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 ٢٨اسد ،روز اعالم استقالل افغانستان
توسط شاه امان ﷲ غازی
 28اسد مطابق  18اگست ، 1919روز اعالم
استرداد استقالل کشورماست .وگرامی داشت از چنين
روزی وجيبۀ ملی ماست وتجليل نکردن آن از سوی
رژيم ھای برسراقتدار افغانستان کمتر از خيانت ملی
نيست.
در روند گراميداشت از استرداد استقالل کشور،
نامى که با استقالل پيوند ناگسستنی دارد ،نام شاه امان اﷲ
غازى است .ھيچ افغان با وقوف  ،آزادى خواه و
وطنپرستى پيدا نخواھد شد که از استقالل کشور ياد نمايد
و ھمزمان با آن ،به ياد غازيمرد نامدار اعليحضرت امان
ا ﷲ خان  ،رھبر وطندوست و سر بکف افغان که استقالل
کشور را به ملت شريف ودلير خود تقديم کرد ،نيفتد و ياد
آن قھرمان واقعی ملت را در بدست آوردن استقالل
سياسی کشورگرامى نشمارد.
مردم حق شناس افغانستان ،بمناسبت بزرگداشت از
سالروز استرداد استقالل کشور ،نام اين شخصيت بزرگ
ملى و فداکار را با تکريم و احترام عميق بر زبان مى
آورند .مقام واالى اين قھرمان سياسى و رھبر وطنپرست افغان ،را ھمين حاال پس از گذشت 98سال از
روز اعالم استرداد استقالل ميھن ،ميتوان در رسانه ھای اجتماعی ودر مقاالت کوتاه وبلند ھموطنان
حق شناس وطرفدار تعالی وترقی وطن به وضاحت ديد ودرک کرد و به محبوبيت روز افزون او در
ميان جوانان وقشرچيز فھم وآگاه ملت پى برد.
به اين جمالت زيبا وبرخاسته از اعماق احساس ميھندوستانه واستقالل طلبانه خانم دکتور شکيبا
جان بارکزی توجه کنيد ،که ضمن يک نوشته متينو شجاعانه در فيسبوک خود گذاشته است:
»افغانستان کشورآزاد ومستقل با تاريخ پرافتخاردر منطقه است.اين شما ھستيد غالمان والدی
فروخته شده]منظورمالصبور وامثالش است[ که به آزادی باور ندارد .تجليل باشکوه وياد بود از
کارنامه ھای با افتخارغازی امان ﷲ خان نيزۀ تيزی است درچشمان دشمنان تاريخ ،ترقی وپيشرفت
درافغانستان)«.فيسبوک(Shakiba Barakzai28 :
بنابر نوشتۀ داکتر زمانی،مؤلف کتاب محققانه )بازنگری دورۀ امانی وتوطئه ھای انگليس( شاه
غازی به مناسبت اعالم استقالل کامل سياسی افغانستان روز  28اسد 1298در تاالر قصر زرنگار
)واقع پارک زرنگارکابل( محفلی برگزار کرد .ودرھمان محفل بعد ازمحکوم کردن علی احمدخان
رئيس ھيات مذاکرات صلح راولپندی ،سند استرداد استقالل كشور را توشيح نمود و از مردم خواست
تا از ين روز به مثابۀ »جشن ملی « استقبال نمايند .بدينگونه  28 ،اسد ،روزى که افغانستان رسما ً

اختيار و حق ارتباط با جھان خارج را بدست آورده بود ،به حيث روز رسمى استرداد استقالل
افغانستان شناخته شد.
داکتر زمانی چندی پيش بمناسبت تجليل از سالگرد استرداد استقالل کشور ،متن بيانيۀ اعليحضرت
غازی امان ﷲ خان را از آرشيف اسناد محرمانۀ ھند برتانوى بدست آورده ودر پورتال افغان جرمن
آنالين نشر کرده است .اين بيانيه يکی از مھمترين اسناد استرداد استقالل افغانستان است و جا دارد آنرا
در اينجا بار ديگر ضبط و بازتاب دھيم:

بيانيۀ پادشاه افغانستان در مسجدجامع
به ارتباط با اعالم استقالل پادشاھى افغانستان
)روز چھارشنبه ٢٨،اسد  ١٢٩٨شمسى(
اى ملت مصمم من!
شما شايد بخاطر داشته باشيد که من در آغاز سلطنت خود تاج پادشاھى شما را بدليل استقالل و
آزادى خارجى و داخلى افغانستان بسر گذاشتم .حاال ميخواھم بشما توضيح دھم که آزادى خارجى و
داخلى ،و تحت اسارت بودن چه معنى دارد.
يک کشور وقتى از نظر خارجى و داخلى آزاد گفته ميشود که يکى از قدرت ھاى بزرگ جھان
دانسته شده ،بتواند با ھر حکومت ديگرى در زمينه ھاى تجارتى و امور سياسى توافقنامه و معاھده
منعقد نما يد ،و بتواند با برادران ھم مذھب و ھم نژاد خود وحدت نموده و به آنھا کمک کند ،و تحت نفوذ
ھيچ حکومت ديگرى در جھان نباشد .لذا اين استقالل کشور در ھمه امور و توانمندى اجراى ھر
چيزيست که برايش مفيد باشد.
تحت اسارت بودن آنست که يک کشور يکى از قدرتھاى جھان دانسته نشده ،نتواند با ھر حکومت
ديگرى در زمينه ھاى تجارتى و امور سياسى توافقنامه و معاھده منعقد نمايد ،و نتواند به برادران ھم
مذھب و ھم نژاد خود کمک کند .نتواند با ھيچ کشور ديگر جھان ،به غير از کشورى که تحت حمايتش
قرار دارد ،سروکارى داشته باشد .ھرچند چنين کشورى ممکن است از بيرون به آنھا دوست باشد ،اما
در واقعيت در تالش ريشه کن کردن آن ميباشد.
من شکر خداوند را بجا مى آورم که امروز به ھدف خود رسيدم ،و امروز حکومت ھاى ترکيه ،آلمان،
برتانيه ،روسيه ،اتريش و بخارا استقالل کامل ما را به رسميت شناخته اند ،و من اين ھمه مؤفقيت را به
شما تبريک ميگويم.
)تحسين و شادى حاضرين  :زنده باد شاه(
و امروز نمايندگان دو حکومت ،که عبارت از حکومت ھاى برجستۀ انگليس و اتحاد جماھير
شوروى باشند ،درينجا حضور دارند.
اى ملت!
ھيچ کسى اين استقالل و آزادى را به شما اعطا نکرده است .اين تنھا از لطف خداوند ،از برکت
پيامبر بزرگ)ص( و شجاعت و مردانگى خود شماست .غيرت و احساس افتخار به شما جرئت داد تا
بخاطر استقالل خود شمشيربدست گيريد .لذا شما به زور شمشير ھدف خود را حاصل نموديد .خدا
ناخواسته افغانستان ھيچ وقتى نخواسته ونخواھد خواست تحت حمايت کسى بوده و از آن فرمان ببرد!«.
» ھر که آب از دم شمشير خورد نوشش باد ! «
درعين حال ،به نمايندگى از ملتم از تمام قدرت ھاى بزرگى که استقالل افغانستان را به رسميت
شناخته اند تشکرميکنم .بعد ازين ما با کشورھاى روابط دوستانه خواھيم داشت که در امور تجارتى و

سياسى با ما کمک کنند .در واقع کشورھاى ھمسايه بايد به دوستى ما فخر کنند ،چون افغانستان يک
کشور شجاع و نيرومند است .در وقت تصميم تأمين استقالل من آنقدر راسخ بودم که در صورت
ناکامى ازين بيشتر خواھان زنده ماندن نمي بودم.
در قدم اول من زندگى ام را در مقابل دشمن براى حصول استقالل شما فدا ميکردم .اگر ناکام
مي شدم ،باز ھم از تصميم خود نگشته ،خودم را مي کشتم ،اما زندگى تحت حمايت کشور ديگرى را
قبول نمي کردم .اگر شما مردم از من پشتيبانى نمي کرديد ،و با شجاعت کار خود را به پيش نمي
برديد ،من به مقصدم کامياب نمي شدم و بيش ازين زندگى را بر خود حرام مي دانستم .لذا شما به من
زندگى نوى را داده ايد و من به شما برادران اطمينان مي دھم که من باز ھم به خاطر شما زندگى خود
را فدا خواھم کرد.
تا امروز دروازه ھاى تعليم بر روى شما بسته بود ،زيرا ھيچ مرد دانائى زندگى تحت حمايت
ديگران را نمي پسندد .اگرچه عمر من کمتر از شماست ،اما به شما يک مشورۀ پدرانه مي دھم که
براى خدا بايد براى آموزش علم تالش کنيد .شما بايد اطفال خود را به مکتب بفرستيد ،شما بايد از آنھا
جدا شده ،آنان را براى آموزش تعليم به کشورھاى خارجى بفرستيد ،تا با کسب علم شايد بتوانند قابليت
خدمت به کشور عزيز شما را پيدا نموده و نام شما را در تأريخ جھان زنده نگھدارند.
اى ملت! به خاطر وطن و به خاطر خدا در کسب علم تالش کنيد ،زيرا تنھا از طريق علم است که
مي توان به کاميابى ھاى دينى و دنيوى دست يافت ».يک شخص بى علم نمي تواند خدا را بشناسد« .
قبالً من از ھمين منبر بسيار مقدس استقالل افغانستان را اعالم نموده بودم و شکر خدا که امروز
با نايل شدن به اين ھدف مثل يک قھرمان فرود مى آيم).تحسين و شادى حاضرين  :زنده باد شاه دلير
و شجاع ما  ،و پاينده باد استقالل کشور .آمين( )داکتر زمانی ،اسناد محرمانۀ آرشيف ھند بريتانوى ،قسمت
چھارم مکاتبات مربوط به جنگ سوم افغان ھا(،
)برگرفته از کتاب خودم :دفاع از ارزش ھای ملی ،وظيفه عناصر ملی است ،چاپ ،2014دانش(
پايان

