
پروفیسور دکتور لعل زاد
لندن، ۲۸ فبروری ۲۰۱۷

نهم حوت ۱۲۹۷ یا «روز استقالل»
===================================

(۲۸ اسد ۱۲۹۸ به عنوان «روز استقالل»، ساخته حزب دموکراتیک در سال ۱۳۵۷ است)!

پیش از همه باید گفت که هدف اصلی این پژوهش افشای جعلیات تاریخی در کشور است، نه ماهیت استقالل یا شخصیت و 
کارکرد های امان اهلل؛ چون کشوری داریم که «حتی روز استقالل آن هم جعلی است» (۱)! به این ارتباط در مقاله «درنگی بر 

افشای یک جعل تاریخی» (۲) وعده کرده بودم که در مورد پیشینه ۲۸ اسد به عنوان روز استقالل کشور تحقیق نموده و نتایج آن 
را خدمت دوستان و عالقمندان تقدیم خواهم کرد. در آنجا گفته شده بود که در روز ۲۸ اسد هیچ حادثه تاریخی صورت نگرفته و 

تجلیل ۲۸ اسد به عنوان روز استقالل کشور جعل دیگری در کنار سایر جعل سازی هاست. زیرا (به استناد غبار و فرهنگ) 
کرونولوژی حوادث، به قدرت رسیدن امان اهلل و اعالن استقالل به ترتیب زیر بوده است (۱ و ۲): 

با وجود اینکه حبیبی، کهزاد، غبار، فرهنگ و… شاهدان عینی تجلیل «روز های استقالل» و «جشن استقالل» در زمان امان اهلل 
بوده اند، اما در این رابطه چیزی نه نوشته اند (گر چه غبار با نوشنت اینکه «بعد از اعالن استقالل افغانستان در ۲۸ فبروری 

۱۹۱۹…» قسما اعتراف کرده که ۹ حوت ۱۲۹۷ روز اعالن استقالل است (۳)؛ اما در مورد آنهمه جعلیاتی که پس از آن رخ داده، 
خاموش بوده و با عضویت در انجمن ادبی و انجمن تاریخ و نبشته های «افغانستان و نگاهی به تاریخ آن»، «تاریخچه مختصر 

افغانستان»، «احمد شاه بابای افغان» و… از جمله نخستین بنیان گذاران تاریخ جعلی کشور پنداشته می شود (۴)). 

اما اسناد زمان امان اهلل نشان می دهد که همه ساله روز «۹ حوت» به عنوان «روز استقالل» در داخل و خارج کشور تجلیل 
شده و به علت سردی هوا در ماه حوت و به خاطر خوشی مردم، هشت روز در دهه آخر اسد را به عنوان «جشن استقالل» در 

پغمان یا کابل تجلیل کرده اند. در زمان نادر روز «۲۳ میزان» و در زمان ظاهر - داود، روز «۶ جوزا» به عوض ۹ حوت به عنوان 
«روز استقالل» تجلیل شده و «جشن استقالل»، اوال در دهه آخر اسد، بعد در هفته اول جوزا و سپس در هفته اول سنبله تجلیل 

شده است. پس از پیروزی حزب دموکراتیک در سال ۱۳۵۷ است که روز ۲۸ اسد (به عوض ۹ حوت، ۲۳ میزان و ۶ جوزا) به 
عنوان «روز استقالل» شناخته می شود (یعنی روز استقالل در کشور ما از ۹ حوت ۱۲۹۷ در زمان امان اهلل به ۲۳ میزان در 

زمان نادر، به ۶ جوزا در زمان ظاهر - داود و به ۲۸ اسد در زمان حزب دموکراتیک تغییر نموده است)!  

دوره امیر امان اهلل (۱۲۹۷ - ۱۳۰۷)
=======================

برای اثبات این موضوع می توان به جراید و نشریه های آن دوران ها مراجعه کرد. اما مشکل اساسی اینستکه، دستگاه تقلب و 
جعل دولتی به سلسله تاریخ - سازی ها تا حد امکان تمام آثار و اوراق مهم دوران امان اهلل در باره حوادث داخلی و به خصوص 
تجلیل از روز استقالل در ۹ حوت را از بین برده اند. چنانچه، در یکتعداد آثار و نشریه های که از آن دوران در صفحات انترنیت 

گذاشته شده (مانند معرف معارف، پروگرام معارف در جشن استقالل، مظهر جشن معارف، آیینه معارف و دها اثر  دیگر)، یا 
عنوان، یا تاریخ، یا مناسبت و یا مقدمه آنها وجود ندارد (۵ - ۸). متاسفانه تاریخ سازان درباری و سرکاری و سایر دانشمندان و 

افرادی نیز که به این اسناد دسترسی داشتند، تا کنون هیچ چیزی در مورد آنها نه نگاشته اند که نهایت درد آور است (یعنی 
عادت به زیسنت در میان انبوهی از جعلیات تاریخی)!
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خوشبختانه در این اواخر برعالوه کلکسیون سال ۱۳۰۵ جریده امان افغان به کلکسیون ۶ جلدی از ۶ سال دیگر آن (سال ۹۹/۹۸، 
۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴) دسترسی پیدا کردم (اوراق آن با مهر کتابخانه ح، د، خ، ا مزین است!) که حاوی معلومات 

شگرفی در باره سال های پادشاهی امان اهلل است (گر چه بسیار ناتکمیل است). در این کلکسیون ھا، «امان افغان» شماره اول 
سال اول نشراتی خود را در ٢٢ حمل ١٢٩٨ آغاز نموده و شماره دوم آن در ٧ ثور ١٢٩٨ بھ نشر می رسد (فقط دو شماره از سال ١٢٩٨ 
وجود دارد). سال ١٢٩٩ بھ ادامھ سال اول محاسبھ شده و از شماره ٢ در ١٨ حمل ١٢٩٩ تا شماره ٢٩ شماره در ٣٠ عقرب ١٢٩٩ وجود 

دارد (مجموعا ٢١ شماره بدون شماره ھای ١، ٧، ١٠، ٢٠، ٢٢، ٢٣ و ٢۶) . 

سال دوم نشراتی با شماره اول در ٢٣ جوزا ١٣٠٠ شروع و تا شماره یکجایی ۴٧ و ۴٨ در ١۵ میزان ١٣٠١ وجود دارد 
(مجموعا ۴٧ شماره). سال سوم نشراتی با شماره یکجایی ١ و ٢ در ٢٣ میزان ١٣٠١ شروع و تا شماره ٨ آن در ٢٠ قوس 

١٣٠١ وجود دارد (مجموعا ٨ شماره). سال چھارم نشراتی از شماره اول در اول ثور ١٣٠٢ تا شماره یکجایی ۴٩ و ۵٠ در 
٢٨ حوت ١٣٠٢ وجود دارد (بدون شماره ۵ مربوط سرطان).  

سال پنجم نشراتی با شماره اول در ٢٨ حوت ١٣٠٢ شروع و بصورت مسلسل تا شماره ۵٠ در ٢٨ حوت ١٣٠٢ ادامھ دارد 
(بدون شماره ٣ مربوط جوزا). سال ششم نشراتی با نشر شماره اول در ١۶ حمل ١٣٠۴ شروع و بصورت مسلسل تا شماره 

۵٠ در ٣٠ حوت ١٣٠۴ ادامھ می یابد. 

در جراید سال ھفتم، بھ تعداد ٣٩ شماره از شماره ٢ در ١ ثور ١٣٠۵ تا شماره ۵٠ در ٢٢ حوت ١٣٠۵ وجود دارد (با کمال 
تاسف کھ شماره ھای ١ مربوط حمل/ثور، ٩ مربوط سرطان، ١۴، ١۵ و ١٩ مربوط سنبلھ، ٣٠ - ٣٣ مربوط میزان/عقرب، 

۴٢ مربوط جدی و ۴۵ مربوط دلو از بین برده شده و ورق اول شماره ھای ١٠ الی ١٣ سنبلھ نیز پاره شده اند). 

در شماره ھای موجود سال اول (١٢٩٩/١٢٩٨) امان افغان کھ اکثرا بھ مسایل بیرونی پرداختھ، ھیچ مطلبی در مورد استقالل وجود ندارد؛ 
اما در شماره ٢٠ (سال دوم) مورخ ٣٠ عقرب ١٣٠٠ زیر عنوان «مراسم جشن سال سوم استقالل افغان» می خوانیم:  
 -——————————————————————————————————

«چون ذات شرافت صفات اعلیحضرت غازی شھریار آزادی خواه افغان بتاریخ (٩) برج حوت قالده اسارت را از گردن دولت 
و ملت خود باز کرده بکمال شرافت تاج گذار استقالل افغان گردیدند: بتقریب حصول این شرافت و تکریم آن روز مقدس کھ 
یکروز تاریخی ذی شرافتیست و ملت افغان تعظیم آن یوم میمون را دایم بر خود الزم میدانند سال بسال بنا بر تغزیز بھمان 

تاریخ مجالس جشن و محافل شادمانی در امصار و بالد مملکت افغان پذیرای انعقاد می گردد. 
چون در موسم حوت دارالسلطنھ کابل و اکثر بالد افاغنھ بارد است لھذا اینمجلس سرور بنا بردم سردی ھوا چنانچھ خواستھ 

دلھاست صورت گرم جوشی بھم نمی رسانید. باری اعلیحضرت غازی پدر تاجدار افغان اراده فرمودند تا در عشر اخیر برج 
اسد (کھ ھوا فرحت افزاست و باغھا دلکشا، گلستانھا از کثرت ریاحین رنگین است، دھن ھا از وفور فواکھ شیرین؛ در موضع 

خوش آب و ھوای پمقان) رسما مجلس کامرانی ترتیب شود، و ھشت روز جمیع وزارت ھا و دفاتر و ھمھ کارخانھ جات از کار 
معاف و آزاد باشند تا بکمال خوشی و آزادی ایام جشن را بسر برند. اگر چھ لوازم جشن کامال تکمیل یافت بنا بر ھیجان مرض 
ھیضھ انعقاد مجلس مذکور را خالی از نقصان ندانستھ الی اطفائ نایره و با فسخ عزیمت فرمودند. درین اوقاتیکھ مرض بکلی 

رفع گردیده ھوای پمقان نسبت بدارالسلطنھ کابل سرد دیده شد از آنجھت روز دوشنبھ ١۵ عقرب مجلس جشن سال سوم استقالل 
بکابل در چمن حضوری چھار روز باسلوب مرغوب منقعد گردید». 

�2



 
در شماره ۴۵، ۴۶ (سال دوم) مورخ ٣٠ سنبلھ ١٣٠١ زیر عنوان «جشن استقالل» می خوانیم: 

 -—————————————-—————————————————
جریده (امان افغان) جشن سال چارمین استقالل افغانرا خوشبختانھ بعالم اسالم عموما و افغانیانرا خصوصا عرض تبریکات 

رسانیده شرح پرداز کوائف آن میگردد. 
این جشن مبارکھ از تاریخ ٢۶ اسد در موضع پمقان فرحت نشان شروع شده تا دوم سنبلھ کھ عبارت از ھشت روز باشد صورت 

اختتام پذیرفت کھ روز اول آن نمایشات افتتاحیھ جشن و آتن عسکری و روز دوم نمایشات صنعت، حرفت، زراعت، تشھیر 
حیوانات و جنسک مصنوعی مردم سرحد و روز سوم نشان زدن بذریعھ تفنگ و تفنگچھ و اسپ؛ فیل و مرکب دوانی. روز 

چھارم نمایشات علمی و عملی مکاتب مبارکھ حبیبیھ و حربیھ، روز پنجم نمایشات پھلوانی، چوب و کریج بازی، مسابقھ آدم و 
سایکل دوانی، روز ششم طیور، قوچ، گاو جنگی و جمناستک و خیز زدن. روز ھفتم نمائش عسکری. روز ھشتم نطق 
اعلیحضرت شاھانھ نسبت بھ اختتام جشن و تفصیل کارات دولت و توزیع انعامات و مکافات مستحقین بظھور رسید… 
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شماره اول (سال چھارم) مورخ اول ثور ١٣٠٢ از تجلیل از پنجمین «سال اعالن استقالل افغانستان» در لندن خبر می دھد (کھ 
باید بھ ارتباط ٩ حوت باشد). 

شماره ٩ (سال چھارم) مورخ ۴ سرطان ١٣٠٢ از تجلیل جشن سال پنجم اعالن استقالل افغانستان در برلن در شب ٢٩ دلو می 
نویسد (کھ باید بھ ارتباط ٩ حوت باشد): «در شب دوازدھم شھر رجب المرجب مطابق (٢٩ دلو) در صالون بزرگ ھوتل 

اسپالناد کھ یکی از ھوتل ھای مشھور برلن است از تمام نمایندگان و سفرای دول اروپایی و مشرقی از طرف جناب آقای غالم 
صدیق خان سفیر محترم دولت علیھ افغان دعوت شده بود و مجلس با بسیار خوشی تا نیمھ از شب خاتمھ یافت». 
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شماره ٩ (سال چھارم) مورخ ٢٢ اسد ١٣٠٢: «پنجمین جشن استقالل از ١١ اسد تا ١٨ اسد ایام جشن استقالل در پغمان بھ 
کمال فرحت و سرور مرور نموده کھ تفصیالت و جریانات آن در آتیھ نشر خواھد شد». در شماره ١٠ و ١١ مورخ ٢٩ اسد 

«نطق اعلیحضرت غیور غازی بروز جمعھ (١١) اسد در باغ عمومی پغمان بتقریب افتتاح مرام سرور جشن سال پنجم 
استقالل…» و سایر گزارشات آن بھ نشر می رسد. 

شماره ۴٣ و ۴۴ (سال چھارم) مورخ ١١ حوت ١٣٠٢ زیر عنوان «ششمین جشن جلوس با استقالل اعلیحضرت غازی امیر 
امان هللا خان» می نگارد: «روز نھم حوت (١٢٩٧) در تاریخ افغانستان روزی است کھ با آب زر و خط درشت نگاشتھ شده 

است. زبان قلم از بیان عظمت این روز سعادت اندوز قاصر است. این روز ھمان روزی است کھ اراده ازلی نسبت بھ زنده گی 
دوباره افغانستان از مکمن غیب بمنصھ شھود پیوستھ فرشتھ آزادی بر محیط آن مملکت پرواز نمود و اعلیحضرت امیر امان هللا 
خان متمکن سریر فرمان روایی ملت افغان گردیدند و در حین قدم قدم گذاردن بر اریکھ زمامداری با صدای بلند حرارت ناکی 
استقالل افغانستان را اعالن و اعالم نمودند. این روز مبدا عظمت و استقالل افغانستان و دیباچھ افتخار و جالل افغانیان است. 
ملت افغانستان این روز بزرگ تاریخی را کھ روز نشات تانیھ خود میدانند بزرگ ترین اعیاد ملی قرار داده اند و ھر سال کھ 

این روز مسعود میرسد در تمام بالد مجالس جشن و سرور انعقاد می یابد. امسال کھ ششمین بار روز مذکور عود میکند بقرار 
معھود مراسم جشن و سرور در قصر دلکشا انعقاد یافت. 
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شماره ۴ (سال پنجم) مورخ ٢ سرطان ١٣٠٣ تجلیل از «نھم حوت» بھ عنوان «جشن استقالل در قونسلگری چین» خبر میدھد. 

در شماره ١۵ و ١۶ (سال پنجم) مورخ ١۶ عقرب ١٣٠٣ بھ ارتباط ششمین جشن استقالل می خوانیم: … امسال جشن مسعود 
از باعث شورش سمت جنوبی بوقت مقرر آن اجرا نشد. در این روز ھا کھ خاطر ھا از غایلھ آن طرف مطمین گردید حضور 
شاھانھ امر فرمودند کھ مراسم جشن در پغمان بعمل آید. ھمان بود کھ ترتیبات و تزئینات الزمھ از طرف اداره یاوری تکمیل 

یافتھ تمام مامورین و دکاندار ھا وغیره یکروز قبل از افتتاح جشن کھ روز جمعھ (١) عقرب بود، در پغمان حاضر آمدند روز 
مذکور بعد از ادای نماز جمعھ در مسجد جامع پغمان کھ جدید ساختھ شده حضور شاھانھ فراز منبر خطابھ صعود نموده نطق 

آتی را ایراد نمودند: …اگر برای بعض نفری بواسطھ خنک تکلیفی عاید شود ازوشان معافی می خواھم، زیرا بھمھ شما معلوم 
است کھ موعد انعقاد جشن ھمھ سالھ در بھترین موسم ھای کابل و پغمان معین و مقرر بود، فقط درین سال بنا بر یک واقعھ از 

موقع خود پس افتاده دراین وقت انعقاد یافت… 
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شماره ۴١ (سال پنجم) مورخ ١٢ حوت ١٣٠٣ نیز از تجلیل «نھم حوت» در سالم خانھ خبر میدھد. 

شماره ۴٢ (سال پنجم) مورخ ١۴ حوت ١٣٠٣ ھم از تبریک جشن جلوس با استقالل در «نھم حوت» می نگارد: …سال قبل 
ازین در روز نھم برج حوت صدای توپھاییکھ جلوس اعلیحضرت شما را در آفاق پاک کابل اعالن میکرد درآن زمان در سمای 

تاریک افغانستان طلوع خورشید استقالل را نیز اخبار می نمود آن روز غیرت و ھمت بادشاه جوان و غیور ما کھ بھ توفیقات 
الھھ مقرون بود، قیود ظلم و جھل کھ افغانستان را احاطھ نموده بود شکستاند…  
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شماره ۴۵ (سال پنجم) مورخ ١٩ حوت ١٣٠٣ و ۴۶ مورخ ٢١ حوت ١٣٠٣ نیز از تجلیل جشن در «نھم حوت» خبر میدھند. 
 

شماره ۴٧ (سال پنجم) مورخ ٢۴ حوت ١٣٠٣ از نطق حضرت عالیھ شاه خانم صاحبھ در شب جشن زنان در «نھم حوت» 
اطالع می دھد. 
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شماره ٩ (سال ششم) مورخ ۶ جوزا ١٣٠۴ نیز از تجلیل «نھم حوت» در قونسلگری یارکند خبر میدھد. 

شماره ١٧ (سال ششم) مورخ ٨ سنبلھ ١٣٠۴ از «ھفتمین عید استقالل» در پغمان خبر می دھد. 
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شماره ۴۶ (سال ششم) مورخ ١٣ حوت ١٣٠۴ روز «نھم حوت» یا عید جلوس با استقالل اعلیحضرت غازی را تجلیل می کند: 
…روز نھم حوت روزی است کھ در آن روز فیروز نابغھ افغان (اعلیحضرت امیر امان هللا خان) بر اریکھ افغانستان جلوس 

نموده، استقالل افغانستان را بھ کافھ جھانیان اعالن نمود… 

امان افغان در شماره ۴ (سال هفتم) مورخ ۴ سنبله ۱۳۰۵، شروع عید استقالل را برای یک هفته از تاریخ ۲۷ اسد در پغمان 
ذکر کرده است: «ساعت چهار و نیم عصر پنجشنبه (۲۷) اسد که تمام وزرا و اراکین و مامورین دولت و قطعات عسکیر و جم 

غفیری از اهالی در باغ عمومی جمع آمده بودند، حضور شاهانه بسواری اسپ تشریف آورده فراز منبر خطابه که در وسط میدان 
گذارده شده بود برآمدند. در این موقع نظامیها با موزیکه مراسم سالمی و عمر ده دیر شه پادشاه، را با ترتیبات مقرره بجا 

آوردند… در این بین طیاره ها در فضا نمودار شده چند بار بر محیط پغمان پرواز و ورقه های تبریک عید استقالل و قطی های 
شیرینی را از جو هوا بهر نقطه نثار نمودند». در شماره ۱۱ (سال هفتم) مورخ ۱۱ سنبله ۱۳۰۵ «نطق اعلیحضرت معظم غازی 

بتقریب افتتاح عید هشتمین سال استقالل» را نشر کرده است.
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جریده دیگری کھ چند شماره آن از گزند جعل کاران در امان مانده و با «امان افغان» مطابقت دارد، «جریده حقیقت کابل» بھ نگارندگی 
برھان الدین کشککی است کھ یکتعداد شماره ھای آن از اسد ١٣٠٣ تا سرطان ١٣٠۴ در دسترس عالقمندان قرار دارد (٩). موضوع مھم 

در آن تعطیل جشن استقالل «تا ورود برادران عسکری و صاحب منصبان نظامی» و تجلیل آن در اول عقرب ١٣٠٣ در پغمان است.   
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تجلیل «نهم حوت» در شماره ۱۹ حوت ۱۳۰۳ طی مراسم خاص به عنوان «روز استقالل»: «روزیکه ما را بیک عزم آهنین مقتدر 

و بقیامیکه خونین بود دعوت داده – ما را از گرداب غم و اندوه بساحل فوز و نجات رسانیده همین روز مزبور بود. بلی آنروز پر 
یمن و برکتی که آفتاب استقالل افغان و حریت افغانستان بجهان و جهانیان شروع به شعشه پاشی نموده است همین روز 
مسرت اندوز نهم حوت سنه ۱۲۹۷ بود و هست که تمام افغانیان بیادگار آن روز مقدس تاریخی جشن های 

مسرت را در سر تا سر افغانستان تشکیل میدهند و خاصتا درین مرکز ممالک افاغنه بصورت هل من ترید برپا میشود». 
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تذکار روز ٩ حوت در انیس ١٣٠۶ نیز باید تجلیل از نھمین جشن استقالل و تبریک عید سال دھمین استقالل باید مربوط ١٣٠٧ باشد. این 
موضوع با نوشتھ فوفلزایی کھ «جشن استقالل سال دھم» از ٢۵ تا ٣١ اسد ١٣٠٧ برگزار شده، مطابقت دارد (١٠). 

سوبمن و ظریفی نیز یکتعداد نطق ھای اعلیحضرت امان هللا را در سال ١٣۶٨ بھ نشر رسانیده است. نطق ھای سال ھای ١٣٠٢ و ١٣٠٣ 
(بدون آنکھ مناسبت آن ذکر گردد) نشان دھنده دو جشن در ھر سال است (١١)! در حالیکھ اولی تجلیل «جشن استقالل» برای یک ھفتھ در 
ماه اسد/سنبلھ و دومی تجلیل «روز استقالل» در «نھم حوت» است کھ با نوشتھ ھای «امان افغان» و «جریده حقیقت کابل» مطابقت دارد. 
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* شماره دوم روزنامه جشن یوم شنبه ١٢ اسد ١٣٠٢: نطق بیست و دوم اعلیحضرت غازی امان اهلل بروز جمعه ١١ 
اسد در باغ عمومی پغمان به تقریب افتتاح مراسم سرور جشن سال پنجم استقالل! 

… اوال به شما تبریک سال پنجم جشن استقالل تانرا می گویم از خالق بی نیاز خود آرزو دارم که شب و روز شما در 
کمال یک جهتی با یک سرور و خوشی با یک فتح و ظفر بگذرد…

* شماره ١٩ سال سوم، ٢٢ حوت ١٣٠١: بیانیه بیستم اعلیحضرت امان اهلل به جواب سفرا دول عالی به مناسبت 
پنجمین سال استرداد استقالل در جالل آباد! 

از آنچه جناب شما نسبت به من از محبت و داد خود و هم قطاران محترم خویش اظهار فرمودید کمال امتنان داشته 
خیلی مشعوفم که به واسطه شما و هم قطاران شما آن دوست های ممظمه را که شما نمایندگی می فرمایید شریک این 

جشن فیروزی افغانستان می بینم…

* شماره ١۵ - ١۶ سال پنجم امان افغان ١۶ عقرب ١٣٠٣  
نطق سی و دوم اعلیحضرت به تقریب ششمین سال استقالل افغانستان 

… اگر برای بعضی نفری به واسطه خنک تکلیف عاید شود از او شان معافی می خواهم زیرا به همه شما معلوم است 
که موعد انعقاد جشن همه ساله در بهترین موسم های کابل و پغمان معین و مقرر بود فقط امسال بنا بر یک واقعه از 

موقع خویش افتاده درین وقت انعقاد یافت… 

* شماره ۴۵ سال پنجم امان افغان ١۶ حوت ١٣٠٣ 
نطق اعلیحضرت به سبب جشن در سالم خانه 

نطق شاهانه به زبان ترکی بجواب فخری پاشا سفیر ترکیه… حضرت سفیر من خود را خیلی بختیار می بینم زیرا ذات 
عالی شما و همقطاران محترم تان در افغانستان حضور دارید و دوره سال هفتم استقالل ما را بخودم و ملتم تبریک 

می نمایید تشکر می کنم…  
نطق اعلیحضرت بجواب تبریکیه ملت 

… باز الحمد هلل که ما مستقل هستیم و این دوره شش ساله خود را به استقالل و حیات شرف گذرانیدیم… تبریکی که 
شما و وکالی شورا به این خادم ملت فرمودید از آن تشکر می کنم… 

دوره امیر حبیب اهلل کلکانی (۱۳۰۷ - ۱۳۰۸)
==============================

جشن استقالل در دوره امیر حبیب اهلل کلکانی بر حسب معمول یعنی از روز دوشنبه ۲۷ اسد ۱۳۰۸ بنام دوره سال 
یازدهم استقالل برای مدت پنج روز تجلیل گردیده است. در صفحه ۳۳۵ جریده حبیب االسالم می خوانیم (۱۲): 

نطق جوابیه حضور در افتتاح جشن استقالل
برادران مسلمان و رعایات صداقت پندار افغانستان

اوال بهمه شما این جشن دوره یازدهم استقالل تان را مبارک باد میگویم.
ثانیا بشما میدانانم که من از پادشاهی افغانستان بجز از خدمت دین و آرامی مسلمین دیگر هیچیک طمع و توقع 

ندارم... 
 استقالل افغانستان تعلق بشخص امان اهلل و حبیب اهلل ندارد بلکه استقالل مال تمام افراد ملت یعنی حق شما رعایای 

وطن و دین هست. چون مسئله ازین قرار است هر فرد ملت باید استقالل خود را بجان و مال خریداری کرده در 
نگهداشت آن هیچ سستی و بی خبری نکند… 
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دوره نادرشاه (١٣٠٨ - ١٣١٢) 
 ===================

در دوره نادر سیزدهمین جشن استقالل بر حسب معمول از ۲۲ اسد تا ۲۹ اسد ۱۳۱۰ تجلیل شده: بعموم هموطنان 
عزیز اعالن میشود، درین سال فرخنده فال، سیزدهمین جشن استقالل افغانستان بتاریخ ۲۲ برج اسد ۱۳۱۰ بنطق 

اعلیحضرت معظم غازی و ناجی استقالل بخش وطن افتتاح و هشت شبانه روز تزئینات عالی الغال و نمایشات دلچسب 
یک تزک و احتشام فوق العاده دوام کرده به ۲۹ اسد اختتام می پذیرد. محل انعقاد این جشن بزرگ ملی که بالنسبه 

سالهای ماضی ترتیبات آن بدرجه های بلند و عالی گرفته شده چمن حضوری کابل است. 
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مجلھ کابل بھ این مناسبت شماره خاصی را زیر عنوان «ھدیھ انجمن ادبی بمناسبت سال سیزدھم استقالل افغانستان» در ٢٢ اسد 
١٣١٠ بھ نشر سپرده است (تصویر باال). انیس ٢١ اسد ١٣١١ را اولین روز تجلیل از «جشن سال چهاردهم استقالل» 

وطن نامیده است. 

اما بھ عوض ٩ حوت،  روز ٢٣ میزان بھ عنوان «روز نجات وطن» تجلیل می شود (جریده انیس، ٣ عقرب ١٣١٠). 

دوره ظاھر شاه (١٣١٢ - ١٣۵٢) 
 ====================

جریده اصالح در شماره ٢ سنبلھ ١٣١٣ خویش کھ اولین سال تجلیل جشن استقالل در زمان ظاھرشاه است، طبق معمول، 
شانزدھمین جشن استقالل را از جمعھ ٢۵ اسد تا جمعھ اول سنبلھ ١٣١٣ می نویسد. اصالح در شماره پنجشنبھ ٢٢ اسد ١٣١۴ 
پروگرام تجلیل از ھفدھمین جشن استقالل را از جمعھ ٢٣ اسد تا جمعھ ٣٠ اسد و در شماره پنجشنبھ ٢١ اسد ١٣١۵ پروگرام 

تجلیل از ھجدمین جشن استقالل را روز جمعھ ٢٢ اسد الی جمعھ ٢٩ اسد می نویسد. 
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اما در سال ١٣١۶ (مطابق سالنامھ کابل ١٣١۶) فیصلھ می شود کھ جشن استقالل پس از این در ھفتھ اول جوزا برگزار گردیده 
و نادرشاه بھ عنوان محصل استقالل شناختھ شود کھ نزدھمین سال استقالل وطن نامیده می شود. 

ولی در سال ١٣١٩ دوباره فیصلھ می شود کھ ۶ جوزا (بھ عوض ٢٣ میزان) بھ عنوان روز استقالل تجلیل شده و جشن 
استقالل «بنا بر مساعد نبودن ھوای کابل» بھ اول سنبلھ برود و این سنت تا ١٣۵۶ (دوران داود) ادامھ می یابد.   

جشن سال ١٣٣٧ بھ عنوان چھلمین سالگره استقالل کشور تجلیل می شود. 
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سالنامھ ١٣٣٧ کابل بھ مناسبت ۴٠ سالگی تامین استقالل کشور فھرست رویداد ھای مھم از حوادث آن روزگار را بھ شکل 
ظریفانھ بھ نشر سپرده کھ برای عالقمندان و درک «روز استقالل» نھایت دلچسب است (ص ۴١۵). 
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جشن سنبلھ سال ١٣۴٧ تجلیل از پنجاھمین جشن استرداد استقالل کشور می باشد. 

دوره داود خان (١٣۵٢ - ١٣۵٧) 
 ===================

در زمان داود ھیچ تغییری در مناسبت ھا بوجود نیامده، پنجاه و پنجمین جشن استقالل در اول سنبلھ ١٣۵٢ تجلیل شده و روز ۶ 
جوزای ١٣۵۶ (مانند ٩ حوت) «روز استقالل» و پنجاه و نھمین سال استقالل ذکر می گردد. 

�19



جمھوری دموکراتیک افغانستان (١٣۵٧ - ١٣٧٧) 
 =============================

با پیروزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان تمام مناسبت ھا تغییر می کند. انیس، شنبھ ٢٨ اسد ١٣۵٧ را «شماره فوق العاده 
روز استرداد استقالل» نام نھاده و توضیحات مفصلی در باره ٢٨ اسد بھ حیث روز استقالل و سال ١٣۵٧ بھ حیث ۵٩ مین 
سالگرد استقالل می دھد (چون سال ١٣۵۶ نیز بھ حیث ۵٩ مین سالگرد تجلیل شده بود). بھ این ترتیب در کشور ما ھم سال 

١٣۵۶ و ھم سال ١٣۵٧ بھ حیث پنجاه و نھمین سالگرد جشن استقالل افغانستان تجلیل می شود! 

در ادامھ بیانیھ تره کی گفتھ می شود: در سال ١٩١٩ درعصر اعلیحضرت امان هللا خان جنگ افغان و انگلیس برای استقالل 
آغاز شد کھ در نزدھم اگست ١٩١٩ کھ مطابق بھ ٢٨ ماه اسد سال ١٢٩٨ میشود برتانیھ استقالل افغانستان را بھ رسمیت 

شناخت… در دوره امان هللا خان ھر سال تاریخ بیست و ھشتم اسد بنام روز آزادی در کشور تجلیل میگردید… نادر… عوض 
روز واقعی آزادی افغانستان یعنی تاریخ بیست و ھشتم اسد تاریخ شش جوزا را بحیث روز تجلیل، تعیین کرد…». 

در صفحھ ششم آن، یاد داشت تاریخی زیر عنوان «تصحیح چند نکتھ در باره استرداد استقالل افغانستان» بھ قلم حبیب زاده 
وجود دارد: «… کتیبھ طاق ظفر پغمان و اسامی شھدای شناختھ راه آزادی کھ در جدار آن با ذکر قوم و قبیلھ و محل سکونت 

آنھا بسنگ نقر شده است… نکتھ دیگری کھ درین مدت نیم قرن بصورت غرض آمیز، بغلط توجیھ گردیده روز سالگرد استرداد 
استقالل است کھ از بدو پادشاھی نادرخان بعوض روز ٢٨ اسد کھ روز امضای معاھده راولپندی بوده- و در آن معاھده انگلیس 

ھا برای بار اول استقالل عام و تام افغانستان اعتراف کرده بودند - و در ده سال اول استقالل ھمین روز بحیث روز سالگرد 
استقالل تجلیل میگردید - اما نادرخان روز شش جوزا را کھ بزعم خودش روز فتح تل بود - روز استقالل معرفی کرد و تا چند 
سال مراسم جشن ھم در ھمین وقت صورت میگرفت لیکن بعد ھا بنا بر عدم مساعدت موسم، برگذاری مراسم بھ اول سنبلھ کھ 

باز ھم ھیچ مناسبتی با روز استقالل نداشت، موکول گردید… سالروز استقالل افغانستان ھمان ٢٨ اسد یا ١٧ اگست یعنی 
امضای معاھده راولپندی میباشد… 
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نکتھ سوم… حساب سنوات است کھ از بدو جلوس نادر خان بعد از استرداد استقالل - یک سال پیش آورده شده و با ھیچ تقویمی 
مطابقت ندارد… باساس اسناد رسمی و تاریخی محاربھ استقالل افغانستان کھ مولفین آنرا از قول انگلیسی ھا بنام سومین جنگ 

افغان و انگلیس یاد میکنند، در سال ١٩١٩ میالدی مطابق ١٢٩٨ شمسی اتفاق افتاده کھ باین حساب امسال پنجاه و نھ سال از آن 
میگذرد حاالنکھ سال گذشتھ (١٣۵۶) بنام پنجاه و نھمین سالگرد استقالل جشن گرفتھ شده بود و با آن حساب باید امسال 

شصتمین سالگرد استقالل باشد - کھ بقرار توضیح فوق درست نیست. این افزودن از سال ١٣٠٩ آغاز یافتھ… این موضوع از 
طرف دولت جمھوری دموکراتیک افغانستان ھمچنانکھ تاریخ سالگرد استقالل را مطابق حقایق تاریخی و دالیل منطقی تصحیح 

نمودند، این اشتباه واضح را نیز کھ حتی در تالیفات خارجی ھا برآن اظھار تعجب بعمل آمده است اصالح نمودند…» 

حقیقت انقالب ثور کھ در ١١ سنبلھ ١٣۵٩ بھ نشرات آغاز می کند، در صفحھ چھارم «شماره فوق العاده بمناست شصت و 
دومین سالگرد استرداد استقالل کشور(١٣۶٠)، «٢٨ اسد تاریخ استرداد استقالل وطن» بھ قلم نوید را اینگونھ توضیح میدھد: 

  
«امیر غازی امان هللا کھ با جنبش ضد استعماری «جوانان افغان» و امر تامین استقالل و پیشرفت وطن ھمفکر بود در اولین 
نطق خود بھ تاریخ بیست و چھار فبروری ١٩١٩ از جملھ «استقالل خارجی افغانستان» را مطرح ساخت و در ٢٨ فبروری 

١٩١٩ مطابق ٩ حوت ١٢٩٧ بطریق اعالمیھ رسمی تصریح کرد کھ بایستی دولت افغانستان مانند سایر قدرت ھای مستقل 
جھان در داخل و خارج کشور آزاد و مستقل باشد… قرارداد صلح کھ بتاریخ ھشت اگست ١٩١٩ مطابق ٢٨ اسد ١٢٩٨ در 

راولپندی بھ امضا رسید… شام بیست اگست ١٩١٩ امیرغازی امان هللا در صحن مسجد عیدگاه، در حضور نزدیک بھ ۵٠٠٠٠ 
نفر ضمن خطابھ یی بھ ھمھ اطالع داد کھ «شما و کشور تان بعد از این از نظر سیاسی کامال آزاد بوده، حق دارید با ھر ملتی 
کھ بخواھید مذاکره کنید… بدین میمنت طاق ظفر پغمان اعمار شد و تاریخ بیست و ھشت اسد بھ منزلھ روز استرداد استقالل 
وطن با وضاحت در آن حک گردید… از آن پس ھر سال بھ تاریخ بیست و ھشت اسد جشن استقالل دایر میگردید. جشن در 
کابل ھفت روز و در والیات یک روز دوام می یافت. پروگرام جشن وسیع و مردمی بود، غازی امان هللا جشن را با صبحت 

خود افتتاح مینمود و شخصا در آن شرکت می جست. در طول ھفت روز جشن یک نشریھ بنام «ھفتھ جشن» نشر می شد.  
سالگرد اول و دوم جشن در کابل در چمن حضوری دایر گردید. سالگرد دوم جشن (مصادف با سال ١٩٢١) سال امضای 

معاھده دوستی افغان - شوروی بود کھ بھ دستور غازی امان هللا بھ تاریخ ھفت نوامبر مطابق با تاریخ پیروزی انقالب کبیر 
اکتوبر برگزار گردید… پس از آن سالگرد جشن استقالل بھ ھمان تاریخ بیست و ھشت اسد با مراسم پر شکوه در پغمان دایر 

می شد… پس از دوران امانی کھ بریتانیا بطریق سلسلھ نادری در امور کشور ما دوباره دست دراز یافت، وقیحانھ تالش 
صورت گرفت تا روز استرداد استقالل وطن جعل گردد…». 
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در دوره حزب دموکراتیک برعالوه اینکھ ھیچ حرفی از تجلیل ٩ حوت ١٢٩٧ در زمان امان هللا بھ میان نمی آید؛ تالش می 
شود تا اسنادی برای ٢٨ اسد ١٢٩٨ ساختھ شود. چنانچھ عزیزالدین وکیلی فوفلزایی در صفحھ ١١۵ اثر ٢١٢ برگی خویش در 

سال ١٣۶٨ زیر عنوان «نگاھی بتاریخ استرداد استقالل»، روز «دوشنھ ١٨ اسد ١٢٩٨ موافق ١٠ اگست ١٩١٩» را روز 
امضای «سند استرداد استقالل افغانستان» توسط ھیئت و بعد «پنجشنبھ ٢٨ اسد ١٢٩٨ موافق ٢٠ اگست ١٩١٩» را روز 

امضای سند توسط امان هللا دانستھ و امان هللا «این روز ٢٨ اسد را عید ملی نام گذاشت و برجال ملکی و نظامی اھل دربار گفت 
مانند اعیاد دینی و مذھبی کھ بزرگترین روز ھای مقدس سال در عالم اسالم است، روز ٢٨ اسد را در ھر سال بنام عید ملی 
جشن بگیرید و بر یکدیگر برادر افغان خود تبریک بگویید» (١٣). فوفلزایی با وجود اینکھ منبع روایت خود را ذکر نکرده، 

گفتھ ھای او با اسناد و روایات متذکره در جراید امان افغان و حقیقت کابل مغایرت دارد! 
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فوفلزایی با وجود گفتھ ھای فوق، در صفحھ ٢۵ ھمین اثر خویش، جمعھ ٩ حوت ١٢٩٧ شمسی را روز پذیرش «تاج استقالل» 
از طرف امان هللا می داند (١٣)! حال کدام حرف او را باور کنیم؟ 

او ھمچنان در صفحھ ١٧٨ ھمین اثر خود، تصویر زیر را بھ مناسبت سالروز استرداد استقالل (٢٨) اسد سال ١٣٠٠ در چمن 
حضوری گفتھ است (در حالیکھ جشن ١٣٠٠ در ماه عقرب تجلیل شده است)! 

ارزیابی و نتیجھ گیری 
 =============

مطابق اسناد دوره امان هللا، ھمھ سالھ ٩ حوت ١٢٩٧ روز جلوس و اعالن استقالل پنداشتھ شده و در سطح دولتی در داخل و 
خارج کشور تجلیل شده است. اما برای خوشی مردم در داخل کشور، «عشر یا دھھ اخیر برج اسد»، بھ گفتھ خود امان هللا، بنام 
«جشن یا عید استقالل… ھمھ سالھ در بھترین موسم ھای کابل و پغمان معین و مقرر بوده» است. «بر مبنای اسناد این مقالھ»، 

در تمام دوره امان هللا، نھ تنھا روزی یا مناسبتی بنام ٢٨ اسد وجود ندارد، بلکھ حتی یکبار ھم ذکری از آن بھ عمل نیامده است. 
یعنی ایام جشن استقالل پیش و یا پس از ٢٨ اسد شروع شده و ھیچ مناسبتی با ٢٨ اسد نداشتھ است.  

قرار معلوم سالگرد ھای استقالل کھ در نھم حوت ھر سال بوده، در دو سال اول (١٢٩٨ و ١٢٩٩) در ماه حوت تجلیل شده؛ اما 
بھ علت سردی ھوا، در سال ١٣٠٠ فیصلھ کرده اند کھ جشن استقالل در «بھترین موسم ھای کابل و پغمان یعنی در عشر یا دھھ 
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اخیر اسد برای ھشت روز» تجلیل گردد. با در نظرداشت این تجلیل پیشکی، اسد/سنبلھ ١٣٠٠ سومین سال استقالل خوانده شده 
و ھمین محاسبھ تا سال ١٣۵۶ ادامھ داشتھ است (صرفنظر از تجلیل آن در ماھھای عقرب یا جوزا)!  

امیرحبیب هللا کلکانی در تجلیل جشن استقالل ھیچ تغیری نیاورده و برحسب معمول، یازدھمین جشن استقالل را با شروع از 
تاریخ ٢٧ اسد ١٣٠٨ برای مدت ۵ روز تجلیل نموده است. 

نادرشاه روز ٢٣ میزان (تخت نشینی خود) را بھ عوض ٩ حوت بھ عنوان «روز نجات» و جشن استقالل را برای ھشت روز 
در دھھ اخیر اسد تجلیل کرده و خود را ناجی استقالل افغانستان نامیده است. 

ظاھر شاه نیز با پیروی از پدر خود برای سھ سال، جشن استقالل را برای ٨ روز در دھھ اخیر اسد تجلیل نموده، بعد برای سھ 
سال تجلیل آن را بھ ھفتھ اول جوزا تغیر داده و سپس بھ ھفتھ اول سنبلھ بر گردانده کھ این سنت تا سال ١٣۵۶ یعنی دوران داود 
ادامھ یافتھ است. روز ۶ جوزا را (بھ عوض ٢٣ میزان) بھ عنوان «روز استقالل» نامیده و تجلیل نموده است. در دوران داود 

نیز ۶ جواز روز جشن نجات/استقالل وطن و ھفتھ اول سنبلھ جشن استقالل کشور بوده است. 

پس از پیروزی حزب دموکراتیک، ٢٨ اسد روز اسقالل نامیده شده و شماره سالگرد ھا نیز تغیر کرده است. دلچسب اینکھ تره 
کی (در بیانیھ خود) ١٩ اگست، حبیب زاده ١٧ اگست، نوید ٨ اگست و فوفلزایی ٢٠ اگست (١٩١٩) را مطابق ٢٨ اسد ١٢٩٨ 

گفتھ و آن را «روز استقالل» نامیده اند! ادعای تره کی، نوید و حبیب زاده در مورد اینکھ ٢٨ اسد ١٢٩٨ روز بھ رسمیت 
شناختن استقالل بوده و ھر سال از ٢٨ اسد بنام روز آزادی تجلیل شده، بی بنیاد است (زیرا برتانیھ استقالل کشور را در ٢٢ 

نومبر ١٩٢١ مطابق ١ قوس ١٣٠٠ بھ رسمیت شناختھ و در ھیچ تجلیلی ٢٨ اسد ذکر نشده است). 

نوشتھ ھای نوید، حبیب زاده، فوفلزایی، سوبمن وغیره با رویداد ھای دوران امان هللا مطابقت ندارد. اینھا با وجود اینکھ با اسناد 
آن دوران دسترسی داشتند، بصورت آگاھانھ جعل سازی کرده اند. بھ گونھ مثال، ادعای حبیب زاده مبنی بر اینکھ «حساب 

سنوات… از بدو جلوس نادر خان بعد از استرداد استقالل - یک سال پیش آورده شده… این افزودن از سال ١٣٠٩ آغاز یافتھ» 
کامال نادرست است. زیرا ھمانطور کھ تسلسل حوادث نشان میدھد، حساب سنوات کھ از زمان امان هللا شروع شده، تا آخر داود 
خان بدون تغییر باقی مانده است (چنانچھ امان هللا در سال ١٣٠٧ دھمین، حبیب هللا کلکانی در سال ١٣٠٨ یازدھمین و نادرشاه 

در سال ١٣٠٩ دوازدھمین سالگرد جشن را تجلیل نموده و ھمین حساب تا سال ١٣۵۶ ادامھ داشتھ است). 

سند دیگری کھ ارایھ شده، کتیبھ طاق ظفر پغمان و درج تاریخ «٢٨ اسد ١٢٩٨» در آن است. در حالیکھ اعمار این طاق در 
سال ١٣٠٣ صورت گرفتھ و ھدف آن گرامیداشت از خاطره شھدای راه استقالل در محل برگزاری ھمھ سالھ جشن استقالل 
(پغمان) بھ فرمایش وکال بوده است (نھ تثبیت روز استقالل پس از ۶ سال)! زیرا چھ پیش از اعمار و چھ پس از اعمار این 

طاق، در ھیچ جشنی، ذکری از ٢٨ اسد ١٢٩٨ بھ عنوان «روز استقالل» بھ عمل نیامده و ھمھ سالھ ٩ حوت ١٢٩٧، ھم در 
داخل و ھم در خارج کشور تجلیل شده است.  

چنانچھ در شماره ۶ (سال پنجم) مورخ ۴ اسد ١٣٠٣ در مورد «افتتاح طاق ظفر» می خوانیم:  
«…برای تمجید از آن قایدین واال ھمت و تذکار از آن عملیات و اقدامات بزرگ و با مفخرت ملت در انسال و احفاد آتیھ ملت 

آثار و یادگارھای قایم و نصب میشود کھ بھر موقع آن آثار و یادگار ھا دیده شود مداوالت آن در نظر بیننده تجسم نموده، 
احساسات تقدم و تعالی و نیل افتخارات و شرافتھا را در قلوب اوالد ھای ملت تازه و تجدید نماید و نگذارد کھ مفاخر آبا و اجداد 

را از دست داده، جھالت و بی خبری بسوی وادی ادبار و گمنامی سوق شان نماید… 

وکالی ملت باتفاقھم چنان تصویب نمودند کھ برای تذکار از عزم آھنین اعلیحضرت غازی و جنگ خونین و فداکاریھای قشون 
افغانی در راه نیل استقالل یک دروازه متین سنگی کھ حوادث جویھ بمرور ایام خللی بآن نرساند و تا قرنھای زیاد ثابت و 

برقرار بماند بنام (طاق ظفر) درصیفیھ پغمان کھ جشن استقالل ھمھ سالھ آنجا اجرا میشود، ساختھ شود. ھمان بود کھ در این 
باب با الحاح و آرزومندی تمام بحضور اعلیحضرت غازی عرض کردند کھ قبول نمایند. حضور شاھانھ التماس و خواھش 

وکالی ملت را محض استرضای آنان و بقای ذکر این فداکاری و ھمت و شجاعت قشون افغان منظور فرموده بھ تاسیس طاق 
ظفر بطور مزبور امر شد. سال گذشتھ در ھمین ایام تعمیر طاق ظفر شروع گردیده، امسال حسب مامول ختم گردید. 

برای افتتاح این طاق ظفر و دروازه مفخرت سمر کھ مردم بھ عبور و مرور ازان آغاز کنند بھ تاریخ روز پنجشنبھ (١٩) 
سرطان سال (١٣٠٣) ھجری شمسی در موقعیکھ عموم مامورین و یک قطعھ نظامی و باقی اھالی باطراف طاق ظفر ایستاده 
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بودند حضرت عالی جناب (ع، ج) شیراحمد خان صاحب رئیس عمومی مجلس شوری کھ از طرف عموم اعضای مجلس 
شوری و وکالی ملت باجرای این مراسم ماذون و مامور بودند فراز خطابھ صعود نموده، نطق آتی را ایراد نمودند. 

نطق حضرت عالی رئیس شوری بموقع افتتاح طاق ظفر: … نقش نمودن مضمون ذیل را بران آرزو نموده ایم:  
بھ تقدیر مظفریت و تذکار جان بازی ھای شاندار فرد یگانھ و نخبھ دودمان افغان قھرمان قوم پرست با وجدان (الغازی امیر 

امان هللا خان) کھ در بدو جلوس خودش محض تحصیل حیات با شرف و زنده گانی با افتخار بھ ملت خود یعنی استحصال آزادی 
مغصوبھ واسترداد حقوق مشروعھ جامعھ افغان بیک قیام فوق العاده بالمقابل دشمنان اقدام و مبادرت ورزید و تا (٢٨) برج اسد 

١٢٩٨ استقالل تامھ افغانستان را حصول نمود؛ این بنای مفخرت اعتال را کھ شاھد بحث بعد الموت مانست در صیفیھ پغمان 
مینوشان (بنام طاق ظفر) تاسیس نھادیم و اسمای سامی ھمان جوانان سر فروش را کھ در موقع اثبات فداکاری و جدیت شھید راه 
استقالل و حریت گشتھ، کارنامھ ھای مقدس خود شانرا سرمشق حیات مان گذاشتھ اند، در حواشی این رواق ثبت نمودیم تا آئینھ 
صحنھ خونین مجاھدین و تاریخ سربازی ھای شھریار شجاعت قرین ما بوده برای اخالف آتیھ افغانستان محرک غلیان قومی و 

تازیانھ غیرت ملی باشد. 

برعالوه، اگر استقالل افغانستان در ٩ حوت ١٢٩٧ اعالن نمی گردید، چگونھ اتحاد شوروی استقالل آن را در ۶ حمل ١٢٩٨ 
(مطابق ٢٧ مارچ ١٩١٩) بھ رسمیت می شناخت؟ در آخر، یکبار دیگر بھ سر مقالھ شماره ٢٠ مورخ ٣٠ عقرب ١٣٠٠ امان 
افغان زیر عنوان «مراسم جشن سال سوم استقالل افغان» مراجعھ می کنیم کھ پاسخ گوی ھمھ پرسش ھا، نشان دھنده اھمیت ٩ 

حوت بھ عنوان «روز استقالل» و دلیل برگزاری «جشن استقالل» در دھھ اخیر ماه اسد است (کھ ھیچ رابطھ ای با ٢٨ اسد 
١٢٩٨ ندارد):  

چون ذات شرافت صفات اعلیحضرت غازی شھریار آزادی خواه افغان بتاریخ (٩) برج حوت قالده اسارت را از گردن دولت و 
ملت خود باز کرده بکمال شرافت تاج گذار استقالل افغان گردیدند:  

بتقریب حصول این شرافت و تکریم آن روز مقدس کھ یکروز تاریخی ذی شرافتیست و ملت افغان تعظیم آن یوم میمون را دایم 
بر خود الزم میدانند سال بسال بنا بر تعزیز بھمان تاریخ مجالس جشن و محافل شادمانی در امصار و بالد مملکت افغان 

پذیرای انعقاد می گردد. 
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چون در موسم حوت دارالسلطنھ کابل و اکثر بالد افاغنھ بارد است لھذا اینمجلس سرور بنا بردم سردی ھوا چنانچھ خواستھ 
دلھاست صورت گرم جوشی بھم نمی رسانید، باری اعلیحضرت غازی پدر تاجدار افغان اراده فرمودند تا در عشر اخیر برج 

اسد (کھ ھوا فرحت افزاست و باغھا دلکشا، گلستانھا از کثرت ریاحین رنگین است، دھن ھا از وفور فواکھ شیرین؛ در موضع 
خوش آب و ھوای پمقان) رسما مجلس کامرانی ترتیب شود، و ھشت روز جمیع وزارت ھا و دفاتر و ھمھ کارخانھ جات از کار 
معاف و آزاد باشند تا بکمال خوشی و آزادی ایام جشن را بسر برند. اگر چھ لوازم جشن کامال تکمیل یافت بنا بر ھیجان مرض 

ھیضھ انعقاد مجلس مذکور را خالی از نقصان ندانستھ الی اطفائ نایره و با فسخ عزیمت فرمودند.  
درین اوقاتیکھ مرض بکلی رفع گردیده، ھوای پمقان نسبت بدارالسلطنھ کابل سرد دیده شد، از آنجھت روز دوشنبھ ١۵ عقرب 

مجلس جشن سال سوم استقالل بکابل در چمن حضوری چھار روز باسلوب مرغوب منقعد گردید! 

حال کھ اسناد سخن می گوید، مسئوالن حزب دموکراتیک باید بگویند کھ با تعین ٢٨ اسد ١٢٩٨ (بھ عوض ٩ حوت ١٢٩٧) بھ 
عنوان روز استقالل، بخشی از تاریخ حقیقی کشور را احیا کردند و یا جعل دیگری در باالی سایر جعلیات تاریخی کشور 

افزودند (در حالیکھ صد ھا سند از آن دوران در اختیار داشتند)؟ 

صرفنظر از اینکھ امان هللا پس از اعالن استقالل کشور در ٩ حوت ١٢٩٧، از یکطرف گام ھای مثبتی در جھت اصالحات، 
عصری - سازی، لغو بردگی وغیره و از طرف دیگر گام ھای منفی در جھت افغان - سازی، پشتو - سازی، ارسال ناقلین 

وغیره برداشتھ است؛ افتخار اعالن استقالل کشور در ٩ حوت ١٢٩٧ بھ او می رسد.     

لذا آرزومندم کھ تمام دانشمندان، علما، نھاد ھای مدنی، سیاسی و پارلمان کشور باالی حکومت/دولت فشار وارد کنند تا در پرتو 
این اسناد تاریخی، «روز استقالل» کشور را رسما ٩ حوت ١٢٩٧ اعالن و تجلیل نماید (تا حد اقل از یک جعل آشکار تاریخی 

نجات یابیم، صرفنظر از اینکھ با سایر کارکرد ھای امان هللا مخالف و یا موافق ھستیم)! 
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