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 ۱۵1۰۰۵1۰1۹          عبدالباري جهاني
 

 خوشحال خان خټک او د هغه عصر
 خټک څوک دي؟

 یمه برخهرد

ال خټک، چی حد ګنبت په جنګ کي د ماتي له خوړلو څخه څه باندي څلور کاله وروسته د ډوډې په سیمه کی خوش
ال خان په برخه حری د خوشدا ځل ب. دا وخت یی عمر تر پنځه شپیته تیر وو، یو ځل بیا د بنګښو سره مخامخ سو

د زړیدلو لپاره پیدا  سړي ته داسي ښکاري چی دا زمری اصلا . سو او هغه هم د خپل دغه بري ډیره ستاینه کړې ده
که . سوی نه وو، چی په دومره پر مخ تللي عمر کی یی ال د جنګونو قومانداني کوله او ال یی بری په برخه کیدی

ال خان په افکارو، نیت او عمل کي ډیر تغیر حتر خوشي کیدلو وروسته، د خوش څه هم چی د اورنګزیب له بند څخه
ه کلي ګرځیدی خو پراغلی وو، هغه د ټولو پښتنو د یوموټی کیدلو چیغی وهلې او د پښتنو د یو موټی کولو لپاره کلي 

لو هغه ته د کسات او قام اصو ۍله پښتني ننګ او بدل اخیستلو څخه تیریدل د هغه په وس کي نه وه او د کورن
ال خان په دې ښه پوهیږی چی د پښتنو ترمنځ د خپل منځي جنګونو ګټه باالخره مغول حخوش. اخیستلو حکم کاوه

اورنګزیب ته، چي د ټولو پښتنو مشترک دښمن دی، رسیږی مګر د وخت او زمان شرایطو بل ډول حکم کاوه او 
وډې په جنګ کي د خپل بري په باب یوه اوږده قصیده خوشحال خان د ډ .فیصله یوازي د ده په واک کي نه وه

 .ولیکله
 

 څو وانه خلي له غلیمه انتقام
 مرد نه خوب کا نه خوراک کا نه آرام

 چي د ننګ او د ناموس اندوه یی نه وي
 د هغه سړي به نه وي احترام
 د ګنبت غصه مي ووته له دله

 خدای چي راکړ په ډوډه د فتحي کام
 درومي عابد خان دیچي په مخ یی فتحه 

 په هر ځای د خپل بابا کا تازه نام
 خدای یی عمر د خپل پلر کړه کام و نام هم

 په غلیم دي یی الس بر اوسي مدام
 د ډوډې حصار یی درست په وینو سورکړ

 په ډوډه باندي چی وشو قتل عام
 د ټوپکو د ویشتلو په لوګیو

 بل اسمان اتم پیدا شو کبود فام
 تلې په زغرو د خټکو نیزې هسي

 لکه ستن په خیمه درومي د خیام
 د بنګښو شامت خپل سزا یی داده

 ه غوښو یی مړیږي دد و دامپچي 
 هسي غم الم ماتم ورباندي راغی

 رڼا ورځ شوه د کوهاټ په عالم شام
 د کوهاټ په عالم واړه عالم ډک شو

 د بنګښو کډه والړه تر بګرام
 د ډوډې په جنګ کی بیا له میو ډک شو
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 ګنبت کی چی خالي وو هغه جام په
 ښه چی مخ د هغي سوبي را ښکاره شو

 چي لیدله مي په خوب او په الهام
 د ګنبت جنګ مي په ننګ د پښتانه وو 

 بل غرض مي په منځ نه وو نه مرام
 یو په لس ورباندي وشوه یو په شل وه

 که لښکر په ډوډه کړی وي مقام
 د دې جنګ نارې به درومي په ملکونو

 وښیږي به همه پښتون په نامپرې خ
 چي د دې سوبي اواز وشي په هند کي
 بیا به ږغ شي د بادشاه په خاص و عام

 چي په نام پښتون غوڅیږي پرې خوښیږي
 اورنګ زیب هسي بادشاه دی د اسلم 

 

، په مشرانومگر د خپلو  په مقابل کی یوه کمزورې قبیله وهد خټکو قبیله پخوا هم د یوسفزیو، اپرېدیو او اورکزیو 
ال خان د توري او عقل په زور او د مغولو په ملتړ یې ځان د نورو قبایلو له تاړاک او یرغل څخه حتېره بیا خوش

ال خان د بندي کېدلو او د هغه په کورنۍ او تربرونو کی د مخالفتونو د پیدا کېدلو سره حد خوش خو. ساتلی وو
زور پاته نه سو او نور یې د دوست سره د دوستی او دښمن سره د وروسته نور د خټکو په قبیله کی هغه پخوانی 

 .دښمنی توان نه درلود
 

 اقربا راته عقرب شول
 رضامند مي په تعب شول

 دواړه ترونه مي نا اهله
 ابو جهل بو لهب شول

 زه یې بند کړم په مغولو
 په خانۍ او په منصب شول

 رشوتونه یې قبول کړل
 په تلښ کي روزو شب شول

 لوی زویه مي لوی مه شهدا 
 د هزار بل سبب شول

 زه یې هند لره روان کړم
 په نشاط او په طرب شول

 خیلخانه مي شوه په غرونو
 پرې کارونه پیښ عجب شول

 ناز پرور زویه مي واړه
 په فریاد و په شعب شول
 چي یې نمر لیدلی نه وو

 په خنګلونو تشنه لب شول
 درست اولس قبیله واړه

 غضب شول ګرفتار په ډیر
 په آه آه د فراق جنو

 زړونه تږي د عنب شول
 خوشحال نه مونده خټکو

 که یې هر څو په طلب شول
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 .کال کي له بنده خوشي کړ 1۶۶۰، په اورنګزیب، خوشحال خان خټک
 

 په وسط د څلورمي خور په بند شم
 وختم په ګړيکال په رجب د بل 
 لقعدې له ګړي کوز شوماپه پینځم د ذو

 پنځه میاشتي شي د تړي دوه کالونه
 

ه باره کي یې پوښتني پکال کي دربار ته وروباله؛ د یوسفزیو د ناکراریو د علتونو  1۶۶۶اورنګزیب هغه په 
ورڅخه وکړې او په دغه باب یې د خوشحال خان مشورو ته نه یوازي غوږ ونیوی بلکه د هغه په سل یې د کابل 

. باندي یې، د خوشحال خان خټک په پیشنهاد، مهابت خان مقرر کړصوبه دار، امیر خان، تبدیل کړ او پر ځای 
خو سره له دې هم، په قوم ( ۱۹۰ تاریخ مرصع ۰۵) .خوشحال خان ته یې خلعت ورکړ او په عزت یې رخصت کړ

 .کي هغه ته بیرته هغه زور چي له بند څخه مخکی یې درلود نه وو پاته
. د هغه خپلو زامنو د خټکو د سرداری او د مغولو د لویو منصبونو د اخیستلو پر سر یو پر بل توري را ایستلي وې

د هغه مشر زوی اشرف خان، چي خوشحال غوښتل د ده ځای ونیسي د بل زوی بهرام سره، چي خوشحال یې ډیره 
نګونو کي د خټکو ویني توی سي، او غوښتل خوشحال خان نه غوښتل چي په دې ج. غندنه کوي، په جنګونو لګیاسو

یې چي د بهرام، چي د مغولو د پوځونو په ملتړ یې پر اشرف خان باندي حملې کولې او دغه راز د خټکو د قبیلې 
یوازي خټک او ځیني نور پښتانه ورسره وه،  ډیر کسان او ملکان یې ملګري وه او اشرف خان ترمنځ چي، تقریباا 

 (3۵۱ تاریخ مرصع ۰1).    خو هیڅ یې د وسه نه کیدله دایمي هډونه مات سي،
ال خان غوښتل هغه تر مرگه ممکن نه سول، او هغه آرزو چی ده درلوده هغه تر مرگه پوره حخو هغه څه چی خوش

هغه نه یوازي د پښتنو د یو کیدلو ارمان ګورته یووړ بلکه په خپله کورنی کي یې خپل وروڼه او تربرونه . نه سوه
، چی ال خان دوهم زوی بهرامحد خوش. ته دښمنان سول او حتی د خپلو زامنو ترمنځ یی هم اتحاد ونه لیدور

خان او د هغه د مشر زوی اشرف خان په مقابل کی د  خوشحالخان یې هر وخت نوم په بدو یادوی، د  خوشحال
 . خټکو یوه لویه ډله جوړه کړه او څو ځله د جنگ میدان ته ورسره ووت

 .خوشحال خان د اشرف خان څخه هم ښه زړه نه درلود، خو تر بهرام یې بیا هم بهتر بالهالبته 
 

 په دا هومره قباحت اشرف عاق نه شو
 چي بهرام دا هسي عاق شو څه حکمت دی

 چي و عقل ته د دواړو نظر وکړې
 پروت د دواړو په وجود کي حماقت دی

 د بهرام تیری په دا دی په بدی کښي
 په محبت دیچي لړلی د دنیا 

 خدای دي دا علت نصیب د هیچا نه کا
 د دنیا محبت سر د هر علت دی

 په دا هسي وخت چي دور د فساد دی
 پلر ناحقه د فرزند په تربیت دی

 چي خپل پلر شړي په تورو په لښکرو
 په دا هسي زویو سل ځله لعنت دی

 

غوړه ژبه ځان ورڅخه خلص کړ، او ورغی مگر هغه په  یپه یوه جنگ کی بهرام د اشرف خان السته ژوند
. ، او هغوی د بېجاپور قل ته واستاوهرف خان د مغولو په بند کی واچاوهباالخره یې اش. اشرف خان یې وغوالوه

ال حالبته خوش (1۰۰سیلیکشن راورټي ص  ۰۱). ، او په پردېسۍ کی وفات سواشرف خان هلته لس کاله تېر کړل
نه درلود، او د اشرف خان څخه دونه خپه وو چی یو ځل خو یې سلم ته د  خان د اشرف خان څخه هم ښه زړه

تاریخ  ۰3). ورتللو اجازه ورنه کړه او د خانۍ بگړۍ یې په خپل الس د اشرف خان د زوی افضل خان پر سر کړه
 (3۰۵ص  مرصع
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که څه هم چي د اشرف خان له بندي کیدلو څخه وروسته، چي هغه هم د بهرام د شیطانت له امله وو، په اشرف خان پسي 
اشرف خان هم یو . ډیر ارمان کوي، خو یو وخت له هغه څخه هم دونه مرور وو چي په خپلو زامنو کي یې نامرد باله

. لښکرو ترمنځ جګړه ونه سوه او خبره په سوله پای ته ورسیدهسي توره را وایستله، البته د دواړو پځل په خپل پلر 
 .خوشحال خان له خپلو ډیرو زامنو څخه خپه دی؛ او په هغوی کي یې له اشرف خان څخه زیاته ګیله کیږي

 

 زه غلیم د اورنګ زیب یم
 سر په غره په بیابان

 زه په ننګ د پښتانه یم
 دوی نیولي مغوالن

 لکه سپي هسي جار وزي
 مغول په آش و ناند 

 د منصب په اضافو دي
 تل په ما پسي روان

 چي په واړو کي ارشد دی
 نن یادیږي اشرف خان

 د مور پلر نیکه ته نه دی
 دا ناکس دی ال بل شان

 په ژوندون مي خپل ځای ورکړ
 باندي زه شوم مهربان

 زر یې ټول کړل په لکونو
 طبیلې یې عراقیان

 لوی زما په نوم په توره
 مي فرزندان خواروي

 د خپل ځان په شیرازی دی
  تار په تار برادران

 نور الیق زویه مي نور دي
 ولي خدای کړل کشران

 زین د زرو په خره پروت دی
 په ښه آس باندي پاالن

 

پاره ډېري هلی ځلی وکړې، مگر  ال خان د پښتنو او په خاصه توگه د خټکو د قبیلې د یوموټی کولو دحخوش
ال خان د مغولو خدمت پرې حخوش. نۍ او حتی د خپلو زامنو په یو موټی کولو بریالی نه سولږترلږه د خپلی کور

 .ایښی وو، مگرد پښتنو تر غوږونو یا د ده ږغ نه رسېدی او یا یې غوږونه کاڼه ورباندی اچولي وه
 

 د مغول منصب می پرېښو هسی خوښ یم
 لکه خلص د لویه بنده بندیوان شي

 زما دهدا نادره عقیده لکه 
 ال عجب که بل پیدا هسی افغان شی

 که می چېری ننگیالي په السو کښېوزي
 پرې به لیری دا زما د زړه ارمان شی

 مومغول و ته به هسی کار ښکاره کړ
 چی راضی راڅخه روح د فرید خان شی

 

ړه ور جنرال وو په دې کی شک نسته چی فرید خان، یا سوری شېرشاه، د پښتنو په تاریخ کی یو هوښار پاچا او ز
او حتی بېگانه هم پر دې خبری اقرار دي چی د هند په ټول تاریخ کی، د انگرېزانو په شمول، هیڅ حکومت د دغه 

ال خان ته د فرید خان شرایط برابر حخو خوش (۰33ص  ډونسډ هیستوري آف انډیا 3۷). پټان هوښیاري نه درلوده
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ایطو کی ژوند کاوه چی ټول تاریخ یې د قبیلوي جنگونو غم لړلی هغه په داسی سیمه او د زمان په داسی شر. نه وه
هلته قبایلو د یوه بل کلي سوځولي وه او د یوه بل بندیان یې په بازارونو کی د غلمانو په څېر خرڅ . داستان وو

ی قبیلې او هغه د خټکو په قبیله پوري اړه درلوده او پلر او نیکونو یې یا د تاریخی ضرورتونو او د خپل. لکړي و
سله د مغولو نپاره څلور خلکو د گټو څخه د دفاع په منظور او یا د خانۍ او منصبونو د امتیازاتو د ترالسه کولو د

ال خان د مغولو په مقابل کی د مقاومت بیرغ پورته کړ نو د هغه خپلی قبیلې حخو کله چی خوش. خدمتونه کړي وه
ال خان لمسي افضل خان، چی جحتی د خوش. مغولو په خدمت کی ودرېدلاو حتی خپلو زامنو یې مخالفت وکړ او د 

ال خان زوی حد خوش. پلر یې د اورنگزېب په زندان کی وفات سو، تر مرگه پوری د مغولو دپاره توري ووهلې
 د پاره یې د خپل پلر ال خان یې بهرام بدفرجام بولي، مغولو ته دونه وفادار وو چی د مغولو دح، چی خوشبهرام

خو د دې زاړه زمري نیول یا وژل د بهرام تر وس . ی وروستلېدوژلو او ژوندي نیولو په منظور لښکري وربان
پر لوړه غونډۍ ورته ودرېدی او په زوره . هغه په پنځه اویاکلنۍ کی د بهرام د پوځ مخی ته را ووت. تېره خبره وه

پسې د بهرام په پوځ کی دونه مېړه پیدا نه  درې ورځی پرله. یې ږغ کړه چی څوک مېړه سته چی مخي ته راسی
سیلیکشن  ۰۰).سو چی پر هغه باندي د الس پورته کولو زړه وکړی، او په پای کی ټول پوځ بیرته پر شا سو

 (1۰۶راورټي  ص 
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