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 ۱۵1۰۰۵1۰1۷          عبدالباري جهاني
 

 خوشحال خان خټک او د هغه عصر
 خټک څوک دي؟

 برخه دویمه
 

 شهید شویدیرش کلونه وشول چی مي پالر دی 
 مړ کړ یوسفزیو ما هم اور کړه باندي سمه

 نور پښتانه ډیر دي خو یو زه پکښی توره یم
 واخلم، ورکړم، بند کړم، پریږدم، ووژنم تر دمه

 ډیرو ولسونو غلیمي راسره وکړه
 سر یې راته کوز کړ هله خالص شول له ماتمه 

 

ال خان شاه جهان ته وویل چی د حیستی چی خوشد خټکو او یوسفزیو قبیلوی اختالفاتو هغه وخت ډېر زور واخ
هغه به د تل لپاره د یوسفزیو له خوا د مغولو د سلطان زړه پر . یوسفزیو سیمه دي هغه ته په جاگیر کی ورکړي

ال خان ته په جاگیر کی حهغه شاه جهان ته قناعت ورکړ چی د یوسفزیو ډېر زیات شمېر کلي خوش. کراره کړی
 (۱۳۳-۱۳۱ ص ص پټانز ۱۶)  . ورکړي

ډېري کمی شپې ورځي به وې چی د خټکو او یوسفزیو . د دغه ځایه څخه د خټکو او یوسفزیو دښمنیو زور واخیستی
په یوه جنگ کی د یوسفزیو د لوی خان باکو خان زامن قتل سول او د . ترمنځ واړه او لوی جنگونه نه پېښېدل

ملک جانم . د یوسفزیو درې سوه مېړونه قتل سولپه بل جنگ کی . یوسفزیو څه کم دوه سوه مېړونه ووژل سول
ملک پیرو کمال زی خټکو ته ژوندی په الس ورغی او حتی د اټک سره نیژدې یې . امازی په جنگ کی ووژل سو

 (۱۲۲-۱۲۲تاریخ مرصع ص ص  ۱۷)  .د یوسفزیو دوژل سویو کسانو کله منار جوړ کړ
ورغی او له هغه څخه یې وغوښتل چی د یوسفزیو دغه وخت د یوسفزیو مشر باکو خان د شاه جهان دربار ته 

د شاه جهان زوی داراشکوه د باکوخان ننگه وکړه او خپل پالر یې په . مځکي د خټکو له جاگیر څخه خالصي کړي
کله چی د شاه جهان د سختی . ې قانع کړ چی د یوسفزیو سره د جنگ پر ځای د روغی جوړي الره ونیسید

پاره د هغه د زامنو تر منځ مبارزه پیل سوه او داراشکوه د  تخت د نیولو د ناروغی په وخت کی د ډهلي د
مگر . اورنگزیب د لښکرو په مقابل کی ماته وکړه نو باکو خان داراشکوه ته بلنه ورکړه چی یوسفزیو ته ورسی

و دهغوی له ال خان اټک ورته نیولی وواو داراشکوه یې د یوسفزیو د زوروری قبیلې سره د یوځای کېدلو احخوش
ال خان جاگیر او منصب یې د پخوا په حکله چی اورنگزیب قدرت ته ورسېدی نو د خوش. مالتړ څخه بې برخی کړ

 (۱۷۶هغه کتاب ص ۱۲)  .شان پر خپل حال پرېښودل
، چی د افضل خان په قول یې د خوشال خان و کی د عبدالرحیم په نوم یوه سړيد اورنگزیب د قدرت په لومړیو کلون

د بهاکو خان یوسفزي مالتړ وکړ او د اباسین څخه د تېرېدلو د مالیاتو د فسخ کولو فرمان  خت مخالفت درلودسره س
، چی د ملک اکوړي له وخته یې د اټک د قال سره د دې فرمان د خټکو قدرت ته. واخیستیې له اورنگزیب څخه 

 (هغه کتاب هغه مخ۱۲)  .اباسین نه د تېرېدلو راهداري اخیستله، سخته صدمه ورسوله
په دغه وخت کی اورنگزېب د کابل صوبه دار مهابت خان دکن ته واستاوه او د هغه پر ځای یې امیر خان مقرر 

ال خان د اکاگانو بهادرخان او فیروزخان په ټونگ، اورنگزېب ته یو رپوټ ورکړ او ورته حامیرخان، د خوش. کړ
نه وي، نه د اټک راهداري لغو کېدالی سی او نه به په  ال خان بندي کړیحویې ویل چی تر څو پوری یې خوش

ال خان لومړی د ډهلي او بیا د ګوالیار د حاورنگزېب هم خوش( ۱۳۳ص پتانز  ۳1). سیمه کی امنیت ټینگ سی
ال خان د خپلو خټکو تربرونو څخه، چي د پښتنو په منځ کی یې له یوه بل حخوش. ستري قال په بندیخانه کی واچاوه

 . او دښمني ډیره طبیعی ده، سخت ګیله من دی او په یوه لویه قصیده کی یی اشاره ورته کړې دهسره بدي 
 

 ه یمـوپک ویشتلی نـه تـل غشي پـه بـپ
 که ویشتلی یم خو بیا په خپل توپک یم

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_bari_de_khushal_khatak_aow_de_hagha_aser2.pdf
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 چی شهپر مي بټي خیل وو کنډ کپر شول
 مــارک یـو د بـرونـډو پـنـه لـروادار پـپ

 وـاره شـکـښ ت راته ـقـیـقـو حـکـټـد خ
 مـټک یـزړه مي بد له خپل ځانه چی خ

 سکه وروڼه مي تري دي حال یی دادی
 مـک یـپـو څـري یـیـه ال لـو نـوالقـله ب

 وــارکـه واړو بـمــد ه ږیره   هـف پـت
 مــارک یـم که زه بـه ږیره هـا پـال زم

 ړهـا وکـفـره جـره ډیـام راسـو قـن خـن
 مـک یـه څګانده بیا د خدای و حکم وت

 ه خټکو راته شا کړه مخ یی تور شهک
 مـزه یوازي په تکیه د خدای شیرک ی

 

ال خان پر خیلخانه باندي حمله وکړي او ښځي اوماشومان یی بندیان کړي خو په حاورنګزیب غوښتل چی د خوش
ال خان د کورنۍ مرستي ته ورغلل او هغوی یې د سرای څخه خپلی حدغه وخت کی د یوسفزیو مهم خانان د خوش

 (۱۷۶تاریخ مرصع ص ۳۱). سیمی ته بوتلل
ال خان بې موجبه بندي کېدلو هغه ته دا وښودله چی د بېگانه په دوستي اعتماد په کار حد اورنگزېب له خوا د خوش

تر دغه . او د یوسفزیو خانانو مړاني هغه په دې پوه کړ چی خپل که دي مړ کړي لمر ته دي نه غورځوی. نه دی
ال خان د پښتنو د یوه داسی با کلتوره او عالم قبیلوي خان په حیث پېژنو چی پښتانه به یې تر حوخته پوری موږ خوش

او د بند څخه وروسته موږ هغه د مغولو پر ضد د یوه داسی باتور مېړه په حیث . قیامته ادبی خدمتونه هېر نه کړی
دونه نه درېږی لکه د توري شرنگ چی یې پېژنو چی د نامه د یادولو سره یې د پښتنو سترگو ته د قلم ژبه او رنگ 

 . غوږونو ته رسېږی
 

 درست پښتون له کندهاره تر اټکه
 سره یو د ننګ په کار پټ او آشکار
 همیشه فتح و نصرت دی ال تر اوسه

 پس له دا ده بیا تکیه پر کردګار
 اورنګزیب راته یو کال وشو چی پروت دی

 په صورت حیران پریشان په زړه افګار
 کال امرایان دي چی پریوځيکال په 

 چي توپان شولې لښکري کوم یی شمار
 خزانې د هندوستان دي را خورې شوې

 سره مهران دي ننوزي په کهسار
 دا د هیچا په اتلس فکره نه وه

 چي به دا کارونه شي په دا دیار
 پښتانه که نور څه فکر کا نا پوه دي
 بیله توري خالصی نشته په بل کار

 په توره ښه دي تر مغولو پښتانه
 که په پوهه پښتانه وای څه هوښیار

 اولسونه چی سند وبله وکا
 بادشاهان ورته سجود کاندي اختیار

 اپریدي، مومند شینواري ګوره څه کا
 د مغولو لښکر پروت په ننګرهار

 زه تنها پکي په غم د نام و ننګ یم
 یوسفزیه فراغت په کښت و کار
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 دی مرګ زما په پوهه ښه تر دا ژوندون
 د عزت سره چي نه وي زیست روزګار

 همیشه به په جهان کي ژوندون نه وي
 ال خټک به پاته شي یادګار حد خوش

 

، چی مغولو د خټکو سیمه ور وسپارله، دونه قومي او سیاسی ال خان د اکاگانو او تربرونو سرهحنه د خوش
لیاقت او زور ورسره وو چی پر لویو الرو باندی هوښیاري وه چی د خټکو سیمه دي سمبال کړي، او نه دونه پوځی 

ال خان د اټک قال سره دغره په شان ټینگ والړ حخوش. د یوسفزیو او نورو پښتني قبایلو د حملو مخه ونیوالی سي
ال خان په بندي کولو کی خپلی اشتباه ته متوجه حاورنگزېب د خوش. وو او اورنگزېب دا غر په لوی الس نړلی وو

سیمو د امنیت ورځ په ورځ خرابېدلو سخت وارخطا کړ، او د کابل د صوبه دار پر ځای یې پخوانی  د پښتنی. سو
ال خان د خالصولو تکل وکړ حمهابت خان د اورنگزېب له بند څخه د خوش. صوبه دار مهابت خان بیرته مقررکړ

ال خان د حخو خوش. ورکړاو اورنگزېب هم هغه نه یوازي بیرته خوشی کړ بلکه منصب او جاگیر یې هم بیرته 
ده مشر زوی اشرف خان ته ورکړی او هغه هم دا غوښتنه  اورنگزېب څخه وغوښتل چی د ده خاني او جاگیر د

ال خان د رنتبور په بندیخانه کی د ځان سره فیصله کړې وه چی نور حخوش (۱۳۳-۱۳۱پتانز ص ص  ۳۳). ومنله
تېر سوی دی او باید چی هغوی ته د دوست په سترگه نو د مغولو سره د روغی جوړي او د هغوی د خدمت وخت 

 نه بلکه د دښمن په سترگه وگوری
 

 ال د خاطر جزمحپسله بنده دی دا عزم د خوش
 یا نیولی مخ مکې ته یا مغولو سره رزم

 

 (۱۷۴ تاریخ مرصع ص ۳۴)ال خان په ډهلی او ګوالیار کی بندی وساته حخوش کالهپنځه که څه هم چی اورنگزېب 
ال خان د خوشي کولو په وخت کی یې د هغه دونه قدر وکړ چی پر خپل خاص آس باندی سپور یې حخوشمگر د 

خپلی . ال خان د مغولو له خدمته الس پر سر سوی ووحمگر خوش  (مخ ۱11حیات افغاني ۳۴) .وطن ته واستاوه
ښکاری چی د مغولو په بند داسی . سیمی ته د رسېدلو سره سم یې خپله خاني خپل مشر زوی اشرف خان ته وسپارله

زوی بهرام  ال خان قبیلوی قدرت ته سخته صدمه رسولې وي، ځکه چی د هغه خپلحکی د شپږ کاله تېرولو د خوش
 (۱1۱هغه کتاب  ۳۷). خپل پالر او ورور په مقابل کی یې توره را واخیستله ه منله او دند ده فیصله و

وټ کخوا فرمان راغی چي د یوسفزیو په سیمه کي د لنګرمهابت خان ته په دغه وخت کي د اورنګزیب له  
. په نوم یوه داسي غښتلې پوځي قال جوړه کړي چي د تل لپاره د یوسفزیو د بغاوتونو او پوځونو مال ماته کړي

مهابت خان له خوشحال څخه وغوښتل چي د یوسفزیو په مهم کي برخه ورسره واخلي خو خوشحال خان ورته وویل 
په جنګونو کي مي ووهل یو سفزي مي د بادشاه رعیت کړل . پنځوس کاله دولتخواه وم او یوسفزي یاغي وهچي زه 

یوسفزیو له دې ټولو . زه بې ګناه بندي سوم، قبیله مي بې اتفاقه سوه. او د هغوی له سرونو مي منارې جوړي کړې
او بادشاه ته . سره دښمني کومهبیا د یوسفزیو اوس به زه په کومو سره . دښمنیو سره زما د اهل و عیال ساتنه وکړه

ځکه چي یوسفزي یو زبردست قام دی او دا قال به د دوی په مابین کي . د دې قال جوړول مناسب کار نه دی هم
 (۱۲۰تاریخ مرصع  ۳۲). ټینګه نه سي، او دا به د مغولو لپاره یو د ناسور زخم سي

ادر خان او نورو تربرونو مخالفت کاوه او د ده قومی زور یې کمزوری ال خان سره خپل اکا بهحکه مخکی له خوش
ال د بازو او حکړی وو، اوس یې خپلو زامنو هم له ده سره او هم په خپلو منځونو کی بدي را واخیستله او د خوش

ني یوازي د ال خان ته د خپلو نورو پښتنو قبیلو سره بدي او دښمحالبته خوش. توری زور یې د تل لپاره کمزوری کړ
هغه باید یا د خپلي خانی او حتی . خپل پالر او کورنی څخه نه بلکه د خپلو نیکونو او نسلونو څخه په میراث پاته وه

سر څخه تیر سوی او تسلیم سوی وای، چی د هغه د خانی غرور منالی نه سوای، او یا باید په یوازي ځان او ډیر 
کي د  1۶۷۰څخه د خوشي کیدلو نه څه باندي لس کاله وروسته په کال  د اورنګزیب له بند. لږ قدرت جنګیدلی وای

جنګ ور ترغاړي سو او په هغه جنګ کی، چی د ګنبت په نوم سیمه کی وسو، او د خان له سره بنګښو د قبیلي 
 . ال خان ماته وخوړهحاوږدې قصیدې څخه ښکاري چی د هغه زوی عابد خان ډیره توره پکښی کړې ده، خوش

 
 په توره مات نه یم باور کړهد بنګښ 

 د ګنبت په جنګ مي ماته اسماني وه
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 نه بنګښ وو نه یی توره نه یی زور وو
 د موشکو د سینیو شیطاني وه

 چی وغره و ته یی تیښت وکه بې جنګه
 د ځینې تنبه له ځایه نقصاني وه

 چي مي ښه سواره د ځان د وړاندي نه کړل
 ه دا سبب را پیښه پښیماني وهپهم 

 ه توره یی شیرخان پرې ایست له آسهچي پ
 په میدان د عابد خان پهلواني وه

 چي سردار د بنګښ پریووت خټک مات شو
 په داهسي رنګي چاري حیراني وه

 عابد خان چي په مردی راغی له جنګه
 و خپل پالر ته وته یې ښه ارمغاني وه
 پړوکي پړوکي یې د سر شالونه الړل

 وهپه سرو وینو یې چهره ارغواني 
 الس په الس یې انتقام د بابا واخیست

 په دا کار باندي سزا ثنا خواني وه
 د خټکو په سورو باندي لعنت شه

 په یوه جلو یې تیښته ځان ځاني وه
 چي اول ماتې یې کړه په سورو ګډه

 په سورو کي چار د جټ د عثماني وه
 ښه ځوانان چي د ګنبت په میدان ومړل

 غاني وهد هر ځوان په زړه کي ننګه اف
 ما دا هسي جنګ هر ګز لیدلی نه وو

 څو مي عمر څو خټک څو مي ځواني وه
 سل څلویښت ځوانان مي قتل په میدان شول

 د اختر په عرفه کي قرباني وه
 (1۵۲۶)   فو وو په حساب کيعد هجرت د کال 

 په غره واوره اوریدله نیساني وه
 چي بې زخمه له میدانه ځي نا مرد دی

 ځان نګهباني وهزه زخمي الړم د 
 یوه تیښته نامردي بله مردي وي

 و دانا و ته دا دواړه عیاني وه
 انتقام و ته مي تیښت وو له میدانه

 نه مي یاده د دنیا زندګاني وه
 تل خوني زمری هم جنګ کا هم ځان ژغوري

 د مزري د تیښتي څه بد ګماني وه
 که ظفر که هزیمت بیا مي میدان دی

 میداني وهه خرچي د پالر نیکه مي ب
 که ژوندی په دنیا پایم خود به ګورې

 چي په تیغ مي څه ورانی څه وداني وه
 د خوشحال اختیار تر واړه بنګښ تیر دی

 که څه ننګه د خټک د کرالني وه
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دا وخت اورنګزیب . د بنګښو سره د دغه جنګ څخه لږ وروسته، امیر خان د دوهم ځل لپاره د کابل صوبه دار سو
امیر خان له خوشحال څخه . خپل زوی بهادر شاه د پښتنو سره د سولي د ټینګولو لپاره هغي سیمي ته لیږلی وو

خوشحال خان زړه نا زړه پیښور ته . وکړي وغوښتل چي د پښتنو سره د سولي د ټینګولو په کار کي مرسته ورسره
اورنګزیب خپل زوی بهادر شاه ته لیکلي وه چي خوشحال خان . ورغی او هلته یې د شهزاده بهادر شاه سره وکتل

بهادرشاه خوشحال ته وویل چي پادشاه تا ته د هزاري دوه هزاري . راضي کیږي له السه یې مه ورکوی څهپه هر
شحال خان ورته وویل چي ستا پالر پر ما ناحقه ظلم کړی دی، زه د هغه خدمت نه خو. منصب پوري مرحمت کړی

د رخصتولو په  بهادر شاه. سم کوالی او که چیري یو وخت ته پاچا سوې که هر څونه بوډا وم ستا خدمت به کوم
وی سکندر او د ده ز پۍ د الري خرڅ ورکړدوه زره رو وخت کي یو آس، یوه زردوزي جامه، یو مرصع خنجر او

خوشحال خان د مغولو سره دا لیدنه کتنه یو . خان یې د سولي د کوښښونو د بریالي کیدلو لپاره کابل ته ورسره بوت
 (۳۴۷-۳۴۶ص   تاریخ مرصع  ۳۲).      جبري کار او د خپلو پښتنو د نه مالتړ څخه بولي

. له دې غمه یې سترګي په ژړا سرې کړېپر دې لیدني کتني باندي ډیر پښیمانه دی او وایي چي  هغه د مغولو سره
خو بیا هم وایی چي ګوندي په دې کار سره هم له هغه چا څخه چي له ده سره یې بد کړي او ورباندي مالمت دي 

 .انتقام واخلي
 

 د بې ننګه پښتنو له غمه ما
 لویي پریښوه بیا په الس کړه کمه ما

 دا هم ښه که په دا کار کښي هومره کار وي
 یست انتقام له ګرمه ماچي که واخ

 چي د ننګ ګوهر مي مات شه دواړه سترګي
 په ژړا نه کړې یو دم بې نمه ما

 هغه ُدر مي په الس نه راځي بیړیه
 ایستاده کړه په ساحل له یمه ما

 هغه مال مي چي په هوډ سره لوی غر وو
 په ناکام کړه و مغول ته خمه ما

 هم د بخت و ماته شا شوه هم د خلقو
 کړ ځکه مخ له همه ماپه مغول 

 که مي الس وای په رضا به مي کښې نه ښول
 د مغول په لوري دوه قدمه ما

 د هغو د خولو کږې خبري اورم
 چي خبره ورته نه کړه سمه ما

 ذم د خپلو د پردیو را ښکاره شو
 که هر څو ساته خپل ځان له ذمه ما

 په هغه لویو خبرو شرمسار یم
 چي هر چا وته ایستې له فمه ما

 سل غندني پیغورونه را دوڅار شول
 که به ځان ساته هر څو له ذمه ما

 دغه غم مي له هیڅ غم سره سم نه دی
 که لیدلي دي هزار المه ما

 مګر بخت را سره بیا مدد آغاز کا
 چي فارغ کا د اندوه له سمه ما

 هاتي ځکه په سر لوني توري خاوري
 چي خبر کړه د خوشحال له غمه ما

 نوربیا


