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است افغانستان استق�ل روزاسترداد اسد ٢٨  

   اسد٢٨بجزروز ديگری وھيچ 

  !روزاستق�ل ما نيست
  

 و. کشورماست استق�ل استراداد روزاع�م ،) اگست ١٩ برابر ھاسال برخی در(اگست ١٨  مطابق/اسد ٢٨ روز
 از قبل سال ٩٦کشور،در استق�ل استرداد اع�م. ميرود بشمار ملی فريضۀ ويک وجيبه يک روز، اين از داشت گرامی
 بخش الھام نيز وافريقائی آسيائی کشورھای از برخی برای بلکه است، ارزش با بسيار افغانھا ما برای تنھا نه امروز،
 روز،برای اينجھت آن از  .زد مھميزبخصوص در ھند ومصر انگليس مستعمرات در را طلبی آزادی ھای جنبش و بود

  .است عزيز بس و ميمون روز يک ، پسند وحريت وطنپرست ، آزاديخواه افغانھای

 نوعا  ندارند، ب راکه چشم ديدن استق�ل افغانستانوتفرقه انداز متعصب اخير برخی از عناصر سال چند در
مردمی که تا : ميگويندوخود بزرگ بينی از طريق  رسانه ھای جمعی نوشتاری و تصويری تبليغ ميکنند ونمائی عالم 

و با رويکرد از تاريخ غبار وميرمحمدصديق ند؟ ميزناستق�ل دم ازھنوز روز استق�ل خود را نميدانند، چگونه 
برون نويس وبا تفسيرھای غلط به نشر می سپارند که جز گمراھی اذھان فرھنگ يک تعداد سنوات و روز ھايی را 

عامه و بخصوص جوانان دور از ميھن  نتيجه ای ندارد و در واقع قصد وھدف اين ياوه گويان تاريخ نيز ھمين است 
. دار نمايندتا  باورجوانان  را نسبت به تاريخ اين کشور وجان بازيھای پدران شان در راه آزادی واستق�ل خدشه 

يکی ازاين رجاله ھای کينه جو وسخت دشمن استق�ل افغانستان، کسی  بنام داکتر لعل زاد مقيم لندن است،که  امروز 
 اگست يکی از اين ياوه سرائی ھای خود را از طريق روزنامۀ ماندگار درکابل بدست نشر سپرده و در سايت ٢٧

شتۀ داکتر لعل زاد درسايت آريائی ، يک بار ديگر ميتواند باب بحث انعکاس اين نو. آريائی نيز بازتاب يافته است
ھای داغ وبرخوردھای قومی و زبانی را دامن بزند و به اعتبار اين سايت خدشه وارد کند وتعداد بی شماری از 

  :دنلينک ھای ذيل کليک شو.خوانندگانش را نا راحت کند
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داکتر لعلزاد که گفته ميشود داکتری خود را  در رشتۀ زغال سنگ از اتحادشوری سابق  گرفته است، اينک در 
چندی به اينسو به مناسبت روز استق�ل افغانستان ،ياوه می گويد وبا گفتن لندن از بيکاری تاريخدان شده است واز 

صرف نام ھای کتب مرحوم غبار ومرحوم فرھنگ، ميخواھد رفع مسئوليت کند و بار گناھان خود را بردوش آنھا 
درنزد خورد ساختن وسبک جلوه دادن ملت  افغانستان برای بگذارد وبدون درک درست ازنوشته ھای آنھا ، محض 

 سال از استق�ل شان، ھنوز روز و  تاريخ ٩٦ساير ملل جھان، ميگويد مردم افغانستان ،مردمی اند که با گذشت 
  . استق�ل خود را نميدانند

تجليل ميکرده چندين روز را ظاھرشاه نادرشاه ودر زمان امان L خان و  افغانستانھای  دولت،که اومدعی است
 ٢١ و)اسد١٨( اگست٨، )روز فتح تل(جوزا٦ اپريل،١٣ فبروری،٢٨ی،  فبرور٢٤روز: از قبيلاند،

 يک  که کدامندنميدانوبنابرين مردم ) روز امضای معاھدۀ برسميت شناختن افغانستان از سوی بريتانای(١٩٢١نومبر
   روز استق�ل افغانستان است؟از اين روزھا،
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 وده سال، آنھم ازجانب  يک نفر نميتواند تاريخ يک کشور، در يک سال و دوسال  که خاطرنشان کردبايد
بطورکامل نوشته شود، زيرا در اثر کشفيات باستان شناسی  ومدارک واسناد آرشيفی که بعد تر بدست می آيند 
ميتواند فرضيه ھای يک دوره تاريخی را ترديد وغلط ثابت کند، بنابرين اين وظيفۀ ھرنسلی است تا تاريخ ميھن خود 

ممکن است  مرحوم غبار ونيز فرھنگ متوجه اھميت . فته ھای تاريخی  وباستان شناسی تکميل کنندرا در پرتو بازيا
 ٨ورنه تفصيل اين رويداد وعلت اينکه معاھدۀ راولپندی در . اين سند واين نطق تاريخی شاه امان L نشده باشند

 اسد ٢٨ اگست مطابق ١٨يعنی در با جانب انگليس به امضاء رسيده بود،چرا ده روز بعد ) ١٢٩٨ اسد١٨(اگست
 ش، بمناسبت جشن استق�ل در اخبار انيس ١٣٠٦آنرا جشن گرفتند، از جانب  مرحوم محی الدين انيس  در سال 

در زمانی که در اکادمی علوم مصروف خدمت بودم، اين سوال از سوی منسوبين اردو  به . توضيح داده شده است
 راجع شده بود وبه يادم می ايد که پوھاند ميرحسين شاه، وپوھاند صديقی دانشمندان رشتۀ تاريخ  اکادمی علوم

استادان تاريخ درپوھنتون کابل به استناد سرمقالۀ انيس،بقلم محی الدين انيس  اين سوال راجواب دادند  وبه مرجع 
  . ًسوال کننده رسما خبر داده شد

 ر نيز ازروز ديگسه ، دو  در پيوند با اع�م استق�ل کشورالبته 
بشمار ميرود، اما ھيچ ھيجان وارجناک  برای مردم افغانستان پرروزھای 

از .  اسد، روز استق�ل کشورنميرسند٢٨يکی آنھا به اھميت  وارجناکی 

  .  است فبروری٤٢روزآنجمله  يکی 

دراين روز شاه در اجتماع بزرگ شھريان کابل حاضر : مينويسد که  غبار
 اھالی کابل و افراد سپاه درميدان مراد . رابيان کردگرديد ونطق تاريخی  خود 

ودند و بی صبرانه انتظار ورود شاه جوان را کرده ب تجمع در برون ارگخانی 
امان L خان درحاليکه يونيفورم رسمی عسکری به تن، موزه . ميکشيدند

بلند به پا و شمشير برھنه در کمر داشت سوار بر اسپ از ارگ شاھی  ،ھای 
تنھا و بدون محافظ، دليرانه و خودمانی به داخل جمعيت بزرگ      ه برآمد

 مردم، بيانيه  ی ازدر ھمين روز و در برابر جمعيت عظيماو. مردم درآمد
 استق�ل داخلی و خارجی افغانستان را اع�م  وتاريخی و مھمش را ايراد نمود

لت افغانستان برای م و تأمين برادری، برابری، عدالت و خدمتگزاری صادقانه
   شاه امان هللا در لباس سربازی  ھنگام اع�م                                                            )٧٤٣غبار،ص (.را وعده داد

  کابل  فبروی درميدان مرادخانی  ٢٤پادشاھی  در                                                                                                      

  )روز تاجگذاری شاه امان L(١٢٩٧ حوت ٩=  فبروری٢٨

امان هللا خان پيش  . خان، درآن روز در مسجد عيدگاه کابل تاج پوشی نمودهللا روز پر ارج ديگری است که شاه امان ا
                       : شوربازار، تاج سلطنت را برسراو بگذارد ،اظھارکرداز آنکه حضرت

  !اين تاج را بشرطی بسرمی گذارم که استق�ل کامل کشور را حاصل  کنم

وبرخی . از اين روز در افغانستان به عنوان روز تاج پوشی واع�م استق�ل افغانستان بار ھا تجليل بعمل آمده است
  .اين روز را با روز استق�ل کشور به اشتباه گرفته اند

شاه امان L در اين روز، مجلسی در .  پراھميت تاريخی برای افغانھا استنيز از روزھای اپريل١٣ روز

روز استق�ل افغانستان  درآن برگزار، و نظامی کشور دربارکابل، شامل دپلوماتان خارجی وبزرگان ومشران ملکی و
  : را با اين جم�ت اع�م کرد

  بعد از اين کشورما، . اد و مستقل اع�ن نمودم ًمن خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلی و خارجی کام� آز" 
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که در  مانند ساير دول و قدرتھای جھان، آزاد است و به ھيچ نيروی، به اندازه يک سر موی اجازه داده نمی شود
و اگر کسی به چنين امری اقدام نمايد، گردنش را با اين شمشير خواھم  امور داخلی و خارجی افغانستان مداخله نمايد

حترام اسفير انگليس با » ! آنچه گفتم فھميدی « : نموده پرسيد) نجف علی( و سپس رو بجانب سفير انگليس ».زد
  ]۶۵دبليو،ادمک، تاريخ روابط سياسی افغانستان، ترجمه زھما، ص[ ».بلی فھميدم« :و تعظيم جواب داد

 ، کدام تجليلی به سطح ملی بعمل اما از روزھای ديگری که داکتر لعلزاد به عنوان روز جشن استق�ل قطارکرده
 جوزا بنام روز فتح تل بدست جنرال نادرخان ،چندباری تجليل شده،اما ھيچگاه جانشين روز ٦نيامده ، ولی از روز

  . اسد نشده است٢٨

 که شاه امان L سند ١٩١٩ اگست ١٨ اسد مطابق ٢٨ روز:به جواب اين ياوه گويان موظف شده بايد گفت که
، ودرمسجد عيدگاه کابل نطق پرشوری  ايراد کرد و آن روز را، روز قرارداد صلح راولپندی را درکابل امضاء نمود

 ازشاه دراين روز . روز استق�ل افغانستان است تبريک گفت،  آنرا به مردم کشورکامل افغانستان ناميد واستق�ل 
چون  کشور راراگرفتن علم  به مکتب بفرستند و استق�ل فرزندان خويش را برای فتمنا نمود تا افغانستان مردم 
   اين نطق تاريخی شاه امان L غازی  در تمام جرايد وروزنامه ھای ھمان زمان . گرامی بدارند عزيز و چشم کمردم

    .نوی نيزثبت شده استکابل  به نشر رسيده  ودر آرشيف اسناد محرم ھند برتا

که در روز چھارشنبه  داکترعبدالرحمن زمانی ، متن بيانيۀ امير امان L خان را محقق دانشمند کشور جناب
از آرشيف اسناد محرمانۀ ھند برتانوى بدست آورده ترجمه ودر در مسجد عيدگاه کابل ايراد نموده ، ١٢٩٨ اسد ٢٨

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

  

   دربيانيۀ پادشاه افغانستان در مسجد جامع

   ارتباط با اع�م استق�ل پادشاھى افغانستان

 ) شمسى١٢٩٨ اسد ٢٨روز چھارشنبه،(

  

 !اى ملت مصمم من

   شايد بخاطر داشته باشيد که من در آغاز سلطنت خود تاج پادشاھى شما را بدليل استق�ل و آزادى خارجى وشما 

حاf ميخواھم بشما توضيح دھم که آزادى خارجى و داخلى، و تحت اسارت بودن چه . داخلى افغانستان بسر گذاشتم
د که يکى از قدرت ھاى بزرگ جھان دانسته شده، يک کشور وقتى از نظر خارجى و داخلى آزاد گفته ميشو. معنى دارد

بتواند، با ھر حکومت ديگرى در زمينه ھاى تجارتى و امور سياسى توافقنامه و معاھده منعقد نمايد، و بتواند با 
. برادران ھم مذھب و ھم نژاد خود وحدت نموده و به آنھا کمک کند، و تحت نفوذ ھيچ حکومت ديگرى در جھان نباشد

 .استق�ل کشور در ھمه امور و توانمندى اجراى ھر چيزيست که برايش مفيد باشدلذا اين 

تحت اسارت بودن آنست که يک کشور يکى از قدرتھاى جھان دانسته نشده، نتواند با ھر حکومت ديگرى در 
ھم نژاد خود کمک زمينه ھاى تجارتى و امور سياسى توافقنامه و معاھده منعقد نمايد، و نتواند به برادران ھم مذھب و 

ھرچند . نتواند با ھيچ کشور ديگر جھان، به غير از کشورى که تحت حمايتش قرار دارد، سروکارى داشته باشد. کند
  .چنين کشورى ممکن است از بيرون به آنھا دوست باشد، اما در واقعيت در ت�ش ريشه کن کردن آن ميباشد

 خود رسيدم، و امروز حکومت ھاى ترکيه، آلمان، برتانيه، من شکر خداوند را بجا مى آورم که امروز به ھدف
 .روسيه، اتريش و بخارا استق�ل کامل ما را به رسميت شناخته اند، و من اين ھمه مؤفقيت را به شما تبريک ميگويم
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 )!زنده باد شاه: تحسين و شادى حاضرين (

ليس و اتحاد جماھير شوروى باشند، و امروز نمايندگان دو حکومت، که عبارت از حکومت ھاى برجستۀ انگ
 .درينجا حضور دارند

 !اى ملت

اين تنھا از لطف خداوند، از برکت پيامبر . ھيچ کسى اين استق�ل و آزادى را به شما اعطا نکرده است
غيرت و احساس افتخار به شما جرئت داد تا بخاطر استق�ل خود . و شجاعت و مردانگى خود شماست)ص(بزرگ

خدا ناخواسته افغانستان ھيچ وقتى نخواسته . لذا شما به زور شمشير ھدف خود را حاصل نموديد. يريدشمشيربدست گ
  !».ونخواھد خواست تحت حمايت کسى بوده و از آن فرمان ببرد

 » ھر که آب از دم شمشير خورد نوشش باد «
تان را به رسميت شناخته اند درعين حال، به نمايندگى از ملتم از تمام قدرت ھاى بزرگى که استق�ل افغانس

. بعد ازين ما با کشورھاى روابط دوستانه خواھيم داشت که در امور تجارتى و سياسى با ما کمک کنند. تشکرميکنم
در وقت . درواقع کشورھاى ھمسايه بايد به دوستى ما فخر کنند، چون افغانستان يک کشور شجاع و نيرومند است

در قدم اول . راسخ بودم که در صورت ناکامى ازين بيشتر خواھان زنده ماندن نمي بودمتصميم تأمين استق�ل من آنقدر 
اگر ناکام مي شدم، باز ھم از تصميم خود . من زندگى ام را در مقابل دشمن براى حصول استق�ل شما فدا ميکردم

شما مردم از من پشتيبانى اگر . نگشته، خودم را مي کشتم، اما زندگى تحت حمايت کشور ديگرى را قبول نمي کردم
نمي کرديد، و با شجاعت کار خود را به پيش نمي برديد، من به مقصدم کامياب نمي شدم و بيش ازين زندگى را بر 

لذا شما به من زندگى نوى را داده ايد و من به شما برادران اطمينان مي دھم که من باز ھم به . خود حرام مي دانستم
 .ا خواھم کردخاطر شما زندگى خود را فد

تا امروز دروازه ھاى تعليم بر روى شما بسته بود، زيرا ھيچ مرد دانائى زندگى تحت حمايت ديگران را نمي 
اگرچه عمر من کمتر از شماست، اما به شما يک مشورۀ پدرانه مي دھم که براى خدا بايد براى آموزش علم  .پسندد

تيد، شما بايد از آنھا جدا شده، آنان را براى آموزش تعليم به شما بايد اطفال خود را به مکتب بفرس. ت�ش کنيد
کشورھاى خارجى بفرستيد، تا با کسب علم شايد بتوانند قابليت خدمت به کشور عزيز شما را پيدا نموده و نام شما را 

 .در تأريخ جھان زنده نگھدارند

نھا از طريق علم است که مي توان به  به خاطر وطن و به خاطر خدا در کسب علم ت�ش کنيد، زيرا ت!اى ملت
 »  . يک شخص بى علم نمي تواند خدا را بشناسد« .کاميابى ھاى دينى و دنيوى دست يافت

ًقب� من از ھمين منبر بسيار مقدس استق�ل افغانستان را اع�م نموده بودم و شکر خدا که امروز با نايل شدن به اين 

زنده باد شاه دلير و شجاع ما ، و پاينده باد استق�ل : ين و شادى حاضرين تحس(.ھدف مثل يک قھرمان فرود مى آيم

  :لينک ذيل ديده شودداکتر زمانی، اسناد محرمانۀ آرشيف ھند بريتانوى، قسمت چھارم افغان جرمن آن�ين،-[ )آمين. کشور
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انسانھای  بنابرين نبايد به ياوه گوئی ھای افرادی چون لعلزاد وھمفکرانش اھميت داد،حافظۀ تاريخ، مانند حاظۀ
 ١٢٩٨ اسد ٢٨روز . چيز را از روی منافع شخصی سبک وسنگين کندمتعصب وعقده ای کند وکور نيست که ھر

که اعليحضرت شاه امان L، ، زيرا در اين روز بودارج وگرامی است  پربسيار ، نزد افغانھا )م١٩١٩ اگست١٨( ش
ح  توشيطی محفلی در قصر زرنگارکابل ،)که حاکی از برسميت شاختن استق�ل کشور بود( پيمان صلح راولپندی را

افغانھا اين روز را سخت .  اجتماعی واقتصادی کشور رقم خورد-با توشيح آن فصل جديدی در تاريخ سياسی  کرد و
    . است خونھای ريخته شده پدران و نياکان شان اين روز ثمرۀ گرامی ميدارند، زيرا که
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