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 خان او برټانیه شاه شجاع، امیر دوست محمد
 مه برخهشپږ

 

 سردار محمدعظیم خان او بارکزي وروڼه:
ري تللو سردار محمدعظیم خان په دې لښکرکښی کي هم شاه شجاع ته یو ځل بیا ماته ورکړه او له سیمي څخه یې لی

ً  ته مجبور کړ او هم یې د خپلو ملګرو سردارانو او منصبدارانو لپاره د  یو لک روپیو په اندازه سوغاتونه  تقریبا
هغه کتاب ص )ترالسه کړل او هم یې د سند له میرانو څخه دوولس لکه روپۍ د لښکر د خرڅ په نامه واخیستلې. 

۵۳) 
ً  سردار محمدعظیم خان له دې پیښو څخه  دوه کاله وروسته له رنجیټ سینګه سره جنګ کولو ته مجبور سو.  تقریبا

یو کمزوری شخصیت وو پاته سوی وو.  چېپېښور د محمدعظیم خان ورور یارمحمدخان ته،  چېد دې علت دا وو 
د پېښور او  قدرت یې ورځ په ورځ زور اخیستی او په شاوخوا کي حریف ورته پاته نه وو، چېرنجیټ سینګه، 

پر پېښور باندي حمله وکړي، له یارمحمدخان څخه یې  چېیمو د الندي کولو فیصله وکړه. مخکي له هغه شاوخوا س
د آسونو او تحفو غوښتنه وکړه. یارمحمدخان هغه ته آسونه ولېږل او رنجیټ سینګه پر پېښور باندي د سمدستي 

د دغه راز باج ورکولو سره مخالف حملې کولو او اشغالولو څخه تېر سو. سردارمحمدعظیم خان رنجیټ سینګه ته 
وو او له رنجیټ سینګه سره یې د جنګ لپاره تیاري ونیوله. له یوه لوی پوځ سره پېښور ته روان سو خو د ده 

له ده سره په جنګ کي برخه واخلي، د یوسفزیو سیمو ته وتښېتدی.  چېورور یارمحمدخان، د دې پر ځای 
خت جنګ وکړ. د ورځي په یوه برخه کي یې د رنجیټ سینګه د سردارمحمدعظیم خان له رنجیټ سره ډېر س

د اروپایي جنرال وینټورا  چېرنجیټ سینګه د توپخانې او هغو پوځونو  پوځونو یوې برخي ته ماته هم ورکړه خو
تر قوماندې الندي یې حمله وکړه تاب را نه ووړ او دغه راز یې نورو وروڼو د جنګ په میدان کي نامردي ورسره 

او محمدعظیم خان زړه ماتی کابل ته ستون سو. د جالل آباد په الره کي سخت ناروغ سو او په لته بند کي یې  وکړه
 ساه ورکړه. 

له سردار  چېله ورور څخه پخپله اورېدلي دي  له کهندل خان، د هغه له زامنو او د کهندل خان فیریر وایي ده
فیریر ص )په ارزښت شته مني او خزانه پاته سوه.  پونډوعظیم خان څخه دوه میلیونه اووه سوه زره سټرلینګ 

۱۸۴) 
له عظیم خان څخه د ډیري لویي خزانې د پاته کېدلو په باب ټول مورخین اتفاق سره لري خو که دا وروستی رقم 

کفایت یې نه وای  چېپه هغه وخت کي داسي کار نه وو  چېجدي ونیسو نو دا اووه ویشت میلیونه روپۍ کیږي، 
ی. په هغه وخت کي د کندهار او شاوخوا سمسورو کلیو او سیمو کلنی عاید له کاله دوولس لکه روپۍ اټکل ورته کړ

سوی وو. په دې حساب د عظیم خان څخه پاته سوې خزانه د کندهار او شاوخوا سیمو د دوه ویشتو کالو عایدات 
سه کولو پر سر جنګونه سوي دي نو هی  په کابل کي د بارکزیو وروڼو ترمنځ د دغو پیسو د ترال چېکېدله. او دا 

عظیم خان، د خپل مرګ څخه لږ وړاندي، دا خزانه خپل زوی حبیب هللا خان ته  چېعجبه خبره نه ده. ویل کیږي 
له دې پیسو څخه به د خپل پالر د ماتي خوړلو د کسات اخیستلو او د وطن  چېوسپارله او هغه ته یې وصیت وکړ 

پاره کار اخلي. فیریر وایي د سردار محمدعظیم خان د شخصیت د ارزولو په باره کي د بدمرغیو د عالج کولو ل
ور  چېعظیم خان د عادي لیاقت خاوند وو او کومه وظیفه  چېکوم بېطرفانه قضاوت سوی دی نو هغه دا دی  چې

عادي سردار په  ترغاړي سوه هغه یې تر وس تېره وه؛ چنداني استقامت یې نه درلود او پوځي وړتیا یې هم د یوه
په څلېرویشتو ساعتونو کي به ډېر لږ وخت په  چېڅېر وه او د شرابو له چښلو سره یې دونه سخت عادت درلود 

-۱۸۴هغه کتاب ص ص )سد کي وو. ډېر نرم او د روغي جوړي سړی وو او له خلکو سره یې ښه سلوک درلود. 
۸۵) 

له خارج  چېاو د کابل او افغانستان په نهغو شرایطو کي  هی  ډول لیاقت یې نه درلود، چېسردار حبیب هللا خان، 
او دننه د هري بال خوله ورته خالصه وه، د هی  کار او فعالیت لپاره وړ نه وو، د خپل پالر له ټول ثروت سره په 
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ښه او اهل  چېپخپله یې هی  لیاقت نه درلود نه طبیعي خبره ده  چېباالحصار کي پر تخت کښېناست. څرنګه 
اران یې هم ځانته نه سوای پیدا کوالی او که دې وضع دوام کړی وای نوښایی ټول ثروت یې هسي بېځایه له سالک

 السه وتلی او د هیچا په درد یې نه وای خوړلی.
دوست محمدخان په دغه وخت کي په کوهدامن کي اوسېدی او تر ټولو وروڼو مخکي یې د کابل پر لور حرکت 

پل وراره دربارته الره پیدا کړه او له هغه سره یې داسي نرم سلوک غوره کړ او په وکړ. په ډېره آرامي یې د خ
د هغه درباریانو او سالکارانو ته یې شک پیدا کړ. درباریانو  چېدومره تعظیم او احترام یې ناسته والړه کوله 

خره احتمالي خطر څخه باید ځان د دوست محمدخان له چل او فریب او باال چېسردار حبیب هللا ته مشوره ورکړه 
دوست محمدخان په سترګو ړوند کړي او د عمر لپاره یې له شره  چېوساتي. دوی په خپلو کي فیصله وکړه 

په حاجي خان مشهور وو، په دې پټ  چېحاجي تاج محمدکاکړ،  چېخالص سي. د دوست محمدخان له ښې طالع، 
صار ته داخل سو؛ حاجي خان کاکړ پر خپلو سترګو سرداردوست محمدخان باالح چېمجلس کي برخه درلوده. کله 

په هوښیاري او رموز فهمي مشهور وو، سمدستي په خطر پوه سو او پر  چېګوتي ونیولې، او دوست محمدخان، 
له یو څه قواوو سره کابل ته راغلی وو، پر باالحصار یې حمله  چېآس باندي یې پښه واړوله. دوست محمدخان، 

 په جنګ کي ماته وکړه او په باالحصار کي قالبند سو. یوه ورځ وروسته سردار حبیب هللا پیل کړه. سردارحبیب هللا
ته له لوګر او سرداردوست محمدخان ته، د خپل ورور سردار امیرمحمدخان په مشری، پوځي مرستي ورسېدلې او 

منځ روغه جوړه وسوه، د کابل د سپین ږیرو په منخګړتوب، د دواړو خواوو تر چېجنګ زور واخیست. که څه هم 
خو حبیب هللا خان، د سردار دوست محمد خان د راتلونکو احتمالي حملو له ویري، د کندهار له سردارانو څخه 

 مرسته وغوښتله. 
داوخت په غزني کي وو، کوهستان ته والړ او  چېشېردل خان له کندهاره حرکت وکړ او سرداردوست محمدخان، 

ې د کابل وضع څارله. شیردل خان، له خپل وراره سره د مرستي کولو پر ځای، له د کابل او له هغه ځایه څخه ی
حبیب هللا خان څخه د باالحصار قدرت واخیست. هغه ته یې له کاله دېرش زره روپۍ تنخوا مقرره کړه او خپل ماما 

لکو خکابل کي له  په چېخداینظر خان یې د خپل مرستیال په حیث وټاکی. شېردل خان خپل ماما ته وظیفه ورکړه 
له چا څخه له سنده پرته  چېد سردارمحمدعظیم خان څخه ورسره پاته دي خو باید  چېڅخه هغه پیسې واخلي 

 چېپیسې ونه غواړي. خو خداینظرخان په اسنادو کي ری نه واهه؛ له خپل قدرت څخه یې ناروا استفاده وکړه او 
مه یې په زور پیسې ورڅخه اخیستلې او آزار یې ورکاوه. په هر شته من یې لیدی د سردارعظیم خان د پیسو په پل
له دوست محمدخان څخه یې د مرستي غوښتنه وکړه او  چېډېر لږ وخت کي یې د کابل خلک دونه په عذاب کړل 

 هغه یې کابل ته وباله. 
داسي فیصله  دوست محمدخان، له خپلو لښکرو سره کابل ته راغی او د شیردل خان سره یې له مذاکراتو وروسته

هغه به د کابل واکمن وي او دوست محمد خان ته به د غزني، میدان او کوهستان سیمي سپارلي کیږي. په  چېوکړه 
د صادق  چېدې وخت کي دوست محمدخان یو بل مهم کار هم وکړ او د سردارمحمدعظیم خان له کونډی سره یې، 

 چېدوست محمدخان په دې توګه هم یوه شته منه ښځه،  خان جوانشیر لور وه، د واده کولو موافقه ترالسه کړه.
د ده خپله مور هم شیعه وه، یو بل تماس  چېوایی بېحده ښکلې وه، ترالسه کړه. هم یې د کابل له شیعه ګانو سره، 

ټینګ کړ او هم یې سردار حبیب هللا، د خپلي میرې له الري، تر اغېزې الندي کړ. د شیردل خان او دوست 
د دواړو مطلب د کابل د قدرت او د سردار محمدعظیم خان د خزانۍ ترالسه کول وه،  چېنځ اړیکو، محمدخان ترم

ډېر وخت دوام ونه کړ. شیردل خان خپل وراره حبیب هللا خان په لوګر کي د خپل ماما خداینظرخان قال ته تبعید کړ 
 او د سردار دوست محمد خان سره مقابلې کولو ته تیار سو.

د  چېدوست محمدخان سره تر جنګ کولو د مذاکراتو الره غوره وبلله او هغه ته یې بلنه ورکړه  شیردل خان له
سردار دوست محمدخان ته له خپله ښه نیته اطمینان  چېوروڼو ترمنځ په جلسه کي برخه ورسره واخلي. ده غوښتل 

س خوني ته داخلېدی نو دوست محمدخان د مجل چېورکړي او په یوه مجلس کي یې په سترګو ړوند کړي. کله 
د شیردل خان له معتمدو نوکرانو څخه وو، یو ځل بیا دوست محمدخان په اشاره پوه کړ او  چېحاجي خان کاکړ، 

 هغه له خوني څخه ووت او پر آس سپور له باالحصار څخه دباندي والړ. 
ې د پېښور سردارانو ته اطالع د دوست محمد خان لپاره دا دوهم ځل دسیسه بیخي د منلو نه وه او له قضیې څخه ی

ورکړه. هغوی یې هم مرستي ته راغلل او ده یو ځل بیا باالحصار محاصره کړ. شیردل خان ډېر ژر د خوراکي 
د شیردل خان مرستي ته راغلي وه، باالحصار ته مرستي نه  چېموادو له کمبود سره مخامخ سو. کندهاري وروڼو، 

له باالحصار څخه  چېالخره دوست محمدخان شیردل خان ته بلنه ورکړه سوای رسوالی او محاصرې دوام وکړ. با
را ووزي او پر میدان یې ورسره معلومه کړي. شیردل خان له باالحصار څخه را ووت او له شاه شهید سره یې 
سنګر ونیوی او دوست محمدخان په تپه مرنجان کي ورته خزه سو. جنګ څو ورځي دوام وکړ او باالخره ټول 

 ، د نواب صمد خان په مشوره، خبرو ته حاضر سول.وروڼه
د سردار پاینده خان زامن، د شیردل خان او دوست محمدخان په شمول، د نواب صمدخان په خېمه کي را ټول سول 

 او تر ډېرو زیاتو بحثونو وروسته یې داسي فیصله وکړه: 
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 سردارشیردل خان دي د خپلو وروڼو په ریاست ومنل سي.
ور او د هغه مربوطات د پنځو وروڼو، یارمحمدخان، سلطان محمدخان، عطامحمدخان، پېښ چېڅرنګه 

عطامحمدخان له دې پیښي څخه څو کاله مخکي، د شاه شجاع سعیدمحمدخان او پیرمحمدخان لپاره کفایت نه کوي )
کابل ته انتقال  په مقابل کي، د پېښور په یوه جنګ کي وژل سوی وو جهاني( نو دوه لومړني یاد سوي سرداران دي

سي. د کوهستان او غزني تر منځ عالقه دي دوست محمدخان او د هغه سکه ورور امیر محمدخان ته وسپارله سي. 
دوست محمدخان دي د کوهستان او امیر محمدخان دي د غزني حکمران وي. نواب جبار خان ته دي د لغمان 

ي پاته برخو حاکم وي. شیردل خان او د هغه سکه حکومت وسپارل سي او نواب اسد خان دي د دیره جاتو د باق
وروڼه پردل خان، کهندل خان او مهردل خان دي په کندهار کي وي او رحمدل خان ته دي د سند حکومت وسپارل 

ب صمدخان زوی نواب زمان خان دي د جالل آباد حاکم وي. شیردل خان له خپل ورور پردل خان سره اسي. د نو
د کندهار د کرني د مځکو له  چېدار عظیم خان د خزانې دونه پیسې یې ورسره یووړې کندهار ته والړ او د سر

 (۴۲۳کهزاد ص )لسو څخه نهه برخي یې واخیستلې. 
خپلو سکینو وروڼو  سردار یارمحمدخان لږ وخت وروسته له کابل څخه بیرته پېښور ته روان سو او هلته یې د

بل کي حکمران سو. لږ وخت وروسته دوست محمدخان پر کابل مشرتوب پر غاړه واخیست. سلطان محمدخان په کا
کال کي بیا حمله وکړه او سلطان محمدخان یې د باالحصار پرېښودلو ته مجبور کړ. سلطان  ۱۸۲۶باندي په 

د کاله به  چېمحمدخان پېښور ته والړ او دوست محمدخان د کابل د راتلونکي واکمن په حیث وعده ورسره وکړه 
 رکوي. پر دې وعده باندي هی  وخت وفا ونه سوه او هسي د جنګ د پای ته رسولو یوه وسیله سوه. یو لک روپۍ و

 سیس کړی ووعمالً احمدشاه بابا په ټول نظامي او سیاسي نبوغ او د زړه په وینو تأ  چېپه دې توګه هغه افغانستان 
پاره له منځه والړ او تر ډېره وخته ټوټې ټوټې او د قدرت پر څلورو لویو مرکزونو ووېشل سو. عظمت یې د تل ل

یې د آرامی مزه ونه څکله. دلته به بارکزي سرداران په کابل، کندهار او پېښور کي پرېږدو او موږ به د شاه شجاع 
 خبر واخلو.

د کابل د تخت مزه یې څکلې وه، د قدرت  چېد قدرت عجیبه نشه ده او انسان عجیبو کارونو ته هڅوي. شاه شجاع، 
 نیولو له تالښ څخه تر مرګه الس وانه خیست او هري خواته یې السونه وغځول.  د بیرته

 له رنجیټ سینګه سره دوستي او شرموونکي تړونونه:
ً  شاه شجاع په لودیانه کي له  که د کابل د تخت د نیولو لپاره  چېدوولسو کالو تېرولو څخه وروسته متوجه سو  تقریبا

و سردارانو، په تېره بیا امیر دوست محمدخان سره سخته او زړه دښمني لري، د بارکزی چېله رنجیټ سینګه څخه، 
کار واخلي نو د ده د ارمان له پوره کولو سره به مرسته وکړي. شاه شجاع لږترلږه دې حقیقت ته توجه ونه کړه 

یې هی  د منظمو پوځونو او عصري وسلو تاب  چېد کابل د تخت د نیولو لپاره له داسي قوي حریف څخه،  چې
ګاونډی نه لري، څرنګه د پاچهی په نیولو کي استفاده کوالی سي؟ که د رنجیټ سینګه پوځونه یو ځل جالل آباد او 

رنجیټ سینګه  چېکابل الندي کړي؛ بیا به دی هغه په کوم زور او طاقت له دې سیمو، په تېره بیا جالل آباد، څخه، 
اه شجاع د قدرت لېونتوب اخیستی وو. هغه ته د کابل تخت تر هرڅه یې له ډېره وخته د نیولو خیال درلود، باسي. ش

مهم وو او په دې الره کي یې هري وسیلې ته الس اچاوه. په دې لړ کي یې حتی له رنجیټ سینګه څخه مرستي 
غوښتلو ته الس اوږد کړ. پر خپل غرور یې، که یو څه ورپاته وو، پښه کښېښودله، د رنجیټ سینګه ټول سپکاوي 

خوارۍ یې هیري کړې هغه ته یې د دوستی الس وغځاوه او لیک یې ور واستاوه او هغه هم له ده سره د کابل د او 
د یوه افغان لپاره په هی  توګه د  چېتخت د نیولو په تالښ کي د مرستي کولو لپاره داسي شرایط ورته وړاندي کړل 

پر خپل غیرت باندي یې پښه کښېښودله او  چې منلو وړ نه وه؛ خو شاه شجاع د قدرت نشې داسي لېونی کړی وو
له انګلیسیانو سره تړون وکړي او له هغوی څخه مرستي واخلي او یا د مرستو غوښتنه ورڅخه  چېمخکي له هغه 

د رنجیټ سینګه او شاه  چېوکړي له سیکهانو سره یې هر څه ومنله. دلته به هغه لیکونه او تړونونه وړاندي کړو 
 سوي او السلیک سوي دي. شجاع ترمنځ تبادله

د برټانوي هند د حکومت سیاسي استازي کپټان کالډ ایم وېډ له لودیانې څخه خپل مرکز کلکتې ته د ښاغلي ایچ. ټي 
 کال د نومبر پر یوویشتمه ولیکل: ۱۸۳۱پرینسیټ په نوم د 

نګه ترمنځ تبادله سوي د شاه شجاع الملک او مهاراجا رنجیټ سی چېزه د هغو لیکونو متن او ترجمه درلېږم » 
 «غواړي بیرته د کابل تخت ونیسي چېدي. شاه شجاع له مهاراجا سره دا مذاکرات د دې لپاره پیل کړي دي 

 

د شاه شجاع الملک استازي قاضي محمدحسین، مهاراجا  چېد هغه یاداشت ترجمه 
 رنجیټ سینګه ته تقدیم کړی دی:

 

درته ووایم  چېنو زما بادار شاه شجاع زما څخه غوښتي دي  مهاراجا زما بادار ته ښه نیت لري چېڅرنګه  ـ ۱
حق تعالی تاسي جاللتمآب د دې زمانې یو له تر ټولو لویو شخصیتونو څخه جوړکړي یاست. تاسي ته یې ټول  چې
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ستاسي له لویي سره ښایي درته عطا کړي دي او ستاسي له شخصیت څخه هره ورځ یوه لویه کارنامه  چېهغه څه 
 هغه د تخت بخښل دي. چېخو یو شی پاته دی صادریږي. 

 

مهاراجا الندي کړي او د هغه تر کنټرول الندي دي، هغه دي د مهاراجا  چېکشمیر، پېښور او نور هغه ځایونه  ـ ۲
وي خو که تاسي جاللتمآب د باقي پاته ځمکو تاج او تخت شاه شجاع ته وبخښۍ نو د مهاراجا نوم به په ټولي نړۍ 

 کي مشهور سي.
 

هغه ته هر څه پېښ سوي  چېپه تېرو وختونو کي  چېشاه شجاع زما څخه دغه راز وغوښتل تاسي ته ووایم  ـ ۳
 دي هغه د قسمت خبره وه او په دې کي ستاسي جاللتمآب هی  غلطي نه وه.

 

اوس حاضر په دوی اړه نه لري نو زه به له  چېکه چیري مهاراجا د هغو مځکو واک اختیار ماته وسپاري  ـ ۴
مهاراجا هر څه غواړي هغه به ورکړم. دوستي تر ټولو لویه  چېجاللتمآب سره ملګری سم. په عوض کي هغه 

 تحفه ده.
 

که هغه جاللتمآب زما له غوښتني سره سم زما سره دوستي وکړي او په سخاوتمندي سره سلوک راسره وکړي  ـ ۵
 وښتني او پېشنهادونه یو په یو راته ولیکي.نو زما اوالد به د ده نېکي هېره نه کړي. اوس دي نو مهاراجا خپلي غ

 

 د قاضي محمد حسین د یاداشت په جواب کي د مهاراجا پېشنهادونه:
 

د برټانیې او الهور د حکومتونو ترمنځ السلیک سوی دی مناسبه وه نو  چې: که د دوستی د هغه تړون په اساس ۱
سي. او په هغه اطمینان دي له مهاراجا سره په اطمینان سره امرتسر یا الهور ته را چېشاه شجاع کوالی سي 

یې په راولپینډي، خوشاب او الهور کي ورسره لیدلي وه. شاه به د مهاراجا سره د هغه له  چېوګوري لکه مخکي 
د مهاراجا له عسکرو سره به  چېآرزو سره سم یو تړون السلیک کړي؛ هغه به ُمهر کړي او سوګند به یاد کړي 

مهاراجا د پېښور پر لور حرکت وکړي نو شاه به هم د مهاراجا د مالقات لپاره هلته  چېه خیانت نه کیږي. او کل
 ورځي.

 

د شاه ولیعهد به د خپلي پوځي قوې سره د مهاراجا په دربار کي حاضر وي او کورنۍ به یې هم ورسره وي. له  ـ ۲
 ونو کي ملګری وي.هغه سره به د هغه له شان سره سم سلوک کیږي او د مهاراجا سره به ټولو سفر

 

په ټولو هغو مځکو به نه دعوه  چېشاه به د خپل ځان، خپل اوالد او د سدوزیو د ټولي قبیلې له خوا ژمنه کوي  ـ ۳
مهاراجا او د هغه خپلوانو الندي کړي او اوس یې تر کنټرول  چېکوي او نه به د هی  ډول حقوقو غوښتنه کوي 
مولتان،  خیبر، کشمیر، یوسفزي، وطات او مالیاتکوهاټ، هشتنغر،الندي دي. لکه د پېښور ښار او د هغه مرب

دواړي سیمي،  چېد بهاولپور نواب یې کري، د سوتلیج په شمال کي د کا چېمانسیره، کاالباغ، سرای، هغه مځکي 
 ټانک، سنګر، ګیرنګ، د رولین قال، ګادره، درهند، تور بېله، او د پرېده خان د هستوګي ځایونه.

 

بهترین آسونه لېږي، پنځه  ۱۰۲ه د مهاراجا شوق او عالقه مشهوره ده او شاه به هر کال هغه ته له آسونو سر ـ ۴
دې تر څنګ به یو شمېر  ویشت اېراني یابوګان، یوولس اېرانۍ توري او دوه سوه منه مېوي لکه انګور او نور. د

و نیمایي به د کال په منځ کي ورته را اېرانۍ ورېښمیني چپني او نور شیان لېږي. د دې شیانو نیمایي به په نوروز ا
 استوي. 

 

 د لښکر خرڅ خوراک په برابر سي. چېشاه باید سمدستي د دریو لکو روپیو په ارزښت جواهرات ورکړي  ـ ۵
 

د مهاراجا پوځونو ته ضرورت سي نو شاه باید خپل پوځیان له خپل یوه زوی سره ورته را  چېهر وخت  ـ ۶
 ولېږي.

 

 ان به د هر یوه دوست او دښمنان به د هر یوه دښمن ګڼل کیږي.د دواړو خواوو دوست ـ ۷
 

د مهاراجا سړي د مېوو یا آسونو د رانیولو لپاره کابل ته ځي نو له هغوی سره باید ښه سلوک  چېهکر کله  ـ ۸
 وسي او په وطن کي یې سالمتي تضمین سي.

 

هاراجا خاوري ته راځي او یا د لودیانې څخه ي له اېران څخه د مئکه د مهاراجا په غوښتنه او اجازه کوم اروپا ـ ۹
 پر هغه لور روانیږي نو شاه باید د هغه د سر د سالمتی ذمه ووهي.
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په کابل او د هغه ښار په شاوخوا او د شاه په پوځ کي باید هیڅوک غوایي حالل نه کړي او په دې برخه کي  ـ ۱۰
 باید یو عام اعالن خپور سي.

 

غزني ته وړله سوې ده  چېت کښېناست نو د سومنات د معبد هغه د صندل دروازه شاه د کابل پر تخ چېکله  ـ ۱۱
 مهاراجا ته وسپارله سي. چېباید 

 

د  چېد بارکزیو څخه هرڅه پیسې ، جواهرات او توپونه ولجه کیږي باید  چې: په کابل، پېښور او جالل آباد کي ۱۲
 شاه او مهاراجا ترمنځ په مساوي توګه ووېشل سي.

 

هغه  چېشاه پوځیان له دغو یادو سویو مادو له هري یوې څخه سرغړونه کوي نو مهاراجا کوالی سي  که د ـ ۱۳
 پر الر کړي.

 

 هغه ته د منلو وړ وي ولېږل سي. چېاو شاه ته به د کشمیر او مولتان له تولیداتو څخه داسي سوغاتونه  ـ ۱۴
 

شاه باید د هغوی له شان سره سم د هغوی که بارکزي په کابل کي د مهاراجا په دربار کي حاضریږي نو  ـ ۱۵
 غمخوري وکړي.

 بیانور 
 

 حسین یاداشت: د شاه شجاع له خوا د استازي قاضي محمد
 

**** 

 شاه شجاع، امیر دوست محمد خان او برټانیه, پنځمه برخه
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