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 ۲۵1۰۰۵1۰۲۰          عبدالباري جهاني
 

 خوشحال خان خټک او د هغه عصر
 خټک څوک دي؟

 مه برخهشپږ

بابروایي چي زموږ سړیو . بابر په کوهاټ کي د کله منار له جوړلو څخه وروسته بل کله منار په هنګو کي جوړ کړ
بابر له دغه ځایه څخه پر بنو باندي حمله  .پرې کړل او کله منار یې جوړ کړد سلو یا دوو سوو افغانانونه سرونه 

جهانګیر میرزا بنو ته د رسیدلو . پاره واستاوه حملې دخپل زوی جهانګیر میرزا یې پر هغه سیمه باندي د . وکړه
 (۲۲۲هغه کتاب  ۰۵). سره سم عام قتل پیل کړ؛ ډیر زیات سرونه یې راوړل او له هغه څخه یې کله منار جوړ کړ

دی وایی چي په دغه حمله کي موږ ته تر بل هر ځای . بایر له دې حملو څخه وروسته پر غلجیو باندي حمله وکړه
بابر د خپل عادت . دی وایي زموږ پوځیانو هر هغه سړی چي به مخي ته ورغی واژه. ډیر پسونه په الس راغلل

، دلته هم د غلجیو د میړونو کله منار جوړ سره سم، چي ښایی د خپله نیکه ګوډ تیمور څخه یې په میراث وړی وو
 (۲۲۳هغه کتاب  ۰1). کړ

که یې اتفاق سره کړی وای، نو ښایي چي نه بابر دونه اسانه فتوحات کړي وای . پښتانه د یوه بل له احواله بیخبره وه
سلطان سکندر لودي پر دا وخت په آګره کي د پښتنو د تاریخ تر ټولو ستر واکمن . او نه پښتنو دونه تلفات لیدلي وای

هغه د دې پر ځای چي په روه کي د پښتنو په احوال او پر هغوی باندي د ظلمونو څخه ځان خبر . تخت ناست وو
د هرات څخه تر کابل او بدخشان او ماورألنهر پوري سیمي د . کړي په هند کي په فتوحاتو او اصالحاتو لګیاوو

زاد ول، خو هیڅ، لوی او منلی، مشر یې نه آ عالقې پښتانه تقریبا  د خیبر څخه کښته . تیموریانو په الس کي وې
درلود او د زورورو د آسونو تر پښو الندي پایمال ول؛ او که به خارجي دښمن نه وو، په داخلي جنګونو او تربور 

 .ګلیو کي وژل کیدل
یره بې پروایي یې د بابر د باجوړیو تر دغه وخته توپک نه وه لیدلي او په ډ. بابر وروسته مخ پر باجوړ ونیوی

خو وروسته یې ولیدل چي د بابر د توپکو او توپونو په مقابل کي مقاومت . عسکرو په مقابل کي مقاومت پیل کړ
په الرو کوڅو کي . د بابر عسکرو درې زره باجوړي قتل عام کړل. کول ناممکن دي، نو زیاتره یې تسلیم سول
بابر د باجوړیو د مشرانو او وژل سویو . مړو کي وخیژي او تیر سيمړي پراته ول او سړی مجبور وو چي په 

د . کسانو سرونه کابل، بدخشان، بلخ، کندوز او نورو ځایونو ته ولیږل او به هر ځای کی یې کله منارونه جوړ کړل
 سوات د یوسفزیو هوښیار مشر ملک شاه منصور په دغه وخت کي د بابر په لښکرو کي حاضر وو او د هغه ټول

 (۲۷۵-۲۷1هغه کتاب  ص  ۰۲). ظلمونه او قتل عامونه یې د سر په سترګو ولیدل
طان اویس په ځان کي د مقاومت توان نه لد سوات س. بابر د باجوړ له فتحه کولو څخه وروسته سوات ته روان سو

ا باج به پخپله ورکړه چي د ي حواله کړې، او هغه ته یې وظیفهلیدی او بابر پر هغه باندي څلور زره باره وریج
دې خلکو دا باج نه . بابر وایی پر دې یاغي غرنیو خلکو باندي هیڅ وخت چا دونه دروند بار نه وو ایښی. ټولوي

 (۲۷۳ هغه کتاب ص ۰۲). سوای پوره کوالی او ژوند یې تباه سو
ی کار داسي ښکاري چي بابر هم نه غوښتل له یوسفزیو سره جګړه وکړي او یا د ملک شاه منصور هوښیار

ورکړی وو چي بابر د هغوی سره د دایمي روغي جوړي لپاره د ملک شاه منصور څخه وغوښتل چي خپله لور بي 
 (۲۷۰هغه کتاب ص  ۰۳). بي مبارکه هغه ته په نکاح ورکړي

ملک شاه منصور د یوسفزیو له پنځو شپږو مشرانو سره . بابر پر یوسفزیو باندي حمله ونه کړه او کابل ته روان سو
بابر هغوی ټول ونازول، خلعتونه یې ورکړل او هغوی ته یې وویل چي په سوات کي به تر ابوهی . ابل ته ورغیک

دغه راز یې ورته وویل چي هغه پښتانه چي د . له پاسه مځکو سره غرض نه کوي او کښته مځکي په دوی اړه لري
تاریخ مرصع   ۰۰). جي کابل ته ولیږيباجوړ په شاوخوا کي مځکي کري باید چي له کاله شپږ زره خرواره وری

د تاریخ مرصع له متن څخه سړی ویالی سي چي باجوړ په هغه وخت کي ډیره آباده زراعتي مځکه وه،   (۲۳۰ص 
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چي یوازي پر پښتنو باندي دونه دروند باج ایښودل سوی دی او بابر باید د باجوړ د چور او تاالن څخه ډیري زیاتي 
 .ړي وياو قیمتي اولجې ترالسه ک

د پښتنو لویو او وړو قبیلو په دغه وخت کي هډونه سره مات کړي وه او د بابر د تاړاکونو او حملو په مقابل کي یې 
یوسفزیو پر هغو دلزاکو باندي چي له کابل څخه یې پیښور ته د مهاجر کیدلو او . ګډ دریځ نه سو غوره کوالی

. ځکه حملې وکړې چي دلزاکو له هغوی سره بدي را واخیستهدربدر کیدلو په وخت کي دوآبه او باجوړ ورکړي وه 
که څه هم چي بیلیو دلزاک پښتانه نه بولي او وایی چي هغوی د یوسفزیوسره د مخامخ کیدلو په وخت کي ُبت 

 جنرل رپوت یوسفزی  ۰۰)   پرستان او شرابخواره ول، او ښایی چي په دغو سیمو کي د بوداییانو سره اړه ولري
له دلزاکو سره د ملک احمد په جنګونو کي هغوی ته د پښتنو خطاب سوی او ملک احمد اوشیخ ملي د  خو ( ۰۰ص 

یوسفزیو له لښکرو څخه غوښتي دي چي د دلزاکو غالمان بندیان له ځانونو سره وساتی او هغه چي آزاد دي هغوی 
راز کله چي خان کجو په دغه   (1۲۱تواریخ حافظ رحمت خاني ص ۰۷) .خوشي کړی ځکه چي بیا پوښتانه دي

همدغه جنګ کي د دلزاکو مشر بایي خان، چي مخکي خان کجو د هغه لور ورڅخه غوښتې وه او ده نه وه ورکړې، 
تعقیبوي او هغه خواست ورته کوي چي نور مه راپسي راځی او هغه لور مي چي تا راڅخه غوښتې وه تاته په 

ایی چي نور یې بس کړی هغه چي شوي دي هغه وشول را خان کجو خپلو ملګرو ته و. حالله نکاح درکړې ده
 (1۳۵ص  هغه کتاب   ۰۱) .رض مه په کوی چي بیا پوښتانه ديوګرځی غ

دغه راز مومندو او خلیلو په پیښور کي د دلزاکو د السه کار روزګار نه سو کوالی او د هغوی د السه یې خپل 
هغه هم د دوی . مران میرزا کامران څخه یې مرسته وغوښتهتجارتي مالونه کابل ته نه سو وړالی؛ د کابل مغول حک

په هغو جنګونو کي . عرض ته غوږ ونیوی او پخپله له پوځونو سره د مومندو او خلیلو په مالتړ پیښور ته روان سو
دلزاکو ته دونه تلفات ورسیدل چي پیښور د تل لپاره ورڅخه پاته سو؛ له اباسین څخه پوري وتل او د بهزاده او 

 (1۰۵ص  هغه  کتاب   ۰۶). انګړاو له دلزاکو سر ه یې هستوګنه غوره کړهم
د شیخ تیپور په جنګ کي، چي د خان کجو او نورو خښي قبیلو او د خلیلو، مومندو او داوودزیو د غوریه خیل قبایلو 

لیده سوی، د ترمنځ وسو او له خان کجو سره دونه پوځونه ملګری ول چي مثال یې په ټول افغانستان کي نه وو 
د غوریه خیلو لښکری یې تر . خلیلو او غوریه خیلو لښکرو ته دونه تلفات ورسیدل چي د قیامت ورځ ورباندي راغله

او پوځونه تر پیښوره، تر سربنده، تر . پیښور پوري تعقیب کړې او په الر کی چي یې څوک په مخه ورتلل هغه یې قتلول
مروده والړل؛ هر چیري چي د خلیلو، مهمندو او داوودزیو کلي وه، ټول یې شیرکړهی، تر چهل ګزی، تر ټوپه او تر ج

یوه تن قصه کوله . د قتل، د اُسرت د اولجو هیچا صرفه ونه کړه، درست خښي پرې معمور شول. تاخت و تاراج کړل
و ډیر مال او یوازي موږ دوولس غالمان، څو د رخت بارونه ا چي زه له خپل پالر سره په دغه جنګ کي ملګری وم او

 (1۱۲ص  هغه کتاب ۷۵). څاروي تر السه کړل؛ نور نو هر چاته په غه اندازه مالونه ورسیدل
په پښتنو کي داسي قبیله پاته نه وه چی له بلي . دې ورور وژنو په نسلونو سابقه درلوده او نسلونه نور یې دوام وکړ

قبیلې سره یې دښمني نه درلوده او داسي پښتون چندانی نه وو چي د خپل تربور له ویري یې د شپې خوب پر ځان 
ځ په ورځ قوي کیدل او په پښتني قبایلو کي چا پر یوسفزي د خان کجو تر رهبری الندي ور. حرام کړی نه وو

دې حالت د جالل الدین اکبر د پاچهی تر نیمایی کلونو پوري، چي . هغوی باندي د تېري کولو جرأت نه سو کوالی
 . څه باندي نیمه پیړۍ کیږي، دوام وکړ

کله چي . جګړو بوخت سو کي د اکبر یو لوی او زړه ور جنرال زین خان کوکه د یوسفزیو سره په 1۰۱۵په کال 
جالل الدین اکبر، د هغه . یې زور ونه رسیدی نو له ډهلي څخه یې د نورو لښکرو او پوځي مرستو غوښتنه وکړه

سره د مرستي لپاره، سعید خان کهکړ، راجه بیربل، شیخ فیضي، فتح هللا خان شیرازي، تالش بیګ، صلح عاقل او 
ي قوتونه د پښتنو سیمو ځکله چي دا پو. یم ابوالفتح هم ورپسي روان کړوروسته یې حک. نور زیات پوځونه ورولیږل

کله چي د مغولو قوتونه د کړاکړ غاښي ته ورسیدل یوه سړي . ته ورسیدل نو به چور او تاالن یې الس پوري کړ
هه دی؛ د کړاکړ غاښی درې څلور کرو. راجا بیربل ته وویل چي پښتانه نن شپه پر تاسي باندي د شبخون خیال لري

راجه بیربل د زین خان له . که راجا له دغه غاښي څخه نن شپه تیر شي نو د پښتنو له شبخون څخه به وژغورل سي
د الري نیمایي ته، چي یوازي د یوه آس د تیریدلو . سال مشورې پرته خپلي قواوي د کړاکړ پر غاښي ور رهي کړې

د بیربل ټول پوځ په هغه . مرمیو باران ورباندي جوړ کړالره وه، ورسیدی چي پښتنو د غشیو، ډبرو او توپکو د 
راجا بیربل، راجه دهرم چند، خواجه عرب، مالشیرین شاعر او نور ډیر نامتو کسان او افسران . غاښي کي تباه سو

 ۷1). په هغه جنګ کي تلف سول؛ داسي اټکل کیږي چي د مغولو څه باندي اته زره پوځ په هغه جنګ کي تباه سو
 (۲۳۱رصع  ص  تاریخ م
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هغه د یوسفزیو په سیمه کي . اکبر د یوسفزیو د ځپلو لپاره د راجه ټوډر مل تر مشری الندي یو عظیم پوځ واستاوه
څو قالوي جوړي کړې او د یوسفزیو ډیرکلي یې لوت او تاراج کړل، مګر یوسفزي دونه غښتلي سوي ول چي په 

 .دې حملو یې چاره نه کیده
ت له کابله د خیبر پر الره ډهلي ته روان وو چي په اوزبکو د سلطان عبدهللا خان یو هیا  په همدغو ورځو کي د د 

که څه هم چي دواړو خواوو ته درانه تلفات ورسیدل . خیبر کي د جالل الدین روښاني د سختو حملو سره مخامخ سو
جالل الدین اکبر د  ( ص  ۲۳۶هغه کتاب  ۷۲). خو د مغولو پوځیانو ایله مات و ګوډ ځانونه ډهلي ته ورسول

اکبر . یوسفزیو او نورو پښتني قبایلو څخه د الرو د ساتلو چاري د خټکو مشهور سردار ملک اکوړي ته وسپارلې
غوښتل چي هم تجارتي الري په خټکو وساتي او هم په دې توګه د پښتنو ترمنخ یو لوی درز منځته راوړي؛ مګر 

د اکبر، . ه چي د ډیرو زیاتو قبیلو ایتالف یې مخه نه سوای نیوالییوسفزي دونه لوی قوت وو چي یوازي خټکو څ
جهانګیر، شاه جهان او اورنګزیب په وختونو کي د پښتنو د اوسیدني سیمي د څه باندي یوسل او شلو کالو لپاره 

دی، د خیبر د وینو تویېدلو او ورور وژنو اوږد داستان  په دې دومره اوږده موده کي، چي ټول تقریبا  . ناکراري وې
او تیراه اوسیدونکي پښتانه کله په خپلو کي په جنګونو کي لګیاوه او کله د روښانیانو تر بیرغ الندي د مغولو سره 

یوسفزي د روښانیانو او د هغوی د مالتړ کونکو قبایلو سره جنګیدل، له مغولو سره یې جال جګړې وې او . جنګیدل
د خوشحال خان خټک او اورنګزیب ترمنځ دښمنی او د . ت کړي وهله خټکو سره یې د پیړیو راهیسي هډونه ما

خوشحال خان په خپل کور کي د اختالف اور بلیدلو سیمه نوره هم ناکراره کړه، او د پښتنو ترمنځ د یووالي راوستلو 
خوشحال خان خټک د . آرزو او تالښ داسي ناممکن کار سو چي تر نني ورځي پوري یې امکان نه دی پیدا کړی

رمنځ د اتفاق راوستلو چیغي وکړې ځای یې ونه تهغه چي هر څومره د پښتنو . ښتنو دې لوی عیب ته متوجه ووپ
 .نیوی

 
 نه زما د هنر شته څوک طلبګار

 نه زما دی د دې ملک هنر په کار
 په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو
 ولي هیڅ ځبله نه شوو خبردار

********************۱ 
 په دا منځ کښيبله هیڅ لیدله نشي 

 یا مغل له منځه ورک یا پښتون خوار
 دادی چي لیده شي که ګردش د اسمان

 که د خدای رضا په دا وي راغی وار
 په داهسي وخت چي وخت د نام و ننګ دی

 دا بې ننګ پښتانه کا څه رفتار
 پښتانه که نور څه فکر کا ناپوه دي
 بیله توري خالصی نشته په بل کار

 به توره ښه ديتر مغولو پښتانه 
 که په پوهه پښتانه وی څه هوښیار

 اولسونه چی سند وبله وکا
 پادشاهان ورته سجود کاندي اختیار

 که نفاق که اتفاق که جهل پوهه
 د هر چ د خدای په الس ده هره چار
 افریدي مهمند شینواري ګوره څه کا
 د مغولو لښکر پروت پر ننګرهار

 همیشه به په جهان کي ژوندون نه وي
 د خوشحال خټک به پاته شي یادګار
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سمان ښایی د پښتنو په باب دغه فیصله کړې وه چي تر قیامته به یې آلکه څرنګه چي خوشحال خان خټک وایي، 
د خوشحال خان پر . اتفاق نه په نصیب کیږي او د همدغي بې اتفاقی په اثر به تل د دښمنانو تر توري الندي وي

ټولو تر د پښتنو د تاریخ دغه . نو چا غوږ ونه نیوی، او یا یې نیوالی نه سوایچیغو، پر شعرونو او پر نصیحتو
هوښیار مشر باالخره حتی د خپلو نیکونو په ټاټوبي کی، چی ده سخته مینه ورسره درلوده، د وروستي نفس د ایستلو 

 . فرصت پیدا نه کړ
 

 ال خټک خوښي نه سی بې سرایهحد خوش
 میر کړپه هر چا باندی یې خپل وطن کش

 
چی په  ،خپلو ماشومانو او دوستانو ته یې اته اویا کالو په عمر د اپرېدیو په سیمه کی وفات سو او ال خان دحخوش

، وصیت وکړ چی هغه په داسی ځای کی ښخ کړي چی د مغولو د آسونو سیوری دغه وخت کی ورسره پاته وه
ده قبر په داسی ځای کی جوړ کړي چی مغول یې پیدا نه کړي او بې احترامي  او دوی باید د. ورباندی ونه لوېږی

 ۳۳. ورته ونه کړی
ال خټک په حق سره د خپل وخت او زمان تر ټولو هوښیار پښتون وو او په جرأت سره ویالی سو چی د حخوش

. ره یاري ونه کړهخو افسوس چی بخت له ده س. پښتنو په ټول تاریخ کی یې تر نن ورځی ساری نه دی لیده سوی
ال خان دا حکم بدلوالی نه سو، حخوش. زمان د واقعیت حکم وو پښتنو هیڅ وخت د مشر په حیث ونه مانه او دا د

هغه سترگي چی ده درلودلې د هیچا په سر کی نه . کنه نو هغه تېره توره چی له ده سره وه د هیچا تر مال نه وه
، هغه ژبه چی له ده سره وه خدای بل په تاریخ کی هیچا نه وو چلولینو پښت غړېدې، هغه قلم چی له ده سره وو د

 .پښتون ته نه وه ورکړې او تر نن پوری یې خالی ځای چا نه دی ډک کړی
 

 ال تراوسه یې ماغزه په قرار نه دي
 چا چی زما سره وهلی سر په سنگ دی
 ال په خوب کی په لړزه پرېوزي له کټه

 شرنگ دیتوري  چی د چا تر غوږو زما د
 د گینډیو په ځیگر کی یې گولۍ دي
 چی لیدلی چا زما د ښکار تفنگ دی
 که په دا دور می گورې هغه زه یم

 چی مي داغ پر خاطر ایښی د اورنگ دی
 درست جهان می و مغول وته خیبر کړ
 ځای په ځای یې پښتانه وته قلنگ دی
 ځینی څه لویی دعودې لرم په زړه کی

 واړه بې ننگ دیولی څه کړم چی پښتون 
 خو طالع را سره هسی مدد نه کا

 گڼه تېر می له فریده نه فرهنگ دی
 

یوازي د فرید مثال ورکول د دې معنی نه لري . ال خټک نه وایی چی په زړه کي څه لویی دعوې لريحالبته خوش
درلود او که یی درلود چی هغه به ګوندي د پښتنو د پاچهی جوړولو او د پخواني برم د بیرته را ژوندي کولو پالن 

پښتانه چی د سلطان بهلول، سلطان سکندر، سلطان ابراهیم، شیرشاه . نو په هغه کی بری ور په برخه سوی نه دی
منظم دولتونه او حکومتونه او پالنونه درلودل، هغوی خو سوري او اسالم شاه سوري د پاره جنګیدل نو هغوی خو 

ه درلودل، هغوی فتوحات کول او غنیمتونه یی په الس راوړل، باالخره خزانې درلودلې، هغوی پوځونه او منصبون
ال خان سره هغه زور نه حله خوش. هغوی د هندو راجاګانو او پاچاهانو سره غزاوي کولې او معبدونه یی سوځول

دا سوال له هر پښتون سره . وو او یوازي په تشو چیغو هغه نه سو کوالی چی پښتانه تر یوه بیرغ الندي راټول کړي
اچا پال خان او یا بل چا لپاره ووژني او د وخت د یوه مسلمان حهغه ولي ځان د خوش. شي لپارهه وو چی اتحاد د څ

پښتنو په یوه لویه سیمه کي . د خوشحال خان سره لږ ترلږه خپله قبیله ملګرې نه وه. په مقابل کی توره را وباسي
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چي تر یوه قانون او بیرغ الندي وي او یو پاچا او منلی مشر دي ژوند کاوه، مګر کوم خاص قلمرو او هیواد یې، 
د پښتنو پاچاهانو که په هند کي پاچهی کړي وې، نو هغه قدرتونه یې هم د وخت د واکمنانو د . ولري، موجود نه وو

هم د  په حقیقت کي پښتانه. جاګیرونو او د هغو جاګیرونو په زور د جوړو کړو پوځونو په برکت تر السه کړي وه
پښتنو که په هند کي . ترکانو او مغولو په څیر د ډهلي او اګرې په ښارونو او د دکن او بنګال په سیمو کي بیګانه وه

قدرت درلود نو هغه واکمني یې پخپله پر پښتنو نه بلکه پر یوه بیګانه سیمه او هیوادونو باندي وه؛ او د خپل قام سره 
د خوشحال خان خټک اجتماعي دریځ د هغو پښتنو . هیڅ تماس نه درلود یې، د هغوی په خپله سیمه کي تقریبا  

واکمنانو سره چي د ترکانو او سیدانو د حکومتونو په دننه کي یې د جاګیرونو او پوځونو په زور له هغوی څخه 
 .قدرتونه ترالسه کړي ول، ډیر توپیر درلود

، له هرات څخه تر کندهار او قالت پوري د خوشحال خان په زمانه کي او له هغه څخه مخکي او وروسته 
کابل، جالل اباد، غزنی او شاوخوا سیمي په ډهلي کي د مغولو تر . پراخه سیمه د صفوي پاچاهانو تر الس الندي وه

د خیبر څخه کښته د پیښور صوبه او نیژدې سیمي په نامه د ډهلي تر کنټرول الندي خو تل . واک الندي وې
او باجوړ سیمي هر وخت یاغي وې او پاچاهان مجبور ول چي یا په هغو سیمو کي او د سوات . ناکراري وي

اوسیدونکي پښتانه د توري او پوځونو په زور ایل کړي او یا حتي د خپلو تجارتي او پوځي کاروانونو د تیریدلو 
خان په څیر  په دې حاالتو کي به خوشحال خان، پرته له دې چي د یوه یاغي قومي. لپاره هغوی ته باج ورکړي

 ژوند وکړي، بل څه تر السه کړي وای؟
 نور بیا


