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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۱۲/۰۳

پروفیسور رشید استاد پوهنتون نهرو  -هند

نامهء از شاه امان هللا خان
و رابطه ایشان با مطبوعات هند
«نگینه »و« االمان» از کجا به نشرمی رسیدند؟

یک یادآوری قبلی:
دوستان عزیز وخوانندگان ارجمند!مراد ودیدگاه من درین نوشته درباره شاه امان هللا خان غازی بحیث
رهبرومعلم آزادی افغانستان ودرباره نادرشاه شهید بحیث قوماندان فاتح محاذ جنوب آزادی افغانستان وقهرمان
نجات کشورازدزدان وجهال سرشتان قرن این نبوده که گویا من باید درصف دفاع این ویا آن قراربگیرم ،به نظربنده
هردوی این شاهان به همت وپشتباني مردم قهرمان کشوربه شکوه و قدرت رسیده اند.ملت ازهردوی شان حمایت
کرده اند ،هردوی شان مربوط یک خانواده بوده اگربرنواقص حکمروایی شان قضاوت می کنیم هردوشان مرتکب
اشتباهات وتخطي های جدی شده اند اما درعین حالهردوی شان کارهای را نیزانجام داده اند که درساختارسیاسي
وفرهنگی افغانستان نوین تا این دم فراموش ناشدنی وماندګاراست.به نظربنده رول هردوی شان بعداز آزادی
افغانستان مهم است .وقتی مطبوعات هندوستان رادرزمان ایشان مرورمی کنیم همه آنها درحق این
دوزمامدارافغان بدوگروه تقسیم شده اند که هرکدام آنها دالیل و تحلیل های خاصی خود راجع به شاه امان هللا
ونادرشاه دارند .حتی بعضی شان آن حرکات که درداخل بنام ونمایندگی شاه امان هللا ونادرشاه که ازطرف شماری
ازافراد درآن موقع راه اندازي شده است آنرا اعمال قطاع الطریقی می نامند که شاید برای بعضی ها ازما گاهی هم

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

قابل قبول نباشند .ولی باید گفت که هردوی آنها خوبی های هم داشتند وبدی هاهم ،با این یاد آوری برمی گردم به
اصل قصه که رابطه شاه امان هللا خان غازی با مطبوعات هند چګونه وچرا بوده است؟
یکی ازمیراث هاونشانه های تمدن جدید که از امیرحبیب هللا خان شهید وفرزند اش شاه امان هللا به
افغانستان عقب مانده به میراث مانده است آن عبارت ازایجاد وسلسله تداوم همان مطبوعات وارزش به
آنها درزمان هردوایشان بوده است که نبض جهان درحال پیشرفت را دراوایل قرن بیستم درافغانستان تعریف
وتوصیف می نمایند .شاه امان هللا خان با آنکه درایتالیا درحالت غربت زندگی می کرد ولی در آن زمان وحتی درهمان
حالت زارخود به اهمیت مطبوعات پی برده بود ومیدانست که موثرترین وسیله ارتباط اش با نهضت های فکری
وانقالبی آسیا بخصوص درشبه قاره وافغانستان را همین مطبوعات برقرارمیسازد .روی همین اصل بود که درزمان
زمامداری اش باالثرتوجه خاص ویشماری زیاد ازاخبارات وجراید درکابل ووالیات افغانستان وحتی دربعضی
ازشهرهای هندوستان تاسیس وبکارنشراتی شان آغازکرده اند .بعدازآن که شاه امان هللا درایتالیا جابجا
شد بازهم ارتباط اش را با افغانستان آزاد وهندوستان که تا آن دم زیرسلطه استعمارقرارداشت نگهداشته بود،ارتباطات
مستقیم وی با آزادیخوهان ضد استعماری هند نمونه خوبی ازنفوذ واثرایشان را نشان می داد ،رسیدن
مبارزنامداروآتشین مزاج بنگالی هند سوبهاش چندربوس ازطریق پشتونخوا وافغانستان به جرمنی وبرقراری روابط
اش با المانیها وایتالویها را بخاطرمقابلهء هندیان درمقابل انگلسیها بحیث ارمان جدی خود قرارداد ،درهمین
گیردارسخت سوبهاش بابوتوانست رابطه خود را باشاه امان هللا درایتالیا برقرارسازد .سوبهاش شاه امان هللا خان را
که اولین شاه هنگامه سازآزادی شرق ازچنگال استعمارانگلیس درآسیا بود باتمام کوایف آزادی خواهی اش می
شناخت ،این مبارزدوآتشه هند ومتکي برقومانده هیتلروموسولینی این راهم درک می کرد که شاه امان هللا محبوبیت
خاص وباالترازوی درمجامع آزادیخواهان هند نیزدارد ،ازینرو درجریان موجودیت اش دراروپا باشاه امان هللا خان
درتماس بود وباوی درباره مسایل وجریانات آزادی هند مشوره هامی نمود .توصیه شاه امان هللا به سوبهاش بابو این
بود که درمبارزه آزادیخواهانه خود باید اولترازهمه برخود مردم هندوستان حساب کند نه استعمارچیان غربی ،چنانچه
رهبران فاشستی آن زمان یورپ طرح مشترک یک دولت فراگیرکه شاه افغانستان یعنی شاه امان هللا درآن دخیل
باشد زیردست خود داشت ولی باالثردرگیري ها وشکست های پیهم فاشستان وفرستادن سوبهاش به آسیای جنوبی
وعدم همکاری شاه امان هللا برای همچوتحفهء نادیده وناخورده وشکرکشیده باعث برآورده شدن این هدف گردید،
هتلروموسولنی وسوبهاش همه با سرنوشت شکستی روبروگشتند که تاکنون سرنوشت گورکفن شان درخفای تاریخي
ماند .اماسهم نگرفتن شاه امان هللا درهمچومعرکه خانمانسوزجهانی دال برپختگی شعوربلند انسان دوستی وی را نشان
می دهد ،ما ازین انکارکرده نمی توانیم که بگویم شاه امان هللا عالقه مند دوباره قدرت درافغانستان نبود ،بود ولی نه
به گونه که مانند جالدان وستمگران تاریخ که پا براجساد کشته شدگان بی گناه میگذاشتند وبراریکه قدرت تکیه می
زدند .شاه امان هللا دربارمیدان سیاست های جاري جهان وآسیامرد برآمده ازآسیاب تجربه وآگاهی بود که
بخاطرجلوگیري ازخونریزي ملت خود تاج وتخت خود را به دزد معروف ومعلوم الحال کشورش گذاشت وخود را
ازین میدان نابسامان (که بعضی ها آنرا درجمع اشتباهات اش می شمارند) بدورساخت .
بلی ،برای شاه وزمامداری مانند شاه امان هللا ،با این درک وکاروایي ازامورکشورداری شان بسیارمشکل بود که
ازیاد وپشتیبانی داعیه مردمان وآزادیخواهان شرق بدوربماند ،زیرا که شعوروتحرک آزادی خواهی درهندوستان
وتمام آسیای جنوبی ازافغانستان آزاد وکاروایی شخص شاه امان هللا منشه می گرفت ،وقتی افغانستان آزادی خود
پر شورآتشین
راازجابرترین قدرت جهان (انگلیسها) بدست آورد ازادیخواهان هند وحتی همین سوبهاش بابو دربیانیه ُ
خود به مردم هند صدا می زد می کردند که «  :درس آزادګی وآزادیخواهی را ازافغانها بیا موزید »!همین
شعوروهمین روحیه با سقوط شاه امان هللا خان درهندوستان خاموش نشد بل درمجامع روشنگرومسلمان هندوستان به
گونه وسیع تبلیغ ودرنشرات هند انعکاس یافت .شاه امان هللا ازروند آزاد مطبوعات درهند بریتانوی آګاهی دقیق داشت
واین رانیزدرک می کرد که نخبه گان وروشن خیاالن آزادیخوا هندوو مسلمان ازین آزادی نسبی که تحت نظام
بریتانوي برای شان میسرشده استفاده خوبی می کنند ازینروشاه امان هللا با همه مبارزین حقیقی آزادی هندوستان چون
پاچا خان ،موالنا آزاد ،انصاری ،علی برادران ،عالمه اقبال ودهاتن دیگرارتباط قلمی داشت وآثارونظریات خود را
درخدمت آنهاقرارمی داد .حتی شماری از روشنفکران هندی که به اروپا رفت وآمدی داشتند آنها با شاه امان هللا
درایتالیا مالقات های رهنمودی نیرداشته اند .
اقبال درسال  ۱۹۳۲قبل ازآن که به کابل دعوت شود ضمن سفرش به یورپ با موالنا غالم رسول مهر(گرداننده
نشریه انقالب) به دیدن شاه امان هللا خان رفت واین دیداراقبال درزمانی اتفاق افتاد که وی درهندوستان مصروف
تبلیغ ضد شاه امان هللا بود وازآن نیت وارادت شعرش که درپیام مشرق به نشرسپرده بود اکنون درمعرض
انکارقرارداشت وازین نیت نارسا اش امان هللا خان نیزآطالع داشت ولی شاه وی را پذیرفت وازوی استقبال گرم به
میان آورد وقتی به هندوستان برگشت گذارش مالقات خود را نشرکرد این گزارش را نشریه (طاقت) به نشرسپرده
و درآن وانمود ساخت ه که عالمه اقبال باید به نظرنامطلوب خود را که درمورد شاه امان هللا خان دارد وعلیه آن به
تبلیغات سو می پردازد اجتناب ورزد .طوریکه درنامه های شاه امان هللا خان به نشریه های زمیندار ،سیاست
د پاڼو شمیره :له  2تر4
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

وطاقت نیرصراحت دارد ومی نویسد که نشریه های انقالب وسیاست که علیه وی وبه نفع نادرشاه تبلیغات می کند
زیرانتقاد وی است( .گزارش مالقات اقبال باشاه امان هللا خان بزدی نشرخواهد شد )
به هرصورت ،طوریکه یاد آورشدم امان هللا خان رابطه نزدیک با جامعه درحال پیشرفت هندوستان داشت ،اومیدانست
که رابطه باهند وستان واحد درذات خود رابطه با تمدن پیشرفتهء جهان است ،ازینرو ایشان زیاد عالقمند بود که
ازتجاروب جوانان تعلیم یافتهء هندوستان بخاطرپیشبرد امورمملکت داری خود کاربگیرد .رابطهء جدی وی با
مطبوعات ونشرات هندوستان یکی ازهمین رازها مهم وی بود ،براساس تاریخ صحافت اردو شاه امان هللا خان دوسال
بعداز زمامداری اش دونشریه را درشهربجنوربنام های (نگینه ) و (االمان) را اساسگذاری کرده است ،دراثریاد شده
درین باره می خوانیم که « :شاه امان هللا درسال  ۱۹۲۱نشریه های (نگینه) و( االمان) ازبجنورنشرکرد که بعدآ این
هردو اخبارتوسط حکیم اجمل خان به دهلی منتقل گردید ( »اردوصحافت کی تاریخ ویکي پییدیا – بخش اردو )
واین اولین اقدامی شاه امان هللا خان بود که همزمان با ایجاد سستم مطبوعاتی درداخل کشور دردورترین
نقطه هندوستان شمالی در شهرک بیجنور نیزبانشراخبارهای نگینه واالمان پرداخته است .که درالی آن معلومات
وخبرها ازافغانستان ،هندوستان وجهان به نشرمی شد وازهندوستان به کابل نیزمی رسید .
این سلسله ازارتباط شاه امان هللا خان با مطبوعات هند بعد ازآن که کشور را ترک کرد ودرغربت در ایتالیا زندگی
می کرد نیزوجود داشت که تمام خبرها ورویدادهای که شاه امان هللا خان مراقب آن بود ویادرجریان آن قرارداشت آنرا
ازطریق نشرات هندوستان به اطالع مردمان هندوستان وافغانستان می رساند .دردهه چهل ،که درنیمه دوم آن
هندوستان به دوبخش ودوکشورتقسیم شد درسراسرهندوستان درحدود () ۴۱۵نشریه در زبان های اردو ،انگلیسي،
فارسی وپشتو وزبانهای دیگرهندوستان نثروبخش می گردید ازجمع این تعداد ( )۳۴۵آن درهند ومتباقی آن دربخش
که بعدآ بنام پاکستان یاد شد نشرات می کرد ،شماری ازآنها مخالف وشماری هم طرفدارحکومت هند بریتانوي بودند،
که دراکثرنشرات تحت الحمایه دولت بریتانوي هند نوشته های خالف شاه امان هللا خان به نشرمی رسید .درجمع این
اخبارها اخبارهای نیزبودند که موقف آنها دربرابرشاه امان هللا خان ونادرخان محترمانه بوده به گونه مثال اخبارآزاد
الهور که ازالهورنشرمی شد درباره افغانستان وشاه امان هللا غازی و نادرشاه شهید دریکی ازشماره های آن می
خوانیم :
« د الهور ،آزاد اخبار
* دغه اخبار د  ۱۹۳۳کال په  ۳۳/۱۱/۱۳نیټه لومړی د امان هللا خان اوبیا دافغانستان په اړه ولیکل :
د امان هللا په اړه « :هغه سړي چې ټولنه یې له بدمرغیوڅخه وژغورله اوس نه شي کوالی ځان وژغوري»
د افغانستان په اړه  « :دهندوستان دمسلمانانوله پاره آزاد اوخپلواک افغانستان دومره مهم اودپاملرنې وړ دی لکه
دهند آزادي .زموږ توجه اوپاملرنه دافغانستان چارو ته ځکه ده چې د اسیا آزادي پردغه هیواد اوخلکو پورې تړلې
ده ( ».دالهور آزاد اخبار – ۱۹۳۳ /۱۱/۱۳کال )
دشاه امان هللا خان غازي اونادرشاه په اړه :
* « موږ پردې بشپړباورلرواودغه ټکي له چا څخه پټووهم نه ،چې اوس نادرشاه غازي دافغانانواوافغانستان
اوهمداسې دهند دمسلمانانوله پاره ډیرمهم اودپاملرنې وړسړی دی ،اوس نودا په افغانانوپورې اړه اړه لري چې له
دوی سره دافغانستان اوپه مجموع کې د آسیا د آزادۍ پوښتنه شته که نه ؟ په دې کي شک نشته چې امان هللا د
کابل د تخت له پاره ترټولوښه اووړسړی دی،په سیاسي لحاظ هم ددې توان لري چې دغه مسوولیت ته په ښه توګه
اوږې ورکړي ،دی نه یوازې د آزادۍ ګټیالی دی بلکه نوی نسل هم له ده سره د زړه له کومي مینه لري ( ».آزاد
اخبار -الهور ( » ) ۳۳ -۱۴-۱۱خواره واره یادښتونه  -زما خپل اثر ناچاپ )
شاه امان هللا خود به نشرات درهندوستان اهمیت قایل بود وسپارش خاص اش به دوستان مطبوعاتی اش درهند این
بود تا نوشته های وخواسته های وی را درهندوستان بزبان هندی جهت آگاهی برادران هندي ترجمه ونشرکنند.خالصه
این که تمام گفته ها ،نظریات وفشارهای که علیه وی وطرفداران وی درخارج وداخل کشورجریان داشت آنرا یک
به یک به نشرات که حمایه گروی بودند نشرمی شد.من نقل یک نامه اعلحضرت شاه امان هللا غازی را که اصل
فارسی وی با امضا وی با این حقیرموجود است خد مت دوستان وعالقمندان این شاه علم دوست ودشمن جهل وبی
فرهنگی که تا کنون نیزکشورما ازدام ودم آن رهایی نیافته است واکنون یکباردیگر فصل سیاه ماللنگی های جدید
ومزدوربیگانگان را تجربه وتحمل می کند به نشرمی سپارم .واین نوشته را نیزباآن خاتمه می یخشم .
درین نامه که به یکی ازدوستان خود بنام عباسی نوشته است به صراحت ازدونشریه سیاست *و انقالب **که
خالف وی به اشاره غالم رسول مهرواقبال نشرات می کرد یاد آوری کرده است به گونه زیر :
متن نامهءشاه امان هللا خان غازي
ضمیمه مکتوب ۳۴۸
 ۲۴رمضان ۱۳۵۵
 ۱۶قوس ۱۳۱۵
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«عزیزم سید غالب ابوالعباسی ،مکتوب نمره  ۱۵شما با کتنگ های جراید رسید ازمقاله ها رضایت وتشکردارم،
اگربنام های مختلف ازطرف حجاج افغاني تشریحات مظالم حکومت خاینه داده شود مفید است .اگردراینخصوص
معلومات وسیع نداشته باشید بنوسید تا مفاد آن فرستاده شود ،تصویررا واپس فرستادم فکرشما درآن باب موزون است
اجرا نمایید بهرطرزو رنگی که بتوانید ،زیرا مفسدت اوحدود اعتدال واسالمیت را تجاوزکردم .درمسله نشرکتاب
فکرمن موافق است انشاهللا برای بی پرده ساختن آنهمه دروغ ها وخیانت ها ونشرحقیقت خدمتی خواهد کرد ،ترجمه
ونشرآن دراردو خیلی مفید است تا برادرهای مسلم هند اصلیت وماهیت این همه خیانت ها راکه بملت اسالم شده بدانند
وفریب نشریات دو جریدهء که مسلک واسالمیت را برای ثمن قلیلی فروخته ازمشل انقالب وسیاست نخورند.
درخصوص مالقات شما درمکتوب سابق خود به شما نوشته ام البته ازآنقرار تعمیل خواهید نمود وازحرکت خود قبآل
بمن اطالع خواهید داد .باقی بهمه عزیزان ورفقای مساعی خود ازطرف من سالم ومحبت رسانید وازمدیرجریده اهالی
( رهایی) ازطرف من برای نشرات آن تشکرکنید .درخاتمه شما وامورات شما را بخدای قدیرمتعال سپاریده ام».
امضای شاه امان هللا )***(
--------------------------------------*انقالب نشریه بود که نشرات آن قبل ازتقسیم هندوستان درالهور درسال  ۱۹۲۷آغاز شده بود مسوولین این نشرغالم
رسول مهروعبدالمجید سالک بودند .
**سیاست نشریه دیگری بود که نشرآت خود را ازسال  ۱۹۲۹به بعد آغازکرده است مدیراین نشریه موالنا سید
حبیب بود وازشهرالهوربخش ونشرمی گردید .اگرچه به نام سیاست یک نشریه دیگر ازحیدرآباد به مدیریت
جگرصاحب وعابد علی خان نشرات می کرد ولی نشریه که خالف شاه امان هللا خان می نوشت آن همان
نشریه سیاست بود که ازالهوربه نشرمی رسید .
***اصل این نامه که امضای اعلحضرت شاه امان هللا غازی مزین است نزد نویسنده موجود است .
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