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 ۲۰۱۷ اگست ۲۰                             نیزما عبدالرحمنتراکد
 

 ل افغانستانالاستق یواقع اسد روز   ماه  ۲۸  ۀربارد
 (صاحب سید عبدهللا کاظمبه تائید نوشته جناب داکتر )

 

  ۲۸آیا  که ستتلال این ٔەتوضتتیقج دربار »اخیر دانشتتمنو و مق گ ارامج جناد داکتر ستتیو  کوظ کاحت تقت  نوان  ۀ نوشتتت

 روشن ساخته است . بخوبج روز واقعج است الل افغانستان  را  موضوع  «غانستان است؟اف اللاسو روز واقعج است 

کامل کشتتور راه دراز را قوب ب وب  پیمود، تا آنکه الل افغانستتتان براا استتترداد استتت »داکتر صتتا ک کاحت  نوشتتته انو که 

کامل افغا نستان اردیو. لذا کار الل است  شناخت به مجکور کابل در مذاکرات سوب ٔەطرف انگلیس بعو از سه سال در دور

و برپا  اللهرشخص بز ت خود یک روز را بنا بر دلیلج به  یث روز است  النجدرست نیست که در جریان این  ملیه طو

 دولتج    ۀ مار میرود، از وحیفکشور بش است اللتعیین یک روز که نشانه اا سمکولیک  .ب نمایوالکردن جشن و سرور ا 

ش پیگیر و همه جانکه به آن هوف الکمک و  مایت جانکازانه مردب خود، به این اقواب کمر همت بستتتتته و با ت به که استتتتت

شاه امان  ست. دراین  ال آن روزا را که  ست اللغازا رسماً آنرا به  یث روز  ظ الج نایل آموه ا ست،  ا تعیین کرده ا

 .«..بوده  است اللز واقعج همان روز، رو

استتتاد واقعه نگار شتتریر کشتتور، مر وب از  « فرهنگ کابل باستتتان»به ن ل از کتاد در این ارتکاط داکتر صتتا ک کاحت 

سو که  زیزالوین وکیلج فوفلزائج سو ) ۲۸به روز ا لیقضرت غازا  ، مینوی ست امضاا آخرین ااست(  ۱۸ا بعو از مرا

زنوه باشو و یا ظ  بعو ازین اار امان»ل،  اضرین دربار سلطنت را مخاطک قرار داده افت سنو استرداد است الل در کاب

استتترداد استتت الل  شتتری  ٔەمرده، شتتما ملت نجیک و غیور افغانستتتان این روز خجستتته را همه ستتاله بناب  یو ملج و خاطر

 .«کشور جشن بگیریو

قستتتمت ررارب  بریتانوى، هنو آرشتتتی     ۀ ستتتناد مقرمانا»ر داکتر صتتتا ک کاحت،  ین موضتتتوع د    ۀ به تائیو از نوشتتتت

من ررار سال قکل دریکج از م االتت  .   شوه استذکر نیز  « سیلگنا و مربوط به جنگ سوب افغان ها۱۹۱۹ لاسمکاتکات 

درین رابطه معلوماتج مختصرا « اسناد آرشی  هنو برتانوىالبالا  از:  افغانستان اللسکت سالگرد استرداد است بمنا»

مقفلى پس از براشتتتتن هیصت صتتتلن افغانى به مناستتتکت استتتترداد ااستتتت(  ۱۹استتتو ) ۲۸به روز  ارائه و نوشتتتته بودب که 

کنونى دایر  واقع بوستتتان ستتراى پارن زرنگار (خارجه ستتابگ وزارت امور) قصتتر زرنگار الرافغانستتتان در تاالل استتت 

شوه بود. شاغاسى  لى ا مو خان، رئیس هیصت افغانى در مذاکرات صلن راولپنوى، در این مراست مورد انت اد شویو قرار 

خان مورد سرزنش و  تاد قرار ارفته از م امش  ظبه خاطر خودسرا اش مقکوب اردیوه از طرف شاه امان  و ارفت

                                                  .ستتتتتتتتتتکتتتتکتتتتووش و تتتتتوقتتتتیتتتت  شتتتتتتتتتتو
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 جشن» هكشور درین مقفل از مردب خواست تا ازین روز به مثاب اللخان بعو از امضاى سنو استرداد است ا ظ غازى امان

آورد، به  یث روز بوستت استت الل ستیاستج را   استو، روزى که افغانستتان رستماً   ۲۸استت کال نماینو. بوین وستیله « ملج 

 .فغانستان شناخته شوالل  رسمى استرداد است 

در مسجو را  ۀ   (  بیانی ۱۹۱۹آاست   ۱۹ مطابگ با)شمسى ۱۲۹۸سال اسو  ۲۸ن روز )ادر هم خان غازىظ شاه امان 

 ۀ   ر آرشتتی  استتناد مقرماندراپور استتتخکاراتج انگلیس ها  ۀ   ضتتمیم انگلیستتج آن هت متن کرد که جامع  یوااه کابل ایراد 

 یککار دیگر توسط    هبیانیاین  متن مکملکه قابل یادآوریست  .ستا موجود است، براموه مقرمیت از  ال که برتانوى هنو

 اللب استتت الاستتو، روز ا  ۸۲»جناد ستتیستتتانج صتتا ک در مضتتمون ستته روز قکل شتتان تقت  نوان     هدانشتتمنو ارانمای

 .  تسا هشو بنشر سپرده   «افغانستان توسط شاه امان غازا

 

  يا تالش ديگری برای جعل و تحريف آشکار اسناد و رويداد های تاريخیشاخدار دروغ 

، ستتتنیواقعج استتت الل افغانستتتان   استتو روز ۲۸استتنادا که ویکستتایت بج بج ستتج براا دکوت اد ایش که اویا  ۀ   از جمل

در نرت  ندر زمان امان ظ جشتت»در شتترا این  کس اد ا شتتوه استتت که  امان افغان استتت . ۀ  جریو کس  بنشتتر ستتپرده، 

تاریخج واد هاا یو روو جعل و تقری  آشتتتکار استتتناد  نادرستتتت بوده  این اد ا کامال .« وت در پغمان برازار میشتتتو

نرت ماه  وت  غازا امان ظ خان به تاریخ  مراستت رستمج دستتاربنوا یا تاجپوشتج، گدلم و برویت استناد متعودمیکاشتو.  

روز نرت  وت( یا ») هکخوانوه میشتتتتود به وضتتتتا ت  زین قوف در مستتتتجو جامع  یوااه انجاب یافته بود. در  کس  ۱۲۹۸

    .لال تسا نشج هن ،دراد طاکترا سولج و جنیشن تخت ای اونبراتسد درگلاس اب «" یو جلوس بااست الل ا لیقضرت غازا"

بی سی جریدٔه امان افغان از سالگرد تخت  مضمون بیفوق برخالف ادعای 
 نشینی یا دستار بندی غازی امان هللا خان صحبت میکند، نی از جشن استقالل
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 ،افغانستتتانالل مقصتتل استتت  خان ظ بر غازا امان  ریخا لاستت ونر ۀ یاپ جب و هتخیستتا باجل تالم  هب راا  تلق نیا رظنب

 ۀ مادا هکلب هدوکن ریخا ۀ هد رارر ااه "ارستتت لپخ" زا جشتتتان "جستتتایستتت ااهداب ناخ" هب دووقم ارنت ،دوشتتت هوید تقوب

 ات و زاغآ ناخ ردان ومقم رادرستتتت تنطلستتتت نارود زا هک تستتتتیا  جخیرات گیا    خستتتتم و اه تیعقاو  یرقت ااه شالت

 ریجا اامنالم کی بو ل  ،خیرات داتستتتا و رتکاد کی تلق زا هر ،تالم  همه نیا فوه .دراد همادا  لتخم عاونا هب زورما

 ازاغ زا اریا با تنا رگم تسین ازیر  اوناتیرب تاغیلکت شخپ جنپمک  تارشن ای و  ،ونکیم لوق ل ن او زا هک اه هناگیب

     .دوب شروشک رد ج امتجا هافر و ادابآ ،ادازآ شیوزرآ هناگی هک ناخ ظ ناما

 

 (نایاپ)
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