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 ۲۵1۰۰۵1۰۲3          عبدالباري جهاني
 

 خوشحال خان خټک او د هغه عصر
 خټک څوک دي؟

 مه برخهپنځ

. کابل صوبه داري یې هغه ته وسپارله له دې جنګ څخه وروسته، اورنګزیب مهابت خان له دکن څخه را وباله او د
 .مین خان یې د ګجرات صوبه دار کړمحمد ا

یری وو، بلنه ورکړه چي له ده .مهابت خان کابل ته په الره کي خوشحال خان ته، چي په دغه وخت کي ډیر سپین 
غه بلنه ونه منله او سره ملګری سي او په راتلونکو اقداماتو او عملیاتو کي برخه ورسره واخلي؛ خوشخال خان د ه

 :دا شعر یې ووایه
 

 را معلوم شو د اورنګ عدل و انصاف
 د ده ښه مسلماني ښه اعتکاف

 سکه وروڼه وار په وار واړه وژلي
 پالر په بند کي اچولی په مصاف

 که هزار ځله څوک سر وهي په مځکه
 یا په صوم تر شمزیه ورولي ناف

 څو دي نیت د ښه عمل سره جوړ نه شي
 اعت دي واړه دی خالفعبادت ط

 چي د ژبي الر یوه د زړه یې بله
 په چاړه یې شه ځیګر شګاف شګاف

 مار به تن د پاسه ښه ښایسته روغ وي
 ولي ننه اندرون لري ناصاف

 لږ ويیې میړني په کرده ډیر ویل 
 د نامردو لږ عمل وي ډیر یې الف

 که دلې د خوشحال الس په ظالم نشته
 ه کړه معافد قیامت په ورځ یې خدای م

 

اورنګزیب ته د مهابت خان دې . مهابت خان د خیبر له الري کابل ته تیر سو او پر افغانانو باندي یې حمله ونه کړه
بچه )خپل پرکټي کال د فبروري په میاشت کي 1۷۶3 دمهابت خان . رته ونه ویلوعمل خوند ورنه کړ خو څه یې 

 نوټس ۲۲). یرو زیاتو لښکرو سره، د پښتنو د ځپلو لپاره ولیږلشجاعت خان او راجا جسونت سینګه، له ډ( اندر
 (۹۸۸ص 

په یوه سخت  ترمنځ په همدغه کال د ګنداب په سیمه کي د شجاعت خان او د ایمل خان اپریدي د اولسي لښکرو
 (۲۵۲نوټس  ۲3) .جنګ کي شجاعت خان ووژل سو او جسونت سینګهـ وتښتیدی

 

ډېر زیات او له هغوی څخه د جنګونو د میدانونو ګټلو دغه راز اتحادونو  پښتنو قومونو د مغولو په مقابل کي د البته
او کله چی . پایښت نه کاوه او کله چی به فتح د پښتنو په نصیب سوه نو پښتنو به ټولو خپلو سیمو او کلیو ته مخه کړه

د دې خبری . ارونه به یې ور جوړ کړلبه بیرته د مغولو انتقامي او منظمو پوځونو حمله ورباندی وکړه نو کله من
یو علت دا هم وو چی پښتانه د یوه حکومت او منظم دایمی پالن د الندی نه جنگېدل او منظم او دایمی پوځ یې نه 

او  ؛هغوی زیاتره هغه وخت جنگونه کول او جنگونو ته تیارېدل چی د کښت او کروندې څخه به بېغمه وه. درلود
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. لویه پېښه به وسوه او ټول قومونه به د یوه لوی ماتم او ستونزي سره مخامخ سولهغه هم هغه وخت چی یوه 
د خټکو قبیله د ( ۸۲۸ اکبر سید  ص  ۲۲). پښتانه ډېر لږ د کښت او کروندې پر وخت جنگونو ته حاضرېدل

. نه وه نور قومونه هم تر خټکو بهتر. ال خان او افضل خان غوندي مشرانو تر بیرغ الندی را ټول نه سولحخوش
، چی افضل ی، د خپل زوی فتح خان سره یو ځایال خان یې په ډېر افتخار نوم یادوحخان اپرېدی، چی خوش دریا

 (۲۸۹تاریخ مرصع ص   ۲3). خان وایی په هرڅه کی تر دریا خان بهتروو، د خپلو تربرونو د السه قتل سو
. دی چی په مثالونو یې زرگونه پاڼی تورېدالی سید دې قبیلوی جنگونو او تربور گلویو غم لړلی داستان دونه اوږد 

د . لال خان په داسی عصر کی ژوند کاوه چی پښتنو کور په کور او قبیله په قبیله هډونه سره مات کړی وحاو خوش
 . هغه پر چیغو او نصیحتونو باندی څوک غوږ نیولو ته وزگار نه وه

 

 څوک دي الپي د خپلویه راته نه کا
 بدو ښه خبر یم چی په حال د نیکو

 زیست روزگار مي له دې خلکو سره نه شی
 ال د واړو خلکو مرور یمحزه خوش

 

 د پښتنو ترمنځ قومي اختالفات او خپل منځي تلفات
 

د پردیو لښکرو او حملو ښایي هیڅ وخت دونه پښتنانه نه وي قتل کړي لکه هغوی چي د خپلو قبیلو په منځ کي د 
پښتانه، د تاریخ په اوږدو کي، هروخت د . و قبیلو ترمنځ په دښمنیو کي قتل سوي ديتربور ګلویو او د لویو او وړ

چي له مودو یې راز راز دښمنی سره درلودلي دي،  رقیبو امپراطوریو ترمنځ واقع سوي دي او دغه حالت قبایلو ته،
رقیبې قبیلې او یا قبایلو څخه دا زمینه برابره کړې ده چي د یوه او بل قدرت په ګټه او طرفداري ودریږي او د خپلي 

پښتنو په دغه راز دښمنیو کي د ډهلي او اګرې سلطنتونه او قدرتونه، د بیګانه غیر پښتنو لپاره، له . کسات واخلي
 .السه ورکړي دي

سلطان ابراهیم لودي، چي یو غښتلی جنرال او پاچا وو، پر خپلو لودیانو باندي بدګومانه سو او ډیر مهم خانان یې په 
د سلطان بهلول او سلطان سکندر لودي مشهور او غښتلي جنرال تاتار خان لودي زوی . یر بیرحمانه ډول ووژلډ

ي خپل زوی دالور هغه د خپل سر له ویر. دولت خان یې، چي دا وخت د الهور حکمران وو، خپل حضور ته وباله
ورغی او د خپل پالر ناجوړي یې پلمه کړه  کله چي دالور خان د سلطان ابراهییم لودي دربار ته .خان ور واستاوه

سلطان . لور وښودل چي په دیوال کي یې ژوندي ښخ کړي او ګچ کړي و ينو سلطان ابراهیم د هغو خانانو مړ
 ابراهیم د تاتار خان زوی ته وویل چي 

 .هر څوک چي زما له امر څخه سر وغړوي حال به یې تر دغه بدتر وي
حاله خبر سو نو مجبور سو چي له بابر سره تماسونه ټینګ کړي او هغه ته پر هند کله چي دولت خان لودي له دې 

  .او د سلطان ابراهیم پر پوځ او تخت باندي د حملې کولو بلنه ورکړي او د مرستو ژمنه ورسره وکړي
ي چي د څخه پوښتنه وکړه چي تاسي دیرش کاله د سلطان ابراهیم نمک خوړلی او شل کاله کیږخان بابر له دالور 

دالور خان هغه ته وویل . پنجاب اختیار او قدرت مو په الس کي دی، اوس څرنګه د خپل پاچا سره مخالفت کوی
 چي سلطان ابراهیم خپل وفادار جنراالن او د خپل قوم خانان او مشران په ناحقه وژني او موږ پرته له دغه، چي ستا

 .سره ملګری سو، بله الره نه لرو
له خدایه غوښت، او د کلونو راهیسي یې د هند د فتح کولو خوبونه لیدل، سمدستي پر هندوستان  بابر چي دا حالت

ژل باندي لښکرکښي وکړې او سلطان ابراهیم لودي، باالخره د پاني پټ په میدان کي، له هغه سره په جګړه کي وو
تاریخ شاهي ص  ۲۲.)ت سقوط وکړپه هند کي د پښتنو څه باندي اویا کلن سلطن کیدلو سره سو او د هغه له وژل

 (۹۸ـ ۹۶ص
د خپل پالر د دوو لویو جنراالنو خواص خان او عیسی خان د بې وفایي  ،دغه راز د سوري شیرشاه زوی اسالم شاه

ولو جنراالنو او خانان بد ګومان سو او ټپه خاطر، چي د ده د ورور عادل شاه په طرفداري جنګیدلي ول، د پالر پر 
قطب . جالل خان سور، او خپل وراره په خپل الس ووژل ،ې د خپلي قبیلې لوی مشران او جنراالنپه لږ وخت کي ی

، سعید خان نیازي او شمس خان نیازي یې د تریاکو ور، کمال خان سور، زین خان نیازيخان سور، برمزید خان س
په دې توګه . ښو کي پایمال کړلپه خوړلو مجبور کړل او وې وژل او ځینی نور خانان او مشران یې د پیالنو په پ
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یې په هند کي د پښتنو د دوهم سلطنت پایي، چي شیرشاه سوري په یو عالم خواریو، له مغولو څخه ترالسه کړی 
 (۲۲1-۲۲۵هغه کتاب ص ص  ۲۰) .وو، په لوی الس ولړزولې

څه . السه کړتر و تاج د تخت ا شاه محمود هوتک د ایران د اصفهاندغه راز د اته لسمي پیړی په دوهمه لسیزه کي 
موده وروسته شاه اشرف، چي ښایي د پښتنو د تاریخ یو له ترټولو تکړه جنراالنو او ډیپلوماټانو څخه وو، د نادر 

دا وخت د هرات ابدالیان هم په خپلو کي په جنګونو . افشار د قوي او په ښو وسلو سمبالو پوځونو سره مخامخ سو
د غلجیانو سره یې ډیري سختي . په تیره بیا مشهد باندي، خپلي حملې کولې ،هلګیا ول او هم یې د ایران پر خاور

په کندهار کي هوتک شاه حسین، . دښمنی درلودلې او شاه اشرف له هغوی څخه د مرستي انتظار نه سو درلودالی
ه یوازي دښمني درلوده، له هغه سره ن کیدلو له امله یې د شاه اشرف سرهچي د خپل ورور شاه محمود د وژل 

د نادر افشار په مقابل کي د پښتنو درې لوی قوتونه . مرستي کولو ته حاضر نه وو، د هغه وینو ته تږی ناست وو
  .درې او څلور ټوټې سول او بری د نادر شاه په برخه سو

د  کال کي نادرشاه د مشهد څخه د هرات پر لور وخوځیدی څو د غلجیو او ابدالیانو 1۶31راورټي لیکي چي په 
راورټي لیکي چي که . اختالف څخه په ګټي اخیستلو سره دواړو ته ماته ورکړي او په دې هدف کي بریالی هم سو

دې دواړو لویو قبیلو اتحاد سره کړی وای او په ګډه یې یو منظم قوت جوړ کړی وای نو ښایی د نادرشاه سره د 
 (۷1۵ ص نوټس   ۲۷) هغوی د جنګونو نتیجه به بل راز وای

کله به یې د هغه پر لښکرو باندي د . دغه راز ساپیو د نادرشاه د لښکرو په مقابل کي پوره شپږ میاشتي مقاومت وکړ
خو نه د نورو پښتنو قبایلو له خوا مرسته ورسره وسوه او . جګړه ورسره کوله پې حملې کولې او کله به یې مخامخش

ساپیانو په یوازي سره د نادر افشار له لښکرو سره د مقاومت . نه د ډهلي دربار هغوی ته عسکر او وسلې ولیږلې
باالخره ساپیو له جنګ څخه الس واخیست؛ نادرشاه ته تسلیم سول او هغه د ساپیو څو منه سترګي . توان نه درلوی

 (1۵۷نوټس ص   ۲۶). وکښلې او د هند پر لور یې حرکت ته دوام ورکړ
ستون سو او فکر یې کاوه چي نور نو هر څه تر کنټرول الندي دي، د کله چي نادر افشار د ډهلي له فتح څخه 

یوسفزیو قوم د محمد علي خان، محبت خان، عصمت هللا خان او سردار خان په مشری له هغه سره پوره دوه کاله 
یا د په دې جنګونو کي موږ د نورو قومونو نومونه نه وینو او داسي ښکاري چي نورو قومونو، په تیره ب. وجنګیدی

په دې جنګونو کي د نورو قبایلو د برخي نه . غرنیو سیمو اوسیدونکو پښتنو له هغوی سره هیڅ مرسته نه وي کړې
او  او پراخي قبیلې د نورو پښتني قبایلواخیستلو اصلي علت هم ښایي هغه جنګونه وي چي د یوسفزیو غښتلي 

یو ځل خو پر یوسفزیو باندي د نادر افشار د یوې  .قومونو سره کړي او هغوی یې له یوسفزیو سره دښمنان کړي ول
 (1۵1۷ـ1۵11عالم آرا ص ص   ۲۹) .ناڅاپي حملې په نتیجه کي شل زره یوسفزي قتل عام سول

هغسي چي د بابر په زمانه کي پښتانه بې اتفاقه ول، هغسي چي یې د نادر افشار په مقابل کي اتحاد ونه وکړ او 
ي د دښمنیو قرباني سول دغه راز خوشحال خان ته هم، د غلجیو او درانیو په څیر، غلجي او دراني دواړه په خپلو ک

 . د خپل قام او نورو قبایلو سره دښمني ور تر غاړي وه
 

 دیرش کلونه وشول چي مي پالر دی شهید شوی
 مړ کړ یوسفزیو ما هم اور کړه باندي سمه
 نور پښتانه دیر دي خو یو زه پکي توره یم

 بند کړمو پریږدمو ووژنم تر دمهواخلم، ورکړم، 
 ډیرو اولسونو غلیمي راسره وکړه

 سر یې راته کوز کړ هاله خالص شول له ماتمه
 

او کله چي د بنګښو په مقابل کي د ګنبت د جنګ د ماتي څخه وروسته د ډوډې په جنګ کي بیرته له بنګښو څخه 
په دې جنګ . څخه نجوني هم اولجه کړی دي یې د بنګښو اسي ښکاري چي د نورو ولجو تر څنګکسات اخلي او د

طبیعي خبره ده چي  .کي به، لکه خوشحال خان خټک چي پخپله اعتراف کوي، زیات تیری او تجاوز سوی وي
او فرصت پیدا کولو په انتظار کښینستلي  او نفوس زیات وو، د کسات اخیستلوبنګښ به هم، چي تر خټکو یې زور 

. و پوري دوام کاوه، او زیاتره وختونه به یې د قبایلو ترمنځ د یووالي مخه نیولهدغه ډول دښمنیو تر نسلون. وي
 خوشحال خان د دې جنګ په باب وایي
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 په دا جنګ کي ولجې وشولې بې شماره
 د ښو جونو د آسونو د انعام

 توري زغري که لیندۍ وې که درستې وې
 په وسلو سره معمور شو هر کدام

 دا جنګ کيشپږ اووه زره خټک وو په 
 په اولجه سره خوشنود شو هر کدام

 د دې جنګ نارې به درومي په ملکونو
 پرې خوښیږي به همه پښتون په نام

 چی 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 اسالم

 

مرصع کي د خټکو او یوسفزیو او دغه راز له نورو قومونو سره د خټکو د بدیو او دښمنیو په  افضل خان په تاریخ
بیا عداوت او دښمني . دی وایي چي ملک اک مرحوم دوه درې ځله په افریدیو وزغست. باب په تفصیل ږغیدلی دی

ه جال وطن ټې له مصری کواول جنګ دا وو چي یوسفزي ی .ث و خان علیین مکان ته پاته شوهد یوسفزیو په میرا
یحیی حان ملک مامو مړکړ او کله چي شهباز خان پښه په رکاب کي . ښه ښه سرداران د یوسفزیو مړه شول. کړل

 (۲۷۹تاریخ مرصع ص   ۲۸). کړه نو د یوسفزیو خوب آرام ورک شه
دوی لره خوږیدل  افضل خان وایي. د خټکو او یوسفزیو په یوه بل جنګ کي د یوسفزیو دوه سوه تنه ووژل سول

پس د یوسفزیو له تللو دوباره خبر راغی چی بادشاه یوسفزي بیا خان . چي راغلل د موږ څه ضرور وو. ضرور وو
 (۲۹۹هغه کتاب ص   ۰۵). ته ورکړل

یوسفزي د خوشحال خان پر ذمه سپارلي دي، طبیعي خبره ده چي د دواړو پښتنو قبایلو ترمنځ یې  دا چی د مغولو پاچا
افضل خان لیکي چي د خوشحال خان او امازیو او کمال زیو په یوه جنګ کي  .ني یو په لسه زیاته کړې دهموجوده دښم

 (۲۹۸هغه کتاب ص   ۰1). سوه یوسفزي قتل سول او د اټک له قال سره یې د هغوی کله منار جوړ کړ رېد

څاپه یې د یوسفزیو په یوه یو سره د ښکار په بهانه ووت او ناړافضل خان لیکي چي خوشحال خان خټک د خپلو س
خپلو سړیو ته یې حکم کړی وو چي سپیو سړی هر څه چي په مخه درځي صرفه مه پرې . کلي اور پوري کړ

د . د دوی په غولي یې د وینو رود روان کړ. په دې جنګ کي چا په نر، ښځي او هلک هیڅ صرفه ونه کړه. کوی
 (۲۶1هغه کتاب ص ۰۲). وسوځول او نمازدیګر را جاووت درې نور کلي یې هم. سپیو د سړیو ویني ګډي بهیدلې

کال د مارچ په یویشتمه د یوسفزیو او خټکو په بل  1۷۰۸د  بیاض په حواله لیکي چي خان دافضل خان د خوشحال 
جنګ کي د یوسفزیو د مشر باکو خان وروڼه ووژل سول او د لښکرو نغارې او نښانونه یې د خوشحال خان د 

 (هغه کتاب  هغه مخ ۰3).لعسکرو السته ورغل
کال کي د یوسفزیو د همسایه ګوجرانو او خوشحال خان ترمنځ وسو او ډیر  1۷۷۲افضل خان لیکي چي بل جنګ په 

 (۲۸۵ هغه کتاب ۰۲). دی وایی نور واړه جنګونه ډیر سوي دي حساب یې نشته. زیات ګوجران پکښي ووژل سول

او په دې کي شک نسته چي په هر جنګ کي به د دواړو  کله چي د افضل خان څخه د جنګونو حساب ورک دی؛
خواو څخه لږ او ډیر کسان وژل سوي وي نو د دې معنی دا ده چي د خټکو او یوسفزیو ترمنځ چنداني روغه نه ده 

په تاریخ مرصع کي، د دې لویو او وړو  .سوې او د هډونو ماتیدلو بیا هم تر ډیره وخته پوري دوام کړی دی
د کلیو او مال سوځولو او د قامونو د سرسړیو وژل . کي، د لس هاوو کلیو د سوځیدلو بیان سوی دی جنګونو په ترڅ

 .کیدلو هر وخت د پښتنو قومونو ترمنځ د دښمنی اور تازه ساتلی وو
که د مغولو او پښتنو ترمنځ جنګونو ته یو عمومي نظر واچوو نو دا خبره څرګندیږي چي دا جنګونه زیاتره د 

یو په شمول، د پښتنو نورو قومونو، په بیلو بیلو وختونو کي، یا د د خټکو او اپرید. و مغولو ترمنځ ديیوسفزیو ا
ځانونو د ساتني او یا د یوې بلي قبیلې او یا په خپله قبیله کي د خپلو دښمنانو د ځپلو لپاره له مغولو سره روغه جوړه 

 .د مغولو سره جنګیدلي ديیوسفزي د مختلفو علتونو له مخي بالمقابل کړې ده؛ او 
کله چي میرزا ابو سعید . د یوسفزیو او مغولو ترمنځ دښمني او بدبیني ژوري او پخوانی تاریخي ریښې لري

کورګاني خپل زوی میرزا الغ بیګ ته کابل وسپاره نو هغه سره له دې چي یوسفزیو پښتنو ډیر ښه ورسره کړي وه 
ولی وو، له یوسفزیو سره ډیره نامردي وکړه او په یوه ورځ یې د هغوی او په حقیقت کي د کابل تخت هغوی ورته نی
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یوسفزي . اووه سوه مشران قتل عام کړل او باقي پاته قوم یې د کابل د سیمي او شاوخوا څخه په وتلو مجبور کړل
کندهار ډاکټر بیلیو لیکي چي یوسفزي له . لومړی د پیښور شاوخوا عالقو ته والړل او وروسته یې سوات ونیوی

شاه رخ . څخه کابل ته هغه وخت، چي د شاه رخ میرزا زوی الغ بیګ میرزا په کابل کي حکمران وو وکوچیدل
کال کي د لومړي ځل لپاره کابل  1۰۵۲بیلیو لیکي چي د بابر په زمانه کي، چي په .  میرزا د ګوډ تیمور زوی وو

کاله وروسته چي هغه د دوهم ځل لپاره کابل ته راغی  ته ورسیدی، د پیښور ټوله عالقه پښتنو نیولې وه او څوارلس
 (۷۲ص    جنرل رپوټ ان یوسفزی  ۰۰) .نو یوسفزیو خپل اقتدار په سوات کي ټینګ کړی وو

څخه په وتلو ېی مجبور کړل، د شاه رخ میرزا زوی نه بلکه  چي یوسفزي یې قتل عام او د کابل البته دغه الغ بیګ
د شاه . پوري د کابل او غزني کي حکمران وو 1۰۵۶څخه تر  1۲۷۵زوی دی، چي د  د سلطان ابو سعید کورګاني

پوري په سمرقند  1۲۲۹څخه تر  1۲۵۸رخ میرزا زوی الغ بیګ میرزا، چي په علم نجوم کي یې شهرت درلود له 
 (۲۲تاریخ افغانستان درعصر کورګانیان هند  ص   ۰۷) .کي واکمن وو

خاني وایي چي یوسفزیو د الغ بیګ په زمانه کي په کابل او شاوخوا سیمو کي  که څه هم چي تواریخ حافظ رحمت
ډیر زیات قدرت پیدا کړ او پر خلکو به یې ظلمونه کول او د میرزا الغ بیګ په حکومت او اداره کی یې ری نه 

مګر پر  (۸-۹ص  خافظ رحمت خاني  تواریخ ۰۶) .جبور سووی باندي حملې کولو ته مواهه، او الغ بیګ یر هغ
یوسفزیو باندي په لښکر کشي کي ګګیاڼي د الغ بیګ میرزا ملګري ول او الغ میرزا، د ګګیاڼیو په شیطانت، د 

الغ بیګ میرزا حتی نه غوښتل چي د یوسفزیو سره هډ مات . یوسفزیو مشران وبلل او اووه سوه تنه یې قتل عام کړل
ګګیاڼي مشران هم حاضر سول او د یوسفزیو . سرونه ووهي کړي او له ګوګیاڼیو څخه یې وغوښتل چي د یوسفزیو

که د کتاب په حواله، د یوسفزیو د هوښیار مشر ملک احمد  (۲۵ص  هغه کتاب ۰۹) .د مشرانو سرونه یې پرې کړل
له یوه ښاخ څخه ول، دښمني او ترپګني تر ډیرو نسلونو  قومونو، چي دواړه تدبیر نه وای ښایی چي د دې دوو لویو

 .ري روانه وایپو
لږ . د الغ بیګ میرزا د وفات سره سم د هغه کوچنی زوی میرزا عبدالرزاق د کابل پر تخت کښیناست 

. وروسته د امیرذوالنون ارغون کشر زوی محمد مقیم میرزا، چي د ګرمسیر حکمران وو، پر کابل باندي حمله وکړه
کي بابر ظهیرالدین محمد بابر پر کابل  1۰۵۹په . ورغی عبدالرزاق لغمان ته وتښتیدی او کابل د محمد مقیم السته

د ښار خلکو، چي د مقیم میرزا له خودسریو څخه په . باندي حمله وکړه؛ محمد مقیم میرزا په کابل کي محاصره سو
 .عذاب ول، بابر ته د ښار دروازې پرانیستلې او کابل د بابر السته ورغی

که چي هغه د میرزا الغ بیګ د وفات څخه وروسته ګډوډیو کي ځرلودلې، بابر په کابل کي په خزانه کي پیسې نه د
هغه د . چور سوي وې، نو د یوه داړه مار په شکل یې د پښتنو د کلیو چورول او سړي وژلو ته الس واچاوه

یې غوایي، پسونه، غلې دانې او چي هر څه . کوهاټ، هنګو، بنګښو او بنو پر ښارونو او کلیو باندي حملې پیل کړې
هغو کسانو چي د بابر د منظمو پوځونو او توپخانې په مقابل کي یې د مقاومت توان . السته ورتلل هغه یې چورول

نه درلود هغه به تسلیم سول او چي نه تسلیمیدل بایر د هغوی د قتل عام امر کاوه او د مړو د سرونو څخه یې کله 
 (۲3۲بابرنامه ص  ۰۸). منار جوړاوه
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