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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 11/۸۰/۴۸1۲          عبدالباري جهاني
 

 د قاضي نورمحمد جنګ نامه
 برخه دوهمه

 

دا یې ومنله چي هرکله احمدشاه د خپلو . نصیر خان د هغي روغي په اساس د احمدشاه بابا سلطنت ومانه 
وض کي به باندي جنګ ته روانیږي، نصیر خان به د خپلو پوځیانو سره حاضریږي او په ع سرحداتو څخه د

دغه راز به احمدشاه . او جنګي مهمات او وسلې به ورته برابروي ته پیسې یا د جنګ لګښتونه ورکوي احمدشاه هغه
بابا نصیر خان نه مجبوروي چي د هغوی په داخلي جنګونو کي د هغه یا دغه سدوزایي مشر مالتړ وکړي او یا د 

. ینده کي د افغانستان پاچا ته هیڅ ډول اولجه نه ورکويآه د کالت خان به پ. بلي قبیلې د کوم مشر سره وجنګیږي
احمد شاه د دې تړون د ښه ټینګیدلو لپاره د نصیر خان یوه د کاکا لور واده کړه او له دغي پیښي څخه وروسته 

 (Ahmad Shah Durrani pp 208-215). نصیر خان، د عمر تر پایه پوري، احمدشاه ته وفادار پاته سو
په مقابل کي د شاه ولي خان په څیر یوه لوی او تجربه کار جنرال د ماتیدلو او د هغه د ښورښ د نصیر خان  

او بغاوت د کرارولو لپاره له کابل څخه د احمدشاه بابا د حرکت کولو، په قالت کي د مقاومت کولو او په وروسته 
ټول یې د نصیرخان په ګټه وه، د نصیر  کي د نصیرخان او احمدشاه بابا ترمنځ د سولي د شرایطو څخه، چي تقریبا  

خو د قاضي نورمحمد د جنګ نامې په شمول، چي اصلي قهرمان یې نصیر خان . خان قدرت او طاقت څرګندیږي
دی، په تقریبا ټولو کتابونو کي د هغه او د هغه د کورنۍ په باره کي مغشوش معلومات راغلي دي او د هیڅ 

ریخ په زړه پوري خبره دا ده چي محمود الحسیني په خپل تا  . سر نه خوري څیړونکي او مورخ معلومات له بل سره
احمدشاهي کي، چي احتمال لري پخپله به یې هم د سیکهانو سره په وروستي جنګ کي، د یوه مورخ په حیث، برخه 

جنګ کي یوازي د قاضي نورمحمد جنګ نامه ده چي د سیکهانو سره په . درلوده، بیخي د نصیر خان نوم نه یادوي
قاضي نورمحمد لیکي چي د . د نصیرخان او د هغه د براهویي ځوانانو او جنراالنو د توري او میړاني یادونه کوي

کال د جنګ په پای کي چي نصیرخان د چناب له سند څخه د تیریدلو نه وروسته د احمدشاه  1۶۷۲سیکهانو سره د 
او نور ښارونه ور ( اوسنۍ کوټه) مقابل کي، شالبابا څخه رخصت اخیست نو هغه د نصیرخان د خدمتونو په 

 . وبخښل، نور انعامونه یې ورکړل او د هغه دیرشو تنو ملګرو ته یې مواجب او انعامونه ورکړل
 

 انــن زمـه درایـفتا کگشهش دید   هانـاه جـضه به شـرد آن عریـبب
 ودـه بـهمه مقصد و هم مطالب ک  ال زودـد در حـیـدهـرقم کرده ب

 دګر همچنین چند از ملک و مال  تین رقم کرده از ملک شالنخس
 (1۲۶ص )  رارـرقـان بـیشه ز خـد همـکه باش  زارـمواجب دګر داد سي تن ه

 

د قاضي نورمحمد د جنګ نامې څخه خو داسي ښکاري چي حتی د سیکهانو سره د وروستي خونړي جنګ او غزا 
مانانو د اوسیدني په ه الهور، ملتان، ډیره اسمعیل خان او د مسلابتکار پخپله نصیر خان اخیستی دی او کله چي پ

او سیمو کي د سیکهانو د حملو او ظلمونو څخه اطالع ورته رسیږي نو لومړی د خپلو عالمانو او  نورو ښارونو
ه مالیانو څخه د سیکهانو سره د جنګ او غزا فتوا غواړي او وروسته احمدشاه بابا ته قاصد لیږي او له هغه څخ

نصیر خان په دغه وخت کي حج ته د تللیو نیت کړی . غواړي چي پر سیکهانو باندي د حملې لپاره اجازه ورکړي
 .دی او مخکي له هغه چي د نصیرخان پیغام احمد شاه بابا ته ورسیږي د هغه د لوري نصیرخان ته پیغام رسیږي

 

 نوشته بخان زمان یک رقم  مــرخ شیــاه فـتر شـیشـان پ از
 ارـجـار فـفـان لعین و کگس  دارـامـم دل نـان رستـای خ هـک
 نـیـان زمـلتـبتاراج بردند م  نــل دیـر اهـد بـودنـمـلب نـغـت

 انـیـالمـد اسـردنـبـاسیري ب  انـیـربـد آن حـد شکستنـاجـمس
 دـد بریـهم از جانب ډیره ام  دـیـان رسـلتـبما این خبر ها بم

 خرابي کنند این ګروه غوي  يیروـکجا میروي تا به حج م
 اـیم مـال آیـبـاقـو بـن سـوزی  ازآن سو تو ای خان عادل بیا
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 مـدر زنیـان آتش انـگن سـمسکـب  مـر کنیـه بنیاد ایشان ز بن بـک
 یقین دان که از حج فاضلتراست  جهادي باین حربي بت پرست

 

مخکي څو ځله نښتي کړي وې او باالخره ښایي  کال د دغو جنګونو څخه 1۶۷۲احمد شاه بابا د سیکهانو سره د 
ورته څرګنده سوې وي چي د ستلیج د سیند پر پوري غاړه د سیکهانو په عالقو کي، چي په مخامخ جګړو کي به یې 
ماته کوله او بیا به یې وروسته د احمدشاه بابا پر لښکرو باندي په غلچکو او چټکو حملو کي ډیر زیات تاوانونه ور 

خو کله چي هغه ته د مسلمانانو پر مځکو او د ده پر خپلو والیانو . رت ساتل او ټینګول ګران کار وياړول، د قد
لومړی . باندي د حملو خبرونه ورته ورسیدل نو له سیکهانو سره یې له یوه قاطع جنګ څخه پرته بله الره نه درلوده

یکهانو مقابلې ته واستاه خو هغه ډیر ژر ماته یې خپل یو جنرال نورالدین خان بامیزایي له اوو زروسپرو سره د س
د الهور والي عبیدخان د ښار څخه د باندي پر سیکهانو باندي په حمله کي . وخوړه او د جمو راجا ته یې پناه یووړه

سیکهانو وروسته پر سرهند باندي حمله وکړه او د احمدشاه بابا . ماته وکړه او بیرته ښار ته ننووت او کال بند سو
د سیکهانو پر لور حرکت  خواشینونکو خبرونو د اوریدلو سرهاحمد شاه بابا د دې . ي زین خان یې محاصره کړوال

سیکهان ال، د الهور سره نیژدې، د . د نومبر په میاشت کي یې ځان د اباسیند غاړو ته ورساوهکال  1۶۷۲او د 
سیکهانو سمدستي د هغه ښار . خبر سول جنډیاال په محاصره لګیا وه چي د احمد شاه د قواوو د رسیدلو څخه

. محاصره پریښودله او په سرهند کي د خپلو نورو سیکهانو مرستي ته، چي هغه سیمه یې محاصره کړې وه، ورغلل
احمدشاه بابا د سیمي ټولو مسلمانو مشرانو او جاګیردارانو ته لیکونو ته واستول او د مرستو غوښتنه یې ورڅخه 

کاوه چي احمد شاه به خپلي قواوي، په دومره چټکي، سرهند ته ورسوي، خو د هغوی دا سیکهانو فکر نه . وکړه
دا وخت . خیال غلط وو او هغه یو ناڅاپه د لمرخاته څخه مخکي د دوی پر شاوخوا باندي خپل پوځونه راتاو کړل

ا له قواوو سره یو زین خان، چي د نور مقاومت کولو څخه مایوس سوی وو، د ښار څخه راووت او د احمد شاه باب
د سیکهانو لښکر له پنځوسو څخه تر شپیتو زرو پوری رسیدی او د ستلیج د سیند په جنوب کي د کوټ . ځای سو

راهیرا په عالقه کي یې د احمدشاه د پوځونو د هغي لویي حملې په مقابل کي چي سیکهانو یې هیڅ انتظار نه درلود 
سیمو اوسیدونکو پښتنو او د احمدشاه بابا محافظي قطعې خاص زړه په دې جنګ کي د غرنیو . بشپړه ماته وخوړه

تاریخ لیکونکي په دغه جنګ کي سیکهانو ته د رسیدلو تلفاتو به . فاتحو پوځونو سیکهان تعقیب کړل. ورتوب وښود
اتو سیکهانو دغو تلف. برخه کي اختالفات لري او د تلفاتو شمیر له دوولس زرو څخه تر دیرش زرو تنو پوري ښیي

او فاجعې ته د ګولو ګارا یا لوی قتل عام نوم ورکړی دی، او د دوی د تاریخ د یوې لویي توري ورځي په نوم 
 .یادیږي

احمدشاه بابا تر دې څرګندي فتحي وروسته د شاوخوا له راجاګانو او مشرانو څخه بیعتونه ترالسه کړل او  
. د مذهبي او عنعنوي جشن مراسم ترسره کیدل، وخوځیدی وروسته د امرتسر پر لور، چي هلته د هندوانو د ډیوالي

احمدشاه بابا د سیکهانو د هغو ظلمونو په بدل کي چي له مسلمانانو سره یې کړي وه، د سیکهانو تر ټولو مقدس معبد 
هري مندیر په توپونو والوزاوه او د هري مندیر مقدس حوض یې د مړو غوایانو له هډوکو او پاته شونو څخه ډک 

. د دې کار یو علت دا وو چي سیکهانو د مسلمانانو جوماتونو او زیارتونو ته ډیر زیات سپکاوی کړی وو. کړ
(History of the Punjab pp 382-384) 
 
. احمدشاه بابا ته خبر رسیدلی وو چي د سیکهانو ډیر زیات شمیر پوځیان په هري مندیر کي پټ سوي دي 

و په هري مندیر کي یوازي دیرش تنه پاته سوي وه چي د خپل معبد څخه د خو کله چي پوځ حمله ورباندي وکړه ن
 :قاضي نورمحمد هري مندیر ګروچک بولي او د دې حملې په باب وایی. دفاع لپاره یې ځانونه قرباني کړل

 

 ران هیچ کس را ندیدـافــازان ک  شه و لشکر شه بچک چون رسید
 ونـد خـرا بریزن دبمانده که خو  درونـمګر چند کس در حصار ان

 که لعنت بود بر ُګرو زشت ُرو  ر ُګروـدا بـان را فـد جـردنـه کـک

 الم راــن اســان لشکر دیــمــه  ام راــو نــکـاه نـد شــدنــو دیـچ
 که سي تن بدند آن سګان در شمار  برون آمدند آن همان از حصار
 الکـم از هنه خوفی ز قتل و نه ه  نه کردند یک ذره ترس و نه باک

 دـنـختـود ریـون خـن خـتـخـدر آوی  ون در آویختندـان چـبه آن غازی

 نـلیــل السافــد در اسفـنـتـرفــب  نـعیـا لـد سګهـل ګشتنـتـه قـمـه
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 نه دیدند کس زان سګان بې ادب  پـان راست و چـدویدند اسالمی
 (1۸۸ص )   تتح و ظفر شاه دمساز ګشـه فـب  از ګشتـهان بـبه نا چار شاه ج

ګنداسینګه لیکي چي دغه دیرش تنه سیکهان چي په ډیره زړه ورتیا یې د افغانانو او بلوڅانو د دیرشو زرو پوځیانو 
سره مقابله وکړه او ځانونه یې د خپل مذهب او معبد قرباني کړل د شهید سردار بای ګوربخش سینګه له ډلي څخه 

ریخ د دریو تنو، مان سینګه، بسنت سینګه او نهال سینګه نومونه په تا  د دغو دیرشو کسانو له جملې څخه یوازي . وه
په امرتسر کي د اکل تخت شاته، د . کال د ډسمبر پر لومړۍ نیټه منځته راغلې ده 1۶۷۲دا پیښه د . کي درج دي

 (Jang Nama p 35)بای ګوربخش سینګه په یاد، شهید ګنج جوړ سوی دی
د  رکي سیکهانو ته هر ځای سپی، لعین، بت پرست او آتش پرست وایی، مګقاضي نور محمد په خپله جنګ نامه 

پښتو د هغه متل په اساس چي وایی میړه مړکه مړانه یې مه وژنه، د سیکهانو د میړاني او ناموس داری یادونه کوي 
نو سترګي او سره له هغه چي هغوی ته د دین او خاوري د دښمنانو په سترګه ګوري بیا هم د هغوی پر دغو صفتو

 .دغه علت دی چي ګنداسینګه دغه متن په ترجمه ارزولی دی. نه پټوي
 

 یرـمیدان مردان چو شیران دله ب  سګان را مګو سګ که هستند شیر
 که چون شیر شرزه زند در نبرد  ردـبـوان نــود آن جــا سګ بــجـک
 غ زنـیـوز ای تـامـیـان بـشـای از  تنـوخـواهي آمـر خـګ ګـنـن جـف

 ار زارــن از کـدر رفتـسالمت ب  رد وارـکه در پیش دشمن شدن م
 ز انصاف نبود که سګ خوانیش  شـیـاب او دانـقــګه الـنـود سیــب

 عنی سینګه شیر ای جوانـود مـب  انـندي زبـو هـداني تـاګر می ن
 زمـتام بــګـد هنـنـزونــم فـاتـز ح  ام رزمـګـق به هنـچو شیرند الح
 (1۵۷) لک سندـا مــد تــنـد از هـازنـتـب  دـګیرند شمشیر هنچو در دست 

 

له ملکي کسانو او ښځو او ماشومانو سره د سیکهانو د سلوک خبره  کله چي د جنګ او حملو په وخت کي دغه راز
راځي نو قاضي نورمحمد بیا هم پر حقیقت سترګي نه پټوي او ښایی له دې یادوني څخه یې مطلب خپلو مسلمانو 

ځکه چي د جنګ نامې له متن څخه ښکاري چي، د سیکهانو سره په دغو . ځیانو او جنراالنو ته الر ښوونه ويپو
وروستیو جنګونو کي، له الهور څخه تر سرهند پوري، له احمد شاه بابا سره ملګرو پوځیانو د سیمي پر اوسیدونکو 

 .رالحرب وبللهباندي ځکه ډیر زیات تیری کړی دی چي احمدشاه بابا دغه عالقه دا
 

 شه عادل و داور داد ګر
 ز الهور چون شد روان پیشتر

 بګفتا ز راه کرم ګستري
 مساکین نوازي و دین پروري

 که این ُملک این کشت از حربیان
 ازین روی تملیک اسالمیان
 ز ملک سګان لعین رو سیاه
 هر آن چیز افتد به دست سپاه
 چو لشکر برین آګهي یافتند

 ي تاختندعنان بهر شهرو ده
 بهر سو شده ترکتاز از سپاه
 بمردم شده روز روشن سیاه

 نه شد از سګ و غیر سګ امتیاز
 بهر جا زلشکر شده ترکتاز 

 عساکر به هر سو همي تاختند
 همه ُملک زیر و زبر ساختند
 زه هر ده رعایا ګریزان شدند
 1۸3جنګ نامه ص   بهر جانب افتان و خیزان ظدند
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حال کي چي سیکهان سپي بولي بیا هم د جنګ او حملو په وخت کي د هغوی صفت کوي  قاضي نور محمد په داسي
 :او د هغوی د جنګي اصولو یادونه کوي

 

 روـویان ګـکه بردند از جنګج  بجز از جنګ شان نکته دیګر شنو
 د راهـرنـیـم نګـده را هـریزنـګ  اهــچ ګـیـرد را هـامـه نه کشند نـک

 نګیرند ګر مهره هست و کنیز  زــیــاراج نـتــور زن بــزر و زی
 د رګانـنه دزدي بود کار آن ب  انــګـان سـیــاشد مـبـم نــا هـزن

 رـبګویند بوډهیا برو ګوشه ګی  که زن ګر جوانست ور هست پیر
 انـبه معني که ای پیر زال زن  انـدي زبـنـه هـا بـبود لفظ بوډهی

 بدرګان نه پیداست سارق دران  انـګـان سـنه دزدیست هر ګز می
 ( 1۵۰) و ګر فعل شان جملګي نانکوست  دارند دوستـه زاني و سارق نتک
 

احمد شاه بابا ته ځکه د پنجاب او د سیکهانو د اوسیدني د سیمو ساتل ګران او حتی غیر ممکن وه چي هغوی په 
ورت په وخت کي د هغوی لپاره هر ګړی غرونو ته ختل او بیرته د ضر. خپلو کلیو، غرونو او ښارونو کي جنګیدل

. د همدغه تکتیک څخه یې احمدشاه او د هغه والیان سخت په عذاب وه. را کښته کیدل او د حملو کول اسانه کار وو
هغوی په مخامخ جنګ کي هر وخت د احمدشاه بابا د پوځونو به مقابل کي ماته کوله خو وروسته به یې د هغه پر 

ه وه، حملې کولې، انسانان به یې قتلول، اوښان او نور څاروي به یې لښکرو باندي، چي وطن ته د تللو په حال کي ب
 :قاضي نور محمد په یوه جنګ کي د هغوی دغه تکتیک ته اشاره کوي. بیول او خزانې به یې لوټلې

 

 به آن لشکر غازیان در رسید  دـلیـواران پــوک خـار آن خـدګر ب
 انـخـن شاه و بـمابیـد بـدر آم  د دوانــوج آمـــان فـود کــن بـیـچن

 د ګهرـشده در میان آن سګ ب  ز یک سو شه و خان ز سوی دګر
 (1۲۰)  انـازیــر دور آن غــبګشتند ب  انــیـالمـرد اســر ګــار بــر بــدګ

 :بل ځای لیکي
 چو دیروز ظاهر شد ان سګ سیاه  فرسخ که در پیش راهچو طی شد دو

 همان جام خورد آنچه دیروز خورد  د انچه دیروز کردرـمان جنګ کـه

 ا چو روباه رفتـد امـر آمـو شیـچ  تـدان راه رفــد بـمآه ـي کـراهـب

 ارزارــد او کــی آمـر روز مـهـب  ارــتـکــابــور روز اول نـتـدســب
 ګـرنګ دـنـجـرار او بــرده فـکـن  ر دنګـهمی کرد می رفت آن ګب

 ارزارـم کـرد هـی کـمـدان نـیـمـب  رارـیچ از فـګ هـنـنمی آمدش ن

 نګـیدان جـد ز مـګریزان همی ش  زد تفنګـیـد از دور متمی آمـه
 د و باز می ګشت ګرمــمآی ـه مــک  نه در دل حیا و نه در دیده شرم

 انـدرګـد آن بـردنـګ کـنـی جـمـه  این سګانسخن مختصر هفت روز

 ار دارــر زنـبـد آن ګــمی آمــه  وارـیشد سـر مـیـګـو شاه جهانـچ
 نـعیـګ لـد آن ســمی آمـبرابر ه  نـاه دیـراه اردوی آن شــمــه هـب

 (1۷۵)   اهـګ روسیـدي آن سـل شــابـقـم  مودي شه دین پناهـزل نـنـو مـچ
 

بلکه د هغه څخه مخکي او وروسته تر پایه پوري د همدغه پوځي په جنګونو کي نه  ۷۵او  1۶۷۲سیکهانو یوازي د 
. هغوی په مخامخ جګړه کي د احمدشاه بابا له پوځ او توپخانې سره مقابله نه سوای کوالی. تکتیک څخه کار اخیستی

اه بابا احمد ش .ې ډیر زیات غنیمتونه ترالسه کولپه دغه راز ناڅاپي حملو کي یې هم ډیر لږ تلفات ورکول او هم ی
کال کي پر هند باندي د څلورم یرغل او د ډهلي له فتح کولو او د جاټ او مرهټه د قومونو د ځبلو څخه  1۶۵۶په 

د الهور چاري یې خپل زوی تیمورشاه ته . وروسته د هغه کال د اپریل په میاشت کي کندهار ته د تللیو اراده وکړه
سیکهانو د تیمورشاه او جهان خان پر . االر په حیث مقرر کړوسپارلې او جهان خان یې د هغه د وزیر او سپه س

لښکرو باندي، چي د وروستیو جنګونو څخه ډیري ترالسه کړې وولجې ورسره وې، په الره کي هر ځای حملې 
سردار االسینګه او ځیني نور سیکه مشران، چي په سرهند کي راغونډ سوي ول، د . کولې او وروسته به پټیدل
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بله حمله یې په مالرکوټله کي . پر خزانه باندي حمله وکړه او ډیر زیات مالونه یې ورڅخه یووړلشهزاده تیمور 
 . ورباندي وکړه او ډیر زیات مالونه یې وولجه کړل

دغه راز سردار چرت سینګه سوکرچاکیا، چي دا وخت یې ځان په ګوجران واله کي ټینګ کړی وو، د احمدشاه پر 
هغه به د ماښام پر وخت، چي افغان پوځیانو به خپلي خیمې وهلې، ناڅاپي . حملې کولېپوځونو باندي د شا له خوا 

کله چي احمدشاه خپلو پوځیانو ته د کرۍ شپې پهره داریو امر وکړ نو هغوی به د سهار وختي پر مهال . حملې کولې
وو دغه راز حملو ته یرغل راووړ او تر هغو پوري یې، چي احمدشاه بابا د هغوی له سیمي څخه لیري سوی نه 

احمدشاه بابا غوښتل چي یو ځل خو سیکهان مخامخ ورسره جنګیدلي وای مګر چرت سینګه هیڅ وخت . دوام ورکړ
. مخامخ جګړې ته حاضر نه سو؛ تر څو چي احمدشاه د اباسیند څخه تیر سو او د پښتنو سیمو ته ورسیدی

(Ahmad Shah Durrani pp 187-189) 
حملو ته د احمدشاه بابا د لمسي زمان شاه تر زمانې پوري دوام ورکړ ترڅو چي وروسته یې سیکهانو خپلو دغه راز 

د چرت سینګه د لمسي رنجیټ سینګه په مشرتوب ، د لنډي مودې لپاره، په پنجاب کي د یوې غښتلي امپراطورۍ 
 .اساس کښیښود

 دوهمی برخی پاید 
 


