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  3 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ،  د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې: يادښت 

  

  ٢٠١٧/ ١٧/٨کانديد اکادميسين سيستانی                                                                    

  

  توسط شاه امان   غازی اع�م استق�ل افغانستان اسد، روز ٢٨
  

 ، روز اع�م 1919 اگست18 اسد مطابق  28
وگرامی داشت از چنين . استرداد استق�ل کشورماست

يبۀ ملی ماست وتجليل نکردن آن از سوی روزی وج
رژيم ھای برسراقتدار افغانستان کمتر از خيانت ملی 

  .نيست

       در روند گراميداشت از استرداد استق�ل کشور، 
نامى که با استق�ل پيوند ناگسستنی دارد، نام شاه امان 

، آزادى خواه و قوف وھيچ افغان با . غازى است5 ا
واھد شد که از استق�ل کشور ياد نمايد وطنپرستى پيدا نخ

و ھمزمان با آن، به ياد غازيمرد نامدار اعليحضرت 
 که و سر بکف افغانت دوسرھبر وطنخان ، 5 امان ا

کشور را به ملت شريف ودلير خود تقديم کرد، استق�ل 
قھرمان واقعی ملت را در بدست آوردن  نيفتد و ياد آن 

 . ردگرامى نشمااستق�ل سياسی کشور

مردم حق شناس افغانستان، بمناسبت بزرگداشت 
از سالروز استرداد استق�ل کشور، نام اين شخصيت 
بزرگ ملى و فداکار را با تکريم و احترام عميق بر 

 سياسى و رھبر وطنپرست افغان، را ھمين حاB پس از گذشت مقام واBى اين قھرمان. ن مى آورندزبا
، ميتوان در رسانه ھای اجتماعی  ودر مقاBت کوتاه ميھنستق�ل روز اع�م استرداد اسال از 98

وبلند ھموطنان حق شناس وطرفدار تعالی وترقی وطن  به وضاحت ديد ودرک کرد و به محبوبيت 
  . روز افزون او در ميان جوانان وقشرچيز فھم وآگاه ملت پى برد

خانم دکتور شکيبا انه ستق�ل طلبواانه ق احساس ميھندوستاعمابه اين جم�ت زيبا وبرخاسته از 
  : شجاعانه در فيسبوک خود گذاشته استمتينوبارکزی توجه کنيد، که ضمن يک نوشته جان 

 غ�مان و-دی ھستيد اين شما .افغانستان کشورآزاد ومستقل با تاريخ پرافتخاردر منطقه است«
جليل باشکوه وياد بود از ت. که به آزادی باور ندارد]  استثالشم�صبور وامرمنظو[فروخته شده

کارنامه ھای با افتخارغازی امان   خان نيزۀ تيزی است درچشمان دشمنان تاريخ، ترقی وپيشرفت 
  )28Shakiba Barakzai :فيسبوک(».درافغانستان

شاه )  وتوطئه ھای انگليس  امانیبازنگری دورۀ(بنابر نوشتۀ داکتر زمانی،مؤلف کتاب محققانه 
  زرنگارقصر در تاBر 1298 اسد28روز  افغانستان  کامل سياسیاستق�لاع�م به مناسبت غازی 

محکوم کردن علی احمدخان  محفل بعد ازنھمادرو. محفلی برگزار کرد )کابلواقع پارک زرنگار(
 از مردم خواست  را توشيح نمود و سند استرداد استق�ل كشور،رئيس ھيات مذاکرات صلح راولپندی

ً اسد، روزى که افغانستان رسما 28گونه ،نيبد. ندي نمااستقبال» جشن ملی «ۀمثاب روز به ن يتا از
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 روز رسمى استرداد استق�ل ثي به ح،ه بودآوردحق ارتباط با جھان خارج را بدست و ارياخت
  .افغانستان شناخته شد

متن بيانيۀ بمناسبت تجليل از سالگرد استرداد استق�ل کشور، چندی پيش داکتر زمانی 
بدست آورده ودر پورتال  ھند برتانوى ۀ اسناد محرمانعليحضرت غازی امان 5 خان را از آرشيفا

اين بيانيه يکی از مھمترين اسناد استرداد استق�ل افغانستان است . افغان جرمن آن�ين نشر کرده است
  :و جا دارد آنرا در اينجا بار ديگر ضبط و بازتاب دھيم

  

  جامعدر مسجدن پادشاه افغانستا يۀانيب
   ارتباط با اع�م استق�ل پادشاھى افغانستانبه

 ) شمسى١٢٩٨ اسد ٢٨روز چھارشنبه،(
  

 ! ملت مصمم مناى

 استق�ل و لي که من در آغاز سلطنت خود تاج پادشاھى شما را بدلدي بخاطر داشته باشدي شاشما
 دھم که آزادى خارجى و حي بشما توضخواھميحاB م.  افغانستان بسر گذاشتمداخلىآزادى خارجى و

  .  داردمعنى داخلى، و تحت اسارت بودن چه

 از قدرت ھاى بزرگ جھان کىي که شودي کشور وقتى از نظر خارجى و داخلى آزاد گفته مکي
 توافقنامه و معاھده اسىي ھاى تجارتى و امور سنهي در زمگرىي بتواند با ھر حکومت دشده، دانسته

 ھم مذھب و ھم نژاد خود وحدت نموده و به آنھا کمک کند، و تحت برادران  و بتواند باد،يمنعقد نما
 استق�ل کشور در ھمه امور و توانمندى اجراى ھر نيلذا ا. نباشد  در جھانگرىي حکومت دچينفوذ ھ

 . باشددي مفشي که براستيزيچ

ھر  از قدرتھاى جھان دانسته نشده، نتواند با کىي  کشورکي اسارت بودن آنست که تحت
 و نتواند به د،ي توافقنامه و معاھده منعقد نمااسىي تجارتى و امور سھاى نهي در زمگرىيحکومت د

 از کشورى که ري جھان، به غگري کشور دچي با ھنتواند .برادران ھم مذھب و ھم نژاد خود کمک کند
 به آنھا روني کشورى ممکن است از بنيچن ھرچند.  قرار دارد، سروکارى داشته باشدتشيتحت حما

 .باشدي کن کردن آن مشهي در ت�ش رتيدوست باشد، اما در واقع

 ه،ي و امروز حکومت ھاى ترکدم،ي شکر خداوند را بجا مى آورم که امروز به ھدف خود رسمن 
 ھمه ني شناخته اند، و من اتي و بخارا استق�ل کامل ما را به رسمشي اتره،يروس ه،يآلمان، برتان

 .ميگوي مکيبر را به شما تتيمؤفق

 )زنده باد شاه : ني و شادى حاضرنيتحس(

 ري و اتحاد جماھسي انگلۀ دو حکومت، که عبارت از حکومت ھاى برجستندگاني امروز نماو
 . حضور دارندنجايشوروى باشند، در

 ! ملتاى

 تنھا از لطف خداوند، از برکت نيا.  استق�ل و آزادى را به شما اعطا نکرده استني کسى اچيھ
 و احساس افتخار به شما جرئت داد تا رتيغ.  شجاعت و مردانگى خود شماستو )ص( بزرگامبريپ

خدا . دي ھدف خود را حاصل نمودريلذا شما به زور شمش. ديري گربدستيبخاطر استق�ل خود شمش
 کسى بوده و از آن فرمان تي خواست تحت حمانخواھد وقتى نخواسته وچيناخواسته افغانستان ھ

  !».ببرد

 »  ! ھر که آب از دم شمشير خورد نوشش باد«
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 تي از ملتم از تمام قدرت ھاى بزرگى که استق�ل افغانستان را به رسمندگىي حال، به نمانيدرع
 داشت که در امور تجارتى و مي ما با کشورھاى روابط دوستانه خواھنيبعد از. کنميمشناخته اند تشکر

 کي به دوستى ما فخر کنند، چون افغانستان دي باهيى ھمسا کشورھاواقع در.  با ما کمک کننداسىيس
 استق�ل من آنقدر راسخ بودم که در صورت ني تأمميتصم در وقت.  استرومنديکشور شجاع و ن

  . خواھان زنده ماندن نمي بودمشتري بنيناکامى از

  اگر ناکام . کردمي من زندگى ام را در مقابل دشمن براى حصول استق�ل شما فدا ماول  در قدم

 را گرىي کشور دتي نگشته، خودم را مي کشتم، اما زندگى تحت حماخود ميمي شدم، باز ھم از تصم
 نمي شي و با شجاعت کار خود را به پد،ي نمي کردبانىيپشت اگر شما مردم از من. قبول نمي کردم

لذا شما به . ستم را بر خود حرام مي دانزندگى ني ازشي نمي شدم و بابي من به مقصدم کامد،يبرد
 باز ھم به خاطر شما من  مي دھم کهناني و من به شما برادران اطمديمن زندگى نوى را داده ا

 .زندگى خود را فدا خواھم کرد

 تي مرد دانائى زندگى تحت حماچي ھراي بر روى شما بسته بود، زمي امروز دروازه ھاى تعلتا
 پدرانه مي دھم که ۀ مشورکياست، اما به شما  عمر من کمتر از شماگرچه . را نمي پسنددگرانيد

 از آنھا دي شما باد،ي اطفال خود را به مکتب بفرستديشما با. ديکن  براى آموزش علم ت�شديبراى خدا با
 تي بتوانند قابلدي تا با کسب علم شاد،ي بفرستخارجى  به کشورھاىميجدا شده، آنان را براى آموزش تعل

 . زنده نگھدارندجھان خي نموده و نام شما را در تأرداي پ شما رازيخدمت به کشور عز

 علم است قي تنھا از طرراي زد،ي به خاطر خدا در کسب علم ت�ش کنطن وبه خاطر و!  ملتاى
 شخص بى علم نمي تواند خدا را کي «.افتي دست وىي و دننىي ھاى دابىيکه مي توان به کام

   » .بشناسد

 مقدس استق�ل افغانستان را اع�م نموده بودم و شکر خدا که اري منبر بسني من از ھمًقب�
زنده باد  : ني و شادى حاضرنيتحس(.مي قھرمان فرود مى آکي مثل ھدف ني شدن به اليامروز با نا

 تانوى،ي ھند برفي آرشۀ اسناد محرمانداکتر زمانی،( )نيآم.  باد استق�ل کشورندهي و شجاع ما ، و پاريشاه دل
  ) مکاتبات مربوط به جنگ سوم افغان ھا،قسمت چھارم

  )برگرفته از کتاب ، دفاع از ارزش ھای ملی، وظيفه عناصر ملی است(
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