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  2022جنوری  15شنبه،                                                        داکتر عبدالرحمن زمانی
 

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

 

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان(
 

روز بزرگ يک و  مردم افغانستان یغرور ملو  یسربلند  ،عزت روز ،اسدماه  (2۸بيست و هشت )

 یاز نعمت آزاد روز مردم ما توانستند نيدر ا رايشود، ز یکشور محسوب م خيدر تار یو نقطه عطف

 .آزاد و مستقل عرض اندام کنند  یکشورها نيب و دربرخوردار شوند 

محفلى به مناسبت استرداد  ،هجری شمسی 12۹۸اسد  2۸به روز  ،صلح افغانى ئتيپس از برگشتن ه

ه( واقع بوستان سراى پارک زرنگار )سابق وزارت امور خارجاستقالل افغانستان در تاالر قصر 

ل محف نيشده بود. غازى امان هللا خان بعد از امضاى سند استرداد استقاالل كشور در ريدا زرنگار

اسد، روزى   2۸ لهيوس نيبدو . ندياستقبال نما« یجشن مل»روز به مثابه  نيمردم خواست تا از از

ان روز رسمى استرداد استقالل  فغانست ثيرا  بدست آورد، به ح یاستقالل سياسکه افغانستان رسماً  

 .شناخته شد

از واقعه  «فرهنگ کابل باستان»نقل از کتاب ارتباط به  نيکاظم در اسيد عبدهللا اکترددانشمند گرامی 

به روز   یغاز حضرتياعل مينويسد که ،یفوفلزائ یليوک نيزالدينگار شهير کشور، مرحوم استاد عز

دربار  نيسند استرداد استقالل در کابل، حاضر نيآخر یاگست( بعد از مراسم امضا 1۸اسد ) 2۸

 و بيمرده، شما ملت نج اياگر امان هللا زنده باشد و  نيبعد از" :قرار داده گفت اطبسلطنت را مخ

ور استقالل کش استرداد فيشرۀ و خاطر یمل ديروز خجسته را همه ساله بنام ع نيافغانستان ا وريغ

استقالل  یاسد روز واقع 2۸ ايآ :سؤال که نيا ۀ دربار یحيتوض» ،داکتر کاظم)«. ديريجشن بگ

 .(افغان جرمن آنالين - افغانستان است؟

خپلواکی            استقالل   
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 ،بدون کدام اساس تاريخى و توجيه منطقى ،اينکه چرا سپه ساالر نادر خان بعد از رسيدن به قدرت

ادفی تص بنام روز سالگرد استقالل افغانستان جشن ميگرفترا  (  جوزا۶اسد روز شش ) (2۸ ) بجای

 صراديگری را تقديم عالقمندان تاريخ مع چند سند از البالی اسناد آرشيف انگلستان نبود. درين جا

 غازی امان هللا ،و محسنش از ولينعمت سپه ساالر آن  و عمق دشمنی ين رازاز افغانستان ميکنم که

 . برميداردخان پرده 

موتر سرحد افغانستان  ۀذريع 1۹2۹مى  2٣مطابق با  1٣0۸جوزاى  2غازى امان هللا خان بروز 

سرحدى چمن خود را به سرحد دار انگليس معرفى نمود، سرحد دار  ۀرا عبور کرد و در مقابل تهان

  تانجنرال بلوچسگورنر  ۀنمايند گورنر جنرال بلوچستان اطالع داد. ۀبالفاصله موضوع را به نمايند

به شيمله مخابره کرد.    Lord Irwin   تلگراف مستقيم و اشد عاجل بنام نائب السلطنه الرد ايروين

درين تلگرام نوشته شده بود: همين حاال خبر رسيد که شاه سابق افغانستان ساعت يک بعد از ظهر 

شان  ۀخانواد رو اعضاى ديگ (  به همراهى سردار عنايت هللا خان، ملکه ثريا1۹2۹مى  2٣امروز )

ود، که حفاظت ميشسياسى که توسط نظاميان گور ۀموتر به چمن رسيده است.  به آنها در بنگل ۀذريع

)دوسيه سياسی و محرم شماره  .آمدن آنها بدون اطالع قبلى بوده است است. جاداده شده

L/P&S/20/B2۹۸)  ه(.از کوئت 1۹2۹ماه می  2٣مؤرخ  10٣٣و )تلگرام شماره 

انگلستان  ۀايروين که بعد ها بنام الرد هيلفيک در زمان جنگ دوم جهانى بحيث وزير خارج الرد

را بعهده نائب السلطنه حساس  ۀشهرت زياد حاصل کرد، و از مدت سه سال به اينطرف اين وظيف

يد اختيار فرياد کش داشت، بعد از خواندن اين خبر که معلوم ميشد بيصبرانه انتظارآنرا داشت، بى

و بعد به ياور خود ديکته کرد )اکنون از هيچ قسم رعايت باو « شر او خالص شديم زبالخره...ا»

دريغ نشود...نه بحيث يک پادشاه...بلکه بحيث يک پناهنده( ليکن به هيچ صورت اينجا مانده نميتواند، 

، 1۷٣1تلگرام های شماره شماره )دوسيه سياسی و محرم  .بايد هرچه زودتر خاک هند را ترک نمايد

 (.1۹2۹ماه می  2۷تا  2٣از  1۷۵2، و 1۷٣۴،10٣۴، 1۷٣٣

طول کشيد تا حکومت هند بعد از مشوره با لندن راجع به طرز اعالن اين خبر تصميم بگيرد  مدتى

بود که مردم دنيا از طريق جرايد و  1٣0۸جوزاى  ٦مطابق با  1۹2۹مى  2۷و فقط صبح روز 

 ۀبه گفت اطالع حاصل کردند. نشدن امان هللا خان از افغانستا خبر رسانى از خارج آژانس هاى

جوزا يعنى روز اعالن خروج  ٦شايد تصادفى نبوده باشد که نادرخان روز " :يارشتسيد قاسم مرحوم 

امان هللا خان را از افغانستان بدون کدام اساس تاريخى و توجيه منطقى بنام روز سالگرد استقالل 

 ."ان جشن ميگرفتافغانست
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محصل  ،امان هللا  خان یچند سال اخير بر غاز  ۀپاي یبنظر اين قلم  اگر به حمالت لجام گسيخته و ب 

 یها ”یخپل سر“از  یناش ”یسياس یها خاک باد“استقالل افغانستان، بدقت ديده شود، تنها محدود به 

ت ايس یحقايق تاريخ واقعيت ها و مسختحريف  یتالش ها  ۀاخير نبوده بلکه ادام ۀچهار دهبيش از 

آغاز و تا امروز به انواع مختلف ادامه دارد. هدف اين همه حمالت،  شاهنادر که از دوران سلطنت

 یو اجير بيگانه ها که از ینما ، حلقوم يک ماللندن ۀتعليم يافت چه از قلم يک داکتر و استاد تاريخ

از در رژيم امانی شانرا  مستمری مفت خوری که جيره های سردارانبازماندگان  نقل قول ميکند،

 قامگر انتنيست م یچيز ،)بی بی سی( یپخش تبليغات بريتانو یکمپن و يا نشراتدست داده بودند، 

 در کشورش بود. یو رفاه اجتماع یآباد ،یامان هللا خان که يگانه آرزويش آزاد یاز غاز یگير

 :بعامن

 کابل باستان، نشرات وزارت اطالعات و فرهنگ، چاپ اول  : "فرهنگیفوفلزائ ،یليوک

اسد روز  2۸ ايسؤال که: آ نيا  ۀدربار یحيتوض» ۀ، به نقل از مقال۸۷٣ش، جلد دوم، صفحه 1٣۸۷

 افغان جرمن آنالين. -استقالل افغانستان است؟ توسط داکتر کاظم  یواقع

 و محرم شماره  یدوسيه سياسL/P&S/20/B2۸۹ماه  2٣مؤرخ  10٣٣شماره  ( و )تلگرام

 از کوئته. 1۹2۹ یم

 و محرم شماره  یدوسيه سياسآرشيف انگلستان،  ۀاسناد محرمان L/P&S/10/1٣01  تلگرام

  (.1۹2۹ یماه م 2۷تا  2٣از  1۷۵2، و 1۷٣۴،10٣۴، 1۷٣٣، 1۷٣1شماره  یها

  

 )پايان(

  

 


