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 لیکو؟ تأریخڅرنګه 
 برخه دوېمه

 

د هغي مقدسي کورنۍ، چي ابن خلدون یې په صفت نه مړیږي، خلیفه او د هغه وزیر حسن بن سهل دا دومره پیسې 
نیولو او دفاع کي به یې د لس هاوو  او هغه ته دا حق چا ورکړی وو چي د فارس او اهواز، چي په. له کومه کړې

 .یوه کال خراج خپل خسر ته وبخښي زرو عربانو او مدافعینو ویني توی سوي وي، د
ابراهیم بن مهدي وایی جعفر بن یحیی برمکي ته مي وویل چي کور دي بل هیڅ عیب نه لري خو که څوک خلیفه ته 

رهمه لګولي دي نو نوري به څونه پیسې او عایدات غلي وکړي چي جعفر د خپل کور په جوړولو شل میلیونه دچ  
جعفر په جواب کي را ته وویل چي خلیفه پوهیږي چي تر دې ډیري زیاتي پیسې او . لري، دا به ستا لپاره ښه نه وي

 (۳۵۱۵طبري ص  تأریخ).      د دې دوه چنده یې ماته بخښلي دي
غړو د جامو په ګنډلو کي مرسته کوله دونه پیسې له  د هغه خلیفه لمسي چي د خیاطانو سره یې د خپلي کورنۍ د

دا هغه سوالونه دي چي . کومه کړې چي یوازي خپل وزیر ته به یې تر څلویښت میلیونه درهمه زیاتي بخښلي وي
 . ابن خلدون، د هارون الرشید څخه د دفاع لپاره، په لوی الس خپل ځان ورسره مخامخ کړی دی

شراب خوریو د محفلونو خبره نه مني او یوازینی دلیل یې دا دی چي هغه ډیر ټینګ ابن خلدون د هارون الرشید د 
متون د رشید د شرابو او  تأریخيټول  په داسي حال کي چي تقریبا  . مسلمان وو او له دې کارونو څخه ډیر لیري وو

 .ساز د مجلسونو شاهدي ورکوي
ي وم او سندري مي ویلې او زما له اوازه مست سوی اسحق بن ابراهیم موصلي وایی یوه شپه د رشید په حضور ک

ما هم تر هغه وخته پوري چي خلیفه ویده کیدی سندرو ته . ماته یې وویل چي مه ځه او سندرو ته دوام ورکړه. وو
 ۵۶۴مروج الذهب ص . په لمن کي کښیښود( د مندولین په څیر د موسیقی یوه آله ده) دوام ورکړ او بیا مي نو عود

ابراهیم موصلي . ري چي هارون رشید پخپله په موسیقي کي هم الس درلود او حتی کمپوزونه یې کولداسي ښکا
... نقل کوي چي یوه ورځ رشید نغمه ګران رابللي ول او په هغه مجلس کي ټولو مشرانو او لویانو برخه درلوده

هغه . ر ته یې وویل چي هغه ووایيرشید، چي شرابو اغیزه ورباندي کړې وه، یوه سندره طرح کړه او جامع پرده دا
 ۵۶۵-۵۶۴هغه کتاب ص ص . سندره وویل خو رشید مست نه سو

فضل . ویل کیږي چي د هارون او فضل بن یحیی د اختالف یو علت دا وو چي فضل له هارون سره شراب نه چښل
طبري  تأریخ.     چښي به ویل چي که په دې پوه سي چي اوبه د ده مړاني او سخاوت ته تاوان رسوي هم به یې ونه

 ۳۵۱۶ص 
په هغه شپه چي رشید د جعفر بن یحیی د وژلو نیت کړی وو، تر مازیګره ورسره ملګری وو او کله چي مازیګر 
ورڅخه بیلیدی نو جعفر یې په غیږ کي ونیوی، په خپل الس یې مشک ورباندي وموښل او ورته وې ویل چي که 

ته خپل کورته والړ سه ، ساز ته . ه وای نو ستا سره مي مجلس کاوهمي نن شپه د خپلو ښځو سره په خیال کي ن
هارون ورته وویل ستا دي زما په سر . جعفر ورته وویل چي ته نه یې زه یې نه چښم. غوږ ونیسه او شراب وچښه

 ۳۵1۲طبري   تأریخ. قسم وي شراب وچښه
ي د عباسیانو د ظلم او ستم، اسراف او شواهدو په مقابل کي، چ تأریخيموږ ګورو چي ابن خلدون د دې ټولو 

 . عیاشیو په باب لیکل سوي دي، ځان په لوی الس په دفاعي دریځ کي درولی خپل ځانته یې مشکالت پیښ کړي دي
کي داسي کورنۍ وه چي له استبداد او فساد څخه پرته یې ډیر  تأریخحقیقت دا دی چي د عباسیانو سلسله د اسالم په 

خلیفه منصور، چی ابن خلدون یې په ډیر ښه نامه یادوي، د خراساني ابومسلم، چي د عباسي  .لږ کارونه کړي دي
هارون الرشید له هیڅ دلیله پرته د . خاندان قدرت د هغه د توري او تدبیر محصول وو، ویني په ناحقه تویي کړې

په ټینګولو کي یې بې ساري  برمکاینو خاندان، چي په پوهه، ښې ادارې او سخاوت مشهور وو او د هارون د قدرت
د . خدمتونه کړي ول، ټول تباه کړل او نازولي ښځي یې د بغداد په الرو کوڅو کي ګدایي کولو ته مجبوري کړې
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هغه زوی مامون، طاهر فوشنجی، چي د بغداد فتح او د مامون خالفت د هغه د توري او مړاني محصول وه، په 
 . زهرو وواّژه

زمانه کي علم او ادب ته ډیر زیات خدمت وکړ او ښایي د هیڅ عباسي خلیفه په زمانه کي مامون الرشید د قدرت په 
خو د هغه دوره د اداري . لیف سوي ويعربي ژبي ته دونه زیات علمي آثار نه ترجمه سوي او نه په دې ژبه کي تأ 

بچه بازیو، دونه مشهور سو او  د بصرې قاضي یحیی بن اکثم په بد اخالقیو، په تیره بیا. او اخالقي فساد زمانه وه
دونه شکایتونه ورڅخه وسول چي مامون هغه د بصرې له قضا څخه برطرفه کړ؛ لږ وروسته هغه بیرته د مامون 

یحیی بن اکثم په بد اخالقي کي دونه بې باکه وو چی یوه ورځ . مصاحب سو او شپه او ورځ به ورسره ملګری وو
لپاره یوه ټولی ترتیب کړي چي د ده سره ملګري وي او خدمت یې مامون ورڅخه وغوښتل چي د هغه د سفر 

مروج )  .ره لویه رسوایي یې را منځته کړهیحیی د پنځو سوو پی مخو هلکانو یوه دسته ترتیب کړه او ډی. وکړي
پوه په حیث، د داسي یوې فاسدي او ظالمي  تأریخابن خلدون باید، د یوه عالم او   (۲۵۶-۲۵۳الذهب ص ص 

 .په دفاع کي نه وای دریدلی؛ او ځانته یې په لوی الس د قضاوت کولو ستونزه نه وای ایجاد کړې ۍکورن
 

 :منابع
 

 تأریخيد . عو څخه استفاده کويبمنا تأریخيڅوک له ځانه نه سي لیکالی؛ او د لیکلو په وخت کي به له  تأریخ
د . ه کي سم او بیطرفانه قضاوت کول ډیر مهم ديمنابعو ټاکل او له هغوی څخه سمه ګټه اخیستل او د متن په بار

 تأریخاو د هغه د زمانې د پیښو په برخه کي ښایي تر ټولو باوري منبع  تأریخمثال په توګه د احمدشاه بابا د 
احمدشاهي وي ځکه چي د کتاب لپاره لیکوال، محمودالحسیني المنشي، پخپله احمدشاه بابا ټاکلی او کتاب د احمدشاه 

لیکل د احمدشاه بابا د سلطنت په شپږم یا اووم کال پیل سوي او د  تأریخد دې . له غوښتني سره سم پیل سوی دیبابا 
خو په هغه کتاب کي کله کله له داسي مبالغه آمیزو ارقامو سره .تیمورشاه تر پاچاکیدلو پوري یې دوام کړی دی

یسې راوړلي سوي وي چي یوازي د نکلونو د کتابونو مخامخ کیږو چي په هیڅ توګه د منلو وړ نه وي او یا داسي ک
د کتاب لیکوال محمودالحسیني منشي لیکي چي کله محمدشاه کورګاني پر هند باندي د احمدشاه  مثال  . په درد لګیږي

دراني د حملې کولو له نیت څخه خبر سو نو خپل زوی شهزاده احمد یې له څلور سوه زره سپرو او پیاده پوځو نو 
د احمدشاه بابا سره د ( د الهور حکمران ج)حسیني لیکي چي شهنواز خان. تاوهغه سره د مقابلې لپاره واسسره د ه

مقابلې لپاره یوازي نیوي زره سپاره پوځیان او دوولس زره توپونه تیار کړل او دوه درې زره توپونه یې د الهور 
اوس نو که د شهنواز خان له نیوي زرو   (۲1-۲۱احمدشاهي ص ص  تأریخ). پر برجونو او قال باندي ودرول

عسکرو سره دوولس زره توپونه وي چي هرو اتو عسکرو ته یو توپ رسیږي نو د شهزاده احمد له څلور سوه زره 
په داسي حال کي چي هند او افغانستان به ښایي په دواړو دوه . عسکرو سره خو باید پنځوس زره توپونه ورسره وي

کي، د جالل الدین اکبراو شاه جهان د دکن او کندهار په څیر  تأریخد هند د مغولو په . زره توپونه هم نه درلودل
لویوجنګونو او لښکرکښیو کي د ډهلي د پوځونو شمیر هیڅ وخت سلو زرو ته رسیدلی نه دی او یا لږترلږه تر سلو 

 . زرو زیات سوی نه دی
ند تر ټولو لوی او ځالنده جنګ وو، د زرو توپچیانو او د احمد شاه بابا سره د پاني پټ په جنګ کي، چي د ده د ژو

په مقابل کي د مرهتیانو د قواوو شمیر پنځه . دریو زرو توپک لرونکو په شمول، شپیته زره عسکر ورسره وه
 (۴۳۲-۴۳۶ګندا سینګهـ ص ص ). څلویښت زره تنه ګڼل سوی دی
دی او د ګټورو معلوماتو د لرلو تر څنګ به له  یختأراحمد شاهي یو درباري  تأریخموږ ته باید معلومه وي چي 

د مثال په توګه محمود الحسیني . چاپلوسیو څخه کار پکښي اخیستل سوی او هم به یې ځیني حقایق پټ کړي وي
لیکي چي احمدشاه بابا ولي وو، هغه له غیبه خبر وو او کله چی یې خپل وراره لقمان خان ته د خان خانان لقب، 

احمدشاه بابا فرصت ته کتل او . متیازات ورکول په دې پوهیدی چي هغه به یوه ورځ خیانت کويجیغه او نور ا
مخکي له مخکي یې خپل وراره له ناز او نعمت څخه نه محروم کاوه؛ تر څو چي هغه باالخره نمک حرامي وکړه 

 (۳۲-۳۵مد شاهي  ص ص اح تأریخ) .لیمانو او خاینانو سره ملګری سواو د احمد شاه بابا په مقابل کي د غ
څرنګه چي تیمورشاه د خپلي پاچهی . احمدشاهي د احمدشاه بابا د زوی تیمورشاه په زمانه کي بشپړ سوی دی تأریخ

د اعالنولو په وخت کي له هرات څخه کندهار ته د تللو په الره کي شاه ولي خان بامیزایي، چي د احمدشاه بابا د 
احمدشاهي د متن په آخره کي د  تأریخګری وو، د فراه په والیت کي وواژه، نو پاچهی په ټولو کلونو کي د هغه مل

شاه ولي خان بامیزایي په برخه کي خپلي لهجې او قضاوت ته تغییر ورکوي او هغه له اصله او له لومړي سره یو 
واخلي او د  شاګردان باید په دې برخه کي له احتیاط څخه کار تأریخد . بدنیتی او شیطان سړی معرفي کوي
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کله چي سړی دغه متن ګوري نو د حسیني پر ټول قضاوت بد . محمودالحسیني په نیت او مجبوریت ځانونه پوه کړي
په داسي حال کي چي هغه متن ډیر داسي ګتور . ګومانه کیږي او ټول متن یې د شک او تردید په سترګه ګوري

لیکونکي باید خپل نیت د قضاوت اساس ونه  تأریخ. ه سيمتونو کي پیدا ن تأریخيمعلومات لري چي ښایي په نورو 
دا هغه کار دی چي موږ یې له پخوانیو متونو، په تیره بیا په . ګرځوي بلکه ارقام او حقایق یې د قضاوت اساس وي

 تأریخکه چي پخواني متون زیاتره د ځ. دربارونو کي لیکلو سویو متونو، څخه چنداني انتظار نه سو لرالی
تأریخ احمدشاهي، د ځینو نورو پخوانیو . هي په ډول شرایطو کي لیکل سوي او دربارونو ته وړاندي سوي دياحمدشا

متونو په څیر، ځیني افسانوي کیسې لري چي سړی د هغه متن پر نورو برخو شکمن کوي، خو دا ډول افسانې په پخوانیو 
 .وو افسانو له مخي قضاوت ونه کړيمتونو کي عامي وې او سړی باید پر ټول متن باندي د یوې یا د

ار څخه تر له ښک. احمدشاهي وایي چي احمدشاه بابا د شاه مقصود له مزار سره په ښکار وتلی وو تأریخ مثال  
یو ناڅاپه د شپانه له رمې څخه یو پسه جال . ، د استراحت لپاره، د شاه مقصود مزار ودانی ته والړفارغیدلو وروسته

څرنګه چي پسه ژبه نه درلوده . سو او هغه ځای ته یې ځان په تاخت ورساوه چي احمدشاه بابا استراحت پکښي کاوه
په دغه ترڅ کي شپانه راغی او له احمدشاه . نو د احمدشاه بابا خواته یې کتل او یو ډول د سترګو اشارې یې کولې

. د پسه بیعه واخله او ځه. هغه ورته وویل چی پسه موږ ته پناه راوړې ده. بابا څخه یې د خپل پسه غوښتنه وکړه
احمدشاه بابا شپانه ته پنځوس . شپانه هم د خپل پسه بیعه، چي دوه دیناره نه ارزیدی، پنځوس زره دیناره طلب کړه

ورکړل او د شاه مقصود د زیارت متولي ته یې وویل چي د پسه ښه ساتنه وکړي او پر وخت واښه زره دیناره 
 (۴1۳هغه کتاب  ص ). ورکړي

احمدشاه بابا . له رمې څخه د پسه جالکیدل او تر احمدشاه بابا پوري ځان رسول له افسانې پرته بل ارزښت نه لري
لس دیناره ورکړي وای؛ پنځوس زره دیناره داسي رقم دی چي هیڅ  که مالنصرالدین هم وای نو شپانه ته به یې ایله

احمدشاهي باید په  تأریخد دغو ارقامو، افسانو او غوړه مالیو څخه سړی اټکل کوالی سي چي .ذهن یې نه سي منالی
ه وخت څه روحیه لیکل سوی وي او باید چي د متن په لوستلو او له هغه څخه د یوه ماخذ په حیث د کار اخیستلو پ

 .کي له احتیاط څخه کار واخیستل سي
 

 د عیني شاهدانو لیکني څومره اعتبار لري؟
 

ډیر ځله به چا د خپلو . لیکلو په وخت کی ورسره مخامخ کیږو تأریخعیني شاهدي یوه بله ستونزه ده چي موږ د 
د مثال په توګه د . و کي وتلوسترګو لیدلی حال لیکلی وي، مګر موږ باید بیا هم د عیني شاهد خبري د عقل په تراز

ګلشن امارت لیکوال مولوي نورمحمد نوري لیکي چي د روان کال له عجایبو څخه یوه داوه چي د ارغنداب د تابین 
دی وایي ما . په کلي کي اومې غوښي و اوریدلې او د کتاب لیکوال په خپلو سترګو له دغو غوښو څخه یو څه ولیدلې

د دغو غوښو د باران په وخت کي هلته حاضر وو، واوریدل چي د تابین پر کلي  له یوه ریښتوني سړي څخه، چي
بله عجبه دا ده چي د تیرین په ښار کي د اسد . باندي د قیر په شان یوه توره وریځ راغله او د غوښو باران پیل سو
 (۲۱ص  ګلشن امارت ).      په میاشت کي واوره و اوریدله او دا واوره د غوړیو په شان غوړه وه

خو موږ ته عقل حکم کوي چي نه له . نو سړی به څه وایي. د کتاب لیکوال هم مولوي دی او هم د پیښو عیني شاهد
نه په تیرین کي د اسد په میاشت کي واوره کیدالی سي، او که چیري واوره . اسمان څخه د غوښو باران ممکن دی
 .وسي نو د غوړیو په څیر غوړه نه وي

طوطه، چي په سفرنامه کي یې ډیر ګتور معلومات موجود دي، کله داسي مبالغې کوي چي په مشهور سیاح ابن ب
داچي ابن بطوطه ولي په پوړه زړه داسي مبالغې کولې یو علت یې دا دی چي هغو . هیڅ توګه د منلو وړ نه وي

ن بطوطه د خپلو سفرونو اب. ځایونو ته چي ابن بطوطه یې نومونه یادول خلک په هفتو او میاشتو رسیدالی نه سوای
درویشانو د مازدیګر له لمانځه څخه . په ترڅ کي د رفاعي د مقبرې نکل کوي او وایي چي زه هلته ورغلی وم

د ماښام له لمانځه څخه وروسته پر دسترخوان . پیل کړ نڅاشروع کړ او درویشانو  دوروسته ساز او سرو
په دغه وخت کي . لمونځونه وکړل او بیا یې ذکر شروع کړ له ډوډی خوړلو څخه وروسته یې د ماخستن. کښیناستل

ځیني په . پیل کړ نڅادرویشان په اور ګډ سول او هلته یې . یې لرګیو ته، چي له مخکی یې تیار کړي وه اور واچاوه
دغه مراسم په . اور کي ورغړیدل او ځینو یې اور په خوله کاوه او خواړه یې؛ تر څو چي اور کرار کرار مړ سو

 (۴۴۳-۴۴۲سفرنامه ابن بطوطه جلداول ص ص ). غي ډلي، چي احمدیه نومیږي، اړه لريد
یوه بله ډله درویشان ... ابن بطوطه وروسته وایي چي د خپل سفر په ترڅ کي ډهلي ته نیژدې افغان پورته ورسیدلم

د اور د لرګیو غوښتنه زما څخه یې . مي ولیدل چي شیخ یې د قیر په څیر توروو او دوی د حیدریه ډلي پیروان ول
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 ئو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مار څخه وغوښتل چي دوی ته بوټي برابر کړي. وکړه هغه هم لس باره بوټي . ما د هغي سیمي له والي عزیز خ 
درویشانو د ماخستن د لمانځه څخه وروسته اور بل کړ او ټولو هم سندري ویلې او هم یې د اور په . ورته راواستول

هغه واغوست او په اور ګد . ما یو نازک کمیس ورکړ. یس غوښتنه وکړهشیخ زما څخه د کم. منځ کي نڅا پیل کړه
شیخ زما کمیس . په اور کي یې نڅا پیل کړه او په لستوڼو یې اور تر هغه وخته وواهه چي اور خاموش سو. سو

که موږ د عیني شاهد په حیث د ابن بطوطه (   ۴۴۳ص  هغه کتاب).  بیرته راکړ او ټول کمیس روغ رمټ وو
 . راوړو نو هغه داسي ډیري کیسې لري چي پر هیڅ عقل او منطق نه برابریږي کیسې

ابن بطوطه د خپلو خاطراتو په سلسله کي د جوګیانو بیان کوي او وایي چي په هغوی کي داسي کسان سته چي تر 
ما اوریدلي حتی . مځکي الندي په غارونو کي ځانونه ښخوي او په میاشتو میاشتو بې ډوډی او بې اوبو ژوند کوي

دا داسي خبري او کیسې (1۳۲ابن بطوطه جلد دوم ص ). دي چي تر یوه کال پوري په دغه ډول ژوند کوالی سي
ابن بطوطه په دغه اړه لیکي چي په هغو شپو ورځو کي چي سلطان  .له ابن بطوطه یې هم نه سي منالیدي چي پخپ

. لطان له څو تنو خاصانو سره په خلوت کي ناست ووس. په پایتخت کي وو زه یې ور وبللم( سلطان محمد تغلق ج)
سلطان ماته وویل چي کښینم او جوګیانو ته یې وویل چي دا عزیز د لیري ملکونو ... دوه جوګیان ورته ناست وه

یو له هغو څخه چارزانو . هغوی وویل پر سترګو. څخه راغلی دی؛ داسي شیان چي ده نه وي لیدلي ورته وښیاست
د . هوا سو؛ زموږ پر سرونو باندي په هوا ودریدی؛ زه له ډیر تعجب او ویري څخه پر مځکه ولویدمکښیناست او په 

هغه جوګي چي پر مځکه ناست وو د یوه قهریدلي . سلطان په امر یې ماته دوا راکړه او زه بیرته پر هوښ راغلم
په هوا کي چارزانو ناست وو،  کوښه په هوا سوه او جوګی یې، چي. سړي په څیر یې خپله کوښه پر مځکه ووهله

سلطان وویل چي هغه چي په هوا . پر غاړه غاړه وواهه، تر څو چي جوګي راکښته سو او بیرته پر مځکه کښیناست
زه ویریږم چي ته لیونی نه سې کنه نو امر مي ورته کاوه . کي چارزانو ناست وو هغه د کوښي د څښتن شاګرد دی

ت سلطان یو ډول شرب. زه له ویري ناجوړه سوم او په بستر کي ولویدلم. چي تر دې هم زورور کارونه وکړي
په دې برخه کي پرته له دې چي سړی ووایی (1۳۶-1۳۳هغه کتاب ص ص ). راکړه چي ما وچښل او جوړ سوم

 .ابن بطوطه سپیره دروغ لیکلي دي بل څه نه سي ویالی او باید چي ونه وایي
په یوه مجلس کي، د احمدشاه بابا د لوی والي او کرامت د توصیفولو په ترڅ  کلونه مخکي په کابل کي یوه لوی استاد
او چا ورته وویل چي ته بې غمه خوبونه کوه او پر  کي یوه شپه خوب ولیدی، کي، وویل چي احمدشاه بابا په کندهار

عسکرو سره د هند بر  احمدشاه بابا سمدستي له خوبه پاڅید او له دوو دریو سوو. موږ دي د سیکهانو ناتار جوړ وي
دروازه وان ته یې وویل چي اشرف الوزراء شاه ولي خان ته ووایه چي احمدشاه د هند پر لور . خوا روان سو

سهار چي شاه ولي خان خبر سو؛ سمدستي یې شاوخوا د خانانو او مشرانو . حرکت او دی باید راپسي را روان سي
غه تر څو چي شاه ولي خان په احمدشاه پسي رسیدی ه. پسي وخوځیدیپه نوم فرمانونه ولیکل او پخپله په احمدشاه 

یوه ساده افسانه دونه جدي  تأریخما هیڅ تصور نه کاوه چي یوه لوی استاد به د .)به سیکهانو ناتار ګډ کړی وو
ه په دا کیس( معلوماتو په لړ کي به یې یادوي تأریخياخیستې وي چي په یوه مجلس کي به یې یادوي او د خپلو 

احمد کي د عباراتو په تغییر راغلې ده او په هغه کتاب کي خو یې ال لیکلي دي چي د رانی شهریار د سیند،  تأریخ
په دغه وخت کي لس دوولس تنه عسکر . جهلم او چناب له رودونو څخه تیر سو او د الهور شاخوا ته ورسیدی

له یوه مسلمان سړي څخه پوښتنه وکړه چي سیکهان ورسره وه او د راوي د سیند څخه د تیریدلو په وخت کی یې 
. اویا اتیازره پوځیان ورسره دي چیري دي؟ هغه ورته وویل چي سیکهانو د چنډیاله کال محاصره کړې ده او تقریبا  

سیکهانو ته خبر ورسیدی چی احمدشاه د چنډیاله د کال د . احمدشاه سمدستي د چنډیاله د کال پر لور حرکت وکړ
اتولو لپاره حرکت کړی دی، او مخکي له هغه چي احمدشاه له خپلو لسو دوولسو عسکرو سره ور محاصرې د م

 (1۶احمد ص  تأریخ).      ورسیږي هغوی ټول وتښتیدل او محاصره یې پریښودله
سوو  آیا احمدشاه بابا خپله پاچهي په خوبونو جوړه کړې وه؟ او د احمدشاه بابا په څیر یو هوښیار جنرال د دوو دریو

د شاه ولي خان لپاره . عسکرو سره سیکانو په جنګ، چي له هره اړخه د پښتنو سیاالن بلل کیدل، روانیدالی سوای
دا ممکنه وه چي خپله قوه او پوځ په هماغه ورځ منظم کړي، او پرته له دې چي د خانانو او قومي مشرانو څخه د 

روان سي؟ احمدشاه بابا غوښتل ځان پخپله ووژني ؟ چي د جواب اخیستلو ته منتظر سي، په احمدشاه بابا پسي ور 
راوي له سیند څخه د لسو دوولسو عسکرو سره ورتیر سو او غوښتل یې د هغو سیکهانو په جنګ ورسي چي د 

 بشپړ ښارګوټی یې محاصره کړی وو؟ چندیاله په نوم
 نور بیا


