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 ۲۵1۰۰۵1۰۲۷          عبدالباري جهاني
 

 خوشحال خان خټک او د هغه عصر
 خټک څوک دي؟

 برخهاو ورستۍ مه او

 :ال خټک فرهنګي اهمیتحد خوش
 

ال خان په باب چی تراوسه پوری هر څه لیکنی حیوه خبره چی زموږ باید هر وخت په یاد وي هغه دا ده چی د خوش
سوي دي، او چی د هغه د ژوند او آثارو په باب هرڅه کنفرانسونه او سیمینارونه جوړ سوي دي نو په اکثرو لیکنو 

په داسی حال کی چی د مغولو سره د هغه . کی د مغولو سره د هغه د مبارزې روحیې ته زیاته توجه سوې ده
ال خان که په حخوش. ي دوستي دواړي د خاصو اجتماعي او تاریخی شرایطو محصول وېدښمني او تر هغه مخک

که د هغه پر . ژوند کی ښه کړي دي او که یې بد کړي دي هغه یې د زمان د شرایطو او حاالتو په حکم کړي دي
خ به یې تاریپه څیرال خان حځای بل خان او قومی مشر وای هغه به ده ته ورته کارونه کړي وای او د خوش

کو خان او بل هر ، با، دریا خانره وه هغه د یحیی خان، شهباز خانال خان سحهغه توره چی د خوش. درلودالی
. ل، خو ځینی به حتی تر ده هم زړه ور ولځینی به تر ده په مېړانه او زړه ورتوب کی کم و. قومی خان سره وه

ی تر ده د مخه چا درلودلی دی او نه تر ده وروسته تر نن خو هغه قلم چی له ده سره وو هغه نه د پښتنو په تاریخ ک
هغه د پښتو ژبي شعر ته هغه څه ورکړل چی نه چا پخوا ورکړي وه او نه بیا چا . ورځي پوری چا ځغلولی دی

 .ورکړي دي يتراوسه پور
 

 په فارسي ژبه که نور تر ما بهتر دي
 په پښتو ژبه می مه غواړه مثال

 پیدا کړبندوبست د پښتو شعر ما 
 گڼړه شعر د پښتو وو غیر سال

 نه یې وزن نه تقطیع نه یې عروض وو
 دوه مصرع یې د خفیف بحر دوه طال
 د غزل یې نه مطلع نه یې مقطع وه
 نه صفت نه یې تشبیه نه یې مثال

 مگر زه یې چی گویا په شاعري کړم
 پښتانه یې پوهول ایزد تعال

 که له هجوي له غندني درته وایم
 په دا کار کی نه دی سیال فردوسی می

 فردوسی لري څو بیته له محموده
 زه لرم د اورنگزیب د ذم جوال

 
له ده څخه مخکي په پښتو ژبه کي شاعران تیر سوي دي؛ او ده . البته په دې قصیده کي خان یو څه تیری کړی دی

. ي یو هم د ده سیال نه وو، که څه هم چي په دې کي هیڅ شک نسته چښتو شعرونه په میراث پرې ایښي دیته یې پ
ه د دې خبری صحت په کمی او کیفی لحاظ وگورو نو د هغ تهال خټک څخه مخکي د پښتو ادب او شعرحکه د خوش

ال خان څخه مخکی روښاني ادبیاتو د پښتو ژبي شعر ته د مضمون او معنی په لحاظ دونه حد خوش. ورڅخه ثابتېږی
ال خان په کالم کی حاله کړه، مگر هغه خوند او ښایست چی د خوشڅه ورکړل چی دا ژبه یې د سیاالنو سره سی
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که د اشرف خان، رحمن بابا، حمید . پروت دی هغه تر ده دمخه د هیڅ پخواني شاعر په کالم کی نه لیده کېږی
، استعاراتو او تشبیهاتو لومړنۍ خښتي یې ښایسته دي نو د ښایستو ترکیبونو ماشوخېل او عبدالقادر خان شعرونه

 . ال خان ورته ایښي ديحخوش
 

 په پښتو ژبه چی ما علم بلند کړ
 د خبرو ملک می فتح په سمند کړ

 یو په حال او په ماضی کی هسی نه وو
 چی ښکاره یې د خبرو راته خوند کړ 

 د میرزا دیوان می ومانډه په گوډي
 مسخره می ارزاني خیشکی زمند کړ

 که دولت وو که واصل وو که دا نور وو
 و می د هر یوه ریشخند کړپه خبر

 :یا دا چی
 په وزن په مضمون په نزاکت هم په تشبیه کی

 پښتو ویل مي عین تر فارسي دی رسولي
 له چا نه په پښتو کی ما مېزان لیدلی نه دی

 ا په دا زبان کی ویل کړي دي تلليمیرز
 مخزن مي د اخوند چی تمامی په نظر کښېووت

 ما میندليپه ده کی نه عروض شته نه یې بحر 
 

ال خان په خپلو حماسو کی د توري داسی شرنګ لري چی نه تر ده مخکي او نه تر ده وروسته د چا تر حخوش
ال د حماسې کمال په دې کی دی چی څه باندي درې پیړۍ وروسته اوس هم هغسی حد خوش. غوږونو رسیدلی دی

 . اسي پاته ويو پښتانه وي دا خوند به یی همدڅخوند لري او زه یقین لرم چی تر 
 

 لکه باز په یوه غره نظر په بل کا
 ر د سوات په کوهستان شيظبیا زما ن

 د مغول منصب می پرېښو هسي خوښ یم
 لکه خالص د لویه بنده بندیوان شي

 دا نادره عقیده لکه زما ده
 ال عجب که بل پیدا هسي افغان شي

 که مي چیري ننیګالي په السو کښیوزي
 زړه ارمان شيپرې به لیری دا زما د 

 و مغول وته به هسي کار ښکاره کړم
 چي راضي را څخه روح د فرید خان شي

 په جهان د ننګیالي دي دا دوه کاره
 یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي

 د بازونو د کارګانو مصاف وینم
 تر دا منځ به یی د وینو رود روان شي

 عاقبت به خدای ظفر کا د بازانو
 آواره واړه کارګان شيتار به تار به 

 چی و کار ته یی حیران دي دا خو لږ دي
 ال وته حیران شيحدیر عالم به وخوش

 د مزریو مړنتوب په لښکر نه وي
 مټ یی هر کله یوازي په خپل ځان شي
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 ازادي تر بادشاهیه ال تیری کا
 چی د بل تر حکم الندي شي زندان شي

 
د . ال خټک د غزل مستي په نورو پښتو غزلونو کی نستهحد خوشالبته د دې خبري کول یو څه ګران کار دی چی 

او عبدالقادر خان لري خو دا خبره په پوره زړه ورتوب کوالی سو چی  ، قلندرحمید ماشوخیلرحمن بابا، پښتو ژبه 
خو دا . ال خټک مستي، لکه څرنګه چی دی یی پخپله هم ادعا کوي، له ده نه مخکی په پښتو ژبه کی نه وهحد خوش

خبره ورسره زیاتوالی سو چی که له ده څخه وروسته پښتو غزل لیکل سوې ده نو په خوږ والي او مستي کی به یی 
، د د ده په غزل کی د خانی غرور، د کالم ښایست. ایله سیالي ورسره کړې وي او تر ده به یی بهتره نه وي لیکلې

 .شیان یوازي د ده په کالم کی وینو او مستي ټول یو ځای سوي دي او دا ټول کلماتو متناسب ترکیب
 

 چي می خپل مین نیولی تر آغوش دی
 د جهان هوس مي واړه فراموش دی
 ساقي زه څه هوښیار نه یم باده راکړه

 لیونتوب د لیونیو پرده پوش دی
 چي پرون یی اهانت د میخورو کړ
 نن هغه د میو ډک سبو په دوش دی
 ساقي ترس د محتسب د درې نشته

 د مجلس سره مینوش دی چي بابا یی
 هدایه وقایه څه لولې وماته

 چی زما د نای و نی په آواز ګوش دی
 دا ګلګون شراب د کومي میخانې دي

 چی صوفي یی په جرعه سره مدهوش دی
 د شرابو مناهي مګر په داشوه

 چی هر کښلی په لبانو می فروش دی
 وري کړهخبیا به دا ګلونه نه وي می
 سروش دید بلبلو په آواز کی دا 

 چی په ډیر ارمان د یار له مخه بېل شو
 ال په بخره هر کله خروش دیحد خوش

 
ال حدا یوازي خوش. د پښتو په ټول شعر کی بې مثاله دی ،ال په مینه کی نغښتی دیحد خانۍ هغه غرور چی د خوش

یی پر پالنګ باندي  دا یوازي هغه دی چی دونه مست. دی چی خپلي میني ته وایی چی د ده په مینه دي فخر وکړي
او چي په لیونۍ مینه کی سر ښندي نو د خانی غرور یی دونه مست  .چي بل څوک د ځان سیال نه بولي ور خیژي

 .دی چی د خپل قاتل د قصاص غم یی هم خوړلی دی
 

 که زه نه وی تا به ځان لره بلل څوک
 په پالنګ به دي دا هسي در ختل څوک
 کړواړه عشق دی چی یی سر راته ګیا 
 ګڼه زه په ځان مین د سر ښندل څوک

 بدرګه که محبت راسره نه وی
 یک تنها به په خونخوارو الرو تلل څوک

 د دې میو پیالې ډیرو دي اخیستي
 ولي ما غوندي به نه وي الیعقل څوک

 ته پخپله راته ووایې چي وایه
 ګڼه زه د مینی راز ښکاره کول څوک
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 ته می وژنه د قصاص اندیښنه مه کړه
 پل خون په تور به ونیسم یو بل څوکد خ

 ښه خو دا چي د چا نوم پکي یادیږي
 په فاني دنیا به نه وي ژوندی تل څوک

 ال ته ورکړهحتا پخپله سپینه خوله خوش
 ګڼه دی دا هسی شونډی کښلول څوک

 
هېدی ځکه هغه د فرهنگ او لوست په قدر پو. ال خان ښایی د پښتنو په تاریخ کی تر ټولو لوستی پښتون ووحخوش

د هغه د لوست او مطالعې اندازه او ژور فهم د هغه د کلیاتو، په تیره بیا . وایی چی له فرید نه مي فرهنگ تېر دی
په دستارنامه کی هغه داسي کتابونو ته حواله ورکوي چی ښایی نادرو پښتنو به یی نوم . دستارنامې، څخه ښکاري

هغه د پښتو ژبي او فرهنگ ته یوازي بې شمېره اشعار او نثرونه . اورېدلی وو، لوست خو یی بیخي هاخواته پریږده
ال حپرې نه ښودل بلکه د پښتو ژبي ته یې داسی کورنۍ پرېښوده او داسی ادبي مکتب یې ورکړ چی ټول د خوش

سړی په جرأت سره ویالی سي چی که په پښتو ژبه . خان په شان یوه بافرهنگه پالر د زیار او زحمت محصول وو
نه وای او یا له خپل دیوان او اشعارو سره زموږ څخه ورک سوی وای نو ځای به یی  موجود ل هر لوی شاعرکی ب

خو که . بل غټ شاعر نیولی وای او د پښتو په ادب او د ادب په تاریخ کی به یی چنداني خال محسوسه سوې نه وای
موږ به د خټکو د ادبي مکتب څخه . وایال خان خټک نه وای نو د پښتنو د تاریخ یو ځالنده فصل به نه حخوش

، افضل خان او کاظم خان شیدا او په لس هاوو ر خان، اشرف خان هجري، سکندر خانموږ به عبدالقاد. محروم وای
خان خټک د شخصیت دغه برخه تر بل هر اړخ درنه ده  لاحزما په عقیده د خوش. نور لوی شاعران نه در لودالی

قوم په ژبه ژوندی وي او سړی ویالی سی چی دده اشعارو او د ده ادبي مکتب . او دغه خدمت یې تر څه قېمتي دي
هغوی خپل . پښتنو د تورو او میدانونو سړي او غښتلي جنراالن ډیر درلودلي دي. د دې ژبي ژوند دایمی کړی دی

ال خان د خپلي تېرې توري تر څنګ، چی ښایی په چلولو کی حخو خوش. ریخ پاڼو ته سپارلي او تللي دينومونه د تا
به یی تر بل هیڅ مشر پاته نه وو، د قلم تېره ژبه درلوده او سړی په حقه ویالی سي چی د قلم ژبه یی تر توري 

او چی تر څو پوري پښتانه او پښتو ژبه  هغه د خپل قلم په زور خپل نوم ژبي ته ورکړ. تېره، موثره او ګتوره وه
 . ژوندی وي هغه به سم ورسره ژوندی وي

 
 3۲1وزوک جهانگیری لومړی ټوک ص ت –1۷
 

جهانګیر په خپلو خاطراتو کی لیکي چی په هغه ورځ چی ما هللا داد خان افغان ته مرصع خنجر ورکړ په هماغه 
وو او د خیبر د درې ساتنه ورسپارله سوې وه یاغی سوی  ورځ خبر را ورسیدی چی قدم اپریدی چی موږ ته وفادار

خپل سړي یی لیږلي او پر حکومتی تاڼو یی حملې کړي دي او ډیر مالونه یی لوت کړي او ډیر سړي یی وژلي . دی
کله . د دغه لیوني افغان د شرمونکي عمل سره جوخت د کابل په غرنیو سیمو کي نوي بلواوي جوړي سوې. دي

ه را ورسیدل نو ما سمدستي د قدم ورور او د قدم زوی جالل، چي په دربار کی حاضر وه، ونیول چی دغه رپوټون
 .او د ګوالیار قال ته مي بنیدان واستول

 
 ۲6٢ -۲۷1هغه کتاب ص . ۲۲

چي ملک اکوړي له اکبر پاچا سره تر نوکر کیدلو وروسته یوڅلویښت »ان په حیات افغاني کي لیکي خمحمد حیات 
کاله حکمراني وکړه؛ تر څو په پای کي د بوالق د ښاخ خلکو نوموړی په پیرسباک کي، چي اکوړې او نوشهره 

پل ملک مشر شو، چي د د اکوړي ترمړیني وروسته د هغه مشر زوی یحیی خان د خ. ترمنځ موقعیت لري، وواژه
یحیی خان تر یو شپیتو کالو حکمرانی . ده په وخت کي د یوسفزیو مندړو او خټکو ترمنځ کلکه دښمني پېښه شوه

په پای کي ... وروسته د خپل زوی عالم خان سره ووژل شو؛ او د ده ځای د نوموړي بل زوی شهباز خان ونیوی
خوشحال خان په ... وسفزیو د کمال زیو په سیمه کي ووژل شودی هم، تر یو دیرش کاله حکمرانی وروسته، د ی

اورنګزیب د خپلي واکمنی په دوره کي له ده ناراشه سو او دی یې ونیوه ... خټکو باندي پنځوس کاله حکمراني وکړه
 (مخونه 33۷-33۳)حیات افغاني پښتو « ...او شپږ کاله یې بندي کړ
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څخه د  1۰۰۰ه ورڅخه جوړیږي، خو د اکبر د پاچاهی له پیل کلون 1۸3کله چي دا کلونه سره جمع کړو نو 
کالو یعني  1۰۸۵په داسي حال کي چي ملک اکوړی په . کیږي 1۰۲پوري ټول کلونه  1۷۵۷اورنګزیب تر مړیني 

او الري د ساتلو لپاره اکبر پاچا مقرر کړ او له اټک څخه تر  ه پنځه ویشتم کال کي د اټک د پلهد اکبر د پاچاهی پ
 1۳۳3اره پوري مځکي یې په جاګیر کي ورکړې؛ او خوشحال خټک هم د اورنګزیب د پاچاهی په اووم کال نوښ

یعني د خټکو خاني د اکبر پاچا د قدرت په نیمایي کي پیل او د اورنګزیب د پاچاهی په پیل کي ختمه . کي بندي سو
 .کاله خاني کړې ده ۳٢سوې ده، چي ټول ټال یې 
ل بیاض کي، چي افضل خان په تاریخ مرصع کي نقل کړی دی لیکي چي د ده پالر، نیکه خوشحال خان خټک په خپ

او ور نیکه ټول په پنځوس کلنی کي شهیدان سوي دي، او څرنګه چي دی هم په پنځوس کلنی کي سخت ناروغ وو 
 (مخ ۲۷۴تاریخ مرصع ). نو ده فکر وکړ چي د خپلو نیکونو په څیر یې په پنځوس کلني کي اجل راغلی دی

نو کله چي ملک اکوړی، او یحیی خان او شهباز خان درې واړه په پنځوس کلني کي مړه وي نو نه د ملک اکوړي 
 . له ژوند سره یو څلویښت کاله مشرتوب او نه د یحیی خان له پنخوس کاله ژوند سره یوشپیته کاله خاني جوړیږی

 ۲1۲حیات افغاني ص  .34
ل خان له لیکني او چي د محمد حیات خان دا ټولي خبري پخپله د خوشحا زه باید ووایم»میجر راورټي لیکي

دا چي پاچا دي یو څوک پر خپل آس سپور . سر نه خوري.، چي په یقین سره د زیات باور وړ ديیاداښتونو سره
پېښه له کړي، دا عادت او رسم د مغولو په پاچهي سسټم کي له سره نه وو؛ او د هند د پاچاهانو په تاریخ کي داسي 

 (نوټس آن بلوچستان) «سره منځته راغلې نه ده او په هیڅ تاریخي متن کي نسته
محمد حیات خان، د خپل تاریخ په همدغه مخ کي، د خوشحال خان د کورنې په باره کي نور هم داسي معلومات 

د مثال . ه سر خوريال خان له کلیاتو او نه له نورو تاریخي متونو سرخورکوي چي نه له تاریخ مرصع، نه د خوش
په توګه دی وایی چي کله خوشحال خان د اورنګزیب له بنده څخه خوشي او خپل تاټوبي ته ستون سو نو ل خانۍ 

دې کار د خوشحال خان بل زوی . څخه یې الس واخیست او د خپل مشر زوی اشرف خان په ګټه یې استعفی وکړه
اشرف خان د کاکاصاحب زوی . قابل کی یې توري ته الس کړبهرام خان په غوسه کړ او د خپل پالر او ورور په م

دې کار اورنګزیب په غوسه کړ او په عوض کي یې . شجاع الدین، چي د بهرام خان طرفداري یې کوله، بندي کړ
خوشحال خان، د اشرف خان پر . اشرف خان بندي کړ؛ او هغه هلته د ناامیدی او خواریو له السه خپل ځان وواژه

و خاني د هغه زوی افضل خان ته ورکړه مګر د بهرام پرله پسې مخالفتونو او حملو خوشحال خان ځای، د خټک
 .ارامي او کراري ته پرې نه ښود او هغه هم په زاړه عمر کي باالخره وفات سو

په داسي حال کي چي لومړی خو د اشرف خان د ځان وژني په باره کي هیڅ تاریخي متن څه نه دي ویلي او 
اشرف خان هغه کالم او خواږه شعرونه موږ ته را پاته دي چي په هند کي یې لیکلي او تر پښتونخوا را برعکس د 

د بلي خوا د محمد . رسیدلي دي او د دې شاهدي ورکوي چي دا شعرونه باید په ډیرو کلونو کي لیکل سوي وي
او هغه د خانی مقام د هغه  حیات خان له متن څخه داسي ښکاري چي اشرف خان د پالر په ژوند کي وفات سوی

دا خبره صحیح ده چي خوشحال خان له اشرف خان څخه خوابدی وو او د خانی . زوی افضل خان ته ورکړی دی
بګړۍ یې د افضل خان پر سر کښیښوده، مګر د تاریخي مرصع متن موږ ته دا وایي چي دا کار یې د اشرف خان 

هغه شعر موجود دی چي د خوشحال خان په مرثیه کي یې ویلی او د بلي خوا د اشرف خان . په ژوند کي کړی دی
اشرف خان په دکن کي د خپل پالر د . لس کاله مخکي وفات سوی دی خوشحال خان له اشرف خان څخه تقریبا  . دی

 :را اخلو وفات د خبر له اوریدو سره یوه مرثیه ولیکله چي یو څو بیتونه یې
 

 مسافر شه هغه شیر د جبالونو
 ځیني اوبه د اورنګ شاه دهچي زهره 

 نه یې ځویه پرې حاضر نه برادر وه
 ساه یې قبضه له غمونو په صحرا ده

 نه یې مخ په سترګو ولیده د خپلو
 نه یې کړې چا په رنځ کي دالسا ده
 د جبال غرڅه یې ژاړي په زاریو
 د سړیو باندي های نه یې صدا ده

 مرور له خلقو الړ دی را به نه شي
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 دعا کړې د بدا ده ستا په باب یې
 له حیا به تن د خان خوړالی نه شي

 په دا خوی که هر څو مزکه بې حیا ده
 ۲٢۸تاریخ مرصع ص . 4۲

راورټي خو لیکي چي په هغه جنګ کي د محمد امین خان د څلویښتو زرو تنو څخه یوازي محمد امین خان او د 
انو ځیني هغه خانان چي د مغولو منصبونه یې خوشحال خان او د افغان. ه تنه ملګري ژوندي پاته سولځهغه پن

 (۸٢٢نوټس آن بلوچستان ص ).   درلودل په دغه جنګ کي له محمدامین خان سره ملګري ول
 ۷۲اکبر سید ص . 43
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