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نویسندە مطلب میباشد
مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جملت بدوش

ر
داکت عبدالرحمن زمان

۱۴جنوری ۲۰۲۲

چرا نادرشاه روز  ٦جوزا را بنام روز سالگرد استقالل افغانستان جشن ميگرفت؟
(از البالی اسناد آرشيف انگلستان)
بيست ت هشه (ت ت ه ه)۲۸هههماههاست ت ،هرشزههعزته،ههستتتنب

یههشغنشرهم هیهمندمهافغانست ت ا هشهيکهرشزهبزرگهشهنقطهه

عطفیهدرهتاريخهک(تررهمسسترمهمیهشترد،هزيناهدرهاينهرشزهمندمهماهترانست
دره هبينهک(رر ایهآزادهشهمس قلهعنضهان امهک

ازهنعم هآزادیهبنخرردارهشترن هشه

ه.

پسهازهبنگ(ت نه يئ هصت هافغانی،ههبههرشزه۲۸هاست ه۱۲۹۸ه جنیهشتمستی،همسف یهبههم استت هاست ندادهاست ق

ه

افغانس ت ا هدرهتا رهر تتنهزرن اره ستتابوهشزارتهامررهخار)ه)هشاربهبرس ت ا هستتنایهپاراهزرن ارههداينهش ت ههبرد.ه
غازیهاما هاهللهخا هبع هازهامضتتایهستت هاستت ندادهاستت قا

هک(تتررهدرينهمسفلهازهمندمهخراستت هتاهازينهرشزهبهه

مثابهه«)(تتنهم هی»هاس ت قتا هنماي .هشهب ينهشس هتي هه۲۸ههاس ت ،هرشزیهکههافغانس ت ا هرستتماقههاس ت ق
ب س هآشرد،هبههحيثهرشزهرسمیهاس ندادهاس ق

هستتياس هتیهراهه

ههفغانس ا هش اخ ههش .

دان(تتم هگنامیهداک نستتي هعت اهللهکاظمهدرهاينهارتتاطهبههنقلهازهک امه«فن گهکابلهباستت ا »ههازهشارعههن اره
شتيينهک(ترر،همنحرمهاست ادهعزيزال ينهشکي هیهفرف زا هئی،همي ريست هکهههاع هيسضتنتهغازیههبههرشزه۲۸هاست ه ه۱۸ه
اگست )هبع هازهمناستمهامضتایهآخنينهست هاست ندادهاست ق

هدرهکابل،هحا تنينهدربارهست ط

هراهم اطبهرناره

دادههگف ه«بع هازينهاگنهاما هاهللهزن ههباش ت هشهياهمنده،هشتتماهم هنجيبهشهغيررهافغانس ت ا هاينهرشزهخجس ت ههراه
مههستتالههب امهعي هم هیهشهخاطنۀهشتتنيفهاست ندادهاست ق هک(تترره)(تتنهب يني ».ه( ر
داکت کاظم « ،توض یح دربارۀ
این سؤال که :آیا  28اسد روز واقیع استقالل افغانستان است؟  -افغان جرمن آنالين).
اي کههچناهستتتسههستتتا رهنادرهخا هبع هازهرستتتي

هبههر رته،هب ش هک امهاستتتااهتاري یهشهتر)يههم طقی،هبجایه هه

)۲۸هاست هرشزهشت(ه ه)۶هه)رزاهراهب امهرشزهستال ندهاست ق

هافغانست ا ه)(تنهمي نف هت تادفیهنترد.هدرينه)اهازه

ب یهاست ادهآرشتيفهان ست ا ههچ هست هدي نیهراهتق يمهع رم ا هتاريخهم هعاصتنهافغانست ا هميک مهکهههازينه
رازههشهعموهدشم یههآ ههسسههسا رهازهشلي عم هشهمسس (،ههغازیهاما هاهللهخا هپندههبنمي ارد.ه
غازیهاما هاهللهخا هبنشزه۲ه)رزایه۱٣٠۸همطابوهباه۲٣همیه۱۹۲۹هذري هعۀهمرتنهستتنح هافغانستت ا هراهعتررهکندهشهدره
مقابلهتيا هنۀهستنح یهچمنهخردهراهبههستنح هدارهان يسهمعنفیهنمرد،هستنح هدارهب فاص ههمر راهراهبههنماي ۀهه
گررننه) نا هب رچست ت ا هاط اهداد.ههنماي ۀهگررننه) نا هب رچست هت ا ههت نافهمست ت قيمهشهاشت ت هعا)لهب امهنائبه
الست ط هه ردهاينشين  Lord Irwinبههشتيم ههم ابنههکند.ههدرينهت نامهنرشهت ههشت ههبرد ه مينهحا هختنهرستي ه
کههشتاههستابوهافغانست ا هستاع هيکهبع هازهظينهامنشزه ه۲٣همیه)۱۹۲۹ههبهه منا یهستندارهع اي هاهللهخا ،هم کهه

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ثنياهشهاعضتایهدي نهخانرادۀهشتا هذري هعۀهمرتنهبههچمنهرستي ههاست .ههبههآنياهدرهب
گررکههحفاظ همي(ترد،ه)ادادههشت ههاست .ههآم

هۀهستياستیهکههترستظهنياميا ه

هآنياهب ش هاط اهرت یهبردههاست .ه(دوس هه س ها

و مرر ش ماره

 )L/P&S/20/B289و (تلگرا شماره  ۱۰۳۳مؤرخ  ۲۳ماه یم  ۱۹۲۹از کوئته).

ردهاينشينهکتههبعت ه تاهب تامه رده ي فيتکهدرهزمتا ه) تگهدشمه)يتانیهبسيتثهشزينهختار)هتۀهان ستتت تا هشتتتتينتهزيتاده
حاصتلهکند،هشهازهم تهستههستا هبههاي طنفهاينهشظيفۀهحستااهنائبهالست ط ههراهبعي ههداشت ،هبع هازهخران
ختنهکههمع رمهمي(ت هبي تتنانههان يارآنناهداشت ،هبیهاخ يارهفنيادهک(تي ه«ب خنه...ازهشتنهاشهخ

هاينه

هشت يم»هشهبع ه

بتههيتاشرهخردهديک تههکنده اک ر هازه يسهرستتتتمهرعتايت هبتاشهدريههن(تتتترد...نتههبسيتثهيتکهپتادشتتتتاه...ب کتههبسيتثهيتکه
ه)هليکنهبهه يسهصتررتهاي جاهمان ههنمي ران ،هباي ه نچههزشدتنهخااه

پا

هراهتناهنماي ( .دوس هه س ها

و مرر شماره تلگرا های شماره  ،۱۷۳۴،۱۰۳۴ ،۱۷۳۳ ،۱۷۳۱و  ۱۷۵۲از  ۲۳تا  ۲۷ماه یم .)۱۹۲۹

م تیهطر هک(تتي هتاهحکرم ه

هرا)بهبههطنزهاع

هبع هازهم(تتررههباهل

هاينهختنهت تتميمهب يندهشهفقظهصتتت ه

رشزه۲٧همی ه۱۹۲۹همطتابوهبتا ه۶ه)رزایه۱٣٠۸ه بردهکتههمندمهدنيتاهازهطنيوه)نايت هشهآسانسه تایهختنهرستتتتانیهازهختار ه
شت

هاما هاهللهخا هازهافغانست ا ههاط اهحاصتلهکندن .ههبههگف ۀهستي هراستمهرشت ياه«شتاي هت تادفیهنتردههباشت هکهه

نتادرختا هرشزه۶ه)رزاهيع یهرشزهاع
م طقیهب امهرشزهسال ندهاس ق

هخنش هامتا هاهللهختا هراهازهافغتانستتت تا هبت ش هکت امهاستتتتااهتتاري یهشهتر)يتهه
هافغانس ا ه)(نهمي نف ».

هب ينهاينهر مههاگنهبههحم تهلجامهگستتتي

ههشه هبیهپايۀههچ هستتتا هاخينهبنهغازیهاما هاهللههخا ،همس تتتلهاست ت ق

ه

افغانس ت ا ،هب ر هدي ههشتترد،هت ياهمس شدهبهه خااهباد ایهستتياس هتی”هناش هتیهازه خسلهستتنی”ه ایهبي(هازهچياره
د ۀههاخينهنتردههب کههادامۀههت شه ایهتسنيفهشارعي ه اهشهمستتتخههحقايوهتاري یههايست ت هکههازهدشرا هست ت ط
نادرشاهههآغازهشهتاهامنشزهبههانرااهم
تع يمهيتاف هتۀ هل ت

فهادامههدارد.ه

هه

فهاينه مههحم ت،هچههازهر مهيکهداک نهشهاس ادهتاريخه

،هح قرمهيتکهم نمتایها)ينهبي تانتهه تاهکتههازهشیهنقتلهرر هميک ت ،ههبتازمتانت گتا هستتتتندارا ههمفت ه

خرریهکهه)ينهه ایههمستتت منیهشتتتتانناهدرهرسيمهامانیهازهدستتت هدادههبردن ،هشهياهن(تتتتناتههکمس یهپ (هتت يغاته
ریهه بیهبیهستتی)هچيزیهنيستت هم نهان قامهگينیههازهغازیهاما هاهللهخا هکههي انههآرزشي(هآزادی،هآبادیهشه
بني ان ه
رفاهها) ماعیهدرهک(ررشهبرد.
منابع
 −شکي ی،هفرف زا هئی ه"فن گهکابلهباس ا ،هن(ناتهشزارتهاط عاتهشهفن گ،هچاپهاش ه1387ش،ه) ه
دشم،هصفسهه،873هبههنقلهازهمقا هلۀهه«تر يسیهدربارهۀههاينهسؤا هکه هآياه28هاس هرشزهشار هعیهاس قالله
افغانس ا هاس ؟هترسظهداک نهکاظمه-هافغا ه)نمنهآن ين.ه
 −دشسيههسياسیهشهمسنمهشمارهه)L/P&S/20/B289هشه ت نامهشمارهه۱٠٣٣همؤرخه۲٣هماههمهیه۱۹۲۹هازهکرئ ه.
 −اس ادهمسنما هنۀهآرشيفهان س ا ،هدشسيههسياسیهشهمسنمهشمارهههL/P&S/10/1301هت نامه ایهشمارهه
،۱٧٣۱ه،۱٧٣٣ه،۱٧٣۴،۱٠٣۴هشه۱٧۵۲هازه۲٣هتاه۲٧هماههمهیه.)۱۹۲۹ه
پايا ) ه

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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