن امیر محمد  

سوری در بین مؤرخین مشهور است. منهاج السراج الجوزجانی شرح آن را در طبقات ناصری  

می نویسد که م بقید  مفصالً  به محمود تسلیم شد، ولی محمود وی را  بعد از محاصرۀ طویل  حمد 

انداخت، و بغزنه فرستاد و در راه وقتیکه بموضع گیالن یا کیدان رسید از غیرت حبس جان داد.  

  عنصری هم در یک قصیدۀ مدحیۀ سلطان محمود باین مسئله اشارتی دارد:

 گرفتن پسر سوری و گشادن غور 

 د در سخن مضمر هر آینه نتوان کر

خالصه: امیر محمد از شاهان بومی غور و از اجداد سالطین غوری است، و قصیدۀ که اسعد در  

رثای وی سروده، از امهات قصاید پښتو است، که در بالغت و سالست گفتار، و احساسات آتشین  

  نظیری ندارد، اینک قصیده با ترجمۀ آن:

 ل چه خاندي په بهار د فلک له چارو څه وکړم کوکار زمولوي هر گ

  از دست فلک بلکه بگریم، هر گلیکه در بهار بشگفد، انرا پژمرده می سازد. 

 هر غټول چه په بېدیا غوړیده وکا رېژوي ئې پاڼي کاندي نار په نار

  هر الله که در سحرا بشگفد، برگهای آنرا میریزاند.

 زار ډېر مخونه د فلک څپېړه شنه کا ډېر سرونه کا تر خاورو الندي 

  سیلی دست فلک رخسارهای زیادی را کبود و بسی از سرها را به خاک سیاه زبون میسازد.

 د واکمن له سره خول پرېباسي مړ سي د بې وزلو ویني توی کاندي خونخوار 

  از سر شاهان تاج می افگند: و خون بیچاره گان را می ریزاند.

 تېرو جبار   چه له برمه ئې زمری رپي زنگلو کي له اوکوبه ئې ډاري
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 هم ئې غشي سکڼی ډال د ژوبلورو رستمان ځني ځغال کاندي په ډار

  چه ئې مالوي نه کږېږي په غښتلیو دا فلک پر وکا څه کاري گذار؟

 په یوه گردښت ئې پریباسي له برمه نه ئې غشي، نه لیندۍ وي نه ئې سپار 

ی میترسد، کسیکه تیر  کسیکه از حشمت وی شیر در جنگل میلرزد، و از عظمش هر ظالم و جبار

وی سپر جنگ آوران را می شگافد و رستم ها از ترس وی میگریزند، کسیکه نیرومندان نمی تواند  

کمر شانرا خم سازد، فلک برینگونه اشخاص چه ضربت کاری را حواله میکند؟ بیک گردش آنها را  

  .از فراز عظمت سرنگون ساخته، تیر و کمان و سالح را از دست شان می افگند 

 څه تېری څه ظلم کاندې اې فلکه! ستا له السه ندی هیڅ گل بېله خار 

 په ویرژلو، لور نکړې په زړه کراړیۀ پر نتلیو اوروې د غم ناتار 

 هیڅ روغي مې په زړه نسته ستا له ځوره بېلوې په ژړا ژړ مین له یار 

 له تېریو دي اوښي څاڅي له اوریځیو چینې ژاړی په ورټ ورټ ستا له شنار 

 به الس واخلې له ځوره نه به لورې نه به مال کړې، له بې وزلو له ترار   نه

 نه به زړه وسوځوې په هیچا باندي نه به پرېوزې له گردښته له مدار

 نه به وصل کړې مین له بل مینه نه به درملې ټپونه د افگار

زدگان رحمی نداری، غم  ای فلک! چه ظلم و تجاوز میکنی، هیچ گل را بیخار نمی مانی! بر ماتم  

زدگان را بطوفان الم و اندوه فرو می بری، از جور و ستمت دلی نیست، که افگار نباشد. عاشق  

دلباخته را به فغان او انین از محبوبش درو می اندازی، از تجاوز تست که ابر همواره اشک می  

بیچارگان مضطرب    کشی، و با ریزاند، و آبشارها با ناله های جزین میگرید، از جور و ستم دست نمی  

همراهی نخواهی کرد. بر هیچکس دلت نخواهد سوخت، و از گردش خود نخواهی ایستاد، نه عاشقی  

  را به محبوب خویش وصل و نه جراحات افگاری را مداوا خواهی کرد.

 ستا له السه دي پراته ژوبل زگیروي کا هر پلو ته ټپي زړونه په ځار ځار 

 مراندي د زړگیو کله تېر باسې وگړي هوښیار کله غوڅې کاندي 

 کله ټکی واچوې پر نازولیو کله څیري کړې گریوان د نمنځنی چار 

 کله غورځوې واکمن له پالزونو کله کښېنوې په خاورو کی بادار

از دست تو ای فلک به هر طرف ناله و انین مجروحین بلند است، و بهر سو دلهای افگار نوحۀ  

هی عروق دلها را می بری، و وقتی مردم هوشیار را میفریبی! گاهی بر سر ناز  اندوهناک دارند، گا 
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دیدگان صاعقه می اندازی، و وقتی گریبان پارسایان خدا پرست را می دری، گاهی شاهان مقتدر را  

 از فراز تخت فرو می اندازی، و وقتی بادارها را بر خاک سیاه می نشانی! 

 ویشت و دی ژوبلله په دې غشی هزار زموږ پر زړونو دي نن بیا یو غشی و

 پر سوریو باندي ویر پریووت له پاسه محمد واکمن چه والړي په بل دار 

 یو وار سو اسیر په الس د مېرڅمنو انتقال ئې وکړ قبر له بل وار 

 په سماو ئې ودان آهنگران ؤ په ټیکنه و پر درست جهان اوڅار 

 ې باتلی په تلوار د محمود د ژوبلورو په الس کښېووت چه غزنه ته ئ 

امروز باز بر دلهای ما تیری زدی، که هزاران دل را به آن افگار ساختی بر مردم سوری المی فرود  

آمد، و محمد پادشاه مقتدر به دار دیگر شتافت، اول اسیر دست دشمن گردید، و بعد ازان به گور  

بر تمام جهان به عدالت  انتقال نمود. آن پادشاهی که از انصاف و اصالح وی آهنگران معمور و  

  مشهور بود، بدست عساکر تازندۀ محمود افتاد و بعجلت وی را بغزنه بردند. 

 ننگیالیو لره قید مړینه ده ځکه: سه ئې والوتله هسک ته پر دې الر 

 تر نړۍ ئې غوره خاوري، هدیره کا د زمریو په بېړیو کله وی څوار 

 ، رڼا تیاره سوله د ښار په دې ویر د غور وگړی تور نمری سول په دې ویر

 گوره څاڅی رڼي اوښي له دې غرونو دا کړونگي ساندي لی په شورهار 

 نه هغه زرغا د غرونو، د بېدیا ده نه د زرکیو په مسا دی کټهار 

 نه غټول بیا زرغونېږي په الښونو نه بامي بیا مسېده کا په کهسار 

 بیا جوپې د شار نه له غرجه بیا راځي کاروان د مشکو نه را درومي غور ته  

چون قید و حبس هم مردم غیور را بمزلت مرگ است، بنا بران در راه غزنه روانش به آسمان پرواز  

  کرد، و خاک سیاه گورستان را از دنیا برگزید.

ماتم سیه پوش گشتند، و   بدین  ندارد. مردم غور  آرامی  زیرا که شیر شرزه در زوالنه و زنجیر 

تبدیل   آبشارها  روشنی شهر به تاریکی  تابناکی می ریزد و  ببین! که از چشم کوهسار اشک  شد، 

بصدای حزین میگرید، در کوها ودمن، همان طراوت و شگفتگی پدیدار نیست صدای قهقۀ کبکها  

بگوش ما نمی رسد، الله در کمرهای کوه باز نمی شگفد، و گل بامی در کوهسار نمی خندد. از غرج  

نهای شار )لقب شاهان غرجستان تاریخی( باز بسوی غور نمی  کاروان مشک باز نمی رسد، و کاروا

  آید.

 د پسرلی اوره تودې اوښي توینه مرغلرۍ به نیسان نکړي نثار 
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 دا په څه چه محمد والړ له نړیه په ویرنه ئې سو غور ټول سوگوار 

 نه ښکارېږي هغه سور د سور په لټو نه ځلېږي هغه لمر پر دې دیار 

 پکي خندله چه به پېغلو کا اتڼ قطار قطار چه به نجلیو په نڅا  

 هغه غور په ویر ناتار د واکمن کښیوست هغه غور سو د جاندم غندي سوراړ

ابر بهار هم اشک گرمی را میفشاند، و نیسان بعد ازین گوهر را نثار نمیکند. چرا! که محمد از دنیا  

  رفت، و بماتمش همه غور سوگوار گردید. 

و طرب پدیدار نیست، و نه همان آفتاب برین دیار می درخشد جائیکه  در نواحی سور همان سور  

دخترکان رقص کنان دران می خندیدند، و دیاریکه دوشیزگان دران صف صف اتن میکردند. همان  

  غور پر طرب و نشاط، به اندوه و ماتم پادشاه نشست، و مانند جهنم سوزان و آتشین گشت.

 محمد غندي زمرۍ د مړینې ښکارالس دي مات سه اې فلکه چه دي وکا 

  شین زړگی فلکه! ولي ال والړ یې؟ اې د غور غرونو په څه نسوی غبار؟ 

 الندي باندي سه! چه ورک سي دا شعار:    مځکي! ولي په رېږدلو نه پریوزې؟ 

 چه زمری غندي واکمن ځی له جهانه چه څوک نکړي په نړۍ باندي قرار 

  ری را شکار مرگ ساختی! ای فلک! دستت بشکند. که مانند محمد شی

 ای فلک سنگدل! چرا هنوز بر قراری! 

  ای کوه های غور! چرا غبار نگشتید؟ 

ای زمین! چرا بزلزله نمی افتی، زیر و زبر شو، تا این شعار از دنیا بر افتد، که پادشاهان شیروش  

 از دنیا میروند، و درین دار کسی را قراری نیست! 

 ې! په نرۍ به نه وي ستا د عدل سار سخ په تا اې محمده د غور لمر و 

 ته پر ننگه وې والړ په ننگ کي مړ سوې هم پر ننگه دي په ننگه کا ځان جار 

 ویر کاندي ویرمن سول هم به ویاړي ستا په نوم ستا په ټبار   که سوري دي په تگ 

 په جنت کي دي وه تون زموږ واکمنه هم په تا دي وي ډېر لور د غفار 

ی محمد! تو آفتاب غور بودی، و همسر عدلت در دنیا کسی نخواهد بود بر  نیکا و خوشا بر تو ا 

  غیرت استوار بودی، و هم دران راه جان دادی، به حمیت و شهامت خود را فدا ساختی!

اگر اکنون از رحلت تو سوریها غمگین و ماتمزده گشتند، فردا بنام تو و دودمانت افتخارها خواهند  

  کرد.

 بهشت برین باد، ای پادشاه ما! مقر و مأوای تو 
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  رحمت و مهر خدای بخشنده بر تو باد! 

این قصیدۀ غرا از حیث سبک و طرز افاده و لغات و کلمات نادری که دران آمده، در خور وقت و  

  رار خواهد گرفت.قبازرسی است، ولی درینجا موقع آن نیست، در طبع کتاب طرف تدقیق 

پښتو ښکارندوی بن احمد که کوټوال فیروز کوه است، که مؤلف  دیگر از شعرای قصیده سرای قدیم  

ما اشعار و احوال وی را از لرغونی پښتانه شیخ کټه گرفته، شیخ هم از تاریخ سوری سابق الذکر  

نقل فرموده است. ښکارندوی در عصر سلطاب معزالدین محمد سام شخص محترمی بود، و محمد  

ن در بست کتاب ضخیم قصاید وی را دیدم، و این قصیده  بن علی نویسنده تاریخ سوری گفته که م

  که در مدح محمد سام و فتوحات وی در هند است از انجاست:

  د پسرلی ښکلونکي بیا کړه سنگارونه بیا ئې ولونل په غرونو کي اللونه

 مځکه شنه، الښونه شنه، لمني شنې سوې طیلسان زمردی واغوسته غرونه 

 دی مرغلرو باندي وښکلل بڼونه   د نیسان مشاطي الس د مچیدو

 د غټولو جنډی خاندي و ریدي ته زرغونو بڼو کي ناڅي زلمی جونه 

 لکه ناوې چه سور ټیک په تندي وکا هسي وگاڼل غټولو سره پسولونه 

 مرغلرۍ چه اورو وخونولیه په ځال ئې سوه راڼه خپاره دښتونه 

 ځلېږي سپین گلونه زرغونو مځکو کي ځل کا لکه ستوریه چه پر هسک باندي 

 سپیني واوري ویلېده کاندي بهېږي لکه اوښي د مین په گریوانونه 

مشاطه بهار باز به تزئین پرداخت، و در کوها لعلها را پراگند، زمین، کوه و کمر، و دمن همه سر  

سبز شد، و کوها طیلسان زمردین را پوشید، مشاطۀ نیسان درخور دستبوسی است که باغها را به  

 راست. آبها ر گراند  

الله به گل ریدی میخندد، در بستانهای سر سبز و خرم جوانان و دوشیزگان میرقصند، الله مانند نو  

عروس زیبا زیور بر جبین نهاد، گوهریکه ابر نیسان نثار نمود، دشتهای وسیع را به آب و تاب  

ابندۀ فلک بنظر می  خویش تابناک و روشن گردانید، گلهای سپید در دشتهای سر سبز مانند اختران ت 

  آید، برفهای سبید می گدازد، و به اشک عاشق دلباخته که در گریبان سرازیر شود مانند است.  

 

 ادامه دارد...


