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 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جم ل ت بدوش نویسندٔە مطلب میباشد 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته ښت تاسونپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

 
 ۲۰۲۲ جنوری ۱۴                                داکتر عبدالرحمن زمان  

 

   ؟ بنام روز سالگرد استقالل افغانستان جشن ميگرفت   را جوزا    ٦روز    را نادرشاه  چ 

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان( 

 

رشزهبزرگهشهنقطههيکههشهههمندمهافغانستتت ا ههیغنشرهم هشهههیستتتنب   ه،ههعزتهههرشزهههه،استتت ماههههههه(۲۸بيستتت هشه )تتت ه ه

شهبنخرردارهشترن ههههیازهنعم هآزاد رشزهمندمهماهترانست   هنيدرهاههنايشترد،هزههیک)تررهمسسترمهمهخيدرهتارههیعطف

 .آزادهشهمس قلهعنضهان امهک   ههیک)رر اههنيبههدر

بههم استت هاست ندادهاست ق  همسف یهههه، جنیهشتمستیه۱۲۹۸است هه۲۸بههرشزههههه،غانیصت  هافهئ يپسهازهبنگ)ت نه 

شتت ههبرد.هههنيداهره ستتابوهشزارتهامررهخار(ه(هشاربهبرستت ا هستتنایهپاراهزرن ارههافغانستت ا هدرهتا رهر تتنهزرن ا

رشزهبهههنيمندمهخراستت هتاهازهازههمسفلهنيغازیهاما هاهللهخا هبع هازهامضتتایهستت  هاستت ندادهاستت قا  هک)تتررهدر

راههههیاستت ،هرشزیهکههافغانستت ا هرستتماقههاستت ق  هستتياستتههه۲۸ه هيشستتهههنيب شه.هه  ي«هاستت قتا هنمایمثابهه»()تتنهم ه

 .رشزهرسمیهاس ندادهاس ق  ههفغانس ا هش اخ ههش هثيب س هآشرد،هبههح

ارتتاطهبههنقلهازهک امه»فن  گهکابلهباستت ا «ههازهشارعههن ارههههنيکاظمهدرهاستتي هعت اهللهاک ندههمیدان)تتم  هگنا

ه۱۸است ه هه۲۸بههرشزههههیغازهسضتنتيمي ريست هکهههاع ههه،یفرف زائهههی هيشکهنيزال ياست ادهعزهشتيينهک)ترر،همنحرم

رنارهههاطبدربارهست ط  هراهم ههنيست  هاست ندادهاست ق  هدرهکابل،هحا تنهنيآخنهیاگست (هبع هازهمناستمهامضتا

رشزهخجستت ههراههنيافغانستت ا هاههرريشهغهبيمنده،هشتتماهم  هنجهاياگنهاما هاهللهزن ههباشتت هشهههنيبع هازدادههگف ه»

 ۀ  دربار   ح یتوض       »،  داکتر کاظم  )«.هه ينياستت ندادهاستت ق  هک)تترره()تتنهب هفيشتتنۀهشهخاطنههیم هه ي مههستتالههب امهع

 . (افغان جرمن آنالين - استقالل افغانستان است؟ اسد روز واقیع 28 ا یآ :سؤال که نیا

ه ههبجایهه،ب ش هک امهاستتتااهتاري یهشهتر(يههم طقی،هاي کههچناهستتتسههستتتا رهنادرهخا هبع هازهرستتتي  هبههر رته

ت تادفیهنترد.هدرينه(اهازههب امهرشزهستال ندهاست ق  هافغانست ا ه()تنهمي نف راههه(هه(رزا۶است هرشزهشت)ه هه(۲۸

ينهازهميک مهکههافغانست ا هههصتنادي نیهراهتق يمهع رم  ا هتاريخهمعههچ  هست  ه ب یهاست ادهآرشتيفهان  ست ا هه

 .هاهللهخا هپندههبنمي اردغازیهاما ههه،شهمسس )ههازهشلي عم هسسههسا رهعموهدشم یههآ هرازههشهه

مرتنهستتنح هافغانستت ا هراهعتررهکندهشهدرههۀذريعههه۱۹۲۹میههه۲٣مطابوهباهه۱٣٠۸(رزایههه۲غازیهاما هاهللهخا هبنشزه

ههۀهستنح یهچمنهخردهراهبههستنح هدارهان  يسهمعنفیهنمرد،هستنح هدارهب فاص ههمر راهراهبههنماي  هۀمقابلهتيانه

ت  نافهمستتت قيمهشهاشتتت هعا(لهب امهنائبهههه ا گررننه( نا هب رچستتتهههۀگررننه( نا هب رچستتت ا هاط اهداد.ههنماي  

 ههشت ههبرد ه مينهحا هختنهرستي هبههشتيم ههم ابنههکند.ههدرينهت  نامهنرشته  Lord Irwin   الست ط هه ردهاينشين

(ههبهه منا یهستندارهع اي هاهللهخا ،هم کهه۱۹۲۹میههه۲٣کههشتاههستابوهافغانست ا هستاع هيکهبع هازهظينهامنشزه ه
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

 خکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو م، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ستياستیهکههترستظهنياميا هههۀمرتنهبههچمنهرستي ههاست .ههبههآنياهدرهب   هههۀشتا هذريعهههۀخانرادهنثنياهشهاعضتایهدي 

اره  ش مس ها  و مرر   )دوس هه هه.ههاست .ههآم  هآنياهب ش هاط اهرت یهبردههاست گررکههحفاظ همي)ترد،ه(ادادههشت 

L/P&S/20/B289)  از کوئته( ۱۹۲۹ه یم ما  ۲۳مؤرخ  ۱۰۳۳را  شماره تلگ)و . 

ان  ستتتت تا هشتتتتينتهزيتادهههۀاينشينهکتههبعت ه تاهب تامه رده ي فيتکهدرهزمتا ه( تگهدشمه(يتانیهبسيتثهشزينهختار(تههه رد

راهبعي ههداشت ،هبع هازهخران  هاينهههنائبهالست ط هحستااههۀحاصتلهکند،هشهازهم تهستههستا هبههاي طنفهاينهشظيف

شتنهاشهخ  هشت يم«هشهبع هههزرآنناهداشت ،هبیهاخ يارهفنيادهک)تي ه»ب خنه...اختنهکههمع رمهمي)ت هبي تتنانههان يا

بتههيتاشرهخردهديک تههکنده اک ر هازه يسهرستتتتمهرعتايت هبتاشهدريههن)تتتترد...نتههبسيتثهيتکهپتادشتتتتاه...ب کتههبسيتثهيتکه

س     ها  )دوس     هه   .پ ا   ه(هليکنهبهه يسهصتررتهاي جاهمان ههنمي ران ،هباي ه نچههزشدتنهخااه   هراهتناهنماي 

 . (۱۹۲۹ه یم ما  ۲۷تا  ۲۳از  ۱۷۵۲و ، ۱۷۳۴،۱۰۳۴ ،۱۷۳۳، ۱۷۳۱شماره های را  تلگاره شمو مرر  

ر هک)تتي هتاهحکرم ه   هبع هازهم)تتررههباهل   هرا(بهبههطنزهاع  هاينهختنهت تتميمهب يندهشهفقظهصتتت ههطههم تی

بردهکتههمندمهدنيتاهازهطنيوه(نايت هشهآسانسه تایهختنهرستتتتانیهازهختار هههه۱٣٠۸(رزایهههه۶مطتابوهبتاهههه۱۹۲۹میهههه۲٧رشزهه

 هت تادفیهنتردههباشت هکههشتاي»ههيارشت ستي هراستمهههۀشت  هاما هاهللهخا هازهافغانست ا ههاط اهحاصتلهکندن .ههبههگف 

(رزاهيع یهرشزهاع  هخنش هامتا هاهللهختا هراهازهافغتانستتتت تا هبت ش هکت امهاستتتتااهتتاري یهشهتر(يتهههه۶نتادرختا هرشزهه

 .«م طقیهب امهرشزهسال ندهاس ق  هافغانس ا ه()نهمي نف 

مس تتتلهاستتت ق  هه،اما هاهللههخا هیچ  هستتتا هاخينهبنهغازههۀپايههیب ينهاينهر مههاگنهبههحم تهلجامهگستتتي  ههشهبهه

چيارهبي)هازهههی اه”یازه خسلهستتنههیناشتتهه”یستتياستتههیافغانستت ا ،هب ر هدي ههشتترد،هت ياهمس شدهبهه خااهباد ا

هايستتت هکههازهدشرا هستتت ط  هههیتسنيفهشارعي ه اهشهمستتتخههحقايوهتاري ههیت شه اههۀاخينهنتردههب کههادامههۀد 

هآغازهشهتاهامنشزهبههانرااهم   فهادامههدارد.ه  فهاينه مههحم ت،هچههازهر مهيکهداک نهشهاس ادهتاريخهشاهههنادر

مفت ههههستتتتندارا ههبتازمتانت گتا ههنقتلهرر هميک ت ،هههههیا(ينهبي تانتهه تاهکتههازهشههی،هح قرمهيتکهم نمتال ت  ه  ۀتع يمهيتاف ته

پ )هتت يغاتههههیکمس شهياهن)تتتتناتههازهدستتتت هدادههبردن ،ههدرهرسيمهامانیههشتتتتانناههمستتتت منیهخرریهکهه(ينهه ایه

شههیآباده،یاما هاهللهخا هکههي انههآرزشي)هآزادهیازهغازههیگينهقامنيستت هم نهان هیچيز بیهبیهستتی(هههیبني انره

 درهک)ررشهبرد.ههیرفاهها( ماع

 بعامن
ش،ه(  ه1387شزارتهاط عاتهشهفن  گ،هچاپهاش ه ه"فن  گهکابلهباس ا ،هن)ناتهیفرف زائهه،ی يشک −

اس قاللهههیاس هرشزهشارعهه28هايسؤا هکه هآهنياههۀدربارههیسي»تر ههۀ،هبههنقلهازهمقاله873دشم،هصفسهه

 .هافغا ه(نمنهآن ينه-افغانس ا هاس ؟هترسظهداک نهکاظمه

 .ازهکرئ هه۱۹۲۹هیماههمهه۲٣مؤرخهه۱٠٣٣(هشه ت  نامهشمارههL/P&S/20/B289شهمسنمهشمارهههیدشسيههسياس −

شمارهههیت  نامه اهL/P&S/10/1301هشهمسنمهشمارهههیدشسيههسياسآرشيفهان  س ا ،ههۀاس ادهمسنمانه −

 ه(.۱۹۲۹هیماههمهه۲٧تاهه۲٣ازهه۱٧۵۲،هشه۱٧٣۴،۱٠٣۴،ه۱٧٣٣،ه۱٧٣۱

ه پايا (
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