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 1۱/۸۰/۴۸1۱          عبدالباري جهاني
 

 د قاضي نورمحمد جنګ نامه
 برخه مهیرد

 

داسي ښکاري  .بت پرستان او آتش پرستان بولي قاضي نور محمد په خپله جنګنامه کي، هر ځای، سیکهان 
له هغوی څخه د ډیر نفرت په وجه هغوی ته د  ه باب معلومات نه لري او یا ښاییچي قاضي د سیکهانو د مذهب پ

 .سپیو، خوګانو او نور بد رد ویلو تر څنګ د بت پرستانو او آتش پرستانو نومونه هم ورکوي
 

 لشکر ګهی مابسي دورهست ز  تـرسـش پـان آتــفیهـی آن سـول

 (۹۷جنګ نامه ص ) لفـا تـــود لشکر مــدا شاـبــم  ه کاه و علفـنه آب است آنجا ن
 بدوزخ رساندي بسی بت پرست  ګرآن روز بودي تفنګش بدست

 (۰۷ ص جنګ)   تفنګ ک دمنکردي ز خود دور ی  عجب اینکه آن صاحب نام و ننګ
 رــرو فــند کـد کـاستـل بــابـقـم  رــر نـسګی را چه یارا که با شی

 نیامد به تیغش یکی بت پرست  دستـرده بـیغ کـان تـوالن کنـبج
 (۷1ص  جنګ)  ګي زد آن کینه جوــنـفــت آمددر  سګی ملحدی از سګان زشت خو

 

، د هندوانو په رسم، د غوایی غوښی نه خوري او د ځینو نورو اسماني مذهبونو سیکهانپه دې کي شک نسته چي 
. شراب چښل پکښی روا دي، مګر د سیکهانو مذهبي متون موږ ته ښیی چي هغوی د یوه خدای عبادت کويپه څیر 

او د مقدس کتاب ګرو ګرنت صاحب له ځینو سرودونو څخه یې د خدای تعالی هغه عظمت څرګند دی چي ځینی 
 :کي وایيد سیکهانو د مذهب موسس ګرونانک په ادي ګرنت . لوی مسلمان صوفیان عقیده ورته ولري

هغه یو ذات همداسي دوام کوي، بل داسي ذات ! او نانکه. هغه یو دی، پخپله وجود او موجود دی او پخپله خالق دی
  (History of the Sikhs p 330). نه وو او نه به راسي

 :ه لیکيګد هغوی لسم او وروستی ګورو ګوبیند سین
ت دی چي نه فنا کیږي، خالق دی، تباه کونکی دی، هغه ، هغه داسي ذالومړی او وروستی. وخت یوازینی خدای دی

 .هر څه پیدا کوي او محو کوي
هغه خدای چي ملکي او شیطانان یې پیدا کړل، چي ختیځ او لویدیځ یې پیدا کړل، شمال او جنوب یې پیدا کړل، موږ 

 (Ibid p 330) څرنګه هغه په الفاظو ښودالی او بیانوالی سو
 :ګرنټ کي وایي ګورو نانک بل ځای په ادي

په زرګونو . که باندي ډیر زیات مسلمانان ژوند کوي او ډیر برهمنان، ویشنویان او شیوایان اوسیږيځپر دې م
د هغه نوم خدای . مګر د ټولو خدای او بادار یو دی. پیران او پیغمبران او په لس هاوو زره ولیان هستوګنه لري

هغه به څوک څرنګه وپیژني او څرنګه به په . تر شمیرلو تیر ديد خدای صفتونه نا پایانه او ! او نانکه. دی
  Ibid  وپوهیږي؟

قاضي نورمحمد د خپل کالم په صفت کي ډیر زیات بیتونه لیکلي دي، او خپل شعر ډیر پوخ ورته ښکاري  
رته وایی واو څوک چي د ده پر کالم باندي انتقاد کوي هغه حاسد بولي او چي څوک د انتقاد ګوته ورته نیسي دی 

 :چي که نر دی د ده په شان شعر دي ولیکي
 

 بود بر نکویی من آن شاهدم  دمـاسـد حـد کنــن بـفتـر ګــګ و
 من مثلهيـأُتوا به فـګویم کـب  ګر انګشت بر حرف من می نهي

 :قاضي نورمحمد ښایي د خپل کالم ساری نه ویني او د خپل کالم په باب وایي
 ويــي قـنـیـواف بـوع اقـر نـهـب  رويد و ـز مجهول و معروف قی

 ز غیر مرتب هم ای حق پرست  هم از لف و نشر و مرتب پرست
 ثنويـن مـات ایـیـیني در ابـه بـب  م معنويـي و هـظـفـع لـیـرجـز ت

 نیابي درو جز صواب ای عزیز  یزـز تردیف و تقلیب و تجنیس ن
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ریخي متونو او په هغوی امې متن د فارسي ژبي د نورو مهمو تا  البته د قاضي نورمحمد د خبرو په خالف، د جنګ ن
ا کوي، د جنګ نامې مثنوي، لکه څرنګه چي لیکوال یې ادع. کي د راغلو مثنویانو سره چنداني سیالي نه سي کوالی

د او په فارسي ادب کي  ي د یوه حماسي متن لپاره الزم ديهغسي الفاظ او کلمات چ. هغسي زړه را کښونکی نه دی
د جنګونو میدانونو  يلوستونکفردوسي له شهنامې څخه بیا تر وروستیو وختونو پوري په لس ګونو مثالونه لري او 

کله کله د قافیې ډیره سخته  .او که وي نو د ګوتو په شمیر دي ،ته بیایی، په جنګ نامه کي چنداني نه لیده کیږي
قاضي . تعقیب د نظم تر ټولو ډولونو اسانه دیسم قافیې په داسي حال کي چي په مثنوي نظمونو کي د .ستونزه لري

 :نورمحمد په دې مثنوي کي د قافیې د نقص او کمزوری ډیر مثالونه لري او موږ یې یوازي یو څو مثالونه راوړو
 

 (1۷ص )  اــا وفــم بــقاســن الــد بـحمـم  الم راـواج اسـاده افـرستــف
 (۱1ص )  ت بخان زمان آن رقم داد و ګف  رقم را بدر کرد بر کف ګرفت

 (۹۴ص )  در آیینه اش دید خود را نخست   برویش نظر کرد خان از نخست
 (هغه مخ)  فلک کار دو رویه یک رویه کرد  قد هر دو فرقه بهم باز خورد

 (۹۷)  ودــن بـیـبحت ـصلـابش ورا مـعت  د بودګر انجام آن نیک ور ب
 (۰۸)  و ګر جنګ جوید چه حاصل بود   اګر پشت بدهد چه الیق بود

 (هغه مخ)  ز بس ګرد شد روز روشن چو شب  تاخت کس دست چپکسي راست می
که څه هم چي قاضي نورمحمد د قضا تر څنګ، چي دی وایي اویا نسله د دوی د کورنی په الس کي وو، په  
 .ریخ او ادبیاتو کي د زیاتي مطالعې او علم دعوه لريتا  
 

 ل در فارسيشدم خواندنم می  درآن شغل بودم پس از سال سي
 بسې نسخه دیدم بهوش و تمیز  ریخ نیزر تا  ـثـم نـم هـظـم از نـه
 شده مایل و شد ازان حاصلم  مـلم عروض و قوافي دلـعـب

 (۴۸ص )  در اشعار موزون نمودم عمل  هم از مثنوي و قصاید غزل
 

کمزوري ډیر کي یې معلومات  ریخ،لښکرو د فتوحاتو په تا   ، او د اسالميریخخو داسي ښکاري چي د سیمي په تا  
په  (هه ۴۱-1۱)د حضرت عمربن خطاب رض  د ګنجه او شاوخوا سیمو فتح کیدل د کتاب په نولسم مخ کي. وي

زمانه کي بولي او وایي چي هغه د محمد بن قاسم په رهبري د اسالم پوځونه هغي سیمي ته واستول او هغه عالقه 
په داسي حال کي چي د خراسان امیر حجاج بن یوسف سقفي خپل وراره او . و د اسالم په دین مشرفه کړهیې الندي ا

زوم محمد بن قاسم، چي په دغه وخت کي یې عمر اته لسو کالو ته رسیدی، د اموي خلیفه، ولید بن عبدالملک د لس 
د سیند ډیري پراخي سیمي ملتان په شمول  په وروستیو کلونو کي سند ته واستاوه او هغه د( ۷۸-۰۸هه )کلن خالفت

 .او ښارونه الندي کړل
ریخي په تا   مخي څیړو، او هریخي ارزښت ل  تاموضوع د البته موږ د قاضي نورمحمد د جنګ نامې متن زیاتره د 

جنګونو د میدانونو شاهد سیکهانو سره د احمدشاه دراني د وروستیو ارزښت کي یې ځکه شک نسته چي دی پخپله د 
مبالغې  هخو څرنګه چي، د ده د خپل قول په اساس، دا متن د انعام او صلې لپاره لیکل سوی دی نو باید چي ل. ید

څخه خالي نه وي؛ په تیره بیا د هغو کسانو په باره کي چي د نصیرخان بلوڅ تر څنګ د سیکهانو سره په دغو 
ن څخه غواړي چي د هغوی د کارنامو د له نصیر خاریخي جنګونو کي برخه اخلي او قاضي مخکي له مخکي تا  

ستایلو او په دغو جنګونو کي د هغوی د نومونو د یادولو په صورت کي به له هغوی څخه جال جال پیسې او 
هم ویالی سو خو بیا . اید له مبالغو څخه ډک ويریخي مثنوي بانعامونه ورته اخلي، په څرګنده ښکاري چي دغه تا  

ریخي اهمیت ځکه چي د تا  .ریخي متن اهمیت نه را کمويهیڅ ډول نیمګړتیا د دې تا  په شمول، د نواقصوچي، د نظم 
 .له مخي په خپل وخت کي بې ساري دی

 ضمیمه  
کال کي، قدرت د هغه زوی محمود خان ته  1۹۷۹د نصیر خان له وفات څخه څو کاله وروسته، په  

هم وفات سو نو پر ځای باندي یې محراب خان، چي د هغه په وخت کي له برټانیې  ورسیدی او کله چي محمود خان
هغه خپل خانان او . محراب خان د ښه نیت خاوند خو کمزوری واکمن وو. سره سیاسي تماسونه پیل سول، کښینستی

نفوذ ته تسلیم قومي مشران ځکه له ځان څخه خوابدي کړل چي د داد محمد په نوم یوه ناالیقه او غوړه مال سړي 
د فتح محمد خان زوی نایب مال محمد حسن د خپل پالر کسات . او خپل وزیر فتح محمد خان یې قرباني کړ سو؛



  

 

 

 5تر ۱ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  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

 

مال حسن د هغه پر ځای وزیر وټاکل سو، خو هغه د خپل پالر قتلیدل له زړه نایب . واخیست او دادمحمد یې وواژه
کال کي د کابل پر تخت باندي د  1۰۱۰کله چي انګریزانو په  .لهو د محراب خان سره یې پټه دښمني کوونه ایستل ا

شاه شجاع د کښینولو او د امیر دوست محمد خان پر قلمرو باندي د یرغل کولو فیصله وکړه نو لیفټینینټ لیچ یې، د 
محراب  مالمحمد حسن داسي اقدامات وکړل چي د لیچ او. محراب خان د همکاری د جلبولو لپاره، کالت ته واستاوه

د محراب خان دغه خاین وزیر انګریزانو ته داسي . خان ترمنځ یې دښمني ایجاد کړه او لیچ بیرته ناکام ستون سو
دغه . ذهنیت ورکړ چي محراب خان هغه غلې دانې ټولوي او ذخیره کوي چي باید د انګریزانو پوځ اخیستي وای

پر انګریزي قواوو باندي ه لیکونه واستول او هغوی یې راز یې د محراب خان په نامه قبایلي مشرانو او خانانو ت
  .حملو کولو ته ولمسول

 Lordالرډ اکلینډ د برټانیې د حکومت ګورنر جنرال  دې رپوټونو انګریزان ډیر خپه کړل، خو په هند کي
Auckland الکیدزانډر برنس Alexander Burnesي ته وظیفه ورکړه چي د محراب خان سره د دوستی او تیر

مالمحمد حسن ډیر کوښښونه وکړل چي د دې تړون د السلیک نایب که څه هم چي . نه کولو یو تړون السلیک کړي
مالمحمد حسن د هغه تړون مسوده له الیکزانډر برنس څخه . کیدلو مخه ونیسي خو محراب خان هغه السلیک کړ

ریزانو د دغو او ځینو نورو غلطو انګ... غال کړه او برنس ته یې رپوټ ورکړ چي دا د محراب خان کار دی
رپوټونو په اساس، چي ټول مالحسن ترتیب کړي او په دوی منلي وه، فیصله وکړه چي محراب خان ته باید سزا 

کال کي له کابل څخه را ستنیدی نو یوه  1۰۱۷په  General Wiltshireکله چي جنرال ویلټشایر  . ورکړه سي
انګریزانو قالت محاصره کړ او محراب خان ډیر . لپاره، قالت ته واستولهقوه یې، محراب خان ته د سزا ورکولو 

کله چي انګریزانو د هغه په قال کي کاغذونه او اسناد وپلټل نو د . ژر ووژل سو او زوی یې حسین خان وتښتیدی
 (Treaties and Sanads   326 p) .مال حسن خیانت ورته څرګند سو او هغه یې بندي کړنایب 

نډر ارعیت وو، الیکزخان لیکي چي سید محمد شریف، چي ظاهراً د محراب Charles Masson چارلس میسن 
د محراب خان او االیکزنډر هغه ه په ټولو توطیو کي شریک وو؛ برنس استخدام کړی وو او له نایب مالحسن سر

؛ ځکه چي د انګریزانو او محراب خان برنس ترمنځ د دوستی تړون د خپلو نقشو د عملي کیدلو لپاره خطرناک وباله
سید شریف څو تنه غله وګومارل چي د الکیزانډر برنس . ترمنځ دوستی د هغه د حکومت له ثبات سره مرسته کوله
هم شامل وو چي پیسې اوښ په هغو اوښانو کي هغه یو . پر کاروان باندي حمله وکړي او اوښان ورڅخه غال کړي

چارلس میسن وایی ده ته الیکزانډر برنس وویل چي د هغه پر کاروان باندي په . وو او د دوستی تړون ورباندي بار
ه دغه حمله خبر سو او په کوټه کي یې خپل نایب پمحراب خان . دغه حمله کي د هغه درې تنه مړه او زخمیان سول
ف پیښ کړی دی او نایب اطالع ورکړه چي دا فساد ټول سید شری. ته امر وکړ چي د پیښي په باب تحقیقات وکړي

په هغه حمله کي د هغه وراره او باغوان د داړه مارانو مشران وه او هغوی ته یې څوارلس سوه روپۍ انعام ورکړی 
ویري یې هغه ته څه هیڅ  محراب خان پوهیدی چي سید شریف د انګریزانو تنوخوا خور دی نو د انګریزانو له. دی

چي د دې داړې پړه به پر ده اچوله او نه به یې زړه ته لویدلي وای  محراب خان په دې هیڅ نه وو خبر .ونه ویل
چارلس میسن وایي دی پوهیدی چي دا یوه دسیسه ده مګر الیکزانډر برنس یې هم پیژندی چي څونه عاجلی . کیږي

ده دی وایی له ب. پیښي په برخه کي بشپړ تحقیق وکړي سمدستي اقدام کوي یصلې کوي او پرته له دې چي د یوېف
په دغه راز شرایطو کي د چارو واک دغه ډول احساساتي او ناوړو کسانو ته  چي ګورنر جنرال الرډ آکلینډرغه م

 (۰۷-۰۹ص   Kalat) .و څخه ډیر خوشاله هم ښکاریدیسپارلی وو او د خپلو ټاکن
د انګریزانو له قواوو سره  چي دی به وو او دا یې په زړه کي نه ورتیریدله محراب خان ته د انګریزانو زور معلوم

خو د هغه په قلمرو او اداره کي پر . مقابله کوي او یا به هغوی ته په خپله خاوره کي د تیریدلو اجازه نه ورکوي
و خاینانو د هغه بر ضد کار کاوه او ځانونه یې په یوه او بل ډول د مالحسن او سید شریف برسیره نورو ډیر

په داسي حال کي چي محراب خان پخپله د بوالن پر دره باندي بشپړ کنټرول نه  .انګریزانو استازو ته رسولي وه
مه پکښی تیریدالی نه سوای، خو د انګریزانو پر قواوو باندي په دغه دره کي د ادرلود او حتی د ده خپلي قافلې په ار

انګریزانو ته رپوټ مسون حملې وسوې او دوی پخپله ښمنانو غالم خان او خان محمد په لمحراب خان د نورو د
په دې توګه یې د محراب خان او انګریزانو ترمنځ داسي دښمني منځته . ورکړ چي دا ټول د محراب خان کار دی

باالخره انګریزانو پر قالت باندي حمله وکړه . بله الره نه لريپرته راوړه چي هغوی پر قالت باندي د حملې کولو 
 .وروسته ډیر ارمان پسي کړی وي، هسي بیځایه ووژل سواو بیګناه محراب خان، چي انګریزانو به 

انګریزانو د شاه نواز خان په نوم یو څوارلس کلن هلک، چي سلسله یې د نصیر خان ورور محبت خان ته رسیدله، 
په . د محراب خان زوی حسین خان، چي ځان یې نصیر خان باله، ډیر ژر هغه له قدرته لیري کړ. الت حاکم کړکد 
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انګریزانو ډیر ژر له . د انګریزانو استازی ووژل سو او د نصیر خان او انګریزانو ترمنځ جنګ پیل سوالت کي ک
د دوستی تړون السلیک کړ او د کال کي  1۰۱1په له نصیر خان سره یې . هغه سره د اړیکو د بهترولو هڅه وکړه

الت کورکړه سوي وې بیرته په  ټولي هغه مځکي چي د مخکني تړون په اساس کابل تهدې دوهم تړون په اساس 
له کابل څخه د انګریزانو د . الت به د کابل تابع ويکالبته د دې تړون مهمه ماده دا وه چي . پوري وتړلي سوې

 (۱۴۹ص  Teaties).   پوځونو د وتلو څخه وروسته دې تړون په بشپړه توګه خپل اهمیت له السه ورکړ

 لومړی تړون  
 1۰۱۷یې د حکومت او د کالت د واکمن محراب خان ترمنځ  د تړون مواد کال د برټان

هرکله چي د برټانیې د حکومت او د اعلیحضرت شاه شجاع الملک او د کالت د واکمن محراب خان  ترمنځ د تل 
پاتي دوستی تړون السلیک سوی دی، او څرنګه چي د محراب خان پلرونه او نیکونه هر وخت د سدوزیو شاهي 

، ځکه نو د شاه په خوښه او سال پر الندنیو موادو باندي موافقه وسوه چي محراب خان او د هغه لکورنۍ ته تابع و
تر هغه وخته پوري چي محراب خان پر خپل قول والړ وي، دغه . اخالف به یې نسلونه پر نسلونو رعایت کوي

 .مواد به عملي کیږي او سا تل کیږي
ف، قبیله او زامن یې د کالت، کاچي، خورستان، مکران، کیج، بیال او د سومیاني بندر، محراب خان او د ده اخال -1

لکه د مرحوم احمدشاه دراني په وخت کي چي یې په واک کي درلود، په اینده کي به هم د دغو مځکو واک د دوی 
 .په الس کي وي

په منځ کي هیڅ وخت مداخله ونه کړي،  ت د محراب خان د خپلوانو او رعایاوود انګریزانو حکومت به هیڅ وخ -۴
په تیره بیا د شهنواز خان، فتح خان او د براهویانو د محبت زي ټبر سره به هیڅ ډول مرسته نه کوي بلکه هر وخت 

که چیري د اعلیحضرت شاه شجاع الملک او د . به کوښښ کوي چي د محبت خان له کورنۍ څخه شر دفع کړي
د برټانیې حکومت به خپل ټول وس کوي چي اختالف  په داسي توګه حل کړي چي خان ترمنځ زړه بداوی راغی نو 

 .شاه ته د منلو وړ وي او د خان حقوق په نظر کي ونیول سي
د ، تهتر څو پوري چي د برټانیې پوځ په خراسان کي وي، د برټانیې حکومت موافقه لري چي محراب خان  -۱

 .کیږي ءدیهدا پیسې به په کال کي په دوه ځله تا. وپۍ ورکړيکمپنۍ له پیسو څخه،  په کال کي یونیم لک ر
محراب خان به د دغو پیسو په بدل کي ژمنه کوي چي هم به د شاه شجاع اطاعت کوي او هم به د برټانیې له  -۱

اکماالت، د بار وړلو وسایل  او محافظین برابر کړي چي د ول وس به کوي چي ټحکومت سره دوستي ساتي او 
دو او ذخایرو ساتنه وکړي چي د روزان، ډاډر، د بوالن د کوتل څخه په شال او کچالک کي له یوې پولي هغو موا

 .تر بلي پوري تیریږي او شکارپورته مواد وړي او راوړي
 .بار وړلو وسایل برابر کړي نو په بدل کي به سمدستي پیسې ورکولي کیږيد که محراب خان مواد او  -۹
خان د سدوزیو له کورنۍ زیات خدمت وکړي او ښه وفاداري ورته وښیي، په دې توګه  هر څونه چي محراب -۸

ګواکي د برټانیې له حکومت سره دوستي کوي، او دا دوستي به ورځ به ورځ زیاتیږي او محراب خان کوالی سي 
 .چي د برټانیې پر حکومت باندي بشپړه اتکاء وکړي او بشپړ باور ورباندي ولري

ډګرمن سر الیکزانډر برنس د هند د ګورجنرال جورج الرډ اکلینډ په نمایندګي بشپړه کړې، السلیک  دغه موافقتنامه
 .محراب خان له خپله اړخه السلیک کړې او ګورنرجنرال به یې هم السلیک کړي .کړې او مهر کړې ده

دوولسمي سره برابره ده کال د محرم د میاشتي د  1۴۹۹کال د مارچ پر اته ویشتمه چي د  1۰۱۷دغه موافقتنامه د 
 .السلیک سوه

 دوهمه موافقتنامه  
 .کال تړون 1۰۱1د میر نصیر خان ترمنځ الت د واکمن کد د هند د حکومت او 

ته تابع سوی او تسلیم سوی دی، نو د  وی میر نصیر خان د برټانیې حکومتهرکله چي د فقید محراب خان ز
اعلیحضرت شاه شجاع الملکو نصیر خان او د هغه اخالف په الندي ټکو د قالت نصیر د سیمي  برټانیې حکومت او

 .یس په حیث پیژنيئد ر
میرنصیر خان دا مني چی دی او د ده اخالف به د کابل د پاچا تر الس الندي وي، او په هغه توګه به خپل  -1

 .للیحضرت شاه شجاع نیکونو ته تابع وتابعیت ته دوام ورکوي لکه د ده پلرونه او نیکونه چي د اع
الت د ریاست د ځینو برخو کچي، مستونګ او شال څخه دوه لومړني کد میرمحراب خان له وفات سره سم به د ـ ۴

 .ته پریښودل سيمیرنصیر خان او د هغه اوالدونو  ، د اعلیحضرت شاه شجاع الملک د مهربانی په اساس،ځایونه
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وځونه ولیږي پالت کومي برخي ته کچي یا د برټانیې حکومت او یا شاه شجاع الملک د  که چیري دا الزمه سي -۱
 .نو هغوی باید اجازه ولري چي په هر ځای کي یې زړه غواړي او الزمه یې بولي خپلي قواوي ځای پر ځای کړي

د هغه په دربار کي به میرنصیر خان او د هغه اوالدونو او اخالفو ته به هر وخت د برټانیې یو منصبدار، چي  -۱
 .حاضر وي، هدایت ورکوي او رهنمایي کوي به یې

تجارتي مالونه او نور شیان چي له اباسین څخه افغانستان ته تیرییږي او دغه راز د سومیاني له بندر څخه  -۹
له دغو  .افغانستان ته ځي، ساتنه یې په میر نصیر خان اړه لري او هغه به په دې الره کي خپل ټول وس کوي

مالونو څخه به تر هغه زیاته مالیه نه اخیستله کیږي چي د برټانیې حکومت او میر نصیر خان موافقه ورباندي کوي 
 .او ټاکي یې

میر نصیر خان او د هغه اوالدونه او اخالف ژمنه کوي چي د برټانیې د حکومت او اعلیحضرت  شاه شجاع  -۸
درت سره نه سیاسي اړیکي ساتي او نه به مذاکرات ورسره کوي او په الملک له خوښي پرته به له هیڅ خارجي ق

مګر له ګاونډیانو سره . هر وخت کي به د برټانیې د حکومت او شاه شجاع د یوه تابع حکمران په توګه عمل کوي
 .عادي او بې ازاره مکاتبه کوالی سي

ه او یا کوم خارجي قدرت تر منځ اختالف یري پر میر نصیر خان باندي کوم غلیم حمله وکړي او یا د دکه چ -۹
پیښیږي نو د برټانیې حکومت به له ده سره مرسته کوي او یا به په داسي یوه معقوله روغه جوړه کي برخه اخلي 

 .چي د ضرورت په اساس به قضاوت ورباندي کیدالی سي او د ده حقوق به پکښي خوندي کیږي
برټانیې په قلمرو کي ژوند کوي، د برټانیې د حکومت له الري د تقاعد  میر نصیر خان به شهنواز خان ته، چي د -۰

پیسې ورکوي او یا به په خپل قلمرو کي دننه مځکي او جایدادونه ورکوي، چي د برټانیې حکومت به په هغه برخه 
 .کي فیصله کوي
، سمون خوريشلمي سره  کال د شعبان د میاشتي له 1۴۹۹ چي د ،کال د اکټوبر په شپږمه 1۰۱1دا موافقتنامه د 

 .میر نصیر خان سره السلیک کړې ده اوالرډ اکلینډاستازي ګورنرجنرال د دا موافقتنامه د برتانوي هند . سوه برابره
کال د جنوري د میاشتي په لسمه د برټانوي هند ګورنرجنرال الرډ آکلینډ په بنګال کي په  1۰۱۴دغه موافقتنامه د 

 (Treaties pp 350-352) .السلیک کړې ده فورټ ویلیم کي تصدیق کړې او
یوه موافقه د کالت پر مستقل مشر محراب خان باندي په څه شکل د خپلي خوښي  موږ ګورو چي انګریزي استعمار

د دې موافقتنامې د السلیک کیدلو څخه ایله اوه میاشتي تیري سوي وې چي انګریزانو یوازي د . سره سم تحمیلوي
 وواژههغه په څومره بې پروایي او بې رحمی  د خپل یوه ایجینټ د غرضي رپوټ په اساس یوې تشي بد ګومانی او

چي ،د چارلس میسن په قول، د  ووداسي بې آزاره مشر هغه  .او هغه ته یې خپله دوستي په ثبوت ورسوله
چي هره او وروسته ګورو . انګریزانو دوستی ته دومره خوشاله وو چي که یې وزرونه لرالی الوتی به وای

موافقتنامه یې، چي د دوی په حساب او د موافقتنامې په ژبه، نسلونه به دوام کوي، لکه د یخي پر سر کرښي، په یوه 
 .او پر ځای باندي یې بله موافقه راځي .کال کي بې مفهومه کیږي

اساس یې د السلیک کړ او د هغه په کال کي نوی تړون  1۰۹۱د برټانوي هند حکومت له میرنصیر خان سره په 
کي وفات سو او فکر کیږي  1۰۹۹میرنصیرخان په . الت واکمن ته په کال کي پنځوس زره روپی مستمري ومنلهک

 .چي په زهرو به وژل سوی وي
 پای
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