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 سؤال که:  دربارۀ اینی توضیح
 

 اسد روز واقعی استقالل افغانستان است؟ 28آیا 
 

ویبسایت بی  در 2017آگست  18مورخ  منتشرهمتن مقالۀ امروز  هب واصلخانم صالحه وامحترمه 

روز واقعی استقالل به حیث اسد  28 روزدر ان مقاله به نشر سپرد کرا دراین پورتال وزین بی سی 

 هاسد ب 28سالهاست که »: در آغاز آن مقاله آمده است رفته است، جنانکهزیر سؤال  افغانستان

ی زمانی این جشن در نهم حوت، ششم عنوان سالروز استقالل افغانستان از بریتانیا شناخته میشود، ول
هم هستند که هیچ یک از این روزها را . کسانی ن در هفته اول سنبله برگزار می شدس از آپجوزا و

را برای تاریخ  1298حمل  24سالروز واقعی استقالل کشور نمی دانند و روز سخنرانی امان هللا 

این سخنرانی  [غازی هللا شاه امان] ی برای برگزاری جشن استقالل افغانستان میدانند. اودرست تر
همه اختالف نظرها در تشریفات معمول وقت برای اعالم استقالل کامل کشور ایراد کرد. این  را با

مورد تاریخ دقیق استقالل افغانستان ناشی از تحوالتی است که از آغاز تالش های امان هللا برای 
هشگران به دالیلی مختلفی روزهای و پژویت آن روی داد. سیاستمداران حصول استقالل تا تثب

 «مختلفی را برای برگزاری جشن استقالل مناسب می دانند.

ز هموطنان صاحب نظر تقاضا نموده تا در ن مقاله اآبا نشر متن مکمل خانم واهب واصل محترمه 
 یراهایعات و افواهات افکار مردم ما را به بموضوع روشنی انداخته و نگذارند که با پخش همچو ش

آنجائیکه ایشان در و در مورد تاریخ این روز ایجاد و شک و تردید به خود راه دهند. از  بکشانند
 ا در زمینه ابراز میدارم:خواستار شده اند، با تشکر اینک نظر خود رنیز نظر مرا  ،جمله دیگران

هرکس و  ، بدستر "پخپل سر"همانطوریکه طی بیش از چهار دهه همه چیز در کشومتأسفانه 
های ین "خاکباداسترداد استقالل افغانستان در قبال اشده است، موضوع روز رسمی سپرده  هرخیال
مناسب حال تجلیل  اسد  را 28 مغشوش گردیده و هرکس به دلیلی یک روز دیگر غیر ازنیز " سیاسی

کسانی هستند که برطبق برداشتهای فکری و وابستگی ند. حتی استقالل کشور میدااز روز سالگرد 
ح می تعبیر های بدعت گونه را در مورد استقالل کشور مطر مختلفسیاسی به گروپهای  خودهای 

استرداد استقالل افغانستان »سه چارسال قبل ادعا کرد که:  جمله داکتر زمان ستانیزیسازند. از 
ست نداده و همیشه مستقل  و دارای افسانه ای بیش نسیت، زیرا افغانستان هیچوقت آزادی اش را از د

 جنگ سوم»همچنان او اداعا کرد که: «. شته استبوده و با کشورهای دیگر روابط داسیاست آزاد 
افغان و انگلیس بخاطر استرداد استقالل کشور بی معنی و غیرضروری بود و نتیجه اش فقط باز شدن 

 «.درافغانستان و قطع امداد پولی انگلیس به افغانستان انجامید سفارت شوروی

برابر این در  . خوشبختانهکند"  با این نوع ابراز نظر خواسته است تا "افتاب را با دو انگشت پنهاناو 
و دندان شکن بخصوص ازطرف کاندید اکادمیسین اعظم جواب قاطع  ادعای سخیف و بی پایه او 
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سه هفته قبل یکی از نویسندگان جوان دو همچنان . ارائه گردیدسیستانی و نیز اینجانب و تعداد دیگر 
استرداد روابط  جشن»تعبیر خود مصطفی عمرزی نیز جشن استقالل افغانستان را به  ن ـافغا

زیرا مستعمره نبودیم و استعمار انگلیس فقط باعث »و در بین قوسین نوشت: نام داد « خارجی
 «تعزیرات بر روابط بیرونی شده بود.

"یادداشت های نوشته ای را بنام امروز"انجمن حقوق دانان افغان در اروپا" همین زمان درعین 
" در این پورتال وزین به نشر سپرد که در یک قسمت آن ضروری به مناسبت روز استرداد استقالل

 افغانستان درطول تاریخ هیچگاه مستعمره نبوده و موقف تحت الحمایگی»مده است: آچنین 
)پروتکتورات( که از اثر معاهدات استعماری برافغانستان تحمیل گردیده بود، با اعالم استقالل و در 

امپراطوری بریتانیای  (عقد )پیمان صلح راولپندیگ استقالل، باجننتیجۀ جانثاری آزادیخواهان ملی در
 28ه مصادف به ک 1919آگست  19یر استقالل کامل سیاسی افغانستان را برسمیت شناخت که در کب

اسد میشود، توسط شاه امان هللا تائید و امضاء گردید و در بیانیه معروف که در همان روز این ناجی 
  «د عیدگاه ایراد کرد، این روز را به حیث روز استقالل اعالم نمود.و سمبول استقالل در مسج

اینکه افغانستان هیچگاه مستعمره نبوده است، باید گفت که این موضوع دقت بیشتر ایجاب درمورد 
چنانچه )دو فاکتو( دالیلی ذکر کرد، و اما ازنظر عملی ، شاید از نظر حقوقی )دو ژور( بتوان میکند

عمره را برای تماهیت یک مس افغانستان ،واضحاً دیده شد نزدهقرن در قوای انگلیسیتجاوز دوبار طی
و این واقعیت غیرقابل  نها بودآو امور داخلی و خارجی افغانستان عمالً در دست  داشتانگلیسها 

را بجای تجزیه، به حیث یک انکار است. اینکه نظر آنها در لندن تغییر یافت و خواستند که افغانستان 
 داخلی امور از مداخله در ونمایند تبدیل  ی "بفر ستیت" با یک حکومت مرکزی قویکشور حایل یعن

حتی  که نرا قاطعانه در دست خود داشته باشندآامور روابط خارجی  واما ،دوری جویندافغانستان 
نرا از مجرای انگلیس ها و به آبرای ارسال یک پیام تبریکی به دیگر کشور باید امیر افغانستان 

 .، معنی استقالل کامل را به هیچوجه افاده نمیکندموافقه آنها انجام دهد

خود راتحت الحمایه  ،الحمایگی وقتی مطرح میشود که یک کشور بخواهد برطبق یک توافقتحت 
اهد به روابط تحت الحمایگی پایان کشور دیگر قرار دهد و به همین ترتیب هروقت آن کشور بخو

گندمک دراثر فشار انگلیس بر امیر  همعاهدی اینکار بدون مشکل باز باشد. درحالیکه دهد، راه برا
معاهدات تحت الحمایگی  نامیرحبیب هللا خا و سپسمحمد یعقوب خان تحمیل شد و امیرعبدالرحمن خان

ً علن  د کردند، اما وقتی شاه امان هللارا تمدی ، اطالع دادپایان آنرا اعالم کرد و بطرف انگلیس رسماً  ا
طفره رفتند و تا سه  دادن جواباز پذیرفتند، درحالیکه انگلیسها  باید انگلیسها آنرا بدون مشکل می

ن نشدند، تا آنکه روی فشارهای اعم از نظامی و اما بیشتر سیاسی که با آسال دیگر حاضر به قبول 
به استقالل کامل شدند ناگزیر  محمد ولی خان به روسیه و کشورهای اروپائی آغاز گردید، اعزام وفد

 ند.کنکشور اعتراف 

 28یا آند: ه اکه پرسید بعد از این ذکر مختصر برمیگردم به سؤال محترمه خانم واهب واصلبهرحال 
 اسد روز واقعی استقالل افغانستان است؟

معین و حتی ساعت روز مثل روز تولد یک طفل نیست که در استقالل کامل کشوراسترداد روز 
غاز تا انجام یک زمان را آپروسه( است که از )بلکه استرداد استقالل کامل یک عملیه  صورت گیرد،

ً کوتابساین عملیه سالها بطول می انجامد و گاهی هم در مدت ندربر میگیرد. گاهی  تر عملی ه تا
مراحل میتوان ازاستقالل طلبی ( هوسعملیه )پر. درداردف به عوامل مختل گیمیشود که طول مدت بست
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و عملی برای نیل به  یآغاز اقدامات رسم، زیر قیدکشور  بیادآور شد: اعالم استقالل از جان مختلف
، آغاز مبارزات و قیامهای جانب مقابل ازبرسمیت شناختن استقالل کشور مطالبه  ازجملهآن هدف 
ز جمله آغاز مذاکرات با آن ال، راه اندازی اقدامات دپلماتیک در برابر کشور غاصب استقال مسلحانه
برسمیت شناختن استقالل  به مقصدمللی لمراجعه به سائر کشورها و موسسات بین ا نیزو کشور 

یدن این انبه ثمر رساین ترتیب به  .ن کشورهاآکشور و برقراری روابط تجارتی و دپلماتیک با 
کار ساده و به اصطالح "مفت" استقالل  حصولو  میگیردبردرلها را اقدامات در بعضی حاالت سا

 .را میکند قربانی های بیشماردادن و  گیرنمبارزات دام ایجاب نیست، بلکه 

شاه امان هللا به نیز این راه را برای حصول استقالل کامل خود از چنگ انگلیس پیمود. افغانستان 
من خود و کشور خود را از لحاظ جمیع »مجرد تاجپوشی استقالل افغانستان را اعالم کرد و گفت : 

و خارجی بصورت کلی آزاد، مستقل و غیروابسته اعالن میدارم و به هیچ قدرت خارجی  امور داخلی
اجازه داده نخواهد شد تایک سر مو به حقوق و امور داخلی و سیاست خارجی افغانستان مداخله کند و 

آنوقت خطاب به «. اگر کسی زمانی چنان تجاوز نماید، من حاضرم با این شمشیر گردنش را قطع کنم
)آدامک، لودویک : تاریخ روابط سیاسی « آنچه گفتم فهمیدی!:» ر انگلیس که حاضر مجلس بود، گفت سفی

 (. 28افغانستان از زمان امیر عبدالرحمن خان تا استقالل، مترجم: علی محمد زهما، چاپ جدید، صفحه 

نستان را سپس او عنوانی وایسرای هند نامه رسمی نوشت و تقاضای برسمیت شناختن استقالل افغا
از قبول این تقاضا طفره رفت. همان بود که  1919اپریل  15کرد، ولی وایسرا با ارسال نامه مورخ 

دو هفته بعد از این نامه، شاه اعالم جهاد کرد و همه بزرگان قومی و دینی را در تمام کشور مؤظف 
جنوبی( اعزام  به تدارکات اولی ساخت و به سرعت سه قوده را به سه سمت )قندهار، مشرقی و

در سه جبهه آغاز شد.  این جنگ که فقط در  1919می  4داشت و جنگ سوم افغان ـ انگلیس بتاریخ 

جبهه جنوبی به سرکردگی سپه ساالر محمد نادرخان در تل و وانه موفقیت داشت، آنهم بیشتر به دلیل 
ند و قوا را در جبهات مشرقی اینکه که انگلیسها تصمیم گرفته بودند تا قوای خود را از آنجا خارج کن

، سند «1919جنگ سوم افغان ـ انگلیس »و قندهار اعزام دارند )اسنادمحرمانه حکومت هند برتانوی 

دیده شود(، و اما در دو جبهه دیگر بنابر دالیلی قوای افغانی با ضعف مواجه   246و 252شماره 

پیشرفت بود، شاه امان هللا پیشنهاد گردید. باآنکه جنگ در طول سه هفته در جنوبی هنوز در حال 
ارائه کرد، قبول نمود و جنگ را متوقف ساخت  1919جوالی  13متارکه را که جانب انگلیس بتاریخ 

و بعد از آن تاریخ با استفاده از این دست آورد مهم نظامی، خواست تا داعیه استقالل افغانستان را از 
 طریق مذاکرات سیاسی دنبال کند.

آگست یک  18در راولپندی آغاز گردید و بتاریخ  1919جون  25مذاکرات بتاریخ اولین دور 

توافقنامه بین گرانت و علی احمد خان امضا شد. باوجودیکه مواد آن مورد تائید کامل دولت افغانستان 
امضای  توافقنامه  و موضوع به رسمیت شناختن استقالل کشور طی یک نامه جداگانه پس از نبود

به حیث ، ولی شاه امان هللا با استفاده از فرصت بطرف افغانی ارسال گردید که ماهیت ضعیف داشت
من نهایت »: لیس نوشتطی نامه رسمی به جارج پنجم پادشاه انگ 1919درسپتمبر یک اقدام تاکتیکی 

زیاد متشکرم که حکومت اعلیحضرت شما استقالل و آزادی و حریت افغانستان را شناخته و آنرا 
 «.قبول نموده اید

بااینکه این آواز از یک جانب بلند شده بود و انگلیس ها هنوز تصمیم شناخت را نگرفته بودند و راه 
شور در پیش بود، اما جانب افغان همان روز دشوار سیاسی در جهت قاطعیت بخشیدن استقالل ک
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آن فال خالی  با تمام( را 1919آگست  18شمسی ـ مطابق  1298اسد  28امضای معاهده راولپندی )

  .نموداعالم سرآغاز استقالل کشور نیک گرفت و

قدم بقدم دراز را راه  الل کامل کشوربرای استرداد استقافغانستان در فوق مختصراً بیان شد، طوریکه 
مجبور به شناخت سوم مذاکرات در کابل  ۀسه سال در دور ازبعد آنکه طرف انگلیس  ، تاپیمود

شخص هرطوالنی  این عملیه در جریان که درست نیستکار استقالل کامل افغا نستان گردید. لذا 
به حیث روز استقالل و برپا کردن جشن و سرور اعالم نماید. دلیلی  روز را بنا بر یک بزعم خود

 بهیک روز که نشانه ای سمبولیک استقالل کشور بشمار میرود، از وظیفۀ دولتی است که تعیین 
به  پیگیر و همه جانبهبسته و با تالش کمر همت این اقدام به  ،مردم خودو حمایت جانبازانه کمک 

ً آنرا به حیث  امان هللادراین حال آن روزی را که شاه  آن هدف عالی نایل آمده است. غازی رسما
روز استقالل تعیین کرده است، همان روز، روز واقعی استقالل  بوده و باید همه ساله جشن و 

این ارتباط میخواهم توجه را بیک سند تاریخی در  روز برپا گردد. در همانو افتخار ی آزاد رسرو
آگست( به حیث روز تجلیل رسمی استرداد استقالل کامل کشور  18اسد ) 28جلب کنم که به روز 

 ، از اینقرار:شاه غازی رسماً تعیین گردیده استرف آن ازط

عزیزالدین وکیلی فوفلزائی مستند نویس و واقعه نگار شهیر کشور در آخرین کتاب خود  استاد
"فرهنگ کابل باستان" عنوانی دارد: "امضای آخرین سند استرداد استقالل در کابل" که در ذیل آن 

 چنین می نگارد: 

برج اسد  18ه سردار علی احمد خان بارکزائی ناظر امور داخلیه و سر هملتن گرانت بتاریخ دوشنب»

 1919آگست  10هجری قمری موافق  1337ذیقعدة الحرام سنه  14هجری شمسی مطابق  1298سال 

و  26میالدی در راولپندی معاهدۀ استرداد استقالل افغانستان را امضاء کردند. بروزهای سه شنبه 

ر خارجیه( اسد سال مذکور بحث و مباحثه در قصر زرافشان )مقام مؤقت نظارت تمو 27چهارشنبه 

 بودن عمارتی اافشقصر زر]«.ان هللا شاه ادامه داشتمکابل بحضور سرقهرمان ملی افغانستان اعلیحضرت ا

و زمانی  اعمار شده بود فعلی در مقابل هوتل کابل و در جوار دافغانستان بانککه در زمان امیرحبب هللا خان سراج الملت 
دهه اخیر سلطنت در ضمن تخریب سینمای قدیمی کابل و طبوعات در جاگزین بود و در وزارت دربار و بعداً ریاست مستقل م

 کاظم[زار قرار داشت، نیز تخریب شد ـ  در حالت وزارت معارف و احداث پارک زرنگار این قصر که

چون مواد معاهده مطابق به شان و شرف افغانستان بطور »استاد فوفلزائی در ادامه می نویسد: 
اسد  28دلخواه تمام شد، اعلیحضرت امان هللا شاه آن سند مهم را در کابل در قصر زرافشان بتاریخ 

نگ یادگاری در الماری رم[ بقلم خود امضاء نمود. این قلم خود 1919آگست  18شمسی ] 1298ال س

دارالتحریر شاهی )ارگ دارالسلطنه کابل( حفظ گردید. اعلیحضرت غازی بعد از مراسم امضاء، 
"بعد ازین اگر امان هللا زنده باشد و یا مرده، حاضرین دربار سلطنت را مخاطب قرار داده گفت: 

شما ملت نجیب و غیور افغانستان این روز خجسته را همه ساله بنام عید ملی و خاطرۀ شریف 
)وکیلی، فوفلزائی: "فرهنگ کابل باستان، نشرات وزارت « استرداد استقالل کشور جشن بگیرید."

 (873ش، جلد دوم، صفحه 1387اطالعات و فرهنگ، چاپ اول 

در از آنوقت تا اخیر سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه باید عالوه کرد که مراسم جشن استقالل 
هفته اول ماه سنبله طی هفت روز رخصتی عمومی با مراسم خاص برگزار می شد. البته در طول 
چهل سال سلطنت تجلیل پرشکوه از این روز، بااین روحیه توأم بود که امتیاز و افتخار حصول 

ان هللا نسبت داده شود به سپه ساالر محمد نادرخان که بعداً به استقالل بیشتر از آنکه به شاه ام
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

تا همین سالها از سالگرد استقالل در  1352سرطان  26بعد از کودتای  سلطنت رسید، داده می شد.

  آگست( فقط برای یک روز تجلیل رسمی بعمل می آید. 18اسد ) 28همان روز 

 )پایان(
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