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  ٦ تر ١  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، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٤/ ٨ / ١٨                                                                                              کانديد اکادميسين سيستانی

  

  ! نيست اسد٢٨ از ارج ناکترھيچ روزی  ا،افغانھبرای 

  

روز،برای  اين .تاسافغانستان اع-م استراداد استق-ل   روز،) ١٩١٩ اگست١٨ مطابق(ش ١٢٩٨  اسد٢٨

ارجمندی و  وھيچ روز ديگری به   عزيز استبس، يک روز ميمون و آزاديخواه، وطنپرست وحريت پسندافغانھای

 اع-م استرداد .ميرود بشمار دولت ملی يک فريضه  ، اين روزگرامی داشت از  . نميرسدمنزلت اين روز تاريخی 

بلکه برای برخی از  با ارزش است، ارجناک وبرای ما افغانھا بسيار سال قبل از امروز، نه تنھا ٩٥در استق-ل کشور،

  . ه است و جنبش ھای آزادی طلبی را در مستعمرات آسيائی انگليس مھميز زدهبخش بود کشورھای آسيائی نيز الھام

ليل بايد خاطرنشان کردکه در تمام کشورھای آزادجھان، روزھای ملی و استق-ل شان ھرساله با مراسم خاصی تج

ميشود ودرکشورما نيز درعھد اقتدار ھر زمامداری تا کودتای ثور ، ازاين روز با برپائی يک ھفته جشن بگونۀ 

 اسد، تجليل از ثمرۀ ٢٨زيرا تجليل از روز .شکوھمندی تجليل شده و مردم دراين جشنھا ابراز شادمانی کرده اند

بايد با نيت قدر شناسی از  و .ستق-ل افغانستان استا خونھای ريخته شده فرزندان شريف اين خاک برای استرداد

  . جانبازی ھای آن فرزندان وطن،ازاين روز تجليل شود

متاسفانه تجليل ازاين روز بزرگ وارجناک در سالھای پس از کوتای ثور وبخصوص در دوران حکومت کرزی، 

 ارگ ويا در برون دروازۀ وزارت ِتاbر ِم در زير سقفياصرف با خواندن يک پبسيار کم رنگ وکم اھميت شده است و

از روز دولت ھرچه در توان دارد  بجای آن  شده و ر پای منار ياد بود استق-ل بسندهدفاع وگذاشتن يک اکليل گل د

روز (اسد٢٨ولی بايد يادآورشد که ھيج روزی نميتواند جای روز ،دھرچه با شکوه تر تجليل ميکن ثور ٨از  ياشھدا 

رين روزافتخار را بگيرد وھيچ مقامی بجز لويه جرگه  افغانستان حق ندارد بر بزرگت) ملی افغانستاناع-م استق-ل 

  .                               افغان خط بط-ن بکشد و آنرا از تقويم روزھای بزرگ ملی براندازدوسربلندی ملت آزادۀ

سالگرد م دولت کرزی در مقاله يی بمناسبت در ترديد اين تصمي" ميدُعارف ا "جناب آگاه ھموطن يکی از 

 ۀ سالروز استرداد استق-ل کشور و مظھر انکار ناپذير روحيۀ اسد به مثاب- ٢٨ «: چنين مينويسداستق-ل افغانستان

بينم که طی سال  ولی ما می . جشن ملی تجليل ميگرديدۀ افغان ھا ھمه ساله به مثابۀآزادی خواھانه و وطن پرستان

و از حوادثی به مثابه جشن ملی تجليل به عمل می آيد که  ين جشن ملی به باد فراموشی سپرده شده ھای اخير ا

 بدبختی و حتی تراژيدی ملی گرديده است که ،موجوديت افغانستان مستقل را تحت سوال قرار داده و سر آغاز بی ثباتی

فرھنگی  اقتصادی و نھدام نھادھای سياسی،رويدادی که سر آغاز ويرانی کشور، ا. نام برد.... ثور٨می توان از 

 بلکه ، جشن ملی نیۀبمثاب واقعيت امرھشتم ثور  عامه ميباشد که دریرايی ھااو تاراج د کشور، انح-ل قوای مسلح 

    .باشد روز ماتم ملی می

يحضرت اعل چون یچھره ھا و شخصيت ھايپيش کرده زمينه پا را   وابسته به اجانب درۀاينست که عد سف بارأت

که الگوی وطن   محصل استق-ل کشور را خان غازیامان هللا اعليحضرت و احمد شاه درانی مؤسس افغانستان معاصر

ستايش  مورد  راینکوھش قرار ميدھند و بالمقابل آنھاي شرافت و انسانيت بودند به باد استھزا و ،روشن گری ،دوستی

 جاری کشور حوادث یپروسه ھا .باشند ه عاملين بربادی کشور میشناسند ک قرار ميدھند و به حيث قھرمانان ملی می

ميتوان از محتوای مکتوب ارسالی  باشد که آنرا برسياست حلقات حاکم کنونی می و اتفاقی نبوده بلکه مبتنی  تصادفی 

سی أبه ت « :چنين آمده استدر اين مکتوب . مشاھده نمود وزارت امور خارجه به نمايندگی ھای سياسی  خارج کشور

مين اصل صرفه جويی در مصارف و رسيدگی به أبه منظور ت  شورای وزيران ١٣٨٧/ ١٧/۴ مورخ ۀاز تصميم جلس

 اسد ٢٨و افزايش قيم مواد و اجناس از انجام مصارف به مناسبت تجليل از روز  مشک-ت عايده ناشی از خشک سالی 
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و  دوشنبه  ،مشھد ، تھران، ايندگی ھای واشنگټنروی ھمين ملحوظ در نظر است صرف در نم.صرف نظر بعمل آيد

  »١ . . . تجليل آيدھفته شھيداس-م آباد از سال روز 

 کاری ھای پدرانفدابه   ، ماۀروايان فعلی کشور به افتخارات گذشت گفت که نه تنھا فرمان سف فراوان بايدأ تاب «   

  ، خويش فاجعه ھا آفريدندۀ نا بخرداناعمالشان که با بلکه از ھمفکران و ھمرزمان  ، نياکان ما وقعی نميگذارند و

 دادند بلکه یالقاب قھرمان ملی و مارشال  ، جاده ھا و چھار راھی ھا را به نام آنھا مسمی ساختند، تراشيدندهرستم زمان

 روز با برگزاری مراسم باشکوه ھم در داخل و ھم خارج کشور از سال ران ماگو تحصيل  از قلم بدستان ای عده 

   »٢ .... .درگذشت آنھا تجليل به عمل می آورند

  

   ؟ی چ اسد يعنی٢٨ بجای ديشھ از روزجليل ت

ليل از روز ج تنۀاھببه  نخست،: با يک تير دوفاخته شکار کننددن ميخواھدشمنان استق-ل کشوريعنی اينکه 

، به بھانۀ تجليل از شھدا  دومود و اسد، روز تجليل وبزرگداشت از استق-ل وطن به فراموشی سپرده ش٢٨روز، ديشھ

 يعنی  محصل استق-ل وقھرمان واقعی مردم افغانستانکسی ازباز ھم به بزرگنمائی از يک جنگ ساbر پرداخته شود و 

خاموشی در برابر اين فيصلۀ ضد ملی   . است، زيراکه او شھيد نشدهنبرد ینام شاه امان هللا غازی  اعليحضرت 

، تمام وطن پرستان واستق-ل طلبان  فيصلۀ خاينانهبايد در برابر اين. م خاينانه حکومت استمھرتائيد براين تصمي

  .عملی گرددشوم وخاينانه تصميم ونگذارند تا اين ی وجديت تمام صدای اعتراض خود را بلند نمايند ھوشياربا

و انترنتی در روشنفکران ملی و وطن دوست وآنھای که رسانه ھای جمعی صوتی وتصويری و نوشتاری 

نشان کنند  خاطرافغانستان به حکومت خويش برنامه ھای تلويزيونی نوشته  وسخنرانی درد از طريق اختياردارند، باي

ملی  ھرگز بکسی اجازه نخواھند داد که با روزھای   وند اشدهباخبرتوطئه گران خاين  از نيات شوم  افغان که ملت

  .دشوبازی بيباکانه با ريختن خونھای پاک خود بدست آورده اند،   آنھا  که پدران شانوافتخارات تاريخی

 استق-ل ۀ نشان ميدھد که دولت افغانستان شھکاری ھا و قربانی ھای قھرمانان معرک فوق الذکرمحتوای مکتوب

ر وقتی در کشو .ترور احمد شاه مسعود است ارج ميگذاردروز کشور را به ھيچ گرفته و روز شھيد را که مصادف به 

 جاری کشور ۀ فاجعۀاز روز شھيد سخن ميرود آيا عقل سليم اجازه ميدھد که روز ترور يک فرديکه از بازيگران عمد

  ميباشد منحيث روز شھيد تجليل گردد؟

 ،که مرگ دسته جمعی ده ھا  خونينی و رويداد  ناگوارۀطی سال ھای بحران  ديرپای جاری کشور ده ھا حادث  

و يا ھفته شھيد  در پی داشت به وقوع پيوسته که ميبايد به حيث روز شھيد  وطن بيگناه ماراصد ھا و حتی ھزاران ھم

  .شناخته می شد

اعتراض با اشغال شوروی  که در  کابل راباشندگان ١٣۵٨قيام سوم حوت  واقعبينانه نبود تا آيا اين عاق-نه و

ث روز شھيد شناخته ميشد تا روز ترور يک  به حي،به کوچه ھا ريختند و ده ھا تن شان ھدف مرمی قرار گرفت

 افشار کابل از طرف نيروھای جمعيت ۀسياه قتل دسته جمعی باشندگان ھزار تا رويداد ؟ آيا منصفانه نبود جنگساbر

مردم ١٣٥٧ آيا بھتر نبود تا قيام ھشتم حوتبه حيث روز شھيد مسمی ميگرديد؟و شورای نظار  اتحاد اس-می ،اس-می

 ھزارھموطن ھراتی ما را قربانی کرد، به حيث روز شھيد نشانی ميشد؟ وسرانجام آيا بھتر ٢٠بيش از ھرات را که 

 تا لحظۀ مرگ حاضر نشد  سرتسليم نبود تا روز قتل نخستين رئيس جمھور کشور، سردار محمدداود وخانواده او را که

ن وبه  اسارت درآمدن درچنگال ذلت رھبران ومرگ مردانه وشرافتمندانه را برتسليم شد.به  دشمنان خود فرود آورد

 .وابسته به بيگانه، با گردن افراخته پذيرفت و نام خود وخانواده خود را در صف  دليرمردان کم نظيرتاريخ ثبت کرد

شھدای  عنوان روزه را ب ھا روز آن بايد که می ميتوان ده ھا مثال آورد اين مورد دربنام روز شھيد ياد ميکردند؟ 

  .ناميدند می کفن وطن ماگلگون 

                                            
 ٢٢/٨/٢٠١١مقالۀ عارف اميد، افغان جرمن آن-ين، -  ١
 ٢٢/٨/٢٠١١مقالۀ عارف اميد، افغان جرمن آن-ين، -  ٢
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  :دوسه روز ارجناک ديگر

ھيجان وارجناک  برای و پرمسرت  پر روزھای  ، دو روز ديگر نيز از در پيوند با شاه امان هللا بخاطر بايد داشت که

 است که شاه امان هللا در ارگ شاھی بجای دراين روز. است) ماه فبروری٢٢(روز يکی :بشمار ميرودمردم افغانستان 

ير نصرهللا خان که يکروز قبل از سوی رجال ھمرکاب امير حبيب هللا خان در ج-ل آباد به پادشاھی برداشته شده ام

 شھادت امير به تحريک کسی است که خود طالب سلطنت است «:بود،از بيعت به امير نصرهللا خان انکارکرد وگفت

کسی . به تنھائی برای گرفتن انتقام حاضرم ت نميکنم و، لھذا من بدستان خون آلود بيع)او نايب السلطنه بود منظور(

شد،  نخستين کسی که به حمايت از شھزاده امان هللا ازجا بلند» .که با رأی من موافق است به دست راست من باستد

 پھلوی امان هللا اول سپاه کابل بود که از ميان رجال نظامی برخاست و صالح محمد خان نايب ساbر قوماندان لوای

 .  ٣ به تعقيب آن ساير رجال نظامی ودولتی ازشاه جوان حمايت واظھار بيعت کردند خان  قرارگرفت و

 اھالی کابل و افراد سپاه . بيان کرد روز بعد شاه در اجتماع بزرگ شھريان کابل حاضر گرديد ونطق تاريخی خود را

امان هللا خان . نتظار ورود شاه جوان را ميکشيدندودند و بی صبرانه اکرده ب تجمع در برون ارگدرميدان مراد خانی 

درحاليکه يونيفورم رسمی عسکری به تن، موزه ھای بلند به پا و شمشير 

برھنه در کمر داشت سوار بر اسپ از ارگ شاھی برآمده ، تنھا و بدون 

در ھمين او. محافظ، دليرانه و خودمانی به داخل جمعيت بزرگ مردم درآمد

 مردم، بيانيه  تاريخی و مھمش را ايراد ی ازمعيت عظيمروز و در برابر ج

 استق-ل داخلی و خارجی افغانستان را اع-م و تأمين برادری،  ونمود

  .برای ملت افغانستان را وعده داد   برابری، عدالت و خدمتگزاری صادقانه

 فبروری مردم کابل و ٢٤: " ... روان شاد غبار دراين مورد چنين مينويسد

ايتخت در ميدان مرادخانی اجتماع بزرگ نمودند، امير امان هللا خان قشون پ

سواره و تنھا در بين جمعيت داخل شد درحاليکه شمشير برھنه در کمر 

آويخته بود، درھمين جا بود که او نطق مشھور و تاريخی خود را نمود، او 

 از استق-ل خارجی افغانستان و آزادی فردی را در داخل کشور اع-ن کرد و

مساوات و برادری و برابری، آزادی ملت و تأمين عدالت و صداقت دولت 

    شاه امان هللا در لباس سربازی  ھنگام اع-م         » ٤. . . غريو شادی و تھنيت از جمعيت برخاست. جديد حرف زد

  در مرادخانی کابل١٩١٩ فبروی ٢٤در ادشاھیپ                                                                                

وزنده ، با غريو ونعره ھای هللا اکبر اردوسربازان وافسرانواين سخنان شاه آزادی خواه از جانب شھريان کابل 

  . بدرقه شد! باد امير امان هللا 

  !مرا برای مادر وطن تھيه نکناستق-ل را از تن برون نميکنم تا که لباس اين لباس سربازی من 

خان، مطابق طرح قبلى هللا است که امان ا) ش١٢٩٧ حوت ٩(= فبرورى٢٨يک روزپرارج ديگر، روز 

و پيش از آنکه حضرت شوربازار، تاج سلطنت را برسر شاه امان هللا . به سلطنت برداشته شد» مشروطه خواھان«

د اين را اع-ن و بشارت ميدھم اول برھمه رعايای صديق ملت نجيبه خو« : بگذارد ،شاه خطاب  به شھريان کابل گفت

  »٥ . نھاده ام بسرکه من تاج سلطنت افغانيه را بنام استق-ل وحاکميت داخلی و خارجی افغانستان 

  من اين لباس سربازی را از تن بيرون نمی کنم تا که لباس ! ملت عزيز من «: گفت ضمن بيانات پرشورخودشاه 

  من اين شمشير را در غ-ف نمی کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جای  ! استق-ل را برای مادر وطن تھيه نسازم

                                            
       ٧٤٣غبار، درمسيرتاريخ،  -  ٣
  ھمانجاغبار، -  ٤
 ١٠داکتراسدهللا حبيب، دوره امانی، ص -  ٥



  
 

 

  ٦تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ يږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له رال، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

بياوريد آخرين ھستی خود را برای نجات وطن ، بيائيد تا که ! ای ملت عزيز و ای سربازان فداکار من ! خود ننشانم 

   ٦» !سازيم  سرھای پرغيرت خود را برای خ-صی وطن فدا

داکتر عبدالرحمن حکيمی يکی ازنخستين شاگردان دوره  اول فاکولتۀ طب کابل چنين آقای پيکار پامير از قول 

 تمام مردان روشناس پايتخت را در مسجد جامع عيد ] اعليحضرت امان هللا خان[خوب بخاطر دارم که :" روايت ميکند

 را در مسجد گذاشته بودند، اشاره به آن نموده گفت که اين تاج شاھی او. گاه جمع کرد و از فضايل استق-ل حرف زد

تاج را امپراتور انگلستان زير دست خود ميداند و من افغان و مسلمانم و تاج شاھی را تا آنوقت بسر خود نميگذارم که 

يانيۀ بعد ازين ب. با ھمت و شجاعت شما قوم غيور افغانستان استق-ل و آزادی افغانستان را باز بدست نيارم

خون اين طفل معصوم را فدای حصول : را بدست گرفته و بلند کرد و گفت ) شھزاده ھدايت هللا(شورانگيز، پسرخود 

استق-ل مينمايم و بعد شمشير خود را از غ-ف کشيده و فرمود که اين شمشير را در غ-ف نميگذارم تا شرافت 

   ٧ ". . .افغانستان را باز حاصل نکنم 

شاه امان هللا در اين روز، مجلسی .  نيز از روزھای پراھميت تاريخی برای افغانھا است١٩١٩  اپريل١٣روز 

در دربارکابل، شامل دپلوماتان خارجی وبزرگان ومشران ملکی ونظامی کشوربرگزار، ودرآنروز استق-ل افغانستان را 

  : با اين جم-ت اع-م کرد

بعد از اين کشورما، . ًارجی کام- آزاد و مستقل اع-ن نمودم من خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلی و خ «

که در  مانند ساير دول و قدرتھای جھان، آزاد است و به ھيچ نيروی، به اندازه يک سر موی اجازه داده نمی شود

ير خواھم و اگر کسی به چنين امری اقدام نمايد، گردنش را با اين شمش امور داخلی و خارجی افغانستان مداخله نمايد

سفير انگليس با حترام و » ! آنچه گفتم فھميدی « : نموده پرسيد) نجف علی(و سپس رو بجانب سفير انگليس » .زد

    ٨ ».بلی فھميدم: تعظيم جواب داد

  

  )bbc(حين سفراروپا١٩٢٧شاه امان هللا وملکه ثريا در سپتمبر

در  را، سياه ترين روز١٩١٩ اپريل ١٣انگليس ھا، روز   "نويسندۀ امريکائی ،"ريه تالی ستيوارت"به قول 

 اپريل تظاھرات عظيمی در شھرھای مختلف ھند، از جمله در ١٣ در روز زيرا" ٩ .تاريخ امپرطوری بريتانيا ميدانند

پشاور، بمبئی، bھور، دھلی وسايرشھر ھای ھند براه افتاد که درآن تصادماتی با افراد پوليس وعساکر استعمارگران 

   ١٠ .ھنده بودًدراين روز شھر امرتسر دو ھزار کشته و چندين ھزار مجروح برجای گذاشت که واقعا تکاند. رخ داد

                                            
  مقدمه، بقلم حبيب هللا رفيع٨حاکميت قانون،ص  -  ٦
 پيکارپامير،ظھور وسقوط اعليحضرت امان هللا خان،فصل چھارم -  ٧
 غبار،ھمانجا.۶۵ دبليو،ادمک، تاريخ روابط سياسی افغانستان، ترجمه زھما، ص- ٨
 ١١غانستان،ترجمه کوھسارکابلی،صريه تالی ستيوارت،آتش دراف -  ٩

 ٧۵٠غبار،ص : ،نيز١٨٧، ص١٩٨۴نفتوbخالفين، انگستان بر ضد افغانستان، مسکو  -  ١٠



  
 

 

  ٦تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ يږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له رال، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

اخير اپريل مجلسی  وقتی امان هللا خان از اين کشتاروحشيانه استعمارگران مطلع شد، درمحکوم کردن آن در

با يادآوری از قتل عام مردم ھند  درbھور،دھلی،ج-ليان واbباغ امرتسر، اشک ريخت ومردم را به جھاد  ترتيب داد و

می تاسوم  فغانستان به صدای برحق شاه جوان خود لبيک گفتند ومردم آزادی خواه ا .عليه انگليس دعوت  کرد

جون ۴در" جورج روزکيپيل"يک سياستمدارانگليس بنام . رھائی بخش آماده کردند خود را برای سومين نبرد١٩١٩

   ١١ ."امان هللا خان آتشی را برافروخت که مدتھا را دربرخواھد گرفت تا ما آنرا خاموش کنيم  :"   نوشت١٩١٩

قعيت  ھمين بود که امان هللا خان آتش آزادی خواھی واستق-ل طلبی  را درقلمرو امپراطوری بريتانيا در داده وا

مردم افغانستان در تحت رھبری زعامت   .طوری انگليس ھمچنان شعله ور بودابود که  تا پارچه پارچه شدن امپر

ترين قدرت استعماری وقت، يعنی انگليس که آفتاب در که باقوی  جوان ودليرخود شاه امان هللا،نخستين مردمی بودند

مذاکره برای  قھرمانانه رزميدند و سرانجام انگليسھا را وادار به قبول متارکه جنگ و قلمروش غروب نميکرد،

م مطابق ١٩١٩ اگست ١٨ منطقی اين مذاکرات پيمان صلحی بود که در ۀنتيج .استرداد استق-ل کشور خود ساختند

 ٢٨ اگست مطابق ١٨ھمين روز به توشيح شاه جوان وبيدار افغان رسيد و افغانھا از آن پس ) ش٨١٢٩ اسد ٢٨(

  . را روز استرداد استق-ل خودشناختند و آن را ھرساله گرامی ميدارنداسد

مسلمانان ھند، شاه امان مصريان شاه امان هللا را ستارۀ شرق لقب دادند وپس از استرداد استق-ل افغانستان، 

 را پادشاه خود مي دانستند، به ھمين خاطرجنبش ھجرت در ھند برتانوی به حرکت آمد وتعداد بسياری از ھنديھای هللا

. ابوالک-م آزاد بودخان عبدالغفارخان وديگری آزادی طلب، راه افغانستان درپيش گرفتند که در آنجمله يکی ھم 

گيرى شورش ھاى مردم قحطى زده ھند در شھر ھاى bھور حضور نمايندگان آزادى خواه و انق-بى ھند درکابل و اوج 

، عواملى بودند که خشم هللاو امرتسرو دھلى وپشاور و تحريکات قبايل سرحدى بر ضد انگليس از جانب شاه  امان ا

  .دزخان قمچين ميهللا وکينه  استعمار انگليس را نسبت به امان ا

 سال بعد  ازحصول آزادی ٢٨، يعنی  ١٩۴٧ اگست١٥مردم ھند در تحت رھبری حزب کانگرس،باbخره در

کشورما موفق گرديدند يوغ استعمار انگليس را از گردن خويش بدور اندازند و به کسب  استق-ل خود نايل آيند، اما 

متاسفانه که استعمار،با آنکه خون اين کشور را بيش از سيصد سال مکيده بود، و رمقی برای حيات مردم 

ز برسميت شناختن استق-لش، غدارانه آخرين ضربت خود را نيز برآن واردکرد وکشور فقيرنگذاشته بود، قبل ا

حل . جدا کرد تا نيات شومش را در وجود اين مولود ناپاک درمنطقه عملی کند" پاکستان"ديگری از بدنه اش با نام 

ند، از جمله آن  چھل ميليون پشتون در آنسوی مرز ديور- نکردن مسئله کشمير وبی توجھی نسبت سرنوشت سی

عملکردھای زشت استعماری است که نه تنھا پيکر ھند بزرگ را مصاب به سرطان بنيادگرائی و جنگ ھای مذھبی 

  .کرد، بلکه اين مسئله چون غدۀ چرکين سرطانی خواب راحت را ازمردم افغانستان نيز ربوده است

ھا پرارج وگرامی است که ، از آنجھت نزد افغان)م١٩١٩ اگست١٨(  ش١٢٩٨ اسد ٢٨خ-صه، روز 

، توشيح کرد وبا )که حاکی از برسميت شاختن استق-ل کشور بود( اعليحضرت شاه امان هللا، پيمان صلح راولپندی را

افغانھا اين روز را سخت گرامی .  اجتماعی واقتصادی کشور رقم خورد- توشيح آن فصل جديدی در تاريخ سياسی 

ه پدران و نياکان شان باbخره  ثمرداد و اين ثمر ھمانا استق-ل کامل سياسی ميدارند، زيرا که خونھای ريخته شد

  . نام ھای جان باخته گان راه آزادی ميھن را ميتوان در طاق ظفرپغمان با خطوط درشت ديد وخواند. کشور بود

غازى هللا  امان اطاق ظفـــرو رواق سپاھى گمنام در پغمان ، بخاطر جاودانگى نام شھداى راه آزادى بدستور شاه

فرزندان آن جان باخته گان می بايستی به نام وکارنامه ھای فراموش ناشدنی نياکان آزادی دوست خويش . بنا يافتند

با سرھای پراز غرور وعشق به آزادی واستق-ل از ميھن خويش در برابر  در برابر استعمار به خود ببالند و

  د بايستند و از تماميت ارضی وحاکميت ملی خويش دفاع نمايند ھر زورگوئی مثل نياکان باشرف خو ھرمتجاوز و

                                            
 ١٢،١ آتش درافغانستان، صص -  ١١



  
 

 

  ٦تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ يږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له رال، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  . نھی کنند و امر ونگذارند که بيگانگان برآنان حکم برانند و

  

  طاق ظفرپغمان

فرين  آ ساله با متجاوزين شوروى و قشون سرخ ھمگى آن يادگار ھای غرور١٤مگر متاسفانه که در جنگ 

ًطبعا نام شھدا راه استق-ل ھم نابود و از بين رفته   اين بناھاى يادگارى،تخريب و سخت ويران شدند وبا ويران شدن

و هللا مان شوراى ملت متن آتى را بخاطر سپاس از خدمات وطنپرستانه شاه امان ا،درحاشيه طاق ظفر پغمان  . اند

ان و قھرمان قوم پرست بتقدير مظفريت و تذکار جانبازى ھاى يگانه نخبه آمال افغاني« :شھداى راه استق-ل ثبت کردند

خان که از بدو جلوس خود جھت تحصيل حيات باشرف و امحاى هللا با وجدان ، الغازى اbعظم اعليحضرت امان ا

زندگى منفور ملت عزيز خود اعتصام آزادى مغضوبه و استرداد حقوق مشروعه جامعه افغانان را بعھده غيرت گرفته 

 استق-ل تامه افغانستان را حصول نمود، اين ١٢٩٨ اسد ٢٨عاده خويش تا ّو متعاقبا در سايه حدت عزم و قيام فوق ال

و نيز . بنياد کرده شد» طاق ظفــر«ست در صيفيه پغمان مينو نشان بنام ات احتوا که شاھد بعث بعدالموت مابناى مفخر

، کارنامه ھاى  که درطى اثبات فداکارى وجديت شھيد راه حريت گشته]جان باخته[اسماى ھمان جوانان سر فروش

مقدس خودشان را سرمشق حيات ما و اوbد آنھا گذاشته اند در حواشى اين رواق ثبت گرديد تا آئينه صحنه خونين 

مجاھدين و تاريخ سربازى ھاى شھريار شجاعت قرين ما بوده، براى آتيه اخ-ف افغانستان محرک غليان قومى و 

   ١٢ ».تازيانه غيرت ملى باشد

ی امان هللا خان، با استق-ل کشور پيوند گسست ناپذير دارد وبی حرمتی به شخصيت او، نام اعليحضرت غاز

درواقع بی حرمتی به استق-ل وآزادی کشور است، زيرا مردم افغانستان در تحت زعامت ودرايت آن غازيمرد وطن 

مقام واbی اين رھبر .  آوردندپرست خونھای پاک خودرا برای استرداد استق-ل ريختند تا آنرا از کام استعماربه دست

 بعد از حصول استق-ل،ميتوان ھمين اکنون ھنگام شنيدن ٩٥وطنپرست واين شخصيت سياسی  افغان را، پس از گذشت

  .خاطرات بزرگان و ريش سفيدان ھموطن به وضاحت تمام درک کرد و به محبوبيت معنوی او در ميان ملت پی برد

  حق دارند تا با تدويرمحافل بزرگداشت  از استق-ل کشور از آن شاه مرحوم ًمردم حق شناس افغانستان، کام- 

  پايان                  . ابرازسپاسگزاری کنند

 

                                            
 ٤٢٠خان،ص هللا عزيز الدين وکيلی پوپلزائی،سفرھاى  اعليحضرت اما ا -  ١٢


