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 ۰/1۱۱/1۱۰1          عبدالباري جهاني
 

 خوشحال خان خټک او د هغه عصر
 خټک څوک دي؟

 مه برخهڅلور

 تا هنر د سرداری نه زده بهرامه
 سرداري دي په خپل دور کړه بد نامه

 هم تمامي خیلخانې لره بال شوې
 خپل ځان لره بال شوې بد فرجامه هم

 تا طاهر د کم عقلۍ په جرګو مړ کړ
 او فارغ شوې د طاهر له انتقامه

 تا خپل ځان لره د مرګ رخنه پیدا کړه
 خیلخانه دي په بد خوی کړه نا آرامه
 په دا هسي بد خویي بې بخته نه یې
 چي ال نه یې د خوني هاتي تر ژامه

 خاني کړېمشر ورور دي په زندان کړ ته 
 دا خاني دي شه په ځان پوري حرامه

 چي خانی ته دي هوس د زړه په زور کړ
 ال ځاني وه ستا د زړه اندیښنه خامه

 نور دي نوم زما د زویو په شمار مه شه
 د خوشحال خټک وینا په دا تمامه

 

خره د اپرېدیو سیمی ته ال خان د بهرام او مغولو د السه د خپل کلي او قال پرېښودلو ته مجبور سو او باالحخوش
هغه د ژوند ټول ارمانونه . والړ او د اته اویا کالو په عمر د خپل کور او ټاټوبي څخه لیری په پردېسی کی وفات سو

هیچا نه پر چیغو غوږ ونیو او نه یې د توري تر سیوري الندي  گورته ورسره یوړل، او په ژوند کی یې تقریبا  
 .پښتانه را غونډ سول

 

 لره وهم قدر یې چا زده زه یې چا
 په اور وسوځه دا توري قلمونه

 څه یوازي په ما ننگ راغلی نه دی
 پښتانه ډېر دي په غرونه په رغونه
 یا به واړه د مغولو درم پرېږدي

 یا به زه هم په الس واخلم درمونه 
 

پوري د مغولو د ښمني په لکه څرنگه چی یوسفزیو ته د بابر د وخت څخه نیولې تر اورنگزېب او د هغه تر اوالد 
دغه راز  ؛میراث پاته وه، او د ټولو هغو پښتنو او خانانو سره یې دښمني کوله چی د مغولو منصبونه یې خوړل

ال خان ته هم له یوسفزیو سره دښمني په میراث پاته وه او هم د مغولو منصب او د مغولو سره دوستي د حخوش
ال خټک په وس پوره حد یوسفزیو سره د دښمنۍ پرېښودل د خوش. وه څلورو نسلونو څخه په میراث ورته رسېدلې

هغه ته د . ، ځکه چی د هغوی سره په جنگ کی یې پالر مړ سوی وو او وجود یې پرهار پرهار سوی وونه وه
دغه راز د مغولو د منصب اودوستي . پښتونوالي ننگ او خپلو تربرونو حکم کاوه چی ویني په وینو پرې مینځی

ال خان د مغولو منصب پرېښود، نو نه د خټکو قبیلې او نه حکله چی خوش. هم د ده په اختیار کی نه وه پرېښودل
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او د ده زامنو او لمسیانو مغولو ته د خدمت کولو پرسر پر یوه بل توری . حتی د ده خپلو زامنو د هغه پیروي وکړه
ابد خان، سعادت خان او د ده لمسیان افضل خان، د ده زامن بهرام خان، اشرف خان، عبدالقادر خان، ع. را وایستلې

 .نامدار خان، مکرم خان او د ده بې شمېره تربرونه د مغولو خدمت ته حاضر سول او د یوه بل ویني یې تویی کړې
 

 زما زویه د ننگ نه دي نمړی تار دي
 پرې پوهېږم چی همه واړه مردار دي
 نه یې لویه اندېښنه نه یې لوی کار شته

 طباخ وته تیار دي د مغلو و
 د منصب د اضافو خبری کاندي

 په عزت په حرمت کله خبردار دي
 اتفاق یگانگي یې سره نشته

 همگي روان په بېله بېله الر دي
 یو څرگند قابل هر گز په دوی کی نشته
 که و دېرشو ته نزدې ځما په شمار دي

 الهحشکایت له نورو مه کوه خوش
 زار ديچی خپل زویه هم په ننگ له تا وې

 

ال خان سره په دوستي کی وار دمخه کړ او له خپلو ټولو هغو وینو څخه چی حخو کله چی یو سفزیو د خوش
ال خان کهول او ماشومان له سرایه څخه د حال توی کړي وې تېر سول او د تنګسې په وخت کی یی د خوشحخوش

ل خان هم تر مرگه پوری د یوسفزیو پر ضد احیوسفزیو سیمو ته بوتلل او د مغولو له حملې څخه یې وساتل نو خوش
که څه هم چی د یوسفزیو څخه په عمومی صورت ښه زړه نه لری او په سوات نامه کی یې د . توري ته الس نه کړ

 . یوسفزیو هر څه ته بد ویلي دي
 

 ه کار د کشت ديپیا د سوات خاوري ګنده 
 یا له ځایه یوسفزیه بد سرشت دي

 مروت ووویش قسمت چي د وفا د 
 یو سفزیه په دا کار کی بد قسمت وو
 پول پیسه پکښی د واړو دین مذهب ده
 اندیشه یی خود د سیم او د ذهب ده 

 

ال خان، لکه څرنګه چی په خپل یوه شعر کی یی ویلي دي چی ځینی څه لویی دعوې لرم په زړه کښي، ښایی حخوش
زیات او هم په  يیی پر یوسفزیو باندي، چي هم په شمیرکلوی کارونه په خیال کی درلودل، او په دې الره کی یی ښا

که څه هم چي خوشحال . توره تر ډیرو پښتنو بهتروه، ډیر حساب کړی وو مګر د هغه تالښونو نتیجه ورنه کړه
خټک په دغه حال کي چي پښتنو په عمومي صورت او د غرونو اوسیدونکو پښتنو په خاصه توګه د مغولو په مقابل 

الس کړی او هر ځای یې اور بل کړی دی، بیا هم د سولي د کوښښونو طرفدار دی او په فساد یا کي توري ته 
  .ښورښونو او جنګونو کي د پښتنو خیر نه ویني

 

 لویه چار د پښتانه د السه نه شي
 مګر چار یی اسماني ده کمه کوزه
 الهحپه فساد کښي هیڅ فایده نشته خوش
 دروزهد فساد سر کښي سر ښخ دي واښه 
 هغه چار چه عاقبت لره ښه نه وي
 د هوښیارو په مذهب ده ال یجوزه

 یوسفزیه ننګیالي پښتانه نه دي
 د بې ننګو پښتنو له مینځه ووزه
 یا د بنو په لور درومه ټوله وکړه

 تر خوشابه پوري ملک کړه شنه ډډوزه
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 یا په کنج ګوښه عزلت کښېنه طاعت کړه
 یا مکې لره ځه بس دا دري رموزه 

 

ال خان تر مرګه له یوسفزیو سره مخالف پاته سو خو تر مرګه یی بیا د هغوی په مقابل کي توري ته الس نه حخوش
ال خان یې د اورنگزېب له زندانه خالص کړی وو، هغه ته وویل حد کابل صوبه دار مهابت خان، چی خوش. کړ

د لنگرکوټ د قال په ساتلو کی مرسته چی هزاری منصب او د یوسفزیو اربابي قبوله کړي او په یوسفزیو کی 
ال خان ورته وویل چی ما د یوسفزیو د سرونو منارې جوړي کړې، مگر هغوی په بده ورځ حخوش. ورسره وکړی

او د مغولو چی مي پنځوس کاله خدمت کړی وو بېگناه یې . کی زما د ناموس ساتنه وکړه او تر څنگ می ودرېدل
خدمت لپاره د یوسفزیو پر ضد توري ته الس کړم او زه به په کومو سترگو د زه څرنگه نن د مغولو د . بندي کړم

 (۰۹۱تاریخ مرصع  ص   3۹). یوسفزیو دښمني کوم
ال خان د مهابت خان د یوه شخصی دوست په صفت هغه ته سال ورکړه چی د لنگرکوټ د قال له حالبته خوش

نه به یې ساتالی سی او نه به یې خوشی کوالی  دا به د مغولو د پاره د ناسور زخم سي،. جوړولو څخه تېر سي
 (هغه کتاب هغه مخ  /۰).سی

 

 لنگرکوټ مغولو ساز کړ
 زه په ننگه د افغان شوم

 که یوسف وو که مندړ وو
 مد همه وو نگهبان شو
 د ایمل فتور آغاز شو 
 د مهمندو هم عنان شوم
 د مغولو مي بال شوه

 غر په غر په کوهستان شوم
 ي شوخپل اولس مي مغول

 نا امید له خاندان شوم
 شوم بهرام مي د ځان غم شو
 زه هم غم د ده د ځان شوم
 په څو کاله دا شورش وو
 په ملکونو سر ګردان شوم

 دی لښکر راپسي بیایي
 زه له ده نه ګریزان شوم
 ناخلف را پسي سر دی
 زه په کوه په بیابان شوم
 چي مي بد زوول له ځانه

 خود په خود بال د ځان شوم
 مي اړوي له هوډه که

 نه یم مرد که ترې ترسان شم
 واړه وشول شپاړس کاله

 چي په دا طور بریشان شوم
 په اته شپیته کښي زه یم

 پسرلی تیر شو خزان شوم
 دا هم هیڅ که په دا عمر

 د آسمان په سود و زیان شوم
 

خاني او قدرت یې له السه ال خان ته د مغولو د خدمت پرېښودلو یوه لویه شخصي صدمه دا ورسوله چی حخوش
د هغه خپله قبیله د هغه پر زامنو او لمسیانو را ټوله سوه، او له خټکو پرته، نورو قبایلو او قومونو ځکه دی د . والړ
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مشر په حیث منالی نه سو چی هغوی ټولو خپل مشران درلودل او ده ته یې ایله د یوه محترم سپین ږیری او قدرمن 
 .مېلمه په سترگه وکتل

. ال خان سره دا دواړه نه وهحاو له خوش. د مشرتوب حساب پر خانۍ او د خانۍ حساب پر ډوډۍ او سړیو کېدی
 .سړي په خپله مخه تللي وه او خپل قوم یې شا وراړولې وه، او ډوډۍ د خانۍ او جاگیر د تللو سره د السه وتلې وه

 

 زه له خپله بخته چا وته فریاد کړم
 نن یې شا کړه چی پرون یې را ته مخ وو

 

له هغه سره ډېری . ال خان غوښتل چی ټول پښتون قام یې پر خبره غوږ ونیسی، او په وینا یې عمل وکړيحخوش
 .لویی طرحی او نقشې ورسره وې

 

 ال په خوب کی په لړزه پرېوزي له کټه
 چی د چا تر غوږو زما د توري شرنگ دی

 ځینی څه لویی دعوې لرم په زړه کي
 تون واړه بې ننگ دیولي څه کړم چی پښ

 

مگر له بده مرغه چی پښتون اولس ته د ده ږغ رسېدالی نه سو او قوم په داسی حالت کی وو چی حتی قومی 
 .مشرانو خپل قوم او قبایل د توري، مېړونو او مال په زور د ځانونو تابع کول او خپلی خانۍ یې په منلې

 

 اتفاق په پښتانه کی پیدا نه شو
 گرېوان پاره کړگنی ما به د مغول 

 

 .هغه کلي په کلي وگرځېدی ، د هر چا دراوزې یې وټکولې، هر چاته یې گرېوان څیری کړ مگر فایده یې ونه کړه
 

 تیراه می ولیده راغلم تر سواته
 پښتون می ولید دا لوی لوی ذاته

 عقل همت می د چا ونه لیده
 په بیرته راغلم ناست یم مال ماته

 

 دا منصبونه دا انعامونه
 واړه زیندۍ دي واړه دامونه

 پښتون مغول به سره یو نه شی
 ال یې مه وینه دا اکرامونهحخوش

 

د ټولو پښتنو د یوکیدلو په ضرورت پوهیدی او دا ورته معلومه وه چي تر څو ال خان وو چی حالبته دا یوازي خوش
او پر یوه مرکز باندي را غونډ نه  پوري پښتانه په خپله سیمه او کهاله کي د یوه بل له دښمنی څخه الس وانه خلي

سي نو همدا د یوه او بل د کورونو ورانول، د خیبر د لویي الري بندول، د مغولو پر عسکرو او چوڼیو باندي دلته 
هلته حملې کول او په نتیجه کي د مغولو د منظمو او لویو پوځونو د السه د درنو تلفاتو لیدل به تر قیامته پوري دوام 

پښتنو، له ډیره وخته، په خپله پراخه سیمه کي یوه . پیښي به تکراریږي او نتیجه به یې معلومه نه وي غم لړلي.لري
مشترک او مرکزي دو لت ته ضرورت درلود، او مغولو، د زمان په خاصه مقطع کي، د پښتنو د یوه مشترک هیواد 

هغه زمان، په قلمرو کي  ، دمغولو د که چي دغه راز یو هیواد دځاو یوه مرکزي حکومت د جوړیدلو مخه نیوله؛ 
ټولو  به په هغه وخت کي ښایي دا خبره  .جوړیدی، او د هغوی د امپراطوری حدود او ګټي یې په خطر کي اچولې

هوښیارو پښتنو ته معلومه وه مگر له بده مرغه چی پښتانه په داسی تاریخی او اجتماعی شرایطو کی وه چی د یوه 
د پښتنو چاري د لویو او وړو خانانو او قومی . را ټولېدلو امکان یې موجود نه وو مشر تر بیرغ الندی دخاص 

. مشرانو په الس کی وې او تر یوه لوی او عمومی بیرغ الندی راغونډېدلو د قومی خانانو گټو ته صدمه رسوله
چی به هغه خطر لیری او کله . پښتنو یوازي هغه وخت اتحاد کاوه چی د ټولو ناموس او مال ته به گډ خطر پېښ سو

 .؛ او هري یوې قبیلې د خپلو ګټو ساتنه کولهسو نو ټول قبایل به بیرته پر خپلو الرو تلل
کال کي د کابل د صوبه دار محمد امین خان، چي د اورنګ زیب د مشهور جنرال او باوري سپه ساالر  1۷۶۰په 

پښتنو په . و ته سپکي سپوري ویلي وېمیرجمله زوی وو، د یوه حکمران حسین بیګ خان عسکرو د ساپیو ښځ



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئاړیکه ټینگه کړ له موږ سره په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

حسین بیګ خان د ساپیو څخه د دغو قاتالنو د ورسپارلو . عوض کي د حسین بیګ خان څو تنه عسکر ووژل
حسین بیګ خان، ساپیو ته د سزا ورکولو لپاره، د هغي سیمي د شاوخوا پښتنو لښکر . ساپیو ونه منله. غوښتنه وکړه

ه خبر سول او په دې پوه سول چي خبره د ناموس ده، نو یې ساپیو ته احوال پښتانه چي په اصلي کیس. جوړ کړ
موږ به د جنګ په پیل کي شکست وکړو؛ نور نو تاسي پوه سه او د . واستاوه چي زموږ ستاسي سره غرض نسته

امین په هغه جنګ کي د حسین بیګ لښکرو ته ډیر درانه تلفات ورسیدل او د کابل صوبه دار محمد . مغولو لښکري
خان، چي دا وخت په پیښور کي وو، او کابل ته د تللو وخت یې را رسیدلی وو، د ساپیو څخه د کسات اخیستلو په 

، چي ده د سال مشورې لپاره ور بللي وه، له ده سره پر ساپیو باندي د نود سیمي ټولو خانانو او مشرا. فکر کي سو
خو کله چي یې له خوشحال خان څخه پوښتنه وکړه . کړه حملې کولو او هغوی ته د سزا ورکولو خبره ورسره خوښه

. هغه ورته وویل چي دا حمله دي نه کوي ځکه چي په دې جنګ کي د مغولو د صوبه دار بې آبه کیدل ممکن دي
څرنګه چي محمد امین خان د اورنګ زیب له بنده څخه د خوشحال خټګ په خوشي کولو کي هلي ځلي کړي وې نو 

پیغور په ډول وویل چي یوه سړي یخ وهلی مار په توبره کي واچاوه؛ کله چي مار تود سو  خوشحال خان ته یې د
پر خوشحال خان باندي دا خبره بده ولګیده او ورته . لومړی یې هغه سړی وچیچی چي نیکي یې ورسره کړې وه

 :ا ویلي وهکه څه هم چي خوشحال پخو. وې ویل چي خبره داسي وي نو زه به مخکي سم او ته را پسي راځه
 

 پسله بنده دی دا عزم
 د خوشحال د خاطر جزم

 یا نیولی مخ مکې ته
 یا مغولو سره رزم

 

خو لکه مخکي چي مو وویل د مغولو سره د رزم لپاره له هغه سره قوم، سړي او قدرت پاته نه وو، او د محمد امین 
امین خان فیصله د خوشحال خان د  که څه هم چي د محمد. خان پوځ پخپله زیاتره د شاوخوا پښتنو څخه جوړ وو

کله چي د محمد  .له مخي له دغه پوځ سره ملګری سوارادې او سال مشورې په خالف وه، خو هغه د مجبوریتونو 
پښتنو قبایلو د خیبر په دره کی د لنډي کوتل او لنډي خانې تر  امین خان پوځونه د پښتنو غرنیو مورچو ته ورسیدل

لس زره تنه یې ووژل سول او . کړه چی د محمد امین خان ټول پوځ په یوه ورځ تباه سومنځ داسی حمله ورباندی و
د محمد امین خان خپل ماشومان څوک په . شل زره تنه عسکر او د هغوی ماشومان پښتنو ته بندیان په الس ورغلل

د . تنو السته ورغلېاو ټولی خزانې او وسلې یې د پښ جنګ کي ووژل سول او څوک د پښتنو په الس بندیان سول؛
تاریخ مرصع   ۰1). افضل خان خټک په قول مفلس پښتانه هر یو محمد امین خان سو او محمد امین خان مفلس سو

 (۰۹۲-۰۹۷ص ص 
 

 مکافات د کوم ګناه د کوم شامت دی
 چی ټبر د میر جمله شو درست ډبر

 نه په ډیر ده نه په لږ د خدای په کړه ده
 ظفرلږ لښکر په ډیر لښکر مومي 

 څه شینواري څه مومند څه اپریدي وو
 چی یی مات کړ د صوبې واړه لښکر
 دا توپان چي په مغولو باندی ساز شو
 په کشتن په ولجو هیڅ مه کړه نظر

 که آسونه که فیالن که اسبابونه
 په انبار انبار سپین زر وو یا سره زر

 هغه ښې پري پیکري د پالکیو
 همګي پرې پوري الل وو در ګوهر

 زرګونو پښتنو کړې تر ځان النديپه 
 دا به څوک کا د مغول له زړه بدر
 دا کینه به یو په سله ترې وباسي

 که یی الس شي په جمله پښتانه بر 
 نور بیا


