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 german.de-at@afghanmaqal  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

  
  

 ۸۰/۸۰/۴۸1۲          عبدالباري جهاني
 

 د قاضي نورمحمد جنګ نامه
 برخهلمړی 

 

یو له هغو کالسیکو متونو څخه چي له هره اړخه په مطالعه کولو ارزي هغه د قاضي نورمحمد جنګ نامه ده، چي د 
ریخ پوه ډاکټر دا متن مشهور سیکه تا  . کال د جنګونو په باره کي یې لیکلې ده 1۶۷۲احمد شاه بابا او د سیکهانو د 

ډاکټر ګنداسینګه وایی چي . ګنداسینګه په بشپړه امانتداري چاپ کړی او بیا یې په انګلیسي ژبه خالصه کړی دی
سیکهانو د دې متن له چاپولو سره سخت مخالفت ښکاره کړ او هغه یې سیکهانو ته د ښکنځلو او بد رد ویلو یوه 

و د دې خبري د کولو حق درلود؛ ځکه چي هیڅ که له حقیقت څخه سترګي پټي نه کړو نو سیکهان. ډیکشنري وبلله
 .قوم ځانته د دغه راز بدرد ویلو حوصله نه لري

 دـدیـد پــلک آمـن مـي دریـرابـخ  دــلیـن و پـعیــان لــګـور ســـزج
 که لعنت بر آن سګ پلید و لعین  ز دست سګان شد خراب این زمین

**************** 

 همي راند واپس سګان لعین  نـیـر زکـور سرش پ  ـر تهـدلش پ  
 انـچنان کو رسیده بآن بدرګ  چو شیران همی راند عقب سګان

 دـژنـدوزخ رسید آن لعین نـب  دـګنـه تیری تفنګ اوفـسګې را ب
 

ریخي اهمیت دونه زیات دی چي د قاضي نور محمد پر البته ډاکټر ګنداسینګه وایی چي د ده په نظر د دې متن تا  
ریخي اهمیت په دې کي دی چي قاضي په د دې متن لومړی تا  . یلو باندي باید سترګي پټي کړوښکنځلو او بد رد و

دغه جنګ کي پخپله برخه اخیستې ده او د پیښو عیني شاهد دی او د بلي خوا یې سیکهانو ته د ټولو بد رد ویلو تر 
حمد د سیکهانو قاضي نور م (Jang Namah Ganda Singh P 4).د هغوی ښیګڼي هم بیان کړي ديڅنګ 

 .سره په دغه جنګ کي د خپل حضور په باب څو ځله یادونه کړې ده
 

 ودمـم خـه چشـودم بـمـا نـاشـمـت  من آن روز در جنګ حاضر ب دم
 مـتـاخـم تــدان پس سګ زهـمیـب  مـلـر قـګـدیـغ و بـیـک دست تـیـب
 که صد آفرین بلکه تحسین بران  انــازیـردي ازان غـري و مـیـدل
 مه غازیانـن هـد ایـونـم بـکه دای  انـیـودم بـمـی نـدم و مـي دیـمـه

 هـتـدست آخـدي بـغ هنـیـی تـکـی  سګی زان سګان سوی من تاخته
 انـنـزد آن چـفنګی بـدر آن دم ت  انــویــراهــد از بـنـلــی بـوانــج

 (۶۷جنګ نامه ص )      روان را به دوزخ همان دم سپرد   که از اسپ افتاد و جان داد و مرد
 

ریخ لیکونکي ډیر لږ دي او حتی نه له بلي خوا، لکه څرنګه چي ګنداسینګه وایی، په ریشتیا هم، داسي لیکواالن او تا  
لیده کیږي چي د خپلو داسي دښمنانو او مخالفینو په باره کي دي، چي د سپیو په څیر بد ورڅخه وړي او لعینان یې 

ګنداسینګه ټول هغه . ي، او حتی د خپلو غازیانو خواته دي هم کله د انتقاد ګوته ونیسيبولي، مثبتي خبري هم وکړ
ښکنځل او بد رد چي قاضي نور محمد سیکهانو ته لیکلي دي، په بشپړه امانتداري، چاپ کړي او په انګلیسي ترجمه 

و ترجمه کونکي د ځکه نو سړی ویالی سي چي د جنګ نامې متن هم د لیکوال او هم د خپرونکي ا. کړي دي
 .حوصلې په خاطر په لوستلو ارزي

د جنګ نامې د انګلیسي متن په   Sir Jadunath Sarkarریخ لیکونکی سر جادو نات سرکارد هند مشهور تا  
متن او له هغه سره یو  درید پروفیسر ګنداسینګه له خوا د جنګ نامې د  ”سرکي، د دې کتاب د اهمیت په باب لیکي

کال کي پر  1۶۷۲دا په . ریخ لپاره یو خاص خدمت دیالصه ترجمه چاپیدل او خپریدل د هند د تا  ځای د انګلیسي خ
وږ ته هند باندي د احمدشاه دراني د یرغل په باب د یوه عیني شاهد د سترګو لیدلی حال دی، چي له هغه پرته به م

کهانو د هیواد او خلکو په باره کي د کال کي د سی 1۶۷۲سیکهانو، په تیره بیا په  د ...چنداني معلومات نه وای
سره ...او پروفیسر ګنداسینګه د دې اثر په خپرولو سره موږ پوروړي کړي یو. جنګ نامې اهمیت له حده زیات دی

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_bari_de_qazi_nor_mjang_nama.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_bari_de_qazi_nor_mjang_nama.pdf
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له هغه چي دغه مسلمان لیکوال د دښمن په اړه له ډیرو بدو کلماتو څخه کار اخیستی دی خو د سیکهانو د ټولني د 
 Jang Nama Foreward  ”ي یې عدالت کړی دیمعرفي کولو په برخه ک

د قاضي نور محمد په باره کي زموږ معلومات ډیر کم دي، او چي څه معلومات لرو نو هغه هم د جنګ نامې د متن 
په بلوچستان کي د ګنجابه په سیمه کي  لي لیکني له مخي ویالی سو چي هغهقاضي د خپد . په حواله ورکوو

الر او نیکونو څخه، چي د ده په ل پدی وایی چي دا مقام یې د خپ. غه ښار کي قاضي ووزیږیدلی، لوی سوی او په ه
 .قول اویا نسله یې قضا کړې وه، په میراث وړی دی

 

 که در اشغال آن امر راضي ب دم  دمـاضي ب  ـه قـه ګنجابـن اّول بـم
 ضاـن قـي آمده ایـه مـوروثـمـب  که هفتاد پ شت از اب و جد مرا

 ارـکـدران ملک اسالم کرد اش  که عادل عمر دره دارازان دم 
 اــا وفــم بـاســقــن الـد بـمـحـم  را الم ـــواج اســـاده افـرستــف

  (1۶جنګ نامه ص )  ا مضا جای من    ـا مـنـومـی یـال  نـدای مـادي اجـازان دم ز آب
 

مې متن ته د مالتړلو او له نصیر خان موږ دونه هم، په یقین سره، نه سو ویالی چي قاضي به د جنګ نا 
البته د جنګ نامې د خاتمې څخه سړی . سره د سیکهانو په مقابل کي غزا ته د تللو په وخت کي د څه عمر سړی وو

 . ویالی سي چي قاضي به په دغه وخت کي، که ډیر سپین ږیری نه وو، د پاخه عمر څښتن وو
 

 دـیـردم امـمـد بـمانـو نـز تـجـب  چو شد مویم از برف پیري سفید
 ر هیچ کسگکه جز تو ندارم د  اد رســریــفـــرآور بــدم بـیــام
 

قاضي نورمحمد د جنګ نامې د خاتمې او خپل احوال د لیکلو څخه وروسته په جال وروستۍ پاڼه کي، چي د 
ضي عبدهللا کلوار زوی خیرمحمد په نوم یوه امیر په مدح کي یې کښلې ده، لیکي چي دی د ګنجابه د اوسیدونکي قا

 .هجري کي ختم کړی دی 1۴۴۶وروسته لیکي چي دا لیک یې په . دی
 

 ریخ شعبان ب د بیست و هفتز تا    فتگنوشتم من این نامه را بی ش
 ر بیست ونهگد بود دوازده صد  هـماري سنـو شـر تـگز هجري ا

 

ځکه چي د هغه کتاب د . سره هیڅ اړه نه لري دا پاڼه له اصل کتاب یا جنګ نامه. دی د کتاب پر ځای نامه ذکروي
 ۱۲کي لیکل سوی دی، فاصله  1۴۴۶کي بشپړ سوی دی، او دغه وروستي کالم ترمنځ، چي په  11۶۱ختم، چي په 

دا وخت نصیر خان بلوڅ وفات سوی دی او په افغانستان کي هم د سدوزیو د حکومت د بشپړ زوال او فتور . کاله ده
د موږ ته نه وایي چي په دیره اسمعیل خان او یا احتماالً شکارپور کي به یې څو کاله د قضا قاضي نورمحم. دوره ده

، ضمیمه، پاڼي څخه داسي ښکاري چي په دغو سیمو کي امنیت خراب سوی وظیفه سرته رسولې وي خو د وروستۍ
چي دی وایي امن او امان یې او دی بیرته ګنجابه ته نقل سوی او هلته د خیرمحمد په نوم یوه امیر په سیوري کي، 

 . ټینګ کړی وو، هستوګن سوی دی
 

 امـتمـر اهـغیـو روشن بـبود بر ت  راز اسم پرسي تو ای نیکنامگ
 نـا وطـده ام جـزیگابه بـجـنگبه   نـان و امــد امـمـحـرمــیـز خ

 ویم که روشن ضمیرگامیري چه   رـیــالع امـطـرای مـم بـتـوشـن
 جهان روشن از مهر آن مهرتاب  ضمیرش بود روشن از آفتاب

 باـطـوار دارد خـور انـکه از ن  ابـتـورش بـرا باد نـبهردو س
 

قاضي نورمحمد د جنګ نامې د متن په شلم مخ کي لیکي چي په ګنجابه کي یې د قضا وظیفه د دیرش کلنۍ څخه 
و کاله یې هلته قضا وکړه خو وروسته وایی چي کالت ته یې د تللو نیت هغه دا نه وایی چي څ. وروسته پیل کړه

کالت ته د رسیدلو سره سم یې ولیدل چي نصیر خان له سیکهانو . وکړ او هلته یې له نصیر خان سره مالقات وسو
ت که موږ په دغه وخ. سره د جهاد نیت کړی دی او ده هم فیصله وکړه چي له هغه سره په جهاد کي ملګری سي

یرشو کالو په شاوخوا کي وبولو نو د کتاب له ضمیمې پاڼي څخه ښکاري چي لږترلږه دکي د قاضي عمر د پنځه 
 .نیوي، او حتی څه باندي نیوي، کاله به یې ژوند کړی وي
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قاضي نور محمد د جنګ نامې متن د نصیر خان بلوڅ په فرمایش، چي ټول په مثنوي نظم دی، لیکلی دی او  
ې ده چي که په دغو جنګونو کي نصیر خان او د هغه سره ملګري براهویان او بلوڅ ځوانان نه وای داسي یې ښودل

قاضي نورمحمد وایی چي له نصیر خان څخه یې وغوښتل چي د دغو . نو خدای خبر چي څه به پیښ سوي وای
چي د شکارپور د قاضي  جنګونو د ختمیدلو او د بري د ترالسه کیدلو څخه وروسته به د احمدشاه بابا څخه غواړي

. نصیر خان د هغه غوښتنه ومنله او د جنګ څخه وروسته یې شاهي خالت او عراقی آس ورکړ. مقام ورته ورکړي
چي ده یې په خپل کتاب کي نومونه یاد کړي او صفتونه یې براهوي مشرانو او سردارانو څخه، دغه راز یې د نورو 

 (۴۸۴جنګ نامه ). ستلکړي دي، پیشکي پیسې او اوښان ورته واخی
قاضي نورمحمد د کتاب په سر کي لومړی د بلوڅو د اصل نسب او له پښتنو سره د هغوی د نزدیکت په باره  

د  (رض)دی وایی بلوڅان د حمزه . ریخي متونو سره هیڅ اړخ نه لګوي  کي داسي افسانوي بیان کوي چي له نورو تا
بل ځای لیکي چي بلوڅان او  (۴۷جنګ نامه ص ). او توریالي ديلور له نسله دي او د خپل نیکه په څیر غښتلي 

. د آصف دوه زامن وه چي یو یې افغان او بل یې ب لو وو. پښتانه دواړه د آصف له نسله دي چي هغه پخپله یو دیو وو
یریدلو، له یوه د دغو دوو وروڼو اوالد، د زمانې په ت. د افغان څخه افغانان او د ب لو د نسل څخه بلوڅان منځته راغلل

د دې څخه داسي څرګندیږي چي دا دوه قومه سره نیژدې دي . بل څخه لیري سول او ژبي یې هم سره بیلي سوې
 (3۸ـ۴۶هغه کتاب ص ص )

ریخي متونو کوم معلومات چي قاضي صاحب د خپل قهرمان نصیر خان بلوڅ په باره کي موږ ته راکوي له نورو تا  
نصیر خان د صفاتو، مړاني، سخاوت، هوښیاری او کراماتو په باره کي ږغیږي  دغه راز زیاتره د. سره توپیر لري
ریخي سابقې او حتی د احمد شاه بابا سره د هغه د اړیکو په باره کي، چي کله کله به ډیر بحراني خو د هغه د تا  

 . سول، چنداني، حتی هیڅ، معلومات نه راکوي
سمي پیړۍ په لومړیو کلونو کي د براهویانو سرداري لیکي چي د اته ل Charles Massonچارلس میسن  

یو . ، کندهار او کچ ګنداوه باندي څو ځلي حملې وکړېعبدهللا خان پر کیج، پنجکوره. وهد عبدهللا خان په الس کي 
ځل د سندیانو اته زره کسیز پوځ د عبدهللا مخي ته راووت او عبدهللا خان له پنځه لس سوو عسکرو سره حمله 

 (Kalat PP 358-359 ).په هغه جنګ کي عبدهللا خان له خپلو دریو سوو ملګرو سره ووژل سو. ي وکړهورباند
قاضي نور محمد هم د عبدهللا خان د مړاني یادونه کوي خو وایي چي عبدهللا خان د چړټو سره، چي مطلب یې د 

 کي چي د میرعبدهللا خان دپه داسي حال . رنجیټ سینګه نیکه سردار چرت سینګه دی، په جنګ کي ووژل سو
. ریخ نه ده ثبت کړېقدرت په زمانه کي د بلوڅو او سیکهانو ترمنځ هیڅ ډول نښته نه ده سوې، او یا لږترلږه تا  

عبدهللا خان د بلوڅو د قلمرو په شاوخوا کي د خپلو رقیبانو په ځپلو لګیا وو او په دې لړ کي یې د سیند له میرانو 
قاضي نورمحمد ښایي غوښتل چي د . همدغو میرانو سره په جګړه کي وژل سوی دیسره هم جګړې کړي دي او د 

خپل ممدوح قهرمان نصیرخان د خوشالولو لپاره د هغه پالر یو ریښتونی شهید معرفي کړي، نو ځکه یې حتی د 
قاضي . جنګ صحنې او له هغه سره جنګیدونکي قوت ته تغیر ورکړی او اسالمي بڼه یې ورته غوره کړې ده

نورمحمد د عبدهللا خان پر شهادت خواشیني ښکاره کوي او وایی چي هغه په جنګ کي بیځایه زړه ورتوب وښود، 
 (۰۰-۰۷جنګ نامه ص ص ). کنه نو یو سردار ولي باید خپل ژوند دونه بیځایه له السه ورکړي

ای قدرت د هغه زوی د عبدهللا خان پر ځ یخ ته د اشارې په ترڅ کي لیکي چيرچارلس میسن د بلوڅو تا   
محبت خان ته ورسیدی او کله چي نادرافشار دغه سیمه الندي کړه نو د محبت خان د زړه د ترالسه کولو لپاره یې، 
چي د غلجیو پښتنو سره یې سخته دښمني درلوده، د سند مشر نورمحمد کالورا، محبت خان ته تسلیم کړ چي د خپل 

محبت خان دا کار ونه کړ او په عوض کي یې کچ ګنداوه، چي عبدهللا خان د . پالر عبدهللا خان په بدل کي یې ووژني
محبت خان هم د خپل پالر په . هغي سیمي د ترالسه کولو په الره کي وژل سوی وو، په خپل قلمرو پوري وتړله

په تاوان دا حملې ځکه د محبت خان . څیر په شاوخوا کي د حملو په ترڅ کي د کندهار په ګاونډ کي هم حملې وکړې
احمدشاه د کندهار پر . تمامي سوې چي دا وخت نادر افشار وژل سوی او قدرت د احمدشاه دراني السته ورغلی وو

شاوخوا باندي د محبت خان د حملو په بدل کي پر شهروان باندي حملې وکړې او د مستونګ په شمول یې څو ټینګي 
او نصیرخان یې د یرغمل په توګه له ځان سره کندهار ته د محبت خان دوه وروڼه التارز خان . قالوي وراني کړې

لږ وروسته یې د براهوي د قبیلې د ځینو مشرانو په غوښتنه محبت خان کندهار ته وغوښت او هغه څه موده . بوتلل
نصیر خان په . نصیرخان یې قالت ته واستاوه او د هغي سیمي مشرتوب یې ور وسپاره. وروسته په قید کي مړ سو

 ( Kalat PP 360-361). خپل ورور التارز خان وژلی وو کي د احمدشاه په قید کي سهواً  کندهار
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، چي دی یې خان خه وروسته د هغه زوی عبدهللا خانقاضي نور محمد لیکي چي د محراب خان له وفات څ 
ه محبت خان او د عبدهللا خان څخه وروست. کالن بولي او د سخاوت او میړاني صفتونه یې کوي، قدرت ته ورسیدی

په نورو متونو کي دغه سړی د التارز خان په . له هغه وروسته حاجي خان یا حاجي محمد خان قدرت ته ورسیدی
قاضي نور محمد موږ ته د محبت خان او له هغه وروسته د التارز خان یا حاجي محمد خان د قدرت د .  نوم یادیږي

باره کي هیڅ نه وایی، او یا یې ښایی معلومات نه درلودل، او یا  پای ته رسیدلو یا وژل کیدلو او یا وفاتیدلو په
په هر . شرایطو اجازه نه ورکوله چي د دې کورنۍ په باره کي ټول واقعیتونه، لکه څرنګه چي وه هغسي، بیان کړي

ته ریخي سوالونو صورت د هغه مختصرمعلومات د نورو مورخینو له معلوماتو سره چنداني سر نه خوري او یا تا  
 .جواب نه سي ورکوالی

ګنداسینګه د هینري پوټینجر د سفر نامې په حواله لیکي چي حاجي محمد خان هم سخت استبداد او هم عیاشی ته 
پر هغوی باندي یې ډیر درانه مالیات وضع کړل او . د ښار پر هندوانو یې ډیر سخت ظلمونه وکړل. الس واچاوه

کله چي به هندوان د ده د ظلمونو د السه . ي د واده په شپه هغه ته ولیږيحتی هندوان یې مجبورول چي خپلي ناویان
کله چي نصیر خان، د نادرشاه په امر، کالت ته . د کالت څخه وتښتیدل نو ده به یې ټوله شته مني غصب کړه

ه باالخره یې یوه ورځ هغ. راغی، نو خپل ورور ته یې ډیر نصیحت وکړ، خو هغه یې پر خبره غوږ ونه نیوی
 . هیچا یې مخ ونه نیوی او په کالت کي یې قدرت تر السه کړ. وواژه

په خپله سفرنامه کي د نصیر خان د شخصیت په باره کي لیکي چي هغه د یوه مشر  Henry Pottingerپوټینجر
ه هغه خپل قدرت د ورور پ. او عسکر په حیث ټول هغه ښه صفتونه درلودل چي د یوه پاچا او سیاستمدار سره ښایي

وژلو پیل کړ، خو هر وخت به یې ارمان کاوه او ویل به یې چي ما خپل ورور د عام اولس د ښیګڼي په خاطر له منځه 
هغه د خپلو نورو ملګرو په څیر عادي جامې اغوستلې، پیسو او شته منیو ته یې سترګي نه وې خړي کړي او که . یووړ

د هغه د سخاوت، عدالت او . د اولس د ژوند په بهترولو لګولې یې پیسې په کار وې نو هم یې په انعامونو، سخاوت او
هغه د اسیا په . میړاني کیسې د بلوچستان تر هري سیمي پوري رسیدلي وې او تر اوسه یې خلک په ښه نامه یادوي

چي پر خپل قول او وعده دومره ټینګ وو . هغه سخي، زړه ور، عادل او مهربان وو. پاچاهانو کي یو وتلی شخصیت وو
 (Jang Nama PP 18-19).کوچنۍ وعدې ماتیدل نه په یادیدلپه ژوند کي یې د چا د یوې 

نه پوټینجر او نه قاضي نورمحمد د احمدشاه بابا سره د نصیر خان او د هغه د ورور حاجي خان یا التارز خان د یرغمل کیدلو 
لو خبره کوي؛ او حتی پوټینجر خو په کالت کي د او نه د احمد شاه بابا په بند کي د محبت خان د وفاتیدلو یا وژل کید

میسن، د پوټینجر په . نصیرخان د پاچا کیدلو خبره د احمدشاه بابا د پاچا کیدلو څخه مخکي، د نادرافشار په زمانه کي، بولي
چ ګنداوه د، څیر، د نصیر خان د زړه ورتیا او لیاقت خبري کوي او وایي چي د هغه هدف د ټولو بلوڅو یو موټی کول او د ک

میسن وایي نصیر خان د دراني پاچا په پوځي عملیاتو کي داسي څرګند خدمتونه او فتوحات . تازه ترالسه کړي، سیمي ساتل وه
نصیر خان پر کیج او پنجغور باندي بریالی . وکړل چي هغه د شال او مستونګ سیمي او د هرنډ او داجیل والیتونه ور وبخښل

یې نور هم پسي پراخ کړ او د هغه دغو وروستیو پوځي عملیاتو احمد شاه په غوسه کړ او نصیر حملې وکړې او خپل قلمرو 
نصیر . البته ډیر ژر جوړه وسوه او دراني پاچا خپلي قواوي بیرته له کالت څخه پر شا کړې. خان یې په کالت کي کالبند کړ

 Kalat))څلویښتو کالو ځالندي پاچهی وروسته وفات وسو خان باالخره د سند له پاچا څخه د کراچي بندر هم الندي کړ او تر 
PP 362-363 

ګنداسینګه لیکي چي میرمحبت خان او حاجي محمد خان یا میرالتارز خان غوښتل چي د نادرافشار سره وجنګیږي خو  
ګورنر په حیث مقرر نادرافشار، حاجي محمدخان د کالت د . کله چي هغه کندهار فتح کړ نو دوی دواړه هغه ته تسلیم سول

نصیرخان . کړو خو هغه ډیر ظالم او عیاش سړی وو او نادرافشار هغه بندي کړ او د هغه پر ځای یې میرمحبت خان مقرر کړ
په دغه وخت کي هلک وو او نادرشاه هغه او د هغه مور بي بي مریمه او د حاجي محمد خان زوی د یرغمل په توګه ورسره 

د دراني . زاد سو او له احمد شاه سر ملګری سوآرافشار له وژل کېدلو څخه وروسته، نصیرخان هم په ایران کي د ناد. بوتلل
پاچا او د محبت خان اړیکي ډیر ژر ځکه خراب سول چي محبت خان د احمد شاه بابا د وراره لقمان خان د ښورښ مالتړ 

نصیر خان پر خراسان باندي د . خان مقرر کړاحمد شاه بابا، محبت خان برطرفه کړ او پر ځای باندي یې نصیر. کړی وو
 . احمد شاه بابا په درې ځله حملو کي ډیره مړانه وښودله او د احمد شاه بابا ډیر ټینګ ملګری وو

کال کي پر پنجاب باندي د حملې لپاره تیاری کاوه او له نصیر خان څخه یې وغوښتل  1۶۱۰کله چي احمد شاه بابا په  
احمد شاه بابا خپل وزیر او تکړه آزمییلی جنرال . ځونو سره کابل ته ورسي، نصیر خان خپل استقالل اعالن کړچي له خپلو پو

نصیر خان هغه ته، مستونګ ته نیژدې، ماته ورکړه او احمد شاه بابا . شاه ولي خان بامیزایی د هغه د مقابلې لپاره ور واستاوه
نصیر خان د احمدشاه د حملو تاب را نه . لپاره له کابل څخه کالت ته روان سي پخپله مجبور سو چي د هغه د فتنې د دفع کولو

احمدشاه کالت څلویښت ورځي محاصره کړ او په پای کي د شاه ولي خان په منځګړتوب روغه . ووړ او کالت ته ننووت
 . وسوه
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