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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      تهيه و ارسالی عزيز کهگدای  ٣١-٠٣-٢٠١١  ني
                                                                                       

  از يادداشتهای مرحوم حافظ نور محمد کهگدای

  شخصيت سياسی و فعاليتهای دپلوماسی
  سيد نور محمد شاه صدراعظم امير شير علی

  
  : م به پارلمان پيش شده بود ١٨٧٩طبعۀ لندن که بسال ق ماورامنتخبات  ١
وزيرخارجۀ » ستين کار « م با امير شيرعليخان  يکجا بوده با ١٨۶٩در  امباله  سيد نور محمد شاه در کنفرانس-١ 

  :هند مذاکرات جداگانه کرد، نامبرده سواد قرارداد را بمواد ذيل ترتيب کرده بود
  طرف برتانيه مثل تعهديکه امير دوست محمد دشمن شناختن دشمنان آن از  افغانستان و دوست شناختن دوستان- اول

  .م کرده بود١٨۵٧ه در قرارداد سال بطور يک جانب
  .، وقتيکه امير مطالبه کندۀ اتحاد دفاعی و اعانت افغانستان عقد يک معاهد– دوم 
  .فغانستان بطور متمادی و معين برای تقويۀ ا» حه لپول و اس«   دادِن امداد معين و زياد– سوم 

  .صرفنظر از ديگرسران و سرداران  افغانستان ش برسميت و وليعهد او وخاندان، شناختن اميرشيرعليخان– چهارم 
  .هش امير و بمقابل رقبای اوا، اّال بخو مداخله در امور داخلی افغانستان عدم– پنجم 

هيچ يک ازين  ، تقريبًااد را هم بصوابديد خود ميدانستندامد ند و چون انگليسها برای عقد معاهدۀ اساسی حاضر نبود
  .خواهشات را قبول نکردند

برای تمديد حدود سيستان همرای » گولد سمت « و » جنرال پالک « م بمعّيت ١٨٧١سيد نور محمد شاه در – ٢ 
  ی،مالمت ميکرد يعقوب خان شهزاده اميرشيرعليخان را نسبت به جنرال پالک ، درسيستان. بودايرانيها مقررشده

سيد نورمحمدشاه او را مالمت کرد که اگر دوستی امير شير علی خان را کار داريد بايد نام يعقوب خان رانگيريد و 
                 .ممنوع است » ١٨۵٧ و١٨۵۵ «  جمرودبرعالوه مداخله در امور داخلی افغانستان مطابق قراردادهای 

م نظر بخواهش حکومت هند عوض امير شيرعلی خان که خودش از ١٨٧٣ درماه جوالی  سيد نور محمد شاه– ٣ 
. وايسرای هند مالقات کرد» الرد نارت بروک « با  اعزام و» سمله « ، به معذرت خواست»  پشاور «رفتن به 

محمد نور سيد نيزدوست و  بحيث ترجمان شامل بود »امباله« کنفرانس  سياسی انگليس که در مامور » گری« داکتر
 را برای حفاظت  اتحاد دفاعی، بازضرورت عقد يک قرارداد قطعیسيد نورمحمد شاه. شاه بود نيز حضور داشت

يک مکتوب ه آنرا قبول نکرده ب حت ندانستند ولافغانستان و تحکيم بنيان سلطنت وانمود کرد اما، انگليس ها مص
                                                            . خود گذاشتندباز هم امداد را بصوابديد اطمينانی بهم اکتفا ورزيدند و

 انگليس و امير شيرعليخان بسيار بحرانی بود و انگليس ها  باز  م که روابط١٨٧۶ سيد نور محمد شاه در سال – ۴ 
چون  مالقات نمود و» يلی سر لويس پ« دعوت کرده بودند، اما امير برعکس به پشاور رفته با » دهلی « امير را به 
  س.و هرات خواهش داشت و اساس مذاکرات ميدانستند ، قندهاربول نمايندگان برتانيه را درکابلانگليس ها ق

ها نه سي، ولی انگل دفاعی وانمود داشته اصرار ورزيدنورمحمد شاه اساس مذاکرات را عقد قرارداد قطعی اتحاد
آرزو داشت که بيک موافقه برسد ولی عمرش وفا نکرده  در حاليکه نور محمد شاه هنوز مايوس نبوده و پذيرفتند و

 سال وفات اين صدراعظم ١٣۵امروزبرابر به سالگرد .  (م درپشاورچشم از جهان بست١٨٧۶ مارچ ٢۶بتاريخ 
   .) ميباشد وطن  معروف وخدمتگار

    شرکت داشت » پشاور« و در کنفرانس  مستشرق که دوست او »  داکتر بيلو« نورمحمد شاه به مکتوبيکه – ۵
 باين سبب رنجيده که قول و فعل شان يکی نيست مثًال يک بار ، متذکر شد که امير شيرعليخان از دولت برتانيهنوشته

 ياغیپسرطرف پسر  لۀ نزاع پدر وأمس ند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند اّما بهد دربا امير قرارداد ميکن
، ويسرا به امير شير عليخان مينويسد که تا وقتی يعقوب خان رها و بهرات رجعت داده نشود روابط برتانيه را گرفته

                                                                                        .ا اميربحالت عادی عود نخواهد کردب
و » امباله « لۀ عدم قبول نمايندگان انگليس در افغانستان از وقت امير دوست محمد خان تا کنفرانس  در حاليکه مسأ

می مطالبه درآن باره باز برخالف قرارداد ها و مذاکرات رس. ل آن گفته شددالي  وشده هميشه رد» سمله « کنفرانس 
اگر برتانيه به تبديل وضيعت . رداد قطعی اتحاد شانه خالی ميکندو اصرار ميورزيد و در عين زمان از عقد قرا

                       . چطور خواهد شد، خدا خودش ميداندتصميم نگيرد ، من ديگرضمانت کرده نميتوانم که وضيعت
که   به اميرشيرعليخان نوشته»سمله « اپوررسمی بعد ازکنفرانس   فرمانروای هند درر»الرد نارت بروک « - ۶ 

   .خوب درمذاکرات حّصه گرفت ل سياسی اطالع کافی داشت وازمساي نمايندۀ شما شخص هوشيارجانفشان بوده و



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  اراضی و حقوق افغانستان را» سيستان «  سيد نورمحمد شاه ازاينکه دولت انگليس در عين حکميت درمسئلۀ – ٧ 
 اتحاد داشت و با ايران هيچ نداشت اظهارناراضی کرده و به اميرشير ن داد، درحاليکه با افغانستان دوستی وبه ايرا

 شيرعلی خان رله عذر خواسته و انگليس مجبور شد که برای رضائيت اميدرين مسأ» جنرال پالک « :  گفتعلی خان
                                      . بعمل بيايدبدهد تا تاوان حق تلفی سيستان»  لک روپيه ١٠ هزارتفنگ و ٢۵« 

  ، روس و ديگر ممالک را دريافت ميکرد و از اوضاع سياسی باخبر  نور محمد شاه اخبارهای انگلستان سيد– ٨ 
وزير هند اين مطلب را نوشته بود که امير کابل ازگذارشات »  سالسبوری «وايسرای هند در مکتوب خود به . بود

                                                                                                                 .وب اطالع داردسياسی خ
 و امکان ن سيد نور محمد شاه صدراعظم دانشمند خود از نزاع روس و عثمانیيامير شيرعلی خان بواسطۀ هم – ٩ 

لۀ  اتحاد با انگليس را الع  يافته و بنابران ميخواست مسأم  اط١٨٧۶  درسال ه رومانيلۀجنگ بين  آنها در سر مسأ
             .تی معطل سازد تا نتيجه معلوم شودمد

      »پايان                                                                     « 
 

  


