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عزیزهللا کهگدای

یادداشت های حافظ نور محمد کهگدای
(قسمت )۴۱
شخصیت سیاسی وفعالیت های دپلوماسی مرحوم سید نورمحمد شاه صدراعظم امیر شیرعلیخان
ازکتاب «علل جنگ افغانستان» راجع به سید نورمحمد شاه
منتخبات اوراقیکه به پارلمان پیش شده  ،منطبعۀ لندن .
 – ۱سید نورمحمد شاه درکنفرانس امباله درسال ۱٨٦۹م با امیرشیرعلی خان مرحوم یکجا بوده با « استین کار »
وزیر خارجۀ هندوستان ،مذاکرات جداگانه کرد ،نامبرده سواد قراردادی را بمواد ذیل ترتیب کرده بود:
اول :دوست شناختن دوستان افغانستان و دشمن شناختن دشمنان آن از طرف برتانیه مثل تعهدی که امیر دوست
محمد خان به طور یک طرفه درقرارداد ۱٨٥٧م کرده بود .
دوم :عقد یک معاهدۀ اتحاد دفاعی و اعانت افغانستان ،وقتی که امیر مطالبه کند .
سوم :دادن امداد معین و زیاد « پول و اسلحه » برای تقویۀ افغانستان به طور متمادی و معین .
چهارم :شناختن امیر شیرعلیخان و ولیعهد او و خاندانش برسمیت و صرف نظراز دیگر سران وسردارن افغانستان
پنجم :عدم مداخله درامور داخلی افغانستان االّ به خواهش امیر و بمقابل رقبای او .انگلیس ها چون برای عقد معاهدۀ
اساسی حاضر نبودند و امداد راهم به صوابدید خود میدانستند تقریبا ً هیچ یک ازین خواهشات را قبول نکردند .
 - ۲سید نورمحمد شاه در ۱٨٧۱م به معیت « جنرال پالک » و « گولد سمیت » برای تجدید حدو ِد سیستان همرای
ایرانی ها مقرر شده درسیستان وقتیکه جنرال پالک امیر شیرعلی خان را نسبت به شهزاده یعقوب خان مالمت
میکرد  ،سید نورمحمد شاه او را مالمت کرد که اگر دوستی امیر شیرعلی خان را کاردارید باید نام یعقوب خان
رانگیرید و برعالوه مداخله درامور داخلی افغانستان طبق قرارداد های جمرود «  ۱٨٥٥و ۱٨٥٧م» ممنوع است.
 – ٣سید نور محمد شاه درماه جوالی ۱٨٧٣م بقرار خواهش حکومت هند عوض امیرشیرعلی خان که خودش از
رفتن به پشاور عذرخواست به « سمله» اعزام و با« الرد نارت بروک » وایسرای هند مالقات کرد .داکتر
«گری» مامورسیاسی انگلیس که دوست سید نورمحمد شاه بود ،نیزحاضربود .نورمحمد شاه بازضرورت عقد یک
قرارداد قطعی اتحاد دفاعی را برای حفاظت افغانستان وتحکیم بنیان سلطنت وانمود کرد ،اما انگلیسها مصلحت نه
دانستند وآنرا قبول نکرده بیک مکتوب اطمینانی بهم اکتفا ورزیدند وباز امداد را بصوابدید خود گذاشتند .
 – ٤سید نورمحمد شاه در ۱٨٧٦م که روابط انگلیس و امیرشیرعلی خان بحرانی بود و انگلیس باز امیر را به
دهلی دعوت کرده بود ولی امیر به عوض دهلی به پشاور آمده با « سرلیوئیس پیلی » مالقات نمود وچون انگلیس
قبول نمایندگان برطانیه را درکابل  ،قندهار و هرات خواهش داشت و اساس مذاکرت میدانست  ،نورمحمد شاه
اساس مذاکرات را عقد یک قرارداد قطعی اتحاد دفاعی وانمود داشته اصرار ورزید ،ولی انگلیس نه پذیرفته و
درحالیکه سید نمورمحمد شاه هنوزمایوس نبوده وآرزو داشت که بیک موافقه برسد  ،عمر او وفا نکرده بتاریخ ۲٦
مارج ۱٨٧٦م درپشاور فوت شد .

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 – ٥نورمحمد شاه به مکتوبی که « داکتر بیلو » مستشرق که دوست او درکنفرانس پشاور اشتراک داشت  ،نوشته
و تذکر کرده است که امیرشیرعلی خان از دولت برطانیه با این سبب رنجیده که قول وفعل شان یکی نیست مثالً
یک بار با امیر قرارداد میکنند که درامور داخلی افغانستان دخالت نکنند ا ّما بعد درمسئلۀ نزاع پدر و پسر  ،طرف
پسر یاغی را گرفته و ویسرا به امیر شیرعلی خان می نویسد که تا وقتی یعقوب خان رها و به هرات رجعت داده
نشود ،روابط برطانیه با امیر بحال عادی عود نخواهد کرد.
بار دیگر درحالیکه مسئلۀ عدم قبول نمایندگان انگلیس درافغانستان از وقت امیر دوست محمد خان تا کنفرنس
«امباله» و کنفرانس « سمله » رد شده ودالیل آن گفته شد .درآن باره باز برخالف قرارداد ها و مذاکرات رسمی
مطالبه واسرار می ورزید و درعین زمان ازعقد قرارداد قطعی اتحاد شانه خالی میکند .اگر بریطانیه به تبدیل
وضعیت تصمیم نگیرد ،من دیگرضمانت کرده نمیتوانم که وضیعت چطور خواهد شد  ،خدا خودش میداند.
 « – ٦الرد نات بروک » فرمانروای هند در راپور رسمی خودبعد از کنفرانس « سمله »به امیرشیرعلی خان
نوشت که نمایندۀ شما شخص هوشیار و جانفشان بوده و ازمسائل سیاسی اطالع کافی داشت و خوب درمذاکرات
صه گرفت .
ح ّ
 – ٧نورمحمد شاه ازاینکه دولت انگلیس درعین حک ّمیت در مسئلۀ سیستان اراضی وحقوق افغانستان را به ایران
داد ،درحالیکه با افغانستان دوستی واتحاد داشته وبا ایران هیچ نداشت « نات » اظهار نا راضی کرده و به
امیرشیرعلی خان گفت :جنرال پالک دراین مسئله عذرکرد وانگلیس مجبور شد که برای رضائیت امیر شیرعلی
خان  ۲٥هزار تفنگ و  ۱۰لک روپیه بدهد تا تاوان حق تلفی سیستان بعمل بیاید .
 – ٨نورمحمد شاه اخبار های انگلستان و روس و دیگرممالک را دریافت میکرد و از اوضاع سیاسی با خبر بود .
و ایسرای هند درمکتوب خود به «سالسبوری» وزیر هند این مطلب را نوشته بود که امیر کابل از گذارشات سیاسی
خوب اطالع دارد .
 – ۹امیرشیرعلی خان توسط همین نورمحمد شاه از نزاع روس وعثمانی و امکان جنگ بین آنها در سر مسئلۀ
رومانیه درسال۱٨٧٦م اطالع یافته و بنابران می خواست مسئلۀ اتحاد با انگلیس را مدتی معطل سازد تا نتیجه
معلوم شود .
« از روی یک مراسلۀ تاریخی  ۹قوس ۱٣۲۲ش آقای رشتیا بنام من »
پایان
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