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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت بدوش

 ۲۰اگست ۲۰۱۷

داکترعبدالرحمن زمانی

دربارۀ  ۲۸ماه اسد روز واقعی استقالل افغانستان
(به تائید نوشته جناب داکتر صاحب سید عبدهللا کاظم)
نوشتتتۀ اخیر دانشتتمنو و مق گ ارامج جناد داکتر ستتیو کوظ کاحت تقت نوان « توضتتیقج دربارۀ این ستتلال که آیا ۲۸
اسو روز واقعج است الل افغانستان است؟» موضوع روز واقعج است الل افغانستان را بخوبج روشن ساخته است .
داکتر صتتا ک کاحت نوشتتته انو که «افغانستتتان براا استتترداد استتت الل کامل کشتتور راه دراز را قوب ب وب پیمود ،تا آنکه
طرف انگلیس بعو از سه سال در دورۀ سوب مذاکرات در کابل مجکور به شناخت است الل کامل افغا نستان اردیو .لذا کار
درست نیست که در جریان این ملیه طوالنج هرشخص بز ت خود یک روز را بنا بر دلیلج به یث روز است الل و برپا
کردن جشن و سرور ا الب نمایو .تعیین یک روز که نشانه اا سمکولیک است الل کشور بشمار میرود ،از وحیفۀ دولتج
استتتتت که به کمک و مایت جانکازانه مردب خود ،به این اقواب کمر همت بستتتتته و با تالش پیگیر و همه جانکه به آن هوف
الج نایل آموه ا ست .دراین ال آن روزا را که شاه امان ظ غازا ر سما ً آنرا به یث روز ا ست الل تعیین کرده ا ست،
همان روز ،روز واقعج است الل بوده .»..
داکتر صتتا ک کاحت در این ارتکاط به ن ل از کتاد «فرهنگ کابل باستتتان» از واقعه نگار شتتریر کشتتور ،مر وب استتتاد
زیزالوین وکیلج فوفلزائج ،مینوی سو که ا لیق ضرت غازا به روز  ۲۸ا سو ( ۱۸اا ست) بعو از مرا ست ام ضاا آخرین
سنو استرداد است الل در کابل ،اضرین دربار سلطنت را مخاطک قرار داده افت «بعو ازین اار امان ظ زنوه باشو و یا
مرده ،شتتما ملت نجیک و غیور افغانستتتان این روز خجستتته را همه ستتاله بناب یو ملج و خاطرۀ شتتری استتترداد استتت الل
کشور جشن بگیریو».
به تائیو از نوشتتتتۀ داکتر صتتتا ک کاحت ،ین موضتتتوع در «استتتناد مقرمانۀ آرشتتتی هنو بریتانوى ،قستتتمت ررارب
مکاتکات سال ۱۹۱۹مربوط به جنگ سوب افغان ها و انگلیس» نیز ذکر شوه است  .من ررار سال قکل دریکج از م االتت
«بمنا سکت سالگرد استرداد است الل افغانستان  :از البالا اسناد آرشی هنو برتانوى» درین رابطه معلوماتج مختصرا
ارائه و نوشتتتته بودب که به روز  ۲۸استتتو ( ۱۹ااستتتت) مقفلى پس از براشتتتتن هیصت صتتتلن افغانى به مناستتتکت استتتترداد
استتت الل افغانستتتان در تاالر قصتتر زرنگار (ستتابگ وزارت امور خارجه) واقع بوستتتان ستتراى پارن زرنگار کنونى دایر
شوه بود .شاغاسى لى ا مو خان ،رئیس هیصت افغانى در مذاکرات صلن راولپنوى ،در این مراست مورد انت اد شویو قرار
ارفت و به خاطر خودسرا اش مقکوب اردیوه از طرف شاه امان ظ خان مورد سرزنش و تاد قرار ارفته از م امش
ستتتتتتتتتتکتتتتکتتتتووش و تتتتتوقتتتتیتتتت شتتتتتتتتتتو.
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غازى امان ظ خان بعو از امضاى سنو استرداد است االل كشور درین مقفل از مردب خواست تا ازین روز به مثابه «جشن
ملج » استت کال نماینو .بوین وستیله  ۲۸استو ،روزى که افغانستتان رستما ً استت الل ستیاستج را بوستت آورد ،به یث روز
رسمى استرداد است الل فغانستان شناخته شو.
شاه امان ظ خان غازى در همان روز ( ۲۸اسو سال ۱۲۹۸شمسى (مطابگ با  ۱۹آاست  ) ۱۹۱۹بیانیۀ را در مسجو
جامع یوااه کابل ایراد کرد که متن انگلیستتج آن هت ضتتمیمۀ راپور استتتخکاراتج انگلیس ها در آرشتتی استتناد مقرمانۀ
هنو برتانوى که ال از مقرمیت براموه است ،موجود است .قابل یادآوریست که متن مکمل این بیانیه یککار دیگر توسط
دانشتتمنو ارانمایه جناد ستتیستتتانج صتتا ک در مضتتمون ستته روز قکل شتتان تقت نوان « ۲۸استتو ،روز ا الب استتت الل
افغانستان توسط شاه امان غازا» بنشر سپرده شوه است .
دروغ شاخدار يا تالش ديگری برای جعل و تحريف آشکار اسناد و رويداد های تاريخی
از جملۀ استتنادا که ویکستتایت بج بج ستتج براا دکوت اد ایش که اویا  ۲۸استتو روز واقعج استتت الل افغانستتتان نیستتت،
بنشتتر ستتپرده ،کس جریوۀ امان افغان استتت  .در شتترا این کس اد ا شتتوه استتت که «در زمان امان ظ جشتن در نرت
وت در پغمان برازار میشتتتو» .این اد ا کامال نادرستتتت بوده و جعل و تقری آشتتتکار استتتناد و رویواد هاا تاریخج
میکاشتو .برویت استناد متعود و ملدگ ،مراستت رستمج دستتاربنوا یا تاجپوشتج غازا امان ظ خان به تاریخ نرت ماه وت
 ۱۲۹۸در مستتتتجو جامع یوااه انجاب یافته بود .در کس فوق نیز به وضتتتتا ت خوانوه میشتتتتود که «(روز نرت وت) یا
" یو جلوس بااست الل ا لیقضرت غازا"» با سالگرد دستاربنوا یا تخت نشینج و جلوس ارتکاط دارد ،نه جشن است الل.

برخالف ادعای فوق مضمون بی بی سی جرید ٔه امان افغان از سالگرد تخت
نشینی یا دستار بندی غازی امان هللا خان صحبت میکند ،نی از جشن استقالل
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بنظر این قلت اار به مالت لجاب اس تیخته و بج پایۀ رنو س تال اخیر بر غازا امان ظ خان مقصتتل استتت الل افغانستتتان،
بوقت دیوه شتتتود ،تنرا مقوود به "خان بادهاا ستتتیاستتتج" ناشتتتج از "خپل ستتترا" هاا ررار دهۀ اخیر نکوده بلکه ادامۀ
تالش هاا تقری واقعیت ها و مستتتتخ ایگ تاریخج ایستتتتت که از دوران ستتتتلطنت ستتتتردار مقمو نادر خان آغاز و تا
امروز به انواع مختل ادامه دارد .هوف این همه مالت ،ره از قلت یک داکتر و استتتتاد تاریخ ،ل وب یک مالنماا اجیر
بیگانه ها که از وا ن ل قول میکنو ،و یا نشرات کمپنج پخش تکلیغات بریتانوا ریزا نیست مگر انت اب ایرا از غازا
امان ظ خان که یگانه آرزویش آزادا ،آبادا و رفاه اجتما ج در کشورش بود.
(پایان)
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