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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۲۰/۰۹/۰۹

احسان لمر

سید نور محمد شاه خان فوشنجی
متاسفانه فراز و نشیب های تاریخ کشور ما ،مصلحت ها و مصلحت اندیشی
محافظه کاران ،عقده های درون فامیلی ،رقابتهای شدید ،دشمنی ،مخالفتهای
خانوادگی ،موجودیت برادر اندر های بی شمار به دلیل تعدد زوجات برادران
محمد زائی و دشمنی شان با همدیگر ،نقش پشت پرده و آشکار هزاران
جاسوس داخلی و خارجی اجنبی و ...بعضا ً ممانعت های جدی و علنی سبب
شده تا در بسیاری موارد شخصیتهای برجسته کشور نا شناخته مانده آرا و
نظرات شان به ما روشن نباشد که بخشی از تاریخ کشور دستخوش این فاجعه
گردید از آ ن جمله برهان الدین بلخی ،قاضی عبدالسالم ،تلمیذ صوفی و...
کی ها بودند و چرا اثر یا آثاری حتی سوانح و بیوگرافی از آنها نداریم در این
جمع سید نور محمد شاه خان فوشنجی و مرزا عبدالعلی محرر شمس النهار
هم میباشد ،که تذکار نهایت مختصر در آثار مورخین ما در مورد شان موجود
است درحالی که باید میدانستیم که "حکومت ملی" آن دوره و هم محرر شمس
النهار تا چه حد تاثیر پذیر از نظرات پیشرو مترقی آن عصر بودند.
امیر شیر علي خان به دورۀُ دوم سلطنت خود که از پروگرام اصالحي عالمه
سید جمال الدین افغان پیروي مي نمود ،ضمن تشکیل کابینه بریاست سید نور
محمد شاه فوشنجی ،ادارات عدلي و قضایي را هم با شیوه عصري پیریزي نموده قاضي عبدالرحمن خان قاضي
القضات و قاضي عبدالسالم خان منحیث وزیر عدلیه قرار داشتند.
استاد عبدالحی حبیبی نوشت« :امیر (شیر علی خان) سید نور محمد شاه قندهاری* را صدراعظم مقرر کرد وزرا
بساخت که عصمت هللا خان وزیر داخله و ارسال خان وزیر خارجه و حبیب هللا خان وردک وزیر مالیه و حسین علی
خان سپه ساالر و احمد علی خان وزیر خزاین و محمد حسن خان سر منشی دربار بود و این کابینه از اقوام سکنه
افغانستان بدون تبعیض و امتیاز قومی و لسانی تشکیل شده بود و در ان فردی از دودمان شاهی و یا اقارب امیر
وجود نداشت و این می رساند که امیر در امور سیاسی با وسعت صدر و تساهل رفتار کردی و رعایت و مساوات
را در بین اهالی کشور نمودی» 1
خدمات آزادی خواهانه سید نور محمد شاه خان فوشنجی را در تمام امور دفاع از منافع ملی افغانستان در داخل و
مذاکرات با بریتانوی ها قابل قدر و تامل است« .الرد نارت بروک» فرمانروای هند در راپور رسمی بعد از کنفرانس
«سمله» به امیر شیر علي خان نوشته که ":نمایندۀ شما شخص هوشیار جان فشان بوده و از مسائل سیاسی اطالع
کافی داشت و خوب در مذاکرات حصّه گرفت".
************************************************
* ــ چون اکثر مورخین نور محمد شاه خان را پوشنجی نوشتند و پوشنگ با هرات یک منزل فاصله داشته ،احتماالً
آبادی زنده جان امروزی ،واقع در ۴۰کیلومتری جنوب غربی هرات ،منطبق با پوشنگ تاریخی است.
سید نور محمد شاه خان صدراعظم امیر شیر علی خان که به نماینده گی از امیر در مذاکرات سمله اشتراک داشت
از این که به خواسته های هیئات "گورنر جنرال بریتانیا" در هند تسامح نشان نداد  ،بدون کدام نتیجه به افغانستان
برگشت...
در طی دعوت وداعیه که از جانب هیئات برتانوي برایش ترتیب شد انان در غذایش زهر انداخته وی را روانه کابل
نمودند.در بین راه زهر کشندۀ اثر گذار گردید -علی رغم ان وی به زحمت خود را تا نزدیکی های سیاه سنگ رسانیده
و در همانجا نقش زمین گردید...

د پاڼو شمیره :له  1تر4
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

در زمان صدارت "داکتر محمد یوسف خان" که پالن اعمار یک کارته جدید در اراضی بین کوتل یک لنگه و سیاه
سنگ در نظر گرفته می شد یوسف خان تصویب نمود تا محله متذکره بنام {سید نور محمد شاه} مسمی گردد2»...
غبار می نویسد« :امیر شیر علی خان با سید نور محمد شاه خان ،جنرال حسین علی خان ،ارسال حان ،عصمت هللا
خان ،مرزا محمد نبی دبیر ،شاه آغاسی شیر دل خان ،شهزاده عبدهللا کوچک و یک فرقه عسکر به هند رفت و در
 ۲7مارچ  186۹در امباله با الرد میو مالقات و مذاکره نمود .امیر که می دانست معاهدات پدرش ( 1855و)1857
دست و پای أفغانستان را در مقابل انگلیس بست ه است در اولین صحبت خود اعالم کرد که برای تصدیق معاهدات
پدر در هند نیامده است .سید نور محمد شاه خان پروژه جدید به هیت انگلیس ( میو وایسرا ،دنیپر سپاه ساالر ،و ستین
کار وزیر خارجه هند) پیش کرد3 )....
در یاد داشت های مرحوم حافظ نور محمد کهگدای می خوانیم که« :منتخبات اوراق مطبعۀ لندن که به سال 187۹
م به پارلمان پیش شده بود:
 - 1سید نور محمد شاه در کنفرانس امباله در  186۹م با امیر شیر علي خان یک جا بوده و با «ستین کار» وزیر
خارجۀ هند مذاکرات جدا گانه کرد ،نام برده سواد قرار داد را بمواد ذیل ترتیب کرده بود:
اول  -دوست شناختن دوستان افغانستان و دشمن شناختن دشمنان آن از طرف برتانیه مثل تعهدي که امیر دوست محمد
بطور یک جانبه در قرار داد سال  1857م کرده بود.
دوم – عقد یک معاهدۀ اتحاد دفاعی و اعانت افغانستان ،وقتي که امیر مطالبه کند.
سوم – داد ِِن امداد معین و زیاد «پول و اسلحه» برای تقویۀ افغانستان بطور متمادی و معین .
چهارم – شناختن امیر شیر علي خان ،ولیعهد او و خاندانش برسمیت و صرف نظر از دیگر سران و سرداران
افغانستان.
پنجم – عدم مداخله در امور داخلی افغانستان ،اّالّ به خواهش امیر و به مقابل رقبای او.
چون انگلیس ها برای عقد معاهدۀ اساسی حاضر نبودند و امداد را هم به صواب دید خود مي دانستند ،تقریبًا ً هیچ یک
ازین خواهشات را قبول نکردند.
 – ۲سید نور محمد شاه در1871م بمعّیّت «جنرال پالک» و «گولد سمت» برای تمدید حدود سیستان همرای إیراني
ها مقرر شده بود .در سیستان ،جنرال پالک امیر شیر علي خان را نسبت به شهزاده یعقوب خان مالمت مي کرد،
سید نور محمد شاه او را مالمت کرد که اگر دوستی امیر شیر علی خان را کار دارید باید نام یعقوب خان را نگیرید
و بر عالوه مداخله در امور داخلی افغانستان مطابق قرار داد های جمرود « 1855و »1857ممنوع است.
 – 3سید نور محمد شاه درماه جوالی 1873م نظر به خواهش حکومت هند عوض امیر شیر علی خان که خودش
از رفتن به «پشاور» معذرت خواست ،به «سمله» اعزام و با «الرد نارت بروک» وایسرای هند مالقات کرد.
داکتر» گری « مامور سیاسی انگلیس که در کنفرانس «امباله» بحیث ترجمان شامل بود و نیز دوست سید نور محمد
شاه بود نیز حضور داشت .سید نور محمد شاه ،باز ضرورت عقد یک قرار داد قطعی اتحاد دفاعی را برای حفاظت
افغانستان و تحکیم بنیان سلطنت وانمود کرد اما ،انگلیس ها مصلحت ندانستند و آن را قبول نکرده به یک مکتوب
اطمینانی بهم اکتفا ورزیدند و باز هم امداد را به صواب دید خود گذاشتند.
 – 4سید نور محمد شاه در سال  ۶187م که روابط انگلیس و امیر شیر علي خان بسیار بحرانی بود و انگلیس ها
باز امیر را به «دهلی» دعوت کرده بودند ،اما امیر بر عکس به پشاور رفته با «سر لویس پیلی» مالقات نمود و
چون انگلیس ها قبول نمایندگان برتانیه را در کابل ،قندهار و هرات خواهش داشت و اساس مذاکرات مي دانستند.
نور محمد شاه اساس مذاکرات را عقد قرار داد قطعی اتحاد دفاعی وانمود داشته اصرار ورزید ،ولی انگلیس ها نه
پذیرفتند و در حالي که نور محمد شاه هنوز مایوس نبوده و آرزو داشت که بیک موافقه برسد ولی عمرش وفا نکرده
 – 5نور محمد شاه به مکتوبي که «داکتر بیلو» مستشرق که دوست او و در کنفرانس «پشاور» شرکت داشت نوشته،
متذکر شد که امیر شیر علي خان از دولت برتانیه باین سبب رنجیده که قول و فعل شان یکی نیست مثًالً یک بار با
امیر قرار داد مي کنند که در امور داخلی افغانستان مداخله نه کنند اّ ّما بعد در مسألۀ نزاع پدر و پسر طرف پسر
یاغی را گرفته ،ویسرا به امیر شیر علي خان مي نویسد که تا وقتی یعقوب خان رها و بهرات رجعت داده نه شود
روابط برتانیه با امیر به حالت عادی عود نخواهد کرد.

د پاڼو شمیره :له  ۲تر4
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

در حالي که مسألۀ عدم قبول نمایندگان انگلیس در افغانستان از وقت امیر دوست محمد خان تا کنفرانس «امباله» و
کنفرانس » سمله « همیشه رد شده و دالیل آن گفته شد .درآن باره باز بر خالف قرار داد ها و مذاکرات رسمی
مطالبه و اصرار مي ورزید و در عین زمان از عقد قرار داد قطعی اتحاد شانه خالی مي کند .اگر برتانیه به تبدیل
وضیعت تصمیم نگیرد  ،من دیگر ضمانت کرده نه مي توانم که وضیعت چطور خواهد شد ،خدا خودش میداند.
 6ــ «الرد نارت بروک» فرمان روای هند در راپور رسمی بعد از کنفرانس «سمله» به امیر شیر علي خان نوشته
صه
که نمایندۀ شما شخص هوشیار جان فشان بوده و از مسایل سیاسی اطالع کافی داشت و خوب در مذاکرات ّح ّ
گرفت.
 – 7سید نور محمد شاه از این که دولت انگلیس در عین حکمیت در مسئلۀ «سیستان» اراضی و حقوق افغانستان را
به ایران داد ،در حالي که با افغانستان دوستی و اتحاد داشت و با ایران هیچ نداشت اظهار ناراضی کرده و به امیر
شیر علی خان گفت« :جنرال پالک» در این مسأله عذر خواسته و انگلیس مجبور شد که برای رضائیت امیر شیر
علی خان»  ۵۲هزار تفنگ و  1۰لک روپیه» بدهد تا تاوان حق تلفی سیستان بعمل بیاید.
 – 8سید نور محمد شاه اخبار های انگلستان ،روس و دیگر ممالک را دریافت مي کرد و از اوضاع سیاسی با خبر
بود .وایسرای هند در مکتوب خود به «سالسبوری» وزیر هند این مطلب را نوشته بود که امیر کابل از گذارشات
سیاسی خوب اطالع دارد.
 – ۹امیر شیر علی خان به واسطۀ همین سید نور محمد شاه صدراعظم دانشمند خود از نزاع روس و عثمانی و
امکان جنگ بین آنها در سر مسألۀ رومانیه در سال ۶187م اطالع یافته و بنا بر ان مي خواست مسألۀ اتحاد با
انگلیس را مدتی معطل سازد تا نتیجه معلوم شود4 ».

نشسته از چپ به راست :منشی بختیار نماینده انگلیس در کابل ،پسر خورد سال صفدر علی ،امیر شیر
علی خان ،شهزاده عبدهللا ولیعهد ،صفدر علی خان پنجشیری ،فرزند دیگر صفدر علی ،ارسال خان جبار
خیل وزیر خارجه.
ایستاده از چپ به راست :شاه مرد خان ،میر محمد نبی واصل دبیر الملک ،خوشدل خان لویناب ،عطا محمد
سدوزی نماینده وکیل انگلیس ،جنرال حسین علی پنجشری ،شاغاسی شیر دل خان لویناب و صدراعظم سید
نور محمد شاه پوشنگی.

با درک این مطلب که انگلیسها نه می خواستند با عقد قرار داد آبرومندی با افغانها کنار بیایند شیر علی خان دوران
مسافرتش را کوتاه ساخته به وطن برگشت.
بعدا در جنوری  1877امیر سید نور محمد شاه خان را برای مذاکره به پشاور فرستاد ،هئیت را پیلی نماینده وایسرا
مالقات و شرایط سابق شان را تکرار نمود که از طرف نور محمد شاه خان رد شد  ،در این جا است که پیلی می
گوید « :اگر شرایط انگلیس پذیرفته نه شود ،در آن صورت بریتانیه خودش را تنها پابند ماهده ( 1855منعقد با امیر

د پاڼو شمیره :له  3تر4
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

دوست محمد خان) می داند و بس و هم برای حفظ هند بدون مشوره با امیر شیر علی خان به اقدامات مقتضى خواهد
زد»5
صدراعظم می دانست که اقدامات مداخله گرانه بریتانیه در قندهار و هرات است پس جواب داد « :بر عالوه ماهده
 1855ماهده  1857نیز موجود است که در ماده هفتم آن گفته شده :در أفغانستان بدون یک نفر نماینده غیر انگلیس
(مسلمان) دیگر مامور از انگلیس نخواهد آمد و این ماده تا کنون منسوخ نشده است ،هم چنین وعده کتبی الرد میو
حاکم هند موجود است که وعده داده است بریتانیه در آزادی و خود مختاری تمام أفغانستان هیچ نوع مداخله نه می
نماید .الرد ناک بروک نیز نوشته داده است که سرحدات أفغانستان از طرف روس و انگلیس شناخته و تصدیق شده
است»
در طی همین مذاکرات بود که نور محمد شاه خان ناگهان مریض و در  ۲6مارچ  1877بشکل مرموز چشم از جهان
پوشید و أفغانستان یک سیاست مدار برازنده ضد استعمار را از دست داد .و جنازه وی در شهدای صالحین کابل دفن
شد .اکنون حدود  150مین سال وفات این صدراعظم معروف و خدمتگار وطن مي باشد باید از کار نامه ها و وطن
دوستی هایش به نیکی یاد نمائیم .یاد شان جاودانه باد
پایان
******************************
منابع:
 1ــ عبدالحی حبیبی ــ تاریخ مختصر افغانستان ــ جلد دوم مطبعه دولتی کابل اول سنبله  13۴۹ص 1۲۲
 2ــ  Sulaiman Amirدر فیس بوک مورخ ۲۰۲۰/۰7/18
 3ــ غالم محمد غبار ــ أفغانستان در مسیر تاریخ ــ مطبعه دولتی کابل طبع  1346ص 597
4ــ عزیز هللا کهگدای ــ از یاد داشت های مرحوم حافظ نور محمد کهگدای شخصیت سیاسی و فعالیتهای دپلوماسی
سید نور محمد شاه صدراعظم امیر شیرعلی خان ــ سایت انترنتی أفغان جرمن

 5ــ غبار ص 6۰۲

د پاڼو شمیره :له  4تر4
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

