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 ،بند  خان خوشحال د

 

 ن پاڅو  وال وسله  وړاندې  پر  مغلو  د
 

 ه برخ  اتمه
  
 

  ق   هـ ۲۱۰۲ په  درلوده  واکمني  کې  وچه  نیمه  په  هند  د  جهانګیر  نورالدین  چې  کې  حال  پداسې   خټک  خان  خوشال
 . دوزېږې زکال( ۳۱۶۱)
  

  ټاکلی  مشر   قبیلې  د  خټکو  د   اکوړخان  اکبر،  الدین  جالل  پاچا   مغلي  وو.  شوی   روزل  کې   کور  په  خانۍ   د  خان   خوشال
 .هورسېد  را خوشاله تر سرداري دا او و
  

 .هومان خانۍ په  دی هم جهان شا نو شو وټاکل  مشر پښتنو د دی  چې کله
  

 خوشال  وکړل.  خدمتونه  ډېر  یې  ته  جهان  شاه  شو،  سردار   خټکو  د  دی   چې  کله  یانې  وروسته  نه  کال  ز  ۰۱۶۴ له»
  هم   کې  جنګ  په   »کانګړې«  د   کال   ز ۱۱۶۴ په  بلکې  وجنګېد  سره  پښتنو  له   خاطر  په  واکمنۍ  د   مغلو  د   یوازې  نه   خان

 ([1)«.]ی د جنګېدلی ګټه په جهان شاه د
  

  مړ  امله  له  ولږې  او  سړو   د  چې  و  نږدې  او  وه  اخستې  ونډه  هم  کې  جګړو  بدخشان  او  بلخ   د  کال  ز ۵۱۶۴ په  خان  لوی
  ومړ،  جهان   شاه  چې  کله   خو   اخستې.  برخه   لپاره  واک  د   جهان   شاه  د  کې  جګړو  لسګونو  دارنګه   نوموړي  وی.  شوی

 .ړک یې بندي وغوښت را ته پېښور خان  خوشال سوبدار، کابل د مهال په واک د زېب اورنګ د
  

  له  چې  کله  وو.  بندي  کې  ډیلي   کال  ز ۶۱۶۶ تر  بیا  چې  شو،  واستول  ته  هند  وروسته  مودې  څه  له  کې  پېښور
  وړاندې  په  مغلوالو  د  او   راغی  ته  پښتونخوا  کې  پای  .په  وه  نظربند  هم  بیا  شو،  ازاد  نه  زندانRanthambhor  ررنتبو
 .دودرې

  
 .ېونغاړل را مټې یې لپاره پاڅون ملي یوه د او کړ جګ را بیا بیرغ ولېدلی پېر د روښان  پیر د خټک خان خوشال

  
 یو  او  خټکو  یوسفزو،  خېلو،   اتمان  مومندو،  لکه  اونوروسیموکې  سوات  تیرا،   لکه  سیمو  پښتنو  ځنې  په   خان   خوشال

 مغلي   کې  ګړی  شهباز  په  او  کړ  ترتیب  لښکر  لوی  یو  نه  سوات  له  یې  بیا  او  ولیدل  سره  قومونو  پښتنو  نورو  شمېر
 .ه وکړ جګړه سخته سره ځواکونو

  
 دریا  او  خان   اېمل  کې  مهال  دغه   په   چې  شینوارو...(  اپرېدیو،  مومندو،  )ساپیو،  ملګرتیا  په   قبایلو  نورو  د   رنګه  همدا
 .و  شوی پیل پاڅون هم درلوده غاړه په مشري قومونو دې د خان

  
 . هکړ  ونه یې ګټه کومه ولې کړي، دالسه بېرته خان خوشال چې شول کې لټه  دې په چارواکي مغلي
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  وه، ویلي ته خان  خوشحال پخپله الپخوا زېب اورنګ  هم څه که
  

  المل   پېښو  دې   د  چې  وویل  ځنډه  له  پرته  ورته  نوموړي  ګورې؟  کې  څه  په  المل  النجو  او  ستونزو  د  کې  پښتونخوا  چې
 .ید خان امیر پخپله

  
 مهابت   چې   وایی،  مه  ته  چا   تاسو  هغې  تر  ولې  کړم، ګوښه   به  خان  امیر  چې  ورکړ،  ډاډ   ته   خان  خوشال  زېب  اورنګ

 .يرسېږ را خان
  

 :لکړ ته هغه یې نوبیا راغی چې خان مهابت
  

  هم   دې  د   سره  2[2نشته.«)]  کښ  خاطر  په  یې  به  هغه  دی  څکولی  ډېر  ازار  ګناه  بې  خوشحال  چې  وفرمایل  بادشاه»
 :ېچ وه کړې پرېکړه خان خوشال

  
 هتــور وتړله مې ننګ په افغــــان د
  

 می خټک خوشحال زمانې د ننګیالی
  

  ده   د  یې  بیا  نو  وي،  کې  چوپړ  په  دوی  د  چې  غواړي  نه  نور  نوموړی  چې  شول،  پوه  دې  په  چارواکي  مغلي  چې  کله
 .يودرېږ وړاندې په پالر د چې  وهڅوه ته دې بهرام زوی خپل

  
  خان   دریا  د  او  عبدالرحمن  وراره  خان  اېمل  د  بلکې  ولمسوه  وړاندې  په  وشالخ  د  بهرام  یوازې  نه  حاکمانو  ګورګاني

 .يودرېږ کې  خدمت په چارواکو مغل د چې ولمسول هم یې خان تاتار ورور
  
  بېګ  حسین  د  پوځیان شمېر  یو  خان  امین  محمد  چې  شوه  څرګنده  مهال  هغه  اتلولي،  مشرانو  واړو  درې  دغو  د  پښتنو  د

  په   یې  ته   ښځې  ساپۍ یوې  چې   شول،   ووژل   نوم  دې   په   لخوا   ساپیانو  د  عسکر   تنه  څو ده   د   او واستول  ته   کونړ  امر  په
 .ړوک حرکت لور په کابل د  غوسې  او غضب  ډېر په خان امین  محمد بیا نو وه. کتلي سپکه

  
 :ېک ز( ۲۱۶۷) سفر  دغه په سره خان امین محمد له
  

  داسې   وو.  ملګري  مخې  له  مجبوریت  د  خان  خوشال  رنګه  همدا  او  مشران  شمېر  یو  اورکزو  د  ملکان،  مومندو  د»
 3کېده.«) بېول زور په څېر په برمتې د خان، خوشال چې ښکارېده

  
 .هو  نیولې  خیبریانو   ورته  شاوخوا  لېواړکي  د  شول  تېر  نه  مسجد  علي  له  خیبر  د  یې  پوځونه  او  خان  امین  محمد  چې  کله

  
 سره  تېښتې  په  خان  امین   محمد  او  کړه  شپه  توره  ورځ  رڼا  پوځ  په  غلوم  د  جنګیالو  مشرۍ  په   خان  دریا  او   خان  اېمل  د

  نوره  او  خزانه   پاچاهي  کورنۍ،  پوځیانو  شمېر  یو  ده  د   او  لوڼې  خور،  مور،  ښځه،  ده  د   ولې   ورسوه.  ته  پېښور  ځان
 .لالړ مینځه له  کې جګړه دغه په پوځیان زرګونه مغلو د او  ورغله ته الس جنګیالیو پښتنو د شتمنۍ پوځي

  
  لیک   ته  خان  خوشال  بیا  نوموړي  شو.  وټاکل  والي  خان  محبت  بیا  یې  ځای  په  او  شو  ګوښه  دندې  له  خان  امین  محمد

 .يوګور دی چې واستوه
  

 .می شوی ستړی  نه وړو کړو له مغلو د نور زه چې وکښل، کې ترڅ په لیک یوه د ته خان مهابت خان خوشال
  

 د  کې  وخت  همدغه   په  خان  اېمل  او  خټک  خان  خوشال  وخوځېد،  لور  هپ  پښتونخوا  د  کال  ز  ۴۱۶۷ په  زېب  اورنګ
  چې   و  رسېدلی  مخه  د   ال  ته  پرېکړې  دې  خټک  خان  خوشال  کړ.  اوبه  یې  ځواک  مغلو  د  او  وکړ  برید  کال  په  نوښار
 .همنل نه و ورسره ملکانو پښتنو شمېر یو خو کړي. ډب مخه  پوځ مغلي د او ونیسي اټک
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  د   اټک  د )مې( م  قصد ووست را  )مې( م لره نظامپور ورسره...  تره ده  د خان بایزید  راغله لره ما مهمندو د  ملکان»
 4شوم.«) حیران  زه ورغلل لره مغل واړه بیا مهمند )کې( کښ مینځ دا په وکړ... نیولو

  
 ې وړاند په مغلو د ... خان دریا او خان اېمل
 .ړوک مشرانو  پښتنو په یې برید لومړی نو ودرېد، وړاندې په سیاست د جهان شاه پالر خپل د زېب اورنګ چې کله

  
 .ېولېږل  را   لښکرې  ګڼې  لپاره  وړلو  مینځه  له  د  پښتنو  د   ته   غاړې  اباسین  د  مشرۍ  په  خان  معظم  شهزاده   زوی  دخپل  ده
  

 برید  د ځواکونو مغلي  د  افغانان شمېر ګڼ چې وه بهیر لښکرو  د ی دو د  خوا بلې  له او وه نایوالی پښتنو د خوا  یوې له
 .لشو جوړ منارونه څېر په بابر د لکه یې سرونو له چې شول،  ووژل امله له
  

 دې پښتانه ټول هم وکړ وړاندې په ښځې ساپۍ یوې د چې عمل ناوړه هغه ځواکونو، مغلي د کې کونړ په رنګه همدا
 .يکړ الس ته وسلې دېوړان په مغلو د چې  کړل اړ ته
  

  وسلوال  په  وړاندې   په   چارواکو  مغلو  د   او   شول  راټول  مشرانو  خپلو  په   پښتانه  چې  شو  یادول   پېښې  لسګونې  په   داسې
 .ړک پورې الس پاڅون

  
  ځواکونو   مغلي  په  کې  »کړپه«  په  او  وکړ  پاڅون  جنګیالیو  نورو  او  باجوړیو  شینوارو،  مومندو،  مشرۍ  په   خان  اېمل  د

  اپرېدیو،   د  کې  کوهاټ  په  اپرېدي  خان  دریا  ورپسې  کړل.   تاالترغۍ  ځواکونه  دښمن  د  کې  پایله  په  چې  ل،پرېوت  ور
 .ړک جوړ قیامت وړوکی یې پوځونو په زېب اورنګ د او وکړ پاڅون ملتیا په قومونو نورو او ورکزیو

  
 پراخ  افغانانو  د   او  ووت  را   نه   نګړا  وړوکي  له  والي   خټک  د   او   پاڅېد  را   لپاره  یووالي  د  پښتنو  د  هم   خټک  خان   خوشال

 .لودنګ  ور یې ته ډګر
  

  الډېر   هم  خان   دریا  او  خان  اېمل  ملګري  ده  د   او  وې  سترګې   پښتنو  غوښتونکو  ازادۍ  د  ته  خټک  خوشال   وخت  دا»
 ۴)ورکړ.« زور هم نور یې ته مجاهدو وطني خپلو او شول ډاډه

  
  دښمنانه مغلوالو د  او  وبلل  را  ته یووالي قومونه بېالبېل سیمې د  څېر  په خټک خوشال  د  لکه  هم خان اودریا خان  اېمل
 .ړک ګوته په ور یې چلند

  
 پیسو  وسلواو  د   چې  غوښتل  وې  نو  دی  ګواښ  ستر  یو  ته  وچې  نیمې  هند  د  یووالی  پښتنو  د  چې  شو  پوه  زېب  اورنګ

 .يکړ اېل جنګیالي پښتانه زور په
  

  په   خان   اوشجاعت  خان  اصغر  د  یې  لومړی  راغی  سره  جنراالنو  مېرش  یو  له  ته  ابدال  حسن  کال  ز ۴۱۶۷ په  نوموړي
 .هولېږ پوځ  لوی یو ته پښتونخوا لپاره ځپلو د جنګیالیو پښتنو د سروالی

  
 .لورکړ هم جاګیرونه او سوغاتونه یې ته مشرانو پښتنو شمېر یو سربېره دې  له
  

  د   ځي  ته  هېوادونو  اسیا  مینځنۍ  نه  هندوستان  له  کاروانونه  کوم  چې  کېښوده،  غاړه  هم  دېته  زېب  اورنګ  رنګه  همدا
 .يکېږ ورکول ډول په مالیې د روپۍ لکه شپږ کال د ته قومونو مېشتو سیمې د به امله  له تېرېدو د الرې

  
  غاړه  ورته  مهال  خپل  په  هم  ښکېالک  انګرېزي  بلکې  وپاله،   پایه  تر  واک   خپل  د  چارواکو  مغلو  یوازې   نه  دود   دغه 

 .هکېښود
  

  یې  سکه چې  وو، المل همدا و.  کې تکل په  جوړولو د  هېواد خپلځواک  او خپلواک یوه د  هم دې  د  سره  خان اېمل ولې
 جنرال  مغلي  ووتل.  را  ته  ډګر  جنګ  د  لښکرونه  ولسي  پسې  بل  د  یو  کې  ننګرهار  او  کونړ،  لغمان،  په  کړه.  نوم  خپل  په

 .هوخوړ ماته سخته کې لغمان په  السه له خان اېمل د خان آغر
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 غورځنګ   ملي  یو  خوځښت  ده  د  تاریخوپوهانو  سیمې  د   یوازې  نه  و.  ورته  ته  دولت  یو  جوړښت  پوځي  خان   اېمل  د
  یادونه   »سرکار«  تاریخپوه  یوه  د هند  د موږ  چې  ده، کړې  یادونه  ې د  د  تاریخپوهانوهم  شمېربهرنیو  یو  بلکې  دی   بللی

 .ړوک هم یې اعالن  پادشاهۍ د او کړه نوم په هم یې  سکه دی. بللی جنرال ځیرک او اوښیار یو یې دی چې کوو،
  

  سیمې   د  نوم  په  غازي اېمل  د  بابا اېمل  د  هم  اوس  بلکې  یادېده نوم  په پاچا  اېمل  د  کې  مهال  هغه  په  خان  اېمل  یوازې  نه
 ټولو   کې  غورځنګ  ملي  په  ده  د  مومندوو،ولې  قوم  په  او  و  اوسېدونکی  سیمې   ناو«  »هزار  .د  دی  نامتو  کې  پښتنو  په

 .ددرلو برخه قومونو
  

 .ید  زېږېدلی کال ۳۱۶۱ په دی
  

 .وش پیل پړاو نوی یو کې غورځنګ ملي په  پښتنو د نو کړل، مات پوځونه ګورګاني دریاخان او خان اېمل چې کله
  

 ...یشو پاتې والړ ټینګ څېر په شمشاد د هوډ پخپل  پایه تر ژوند خپل د  خان اېمل»
  
  شهزادګان  او جنراالن  سوبداران، شمېر یو کې دربار  مغلي په  بریاوې...  خان اېمل د  او ماتې پرلپسې  لښکرو مغلي د

 (۵«.)لکړ  ترټلي او ذلیله سرکوزي،
  

 .وش وسپارل ته خاورو کې چکنور  په او ومړ کې پشد په کونړ د  کال ز ۶۱۶۸ په خان اېمل
  
 :ي د راغلي کې کتاب په څېړنه تاریخي مرصع تاریخ د اړه په اتالنو درې دغو د پښتنو د
  

  وکړه،   پرېکړه  دا  دواړو  نو  ندی.  سره  مغلو  له  نور  خان  خوشال  چې  شول  خبر  دې  هل  خان   دریا  او  خان   اېمل  چې  کله»
 ...ړک خبر یې نه بریاوو خپلو د  او ولیدل سره خوشال له  خان دریا بیا چې وو، هماغه وګوري سره نوموړي له چې

  
 ننواتې  هم  توغي  خواص  او  خان  سعید  بېک،  لعل  خان،  تاتار  بلکې  و،  ورغلی  خان  دریا  یوازې  نه  ته  خان  خوشال
 ۶)وو.« ورغلي

  
 .لشو چټک بریدونه وړاندې په مغلو د سیموکې، نورو او کوهاټ  نوښار، په وروسته لیدنې دې  له
  

  خستی ۹۱ اولجي  عالم  افرېدي  وشه  عام  قتل  پښتانه  مغل،  د  ورننوتل.  افرېدي  بیا  پرېوتل  اول  )ځوانان(  څوانان  خټک  د»
 دروازه  تبر  په  څوانانو  خټکو  وو  سره  را   واړه  خان   قادر  او  خان   عابد   ووتل...   را  دوی  چې  کېده  جنګ  کښ  کوټ  په  ال

  څو   یو  دار  تهانه  خلیل  هغه  )کې(  کښ  سکوټ   په  وشو  جنس   نقدو  اوښانو  اسونو،  د  اولجي   ډېر  ورننوتل...  کړه  ماته
 ۷)وکړ.« پر می ترحم دی پښتانه چه وشوه پېژنګلوی چې خیل... باره زي مهمن

  
  او   خان  اېمل  کې  پای  په   ولې   وکړه  مبارزه  کلکه  په  وړاندې  په  ځواکو  زور  مغلو  د  پسې  بل  د   یو  مشرانو  واړو  درې
 ۸)شول. شهیدان کې الره په جهاد سپېحلي د پسې بل د یو خان دریا

  
 :يد یې ویلي چې لکه شو خواشینی ډېر مرګ په دوی د ختک خان خوشال

  
 ې ک ننګ په شول تېر رنګ ښه په  دواړه خان دریا اېمل

  
  دی ماتــم اه تـل  ځما کې فــــراق پـه  دواړو د
  
  
 .خم ۳۱۸ تاریخ ادبیاتو پښتو د شهسوار سنګروال [1]- 
  
 .خم ۴۱۲ نسخه قلمي مرصع تاریخ د کې کتابتون برټش په [2]- 
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