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  داکتر عبدالرحمن زمانی

  

�استق یواقع اسد روز   ماه  ۲۸  ٔەربارد �  ل افغانستان
  )صاحب سيد عبدهللا کاظمبه تائید نوشته جناب داکتر (

  

 این ٔەتوضیحی دربار «اخير دانشمند و محقق گرامی جناب داکتر سيد عبدهللا کاظم تحت عنوان  ۀ نوشت
سد روز واقعی استق  ۲۸آیا  که سؤال �لا��ل افغانستان   موضوع  »افغانستان است؟ �ستق روز واقعی ا

  روشن ساخته است . بخوبی را 

�ل افغانسـتان برای اسـترداد اسـتق«داکتر صـاحب کاظم  نوشـته اند که �کامل کشـور راه دراز را قدم بقدم  
طرف انگلیس بعد از سه سال در دور �ل استق تشناخ به مجبور کابل در مذاکرات سوم ٔەپیمود، تا آنکه �

طو ست که در جریان این عملیه  ستان گردید. لذا کار درست نی �نیکامل افغا نU  هرشخص بزعم خود یک
�لروز را بنا بر دلیلی به حیث روز اســتق��و برپا کردن جشــن و \ــ]ور اع �تعیین یک روز که نشــانه  .م نماید

�لای ســـمبولیک �کمک و حمایت جانبازانه  به که اســـت دولتی    ۀ کشـــور بشـــمار میرود، از وظیف اســـتق
�مردم خود، به این اقدام کمر همت بسته و با ت�ش پیگیر و همه جانبه به آن هدف عالی نایل آمده است. 

�لغازی رسماً آنرا به حیث روز  هللادراین حال آن روزی را که شاه امان �تعیین کرده است، همان روز،  استق
�لروز واقعی �  .»..بوده  استق

واقعه نگار شـــهير کشـــور، از  » فرهنگ کابل باســـتان«به نقل از کتاب در این ارتباط احب کاظم داکتر صـــ
بعد اگست)  ۱۸اسد ( ۲۸به روز اعلیحe]ت غازی  ، مينويسد که استاد عزیزالدین وکیلی فوفلزائیمرحوم 

طب قر  �ل در کابل، حاhــ]ین دربار ســلطنت را مخا�ار داده از مراســم امضــای آخرین ســند اســترداد اســتق
زنده باشد و یا مرده، شما ملت نجیب و غیور افغانستان این روز خجسته را هللا  بعد ازین اگر امان«گفت 

طر �ل کشور جشن بگیرید k]یف ٔەهمه ساله بنام عید ملی و خا�  .»استرداد استق

 بریتانوى، هند آرشـــیف    ۀ ســـناد محرمانا«داکتر صـــاحب کاظم، عين موضـــوع در     ۀ به تائيد از نوشـــت
من .   شــده اســتذکر نيز  » و انگليس مربوط به جنگ ســوم افغان ها۱۹۱۹ســال قســمت چهارم مکاتبات 

�تم  Uلاســـتقبمناســـبت ســـالگرد اســـترداد «چهار ســـال قبل دريکی از مقا���ی  از:  افغانســـتان ��بUناد اســـ
اگست)  ۹۱اسد ( ۲۸به روز  درين رابطه معلوماتی مختq]ی ارائه و نوشته بودم که » آرشیف هند برتانوى

�ل محفلى پس از برگشتن هیأت صلح افغانى به مناسبت استرداد استق��رافغانستان در تاU زرنگارق [q 
کنونى دایر شــده بود. شــاغا\ــw على احمد  واقع بوســتان \ــ]اى پارک زرنگار )ســابق وزارت امور خارجه(

ه بو  خان، رئیس هیأت افغانى در مذاکرات صـــلح راولپندى، در این مراســـم مورد انتقاد شـــدید قرار گرفت
طرف شــــــاه امان  طر خود\ــــــ]ی اش محکوم گردیده از  خان مورد \ــــــ]زنش و عتاب قرار گرفته از  هللاخا

   .و توقیف شدمقامش سبکدوش 

�لخان بعد از امضاى سند استرداد استقا هللا غازى امانU  كشور درین محفل از مردم خواست تا ازین روز
�ل  اســـد، روزى که افغانســـتان رســـماً   ۲۸اســـتقبال نمایند. بدین وســـیله » ملی  جشـــن« هبه مثاب�اســـتق

�ل  آورد، به حیث روز رسمى استرداد استقسيا\| را  بدست �  .فغانستان شناخته شد
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را  ۀ   )  بياني ۱۹۱۹آگست   ۱۹ مطابق با(شم{w ۱۲۹۸سال اسد  ۲۸در همين روز ( خان غازىهللا شاه امان 

راپور اســتخباراتی انگليس ها  ۀ   ضــميم انگلي{ــ| آن هم متن کرد که در مســجد جامع عیدگاه کابل ایراد 
قابل يادآوريست  .ستا موجود است، برامده محرمیت از حال که برتانوى هند ۀ   در آرشیف اسناد محرمان

جناب ســيســتانی صــاحب در مضــمون     هدانشــمند گرانماي يکبار ديگر توســط    هبيانياين  متن مکملکه 
�اســد، روز اع ٨۲«ســه روز قبل شــان تحت عنوان ��لم اســتق�بن�ــ]   »افغانســتان توســط شــاه امان غازی 

  . ه است شد سپرده 

�ش ديگری برای جعل و تحريف آشکار اسناد و رويداد های تاريخیدروغ شاخدار �   يا ت

� �ر�دٔه ا��ن ا���ن از ����رد �	ت �وق �ر	�ف اد��ی � �� ���ون ��
� �� د���ر �!دی '�زی ا��ن & 	�ن %$�ت ��#!د، !� از � ن ا����ل!� !  
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�ل   اســد روز ۲۸اســنادی که ويبســايت بی بی \ــ| برای ثبوت ادعايش که گويا  ۀ   از جمل�واقعی اســتق
در k]ح اين عکس ادعا شده است که  امان افغان است . ۀ  عکس  جريدبن�] سپرده، ، ستنيافغانستان 

� .»در نهم حوت در پغمان برگزار ميشد ندر زمان امان هللا جش«�و جعل و  نادرست بوده  اين ادعا کام
مراســــم رســــمی ، و مؤثق برويت اســــناد متعددتاريخی ميباشــــد.  داد های يو رو تحريف آشــــکار اســــناد 

در مســـجد جامع عيدگاه انجام  ۱۲۹۸نهم ماه حوت  دســـتاربندی يا تاجپوkـــ| غازی امان هللا خان به تاريخ 
�ل روز نهم حوت) يا "«(که خوانده ميشــود به وضــاحت  فوق نيز يافته بود. در عکس �عيد جلوس بااســتق

�ل . »اعليحe]ت غازی"�     با سالگرد دستاربندی يا تخت نشينی و جلوس ارتباط دارد، نه جشن استق

�ت لجام گســـــيخته و بی پايبنظر اين قلم  �صـــــل  خان هللا بر غازی امان چند ســـــال اخير  ۀ اگر به حم مح
ستق �ل ا�شود، افغانستان \]ی" های تنها محدود به ، بدقت ديده  k| از "خپل  \|" نا سيا "خاک بادهای 

�ش های ۀ ادامبلکه اخير نبوده  ۀ چهار ده�از تحريف واقعيت ها و مســـــخ  حقايق تاريخی  ايســـــت که  ت
\]دار محمد نادر خان آغاز و تا امروز به انواع مختلف ادامه دارد.  سلطنت  �ت، دوران �هدف اين همه حم

�يک ، حلقوم ختاري چه از قلم يک داکتر و اســــــتاد�يا  و  که از وی نقل قول ميکند،نمای اجير بيگانه ها م
چيزی نيســــت مگر انتقام گيری  از غازی امان هللا خان که يگانه  پخش تبليغات بريتانوی  کمپنی ن�ــــ]ات 

      اجتماعی در کشورش بود. رفاهآرزويش آزادی، آبادی و 

  

 (پايان)


