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داکترسیدعبدهللا کاظم

نشراعالمیه شاه امان هللا غازی در روزنامه "زمیندار" ـ الهور
(مورخ  5مارچ)1931
اعالمیه تحت عنوان "کشف الحال نادر بقلم اعلیحضرت امان هللا خان" که  90سال قبل از دری به
اردو ترجمه واز جانب حامیان آن شاه در هند برتانوی تکثیر و توزیع شده بود و بعد از گذشت تقریبا ً
 47سال متن مذکوربوسیلۀ مرحوم استاد محمد ابراهیم صفا مجددا ً به دری ترجمه و در روزنامه انیس
از شماره  14484تا ( 14491مورخ  29تا  28جوزای  )1357در دورۀ خلقی ـ پرچمی چاپ شد،
اخیرا ً متن مکمل آن بوسیلۀ آقای قاسم آسمائی در وبسایت وزین افغان جرمن آنالین (مورخ 30
سپتمبر  )2021باز نشر گردید و مورد توجه بعضی ازعالقمندان تاریخ کشورقرارگرفت که تبصره
هایی برآن نوشتند .من هم به نوبه خود دراین ارتباط به شرح و بسط مطالبی پرداختم که درهشت
قسمت درهمین پورتال سر از تاریخ  11اکتوبر 2021اقبال نشر یافت.
بعضی ها شک داشتند که مبادا متن آن اعالمیه حین ترجمه از اردو به دری ویا سپس حین بازنشرآن
مورد تحریف وتصرف قرار گرفته باشد ،لذا به تبصره هایی در زمینه پرداخته و اصرار داشته اند که
برای صحت و سقم محتوای آن اعالمیه باید به سند اصلی و معتبر آن دست یافت تا یقیین حاصل شود
که ترجمه منتشره در روز نامه انیس و یا نشر مجدد آن بوسیلۀ آقای قاسم آسمائی مطابق به اصل بوده
و تحریفی در آن صورت نگرفته است.
اگرچه جناب دانشمند گرامی آقای فضل الرحمان فاضل طی یک تبصره کوتاه در صفحه نظرسنجی
این پورتال با اشاره به یک رسالۀ رسمی حکومت افغانستان تحت عنوان "تردید شایعات باطلۀ شاه
مخلوع "....که بتاریخ اول حمل  1310به دو زبان دری و اردو در کابل به چاپ رسیده است ،برهمه
شک ها نقطۀ پایان گذاشتند و چنین نوشتند:
« آنچه دانشمند محترم داکتر صاحب کاظم براعالمیه شاه امان هللا خان تحت عنوان «کشف الحال نادر ،»...ترجمه
شادروان محمد ابراهیم صفا شرح وبسط داده اند و آقای سیستانی نیز بر آن تبصره سودمندی نگاشته اند ،صحت
انتسابش به شاه امان هللا خان از آنجا به نظر من دقیق است که در لویه جرگه سال  1309عهد محمد نادرشاه ،وکیالن
انتصابی به رد آن تحت عنوان شایعات پرداختند و رساله ای تحت عنوان "تردید شایعات باطله شاه مخلوع ،عین فیصله
نمره  5لویه جرکه  "1309به زبان های فارسی در طرف راست وترجمهء آن به زبان اردو درسمت چپ درکابل
انتشار یافته است که من متن فارسی و درمواردی ترجمهء اردوی آن را جهت مقایسه با اصل مطالعه کرده بودم.
خوشبختانه این رساله دردست است و خوانندگان محترم می توانند این رساله را درآدرس زیر بیانید و مطالعه کنند:
https://www.loc.gov/resource/amedpllc.00406681798/?st=gallery
آرزومندم مطالعه این اثر ومقایسهء آن با اعالمیه اعلیحضرت شاه امان هللا ،بر همه شکها نقطهء پایان بگذارد».

با استفاده از لینک فوق به آن رسالۀ مراجعه کردم و طی یک مقالۀ تحت عنوان "نگاهی به رسالۀ
تردید شایعات باطلۀ شاه مخلوع" به معرفی مختصر و اقتباس بعضی قسمت های آن در ارتباط با
اعالمیه شاه امان هللا غازی پرداختم که در این پورتال وزین بتاریخ  23اکتوبر  2021به نشر رسید.
د پاڼو شمیره :له  1تر6
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

با آنهم بعضی ها برای کسب اطمینان بیشتر خواهان متن اصلی آن اعالمیه و یا یک سند معتبر دیگر
شدند.
خوشحالم که یک دوست دانشمندم لطف کرده و لینک ترجمه انگلیسی آن اعالمیه را که بتاریخ 5
مارچ  1931در روزنامه مشهور"زمیندار" منتشرۀ "الهور" به نشر رسیده است ،از آرشیف ملی
هند بدست آورده و با ارسال آن بر من منت گذاشته اند ،در اینجا ابراز سپاس کنم و عالوه دارم که با
نشر آن مسئلۀ صحت و سقم ترجمه آن اعالمیه به دری دیگر مطرح بحث نمیشود و هر نوع شک و
تردید در زمینه مرفوع میگردد .تا جائیکه متن انگلیسی فوق را مطالعه و با متن دری مقایسه کردم،
برایم ثابت شد که در محتوای ترجمه دری آن اعالمیه عمدا ً تحریفی صورت نگرفته است و اگر کمی
در کلمات تفاوت باشد ،به یقیین که ناشی ازمشکل ترجمه از یک زبان به چند زبان دیگر از جمله
انگلیسی ،اردو ،پشتو و دری میباشد.
اینکه بعضی ها نوشتند که دراین اعالمیه یا دفاعیه شاه امان هللا «چیزی جدید» نیافتند و از آن چیزی
نیاموختند ،الزم به تصریح است که ممکن این قضاوت از کسانی باشد که به موضوع درحال
حاضرنگاه میکنند؛ ولی نباید فراموش کرد که برای ارزیابی و قضاوت یک رویداد تاریخی ،محقق
باید ذهن خود را در بستر زمان وقوع آن رویداد و در شرایط و اوضاع حاکم درآن برهه زمان
قراردهد .لذا برمبنای همین اصل است که میتوان اهمیت این اعالمیه را درک کرد ،چنانکه اهمیت
موضوع را میتوان از نگرانی های حکومت هند برتانوی درآنوقت به وضاحت درک کرد که برای
جلوگیری از پخش و نشر آن در میان مردم هند و نیز دربین مردم افغانستان به اقدامات جدی متوسل
شدند .این نگرانی ها را میتوان در حواشی تبادله نامه ها و اطالعات شعبات مختلف آن حکومت
برطبق اسناد آن در آرشیف ملی هند مطالعه کرد که به دلیل تکاثف مواد از ذکر جزئیات آن در اینجا
صرف نظر کرده و از جمله  67صفحه اسناد مربوط به این موضوع در این مقاله فقط به نشر متن
اعالمیه غازی امان هللا خان بسنده میگردد.
اینکه عنوان متن منتشره روزنامه انیس "کشف الحال نادر بقلم اعلیحضرت امان هللا خان" از متن
اردوی اعالمیه برگرفته شده است و یا روز نامه انیس عنوان را خودش انتخاب کرده است ،تا هنوز
برایم معلوم نیست .بهرحال اینک متن اعالمیه امان هللا خان منتشره روزنامه "زمیندار" ـ الهور که
در آرشیف ملی هند در قید  8صفحه چاپ شده است ،ذیالً به حیث یک سند تاریخی تقدیم میگردد:
در آغاز سند آرشیف ملی هند به حیث عنوان آمده است« :مختصر نامۀ امان هللا خان ،روم [پایتخت
ایتالیا ـ کاظم] ،مورخ  10فبروری  ،1931منتشره زمیندار در شمارۀ مورخ  5مارچ »1931
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(بزودی متن یک سند دیگر تاریخی را که بازهم در روزنامه "زمیندار" چاپ الهور به نشر رسیده است ،خدمت
عالقمندان تاریخ کشور تقدیم دارم .کاظم)
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