پروفیسور دکتور لعل زاد
لندن ۲۸ ،فبروری ۲۰۱۷
نهم حوت  ۱۲۹۷یا »روز استقالل«
===================================
) ۲۸اسد  ۱۲۹۸به عنوان »روز استقالل« ،ساخته حزب دموکراتیک در سال  ۱۳۵۷است(!
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« ) !(۱به این ارتباط در مقاله »درنگی بر
افشای یک جعل تاریخی« ) (۲وعده کرده بودم که در مورد پیشینه  ۲۸اسد 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  ۲۸اسد هیچ حادثه تاریخی صورت نگرفته و
تجلیل  ۲۸اسد 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 ) ۱و :(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  ۲۸فبروری
 «…۱۹۱۹قسما اعتراف کرده که  ۹حوت  ۱۲۹۷روز 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 » ۹حوت« 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 » ۲۳میزان« و در زمان ظاهر  -داود ،روز » ۶جوزا« به عوض  ۹حوت 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  ۱۳۵۷است که روز  ۲۸اسد )به عوض  ۹حوت ۲۳ ،میزان و  ۶جوزا( به
عنوان »روز استقالل« شناخته می شود )یعنی روز استقالل در کشور ما از  ۹حوت  ۱۲۹۷در زمان امان اهلل به  ۲۳میزان در
زمان نادر ،به  ۶جوزا در زمان ظاهر  -داود و به  ۲۸اسد در زمان حزب دموکراتیک تغییر نموده است(!
دوره امیر امان اهلل )(۱۳۰۷ - ۱۲۹۷
=======================
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  ۹حوت 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 ) .(۸ - ۵متاسفانه 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  ۱۳۰۵جریده امان افغان به کلکسیون  ۶جلدی از  ۶سال دیگر آن )سال ،۹۹/۹۸
 ۱۳۰۳ ،۱۳۰۲ ،۱۳۰۱ ،۱۳۰۰و  (۱۳۰۴دسترسی 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  ٢٢ﺣﻤﻞ  ١٢٩٨آﻏﺎز ﻧﻤﻮده و ﺷﻤﺎره دوم آن در  ٧ﺛﻮر  ١٢٩٨ﺑﮫ ﻧﺸﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ )ﻓﻘﻂ دو ﺷﻤﺎره از ﺳﺎل ١٢٩٨
وﺟﻮد دارد( .ﺳﺎل  ١٢٩٩ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺳﺎل اول ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه و از ﺷﻤﺎره  ٢در  ١٨ﺣﻤﻞ  ١٢٩٩ﺗﺎ ﺷﻤﺎره  ٢٩ﺷﻤﺎره در  ٣٠ﻋﻘﺮب  ١٢٩٩وﺟﻮد
دارد )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ٢١ﺷﻤﺎره ﺑﺪون ﺷﻤﺎره ھﺎی  ٢٣ ،٢٢ ،٢٠ ،١٠ ،٧ ،١و . (٢۶

ﺳﺎل دوم ﻧﺸﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره اول در  ٢٣ﺟﻮزا  ١٣٠٠ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﯾﮑﺠﺎﯾﯽ  ۴٧و  ۴٨در  ١۵ﻣﯿﺰان  ١٣٠١وﺟﻮد دارد
)ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۴٧ﺷﻤﺎره( .ﺳﺎل ﺳﻮم ﻧﺸﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﯾﮑﺠﺎﯾﯽ  ١و  ٢در  ٢٣ﻣﯿﺰان  ١٣٠١ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﺷﻤﺎره  ٨آن در  ٢٠ﻗﻮس
 ١٣٠١وﺟﻮد دارد )ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ٨ﺷﻤﺎره( .ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم ﻧﺸﺮاﺗﯽ از ﺷﻤﺎره اول در اول ﺛﻮر  ١٣٠٢ﺗﺎ ﺷﻤﺎره ﯾﮑﺠﺎﯾﯽ  ۴٩و  ۵٠در
 ٢٨ﺣﻮت  ١٣٠٢وﺟﻮد دارد )ﺑﺪون ﺷﻤﺎره  ۵ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺮطﺎن(.
ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺸﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره اول در  ٢٨ﺣﻮت  ١٣٠٢ﺷﺮوع و ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره  ۵٠در  ٢٨ﺣﻮت  ١٣٠٢اداﻣﮫ دارد
)ﺑﺪون ﺷﻤﺎره  ٣ﻣﺮﺑﻮط ﺟﻮزا( .ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ﻧﺸﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺸﺮ ﺷﻤﺎره اول در  ١۶ﺣﻤﻞ  ١٣٠۴ﺷﺮوع و ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺗﺎ ﺷﻤﺎره
 ۵٠در  ٣٠ﺣﻮت  ١٣٠۴اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
در ﺟﺮاﯾﺪ ﺳﺎل ھﻔﺘﻢ ،ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد  ٣٩ﺷﻤﺎره از ﺷﻤﺎره  ٢در  ١ﺛﻮر  ١٣٠۵ﺗﺎ ﺷﻤﺎره  ۵٠در  ٢٢ﺣﻮت  ١٣٠۵وﺟﻮد دارد )ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﺗﺎﺳﻒ ﮐﮫ ﺷﻤﺎره ھﺎی  ١ﻣﺮﺑﻮط ﺣﻤﻞ/ﺛﻮر ٩ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺮطﺎن ١۵ ،١۴ ،و  ١٩ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻨﺒﻠﮫ ٣٣ - ٣٠ ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺰان/ﻋﻘﺮب،
 ۴٢ﻣﺮﺑﻮط ﺟﺪی و  ۴۵ﻣﺮﺑﻮط دﻟﻮ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺷﺪه و ورق اول ﺷﻤﺎره ھﺎی  ١٠اﻟﯽ  ١٣ﺳﻨﺒﻠﮫ ﻧﯿﺰ ﭘﺎره ﺷﺪه اﻧﺪ(.
در ﺷﻤﺎره ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎل اول ) (١٢٩٩/١٢٩٨اﻣﺎن اﻓﻐﺎن ﮐﮫ اﮐﺜﺮا ﺑﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ،ھﯿﭻ ﻣﻄﻠﺒﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﻼل وﺟﻮد ﻧﺪارد؛
اﻣﺎ در ﺷﻤﺎره ) ٢٠ﺳﺎل دوم( ﻣﻮرخ  ٣٠ﻋﻘﺮب  ١٣٠٠زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﺳﺎل ﺳﻮم اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎن« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:

——————————————————————————————————-
»ﭼﻮن ذات ﺷﺮاﻓﺖ ﺻﻔﺎت اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻏﺎزی ﺷﮭﺮﯾﺎر آزادی ﺧﻮاه اﻓﻐﺎن ﺑﺘﺎرﯾﺦ ) (٩ﺑﺮج ﺣﻮت ﻗﻼده اﺳﺎرت را از ﮔﺮدن دوﻟﺖ
و ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﮑﻤﺎل ﺷﺮاﻓﺖ ﺗﺎج ﮔﺬار اﺳﺘﻘﻼل 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 ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺴﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻐﺰﯾﺰ ﺑﮭﻤﺎن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺟﺸﻦ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ در اﻣﺼﺎر و ﺑﻼد ﻣﻤﻠﮑﺖ اﻓﻐﺎن ﭘﺬﯾﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭼﻮن در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﻮت داراﻟﺴﻠﻄﻨﮫ ﮐﺎﺑﻞ و اﮐﺜﺮ ﺑﻼد 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 ﮐﺎﻣﻼ 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  ١۵ﻋﻘﺮب ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺸﻦ ﺳﺎل ﺳﻮم اﺳﺘﻘﻼل
ﺑﮑﺎﺑﻞ در ﭼﻤﻦ ﺣﻀﻮری ﭼﮭﺎر روز ﺑﺎﺳﻠﻮب ﻣﺮﻏﻮب ﻣﻨﻘﻌﺪ ﮔﺮدﯾﺪ«.
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در ﺷﻤﺎره ) ۴۶ ،۴۵ﺳﺎل دوم( ﻣﻮرخ  ٣٠ﺳﻨﺒﻠﮫ  ١٣٠١زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:
—————————————————-—————————————-
ﺟﺮﯾﺪه )اﻣﺎن اﻓﻐﺎن( ﺟﺸﻦ ﺳﺎل ﭼﺎرﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺮا ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ﺑﻌﺎﻟﻢ اﺳﻼم ﻋﻤﻮﻣﺎ و اﻓﻐﺎﻧﯿﺎﻧﺮا ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﺮض ﺗﺒﺮﯾﮑﺎت
رﺳﺎﻧﯿﺪه ﺷﺮح ﭘﺮداز ﮐﻮاﺋﻒ آن ﻣﯿﮕﺮدد.
اﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﺒﺎرﮐﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ  ٢۶اﺳﺪ 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…

3

ﺷﻤﺎره اول )ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم( ﻣﻮرخ اول ﺛﻮر  ١٣٠٢از ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ »ﺳﺎل اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در ﻟﻨﺪن ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ )ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط  ٩ﺣﻮت ﺑﺎﺷﺪ(.

ﺷﻤﺎره ) ٩ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم( ﻣﻮرخ  ۴ﺳﺮطﺎن  ١٣٠٢از ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺟﺸﻦ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﺮﻟﻦ در ﺷﺐ  ٢٩دﻟﻮ ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ )ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط  ٩ﺣﻮت ﺑﺎﺷﺪ(» :در ﺷﺐ دوازدھﻢ ﺷﮭﺮ رﺟﺐ اﻟﻤﺮﺟﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ) ٢٩دﻟﻮ( در ﺻﺎﻟﻮن ﺑﺰرگ ھﻮﺗﻞ
اﺳﭙﻼﻧﺎد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ھﻮﺗﻞ ھﺎی ﻣﺸﮭﻮر ﺑﺮﻟﻦ اﺳﺖ از ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻔﺮای دول اروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺮﻗﯽ از طﺮف ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻏﻼم
ﺻﺪﯾﻖ ﺧﺎن ﺳﻔﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم دوﻟﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻓﻐﺎن دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﯽ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ از ﺷﺐ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﯾﺎﻓﺖ«.

4

ﺷﻤﺎره ) ٩ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم( ﻣﻮرخ  ٢٢اﺳﺪ » :١٣٠٢ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل از  ١١اﺳﺪ ﺗﺎ  ١٨اﺳﺪ اﯾﺎم ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل در ﭘﻐﻤﺎن ﺑﮫ
ﮐﻤﺎل ﻓﺮﺣﺖ و ﺳﺮور ﻣﺮور ﻧﻤﻮده ﮐﮫ ﺗﻔﺼﯿﻼت و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت آن در آﺗﯿﮫ ﻧﺸﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ« .در ﺷﻤﺎره  ١٠و  ١١ﻣﻮرخ  ٢٩اﺳﺪ
»ﻧﻄﻖ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻏﯿﻮر ﻏﺎزی ﺑﺮوز ﺟﻤﻌﮫ ) (١١اﺳﺪ در ﺑﺎغ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﻐﻤﺎن ﺑﺘﻘﺮﯾﺐ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺮام ﺳﺮور ﺟﺸﻦ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ
اﺳﺘﻘﻼل…« و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارﺷﺎت آن ﺑﮫ ﻧﺸﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺷﻤﺎره  ۴٣و ) ۴۴ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم( ﻣﻮرخ  ١١ﺣﻮت  ١٣٠٢زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﺟﻠﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻏﺎزی اﻣﯿﺮ
اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن« ﻣﯽ ﻧﮕﺎرد» :روز ﻧﮭﻢ ﺣﻮت ) (١٢٩٧در 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 ﷲ
ﺧﺎن ﻣﺘﻤﮑﻦ ﺳﺮﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن رواﯾﯽ ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و در ﺣﯿﻦ ﻗﺪم ﻗﺪم ﮔﺬاردن ﺑﺮ ارﯾﮑﮫ زﻣﺎﻣﺪاری ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮارت ﻧﺎﮐﯽ
اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اﻋﻼن و اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ روز ﻣﺒﺪا ﻋﻈﻤﺖ و اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دﯾﺒﺎﭼﮫ اﻓﺘﺨﺎر و ﺟﻼل 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 ﺑﻼد 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.

5

ﺷﻤﺎره ) ۴ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ( ﻣﻮرخ  ٢ﺳﺮطﺎن  ١٣٠٣ﺗﺠﻠﯿﻞ از »ﻧﮭﻢ ﺣﻮت« ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل در ﻗﻮﻧﺴﻠﮕﺮی ﭼﯿﻦ« ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪھﺪ.

در ﺷﻤﺎره  ١۵و ) ١۶ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ( ﻣﻮرخ  ١۶ﻋﻘﺮب  ١٣٠٣ﺑﮫ ارﺗﺒﺎط ﺷﺸﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل 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 ﻻزﻣﮫ از طﺮف اداره ﯾﺎوری ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ و دﮐﺎﻧﺪار ھﺎ وﻏﯿﺮه ﯾﮑﺮوز ﻗﺒﻞ از اﻓﺘﺘﺎح ﺟﺸﻦ ﮐﮫ روز ﺟﻤﻌﮫ ) (١ﻋﻘﺮب 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…

6

ﺷﻤﺎره ) ۴١ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ( ﻣﻮرخ  ١٢ﺣﻮت  ١٣٠٣ﻧﯿﺰ از ﺗﺠﻠﯿﻞ »ﻧﮭﻢ ﺣﻮت« در ﺳﻼم ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪھﺪ.

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

7

ﺷﻤﺎره ) ۴۵ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ( ﻣﻮرخ  ١٩ﺣﻮت  ١٣٠٣و  ۴۶ﻣﻮرخ  ٢١ﺣﻮت  ١٣٠٣ﻧﯿﺰ از ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺟﺸﻦ در »ﻧﮭﻢ ﺣﻮت« ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪھﻨﺪ.

ﺷﻤﺎره ) ۴٧ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ( ﻣﻮرخ  ٢۴ﺣﻮت  ١٣٠٣از ﻧﻄﻖ ﺣﻀﺮت ﻋﺎﻟﯿﮫ ﺷﺎه ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺎﺣﺒﮫ در ﺷﺐ ﺟﺸﻦ زﻧﺎن در »ﻧﮭﻢ ﺣﻮت«
اطﻼع ﻣﯽ دھﺪ.

8

ﺷﻤﺎره ) ٩ﺳﺎل ﺷﺸﻢ( ﻣﻮرخ  ۶ﺟﻮزا  ١٣٠۴ﻧﯿﺰ از ﺗﺠﻠﯿﻞ »ﻧﮭﻢ ﺣﻮت« در ﻗﻮﻧﺴﻠﮕﺮی ﯾﺎرﮐﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﯿﺪھﺪ.

ﺷﻤﺎره ) ١٧ﺳﺎل ﺷﺸﻢ( ﻣﻮرخ  ٨ﺳﻨﺒﻠﮫ  ١٣٠۴از »ھﻔﺘﻤﯿﻦ ﻋﯿﺪ اﺳﺘﻘﻼل« در ﭘﻐﻤﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دھﺪ.

9

ﺷﻤﺎره ) ۴۶ﺳﺎل ﺷﺸﻢ( ﻣﻮرخ  ١٣ﺣﻮت  ١٣٠۴روز »ﻧﮭﻢ ﺣﻮت« ﯾﺎ ﻋﯿﺪ ﺟﻠﻮس ﺑﺎ اﺳﺘﻘﻼل اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻏﺎزی را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
…روز ﻧﮭﻢ ﺣﻮت روزی اﺳﺖ ﮐﮫ در آن روز ﻓﯿﺮوز ﻧﺎﺑﻐﮫ اﻓﻐﺎن )اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت اﻣﯿﺮ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن( ﺑﺮ ارﯾﮑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻠﻮس
ﻧﻤﻮده ،اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﮫ ﮐﺎﻓﮫ ﺟﮭﺎﻧﯿﺎن اﻋﻼن ﻧﻤﻮد…

اﻣﺎن اﻓﻐﺎن در شماره ) ۴سال هفتم( مورخ  ۴سنبله  ،۱۳۰۵شروع عید استقالل را برای یک هفته از تاریخ  ۲۷اسد در پغمان
ذکر کرده است» :ساعت چهار و نیم عصر پنجشنبه ) (۲۷اسد 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 ) ۱۱سال هفتم( مورخ  ۱۱سنبله » ۱۳۰۵نطق 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  ١٣٠٣ﺗﺎ ﺳﺮطﺎن  ١٣٠۴در دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار دارد ) .(٩ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﻢ
در آن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل »ﺗﺎ ورود ﺑﺮادران ﻋﺴﮑﺮی و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺒﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ« و ﺗﺠﻠﯿﻞ آن در اول ﻋﻘﺮب  ١٣٠٣در ﭘﻐﻤﺎن اﺳﺖ.
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ﺗﺠﻠﯿﻞ »نهم حوت« در شماره  ۱۹حوت  ۱۳۰۳طی 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  ۱۲۹۷بود 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  ٩ﺣﻮت در اﻧﯿﺲ  ١٣٠۶ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﻧﮭﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﯿﺪ ﺳﺎل دھﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط  ١٣٠٧ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻓﻮﻓﻠﺰاﯾﯽ ﮐﮫ »ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺎل دھﻢ« از  ٢۵ﺗﺎ  ٣١اﺳﺪ  ١٣٠٧ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ).(١٠

ﺳﻮﺑﻤﻦ و ظﺮﯾﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﺘﻌﺪاد ﻧﻄﻖ ھﺎی اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت اﻣﺎن ﷲ را در ﺳﺎل  ١٣۶٨ﺑﮫ ﻧﺸﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﻄﻖ ھﺎی ﺳﺎل ھﺎی  ١٣٠٢و ١٣٠٣
)ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آن ذﮐﺮ ﮔﺮدد( ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه دو ﺟﺸﻦ در ھﺮ ﺳﺎل اﺳﺖ ) !(١١در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اوﻟﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ »ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل« ﺑﺮای ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ در
ﻣﺎه اﺳﺪ/ﺳﻨﺒﻠﮫ و دوﻣﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ »روز اﺳﺘﻘﻼل« 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  ١٢اسد  :١٣٠٢نطق 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  ١٩سال سوم ٢٢ ،حوت  :١٣٠١بیانیه 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  ١۶ - ١۵سال پنجم امان افغان  ١۶عقرب 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  ۴۵سال پنجم امان افغان  ١۶حوت 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 )(۱۳۰۸ - ۱۳۰۷
==============================

جشن استقالل در دوره امیر حبیب اهلل کلکانی بر حسب معمول یعنی از روز دوشنبه  ۲۷اسد  ۱۳۰۸بنام دوره سال
یازدهم استقالل برای مدت پنج روز تجلیل گردیده است .در صفحه  ۳۳۵جریده 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 )(١٣١٢ - ١٣٠٨
===================
در دوره ﻧﺎدر سیزدهمین جشن استقالل بر حسب معمول از  ۲۲اسد تا  ۲۹اسد  ۱۳۱۰تجلیل شده :بعموم هموطنان
عزیز اعالن میشود ،درین سال فرخنده فال ،سیزدهمین جشن استقالل افغانستان بتاریخ  ۲۲برج اسد  ۱۳۱۰بنطق
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  ۲۹اسد 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 اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« در  ٢٢اﺳﺪ
 ١٣١٠ﺑﮫ ﻧﺸﺮ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ( .اﻧﯿﺲ  ٢١اﺳﺪ  ١٣١١را اوﻟﯿﻦ روز ﺗﺠﻠﯿﻞ از »جشن سال چهاردهم استقالل«
وطن نامیده است.

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

دوره ظﺎھﺮ ﺷﺎه )(١٣۵٢ - ١٣١٢
====================
ﺟﺮﯾﺪه اﺻﻼح در ﺷﻤﺎره  ٢ﺳﻨﺒﻠﮫ  ١٣١٣ﺧﻮﯾﺶ ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل در زﻣﺎن ظﺎھﺮﺷﺎه اﺳﺖ ،طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل،
ﺷﺎﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل را از ﺟﻤﻌﮫ  ٢۵اﺳﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ اول ﺳﻨﺒﻠﮫ  ١٣١٣ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ .اﺻﻼح در ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ  ٢٢اﺳﺪ ١٣١۴
ﭘﺮوﮔﺮام ﺗﺠﻠﯿﻞ از ھﻔﺪھﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل را از ﺟﻤﻌﮫ  ٢٣اﺳﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ  ٣٠اﺳﺪ و در ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ  ٢١اﺳﺪ  ١٣١۵ﭘﺮوﮔﺮام
ﺗﺠﻠﯿﻞ از ھﺠﺪﻣﯿﻦ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل را روز ﺟﻤﻌﮫ  ٢٢اﺳﺪ اﻟﯽ ﺟﻤﻌﮫ  ٢٩اﺳﺪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ.
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اﻣﺎ در ﺳﺎل ) ١٣١۶ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮫ ﮐﺎﺑﻞ  (١٣١۶ﻓﯿﺼﻠﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﭘﺲ از اﯾﻦ در ھﻔﺘﮫ اول ﺟﻮزا ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪه
و ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻧﺰدھﻤﯿﻦ ﺳﺎل اﺳﺘﻘﻼل وطﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

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

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

دوره داود ﺧﺎن )(١٣۵٧ - ١٣۵٢
===================
در زﻣﺎن داود ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل در اول ﺳﻨﺒﻠﮫ  ١٣۵٢ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪه و روز ۶
ﺟﻮزای ) ١٣۵۶ﻣﺎﻧﻨﺪ  ٩ﺣﻮت( »روز اﺳﺘﻘﻼل« و ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﮭﻤﯿﻦ ﺳﺎل اﺳﺘﻘﻼل ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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ﺟﻤﮭﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )(١٣٧٧ - ١٣۵٧
=============================
ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﯿﺲ ،ﺷﻨﺒﮫ  ٢٨اﺳﺪ  ١٣۵٧را »ﺷﻤﺎره ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
روز اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻘﻼل« ﻧﺎم ﻧﮭﺎده و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﺑﺎره  ٢٨اﺳﺪ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ روز اﺳﺘﻘﻼل و ﺳﺎل  ١٣۵٧ﺑﮫ ﺣﯿﺚ  ۵٩ﻣﯿﻦ
ﺳﺎﻟﮕﺮد اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯽ دھﺪ )ﭼﻮن ﺳﺎل  ١٣۵۶ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺣﯿﺚ  ۵٩ﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد( .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ھﻢ ﺳﺎل
 ١٣۵۶و ھﻢ ﺳﺎل  ١٣۵٧ﺑﮫ ﺣﯿﺚ ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﮭﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد!

در اداﻣﮫ ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺗﺮه ﮐﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد :در ﺳﺎل  ١٩١٩درﻋﺼﺮ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺟﻨﮓ اﻓﻐﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل
آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﮫ در ﻧﺰدھﻢ اﮔﺴﺖ  ١٩١٩ﮐﮫ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﮫ  ٢٨ﻣﺎه اﺳﺪ ﺳﺎل  ١٢٩٨ﻣﯿﺸﻮد ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺖ… در دوره اﻣﺎن ﷲ 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 اﺳﺘﻘﻼل 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
اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺑﺪو ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﻌﻮض روز  ٢٨اﺳﺪ ﮐﮫ روز اﻣﻀﺎی ﻣﻌﺎھﺪه راوﻟﭙﻨﺪی ﺑﻮده -و در آن ﻣﻌﺎھﺪه اﻧﮕﻠﯿﺲ
ھﺎ ﺑﺮای ﺑﺎر اول اﺳﺘﻘﻼل ﻋﺎم و ﺗﺎم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  -و در ده ﺳﺎل اول اﺳﺘﻘﻼل ھﻤﯿﻦ روز ﺑﺤﯿﺚ روز ﺳﺎﻟﮕﺮد
اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ  -اﻣﺎ ﻧﺎدرﺧﺎن روز ﺷﺶ ﺟﻮزا را ﮐﮫ ﺑﺰﻋﻢ ﺧﻮدش روز ﻓﺘﺢ ﺗﻞ ﺑﻮد  -روز اﺳﺘﻘﻼل 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 اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﻮﮐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ… ﺳﺎﻟﺮوز اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻤﺎن  ٢٨اﺳﺪ ﯾﺎ  ١٧اﮔﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ
اﻣﻀﺎی ﻣﻌﺎھﺪه راوﻟﭙﻨﺪی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ…
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ﻧﮑﺘﮫ ﺳﻮم… ﺣﺴﺎب ﺳﻨﻮات اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺑﺪو ﺟﻠﻮس ﻧﺎدر ﺧﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻘﻼل  -ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آورده ﺷﺪه و ﺑﺎ ھﯿﭻ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد… ﺑﺎﺳﺎس اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺤﺎرﺑﮫ اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﻣﻮﻟﻔﯿﻦ آﻧﺮا از ﻗﻮل اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﺎ ﺑﻨﺎم ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻨﮓ
اﻓﻐﺎن و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،در ﺳﺎل  ١٩١٩ﻣﯿﻼدی ﻣﻄﺎﺑﻖ  ١٢٩٨ﺷﻤﺴﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﮫ ﺑﺎﯾﻦ ﺣﺴﺎب اﻣﺴﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﮫ ﺳﺎل از آن
ﻣﯿﮕﺬرد ﺣﺎﻻﻧﮑﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ) (١٣۵۶ﺑﻨﺎم ﭘﻨﺠﺎه و ﻧﮭﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﺳﺘﻘﻼل ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ آن ﺣﺴﺎب ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺴﺎل
ﺷﺼﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﺷﺪ  -ﮐﮫ ﺑﻘﺮار ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﻮق درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰودن از ﺳﺎل  ١٣٠٩آﻏﺎز ﯾﺎﻓﺘﮫ… اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از
طﺮف دوﻟﺖ ﺟﻤﮭﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﺳﺘﻘﻼل را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه واﺿﺢ را ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در ﺗﺎﻟﯿﻔﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﺑﺮآن اظﮭﺎر ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ اﺻﻼح ﻧﻤﻮدﻧﺪ…«

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﻘﻼب ﺛﻮر ﮐﮫ در  ١١ﺳﻨﺒﻠﮫ  ١٣۵٩ﺑﮫ ﻧﺸﺮات آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺻﻔﺤﮫ ﭼﮭﺎرم »ﺷﻤﺎره ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻤﻨﺎﺳﺖ ﺷﺼﺖ و
دوﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر) ٢٨» ،(١٣۶٠اﺳﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻘﻼل وطﻦ« ﺑﮫ ﻗﻠﻢ ﻧﻮﯾﺪ را اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪھﺪ:
»اﻣﯿﺮ ﻏﺎزی اﻣﺎن ﷲ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری »ﺟﻮاﻧﺎن اﻓﻐﺎن« و اﻣﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ وطﻦ ھﻤﻔﮑﺮ ﺑﻮد در اوﻟﯿﻦ
ﻧﻄﻖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮭﺎر ﻓﺒﺮوری  ١٩١٩از ﺟﻤﻠﮫ »اﺳﺘﻘﻼل ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ و در  ٢٨ﻓﺒﺮوری
 ١٩١٩ﻣﻄﺎﺑﻖ  ٩ﺣﻮت  ١٢٩٧ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻋﻼﻣﯿﮫ 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  ١٩١٩ﻣﻄﺎﺑﻖ  ٢٨اﺳﺪ  ١٢٩٨در
راوﻟﭙﻨﺪی ﺑﮫ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪ… ﺷﺎم ﺑﯿﺴﺖ اﮔﺴﺖ  ١٩١٩اﻣﯿﺮﻏﺎزی اﻣﺎن ﷲ در ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﯿﺪﮔﺎه ،در ﺣﻀﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ۵٠٠٠٠
ﻧﻔﺮ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺎﺑﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ ھﻤﮫ اطﻼع داد ﮐﮫ »ﺷﻤﺎ و ﮐﺸﻮر ﺗﺎن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼ 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 اﺳﺘﻘﻼل
وطﻦ ﺑﺎ وﺿﺎﺣﺖ در آن ﺣﮏ ﮔﺮدﯾﺪ… از آن ﭘﺲ ھﺮ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺖ اﺳﺪ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل داﯾﺮ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ .ﺟﺸﻦ در
ﮐﺎﺑﻞ ھﻔﺖ روز و در وﻻﯾﺎت ﯾﮏ روز دوام ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺮوﮔﺮام ﺟﺸﻦ وﺳﯿﻊ و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻏﺎزی اﻣﺎن ﷲ 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  (١٩٢١ﺳﺎل اﻣﻀﺎی
ﻣﻌﺎھﺪه دوﺳﺘﯽ اﻓﻐﺎن  -ﺷﻮروی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﻏﺎزی اﻣﺎن ﷲ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ھﻔﺖ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ
اﮐﺘﻮﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ… ﭘﺲ از آن ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل 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 ﺗﻼش
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ روز اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻘﻼل وطﻦ ﺟﻌﻞ ﮔﺮدد…«.
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در دوره ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮﻋﻼوه اﯾﻨﮑﮫ ھﯿﭻ ﺣﺮﻓﯽ از ﺗﺠﻠﯿﻞ  ٩ﺣﻮت  ١٢٩٧در زﻣﺎن اﻣﺎن ﷲ ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽ آﯾﺪ؛ ﺗﻼش ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﻨﺎدی ﺑﺮای  ٢٨اﺳﺪ  ١٢٩٨ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻋﺰﯾﺰاﻟﺪﯾﻦ وﮐﯿﻠﯽ ﻓﻮﻓﻠﺰاﯾﯽ در ﺻﻔﺤﮫ  ١١۵اﺛﺮ  ٢١٢ﺑﺮﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ در
ﺳﺎل  ١٣۶٨زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻘﻼل« ،روز »دوﺷﻨﮫ  ١٨اﺳﺪ  ١٢٩٨ﻣﻮاﻓﻖ  ١٠اﮔﺴﺖ  «١٩١٩را روز
اﻣﻀﺎی »ﺳﻨﺪ اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن« ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﺌﺖ و ﺑﻌﺪ »ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ  ٢٨اﺳﺪ  ١٢٩٨ﻣﻮاﻓﻖ  ٢٠اﮔﺴﺖ  «١٩١٩را روز
اﻣﻀﺎی ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎن ﷲ داﻧﺴﺘﮫ و اﻣﺎن ﷲ »اﯾﻦ روز  ٢٨اﺳﺪ 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 اﺳﻼم اﺳﺖ ،روز  ٢٨اﺳﺪ را در ھﺮ ﺳﺎل ﺑﻨﺎم ﻋﯿﺪ ﻣﻠﯽ
ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮادر اﻓﻐﺎن ﺧﻮد ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ« ) .(١٣ﻓﻮﻓﻠﺰاﯾﯽ 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  ٢۵ھﻤﯿﻦ اﺛﺮ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺟﻤﻌﮫ  ٩ﺣﻮت  ١٢٩٧ﺷﻤﺴﯽ را روز ﭘﺬﯾﺮش »ﺗﺎج اﺳﺘﻘﻼل«
از طﺮف اﻣﺎن ﷲ ﻣﯽ داﻧﺪ ) !(١٣ﺣﺎل ﮐﺪام ﺣﺮف او را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ؟

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

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی
=============
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﻨﺎد دوره اﻣﺎن ﷲ ،ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ  ٩ﺣﻮت  ١٢٩٧روز ﺟﻠﻮس و اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل 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 ﷲ ،ﺑﻨﺎم
»ﺟﺸﻦ ﯾﺎ ﻋﯿﺪ اﺳﺘﻘﻼل… ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﻢ ھﺎی ﮐﺎﺑﻞ و ﭘﻐﻤﺎن ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﻘﺮر ﺑﻮده« اﺳﺖ» .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺳﻨﺎد اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ«،
در ﺗﻤﺎم دوره اﻣﺎن ﷲ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ روزی ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﻨﺎم  ٢٨اﺳﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ذﮐﺮی از آن ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺎم ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﭘﯿﺶ و ﯾﺎ ﭘﺲ از  ٢٨اﺳﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ھﯿﭻ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﺎ  ٢٨اﺳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﺳﺎﻟﮕﺮد ھﺎی اﺳﺘﻘﻼل ﮐﮫ در ﻧﮭﻢ ﺣﻮت ھﺮ ﺳﺎل ﺑﻮده ،در دو ﺳﺎل اول ) ١٢٩٨و  (١٢٩٩در ﻣﺎه ﺣﻮت ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪه؛ اﻣﺎ
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﺮدی ھﻮا ،در ﺳﺎل  ١٣٠٠ﻓﯿﺼﻠﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل 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  ١٣٠٠ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎل اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه
و ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣۵۶اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ )ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﺠﻠﯿﻞ آن در ﻣﺎھﮭﺎی ﻋﻘﺮب ﯾﺎ ﺟﻮزا(!
اﻣﯿﺮﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ در ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﺮی ﻧﯿﺎورده و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻌﻤﻮل ،ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﺎ ﺷﺮوع از
ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٧اﺳﺪ  ١٣٠٨ﺑﺮای ﻣﺪت  ۵روز ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺎدرﺷﺎه روز  ٢٣ﻣﯿﺰان )ﺗﺨﺖ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد( را ﺑﮫ ﻋﻮض  ٩ﺣﻮت ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »روز ﻧﺠﺎت« و ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﺮای ھﺸﺖ روز
در دھﮫ اﺧﯿﺮ اﺳﺪ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﻧﺎﺟﯽ اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
ظﺎھﺮ ﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﮫ ﺳﺎل ،ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل را ﺑﺮای  ٨روز 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  ١٣۵۶ﯾﻌﻨﯽ دوران داود
اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .روز  ۶ﺟﻮزا را )ﺑﮫ ﻋﻮض  ٢٣ﻣﯿﺰان( ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »روز اﺳﺘﻘﻼل« ﻧﺎﻣﯿﺪه و ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در دوران داود
ﻧﯿﺰ  ۶ﺟﻮاز روز ﺟﺸﻦ ﻧﺠﺎت/اﺳﺘﻘﻼل وطﻦ و ھﻔﺘﮫ اول ﺳﻨﺒﻠﮫ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ٢٨ ،اﺳﺪ روز اﺳﻘﻼل ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه و ﺷﻤﺎره ﺳﺎﻟﮕﺮد ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .دﻟﭽﺴﺐ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺮه
ﮐﯽ )در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺧﻮد(  ١٩اﮔﺴﺖ ،ﺣﺒﯿﺐ زاده  ١٧اﮔﺴﺖ ،ﻧﻮﯾﺪ  ٨اﮔﺴﺖ و ﻓﻮﻓﻠﺰاﯾﯽ  ٢٠اﮔﺴﺖ ) (١٩١٩را ﻣﻄﺎﺑﻖ  ٢٨اﺳﺪ ١٢٩٨
ﮔﻔﺘﮫ و آن را »روز اﺳﺘﻘﻼل« ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ! ادﻋﺎی ﺗﺮه ﮐﯽ ،ﻧﻮﯾﺪ و ﺣﺒﯿﺐ زاده در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ  ٢٨اﺳﺪ  ١٢٩٨روز ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻮده و ھﺮ ﺳﺎل از  ٢٨اﺳﺪ ﺑﻨﺎم روز آزادی ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪه ،ﺑﯽ ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺖ )زﯾﺮا ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﮫ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر را در ٢٢
ﻧﻮﻣﺒﺮ  ١٩٢١ﻣﻄﺎﺑﻖ  ١ﻗﻮس  ١٣٠٠ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و در ھﯿﭻ ﺗﺠﻠﯿﻠﯽ  ٢٨اﺳﺪ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ(.
ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﻧﻮﯾﺪ ،ﺣﺒﯿﺐ زاده ،ﻓﻮﻓﻠﺰاﯾﯽ ،ﺳﻮﺑﻤﻦ وﻏﯿﺮه ﺑﺎ روﯾﺪاد ھﺎی دوران اﻣﺎن ﷲ 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 اﺳﺘﻘﻼل  -ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آورده ﺷﺪه… اﯾﻦ اﻓﺰودن از ﺳﺎل  ١٣٠٩آﻏﺎز ﯾﺎﻓﺘﮫ«
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ .زﯾﺮا ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺣﻮادث ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ،ﺣﺴﺎب ﺳﻨﻮات ﮐﮫ از زﻣﺎن اﻣﺎن ﷲ ﺷﺮوع ﺷﺪه ،ﺗﺎ آﺧﺮ داود
ﺧﺎن ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ )ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻣﺎن ﷲ در ﺳﺎل  ١٣٠٧دھﻤﯿﻦ ،ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٣٠٨ﯾﺎزدھﻤﯿﻦ و ﻧﺎدرﺷﺎه
در ﺳﺎل  ١٣٠٩دوازدھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﺸﻦ را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮده و ھﻤﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٣۵۶اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ(.
ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ اراﯾﮫ ﺷﺪه ،ﮐﺘﯿﺒﮫ طﺎق ظﻔﺮ ﭘﻐﻤﺎن و درج ﺗﺎرﯾﺦ » ٢٨اﺳﺪ  «١٢٩٨در آن اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﻋﻤﺎر اﯾﻦ طﺎق در
ﺳﺎل  ١٣٠٣ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ و ھﺪف آن ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ از ﺧﺎطﺮه ﺷﮭﺪای راه اﺳﺘﻘﻼل در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل
)ﭘﻐﻤﺎن( ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ وﮐﻼ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﮫ ﺗﺜﺒﯿﺖ روز اﺳﺘﻘﻼل ﭘﺲ از  ۶ﺳﺎل(! زﯾﺮا ﭼﮫ ﭘﯿﺶ از اﻋﻤﺎر و ﭼﮫ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎر اﯾﻦ
طﺎق ،در ھﯿﭻ ﺟﺸﻨﯽ ،ذﮐﺮی از  ٢٨اﺳﺪ  ١٢٩٨ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »روز اﺳﺘﻘﻼل« ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ  ٩ﺣﻮت  ،١٢٩٧ھﻢ در
داﺧﻞ و ھﻢ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﺷﻤﺎره ) ۶ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ( ﻣﻮرخ  ۴اﺳﺪ  ١٣٠٣در ﻣﻮرد »اﻓﺘﺘﺎح طﺎق ظﻔﺮ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:
»…ﺑﺮای ﺗﻤﺠﯿﺪ از آن ﻗﺎﯾﺪﯾﻦ واﻻ 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 ﻣﺪاوﻻت آن در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺗﺠﺴﻢ ﻧﻤﻮده،
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻘﺪم و ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻧﯿﻞ اﻓﺘﺨﺎرات و ﺷﺮاﻓﺘﮭﺎ را در ﻗﻠﻮب اوﻻد 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…
وﮐﻼی ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﮭﻢ ﭼﻨﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺬﮐﺎر از ﻋﺰم آھﻨﯿﻦ اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻏﺎزی و ﺟﻨﮓ ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﻓﺪاﮐﺎرﯾﮭﺎی ﻗﺸﻮن
اﻓﻐﺎﻧﯽ در راه ﻧﯿﻞ اﺳﺘﻘﻼل 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 اﺳﺘﻘﻼل 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
وﮐﻼی 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 ) (١٣٠٣ھﺠﺮی 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 وﮐﻼی 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 ﷲ 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 ) (٢٨ﺑﺮج اﺳﺪ
 ١٢٩٨اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎﻣﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺣﺼﻮل ﻧﻤﻮد؛ اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﻣﻔﺨﺮت اﻋﺘﻼ 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
اﺳﺘﻘﻼل 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 اﺧﻼف آﺗﯿﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﺮک ﻏﻠﯿﺎن ﻗﻮﻣﯽ و
ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ﻏﯿﺮت ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮﻋﻼوه ،اﮔﺮ اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در  ٩ﺣﻮت  ١٢٩٧اﻋﻼن ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی اﺳﺘﻘﻼل آن را در  ۶ﺣﻤﻞ ١٢٩٨
)ﻣﻄﺎﺑﻖ  ٢٧ﻣﺎرچ  (١٩١٩ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ؟ در آﺧﺮ ،ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺷﻤﺎره  ٢٠ﻣﻮرخ  ٣٠ﻋﻘﺮب  ١٣٠٠اﻣﺎن
اﻓﻐﺎن زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ ﺳﺎل ﺳﻮم اﺳﺘﻘﻼل اﻓﻐﺎن« ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮی ھﻤﮫ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ ،ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اھﻤﯿﺖ ٩
ﺣﻮت ﺑﮫ ﻋﻨﻮان »روز اﺳﺘﻘﻼل« و دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰاری »ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل« در دھﮫ اﺧﯿﺮ ﻣﺎه اﺳﺪ اﺳﺖ )ﮐﮫ ھﯿﭻ راﺑﻄﮫ ای ﺑﺎ  ٢٨اﺳﺪ
 ١٢٩٨ﻧﺪارد(:
ﭼﻮن ذات ﺷﺮاﻓﺖ ﺻﻔﺎت اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت ﻏﺎزی ﺷﮭﺮﯾﺎر آزادی ﺧﻮاه اﻓﻐﺎن ﺑﺘﺎرﯾﺦ ) (٩ﺑﺮج ﺣﻮت ﻗﻼده اﺳﺎرت را از ﮔﺮدن دوﻟﺖ و
ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﮑﻤﺎل ﺷﺮاﻓﺖ ﺗﺎج ﮔﺬار اﺳﺘﻘﻼل 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 ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺴﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺑﮭﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺟﺸﻦ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ در اﻣﺼﺎر و ﺑﻼد ﻣﻤﻠﮑﺖ اﻓﻐﺎن
ﭘﺬﯾﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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ﭼﻮن در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﻮت داراﻟﺴﻠﻄﻨﮫ ﮐﺎﺑﻞ و اﮐﺜﺮ ﺑﻼد 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 ﮐﺎﻣﻼ 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  ١۵ﻋﻘﺮب
ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺸﻦ ﺳﺎل ﺳﻮم اﺳﺘﻘﻼل ﺑﮑﺎﺑﻞ در ﭼﻤﻦ ﺣﻀﻮری ﭼﮭﺎر روز ﺑﺎﺳﻠﻮب ﻣﺮﻏﻮب ﻣﻨﻘﻌﺪ ﮔﺮدﯾﺪ!

ﺣﺎل ﮐﮫ اﺳﻨﺎد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﻦ  ٢٨اﺳﺪ ) ١٢٩٨ﺑﮫ ﻋﻮض  ٩ﺣﻮت  (١٢٩٧ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان روز اﺳﺘﻘﻼل ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﺸﻮر را اﺣﯿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺟﻌﻞ دﯾﮕﺮی در ﺑﺎﻻی ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻌﻠﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮر
اﻓﺰودﻧﺪ )در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺻﺪ ھﺎ ﺳﻨﺪ از آن دوران در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ(؟
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﮫ اﻣﺎن ﷲ ﭘﺲ از اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر در  ٩ﺣﻮت  ،١٢٩٧از ﯾﮑﻄﺮف ﮔﺎم ھﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺟﮭﺖ اﺻﻼﺣﺎت،
ﻋﺼﺮی  -ﺳﺎزی ،ﻟﻐﻮ ﺑﺮدﮔﯽ وﻏﯿﺮه و از طﺮف دﯾﮕﺮ ﮔﺎم ھﺎی ﻣﻨﻔﯽ در ﺟﮭﺖ اﻓﻐﺎن  -ﺳﺎزی ،ﭘﺸﺘﻮ  -ﺳﺎزی ،ارﺳﺎل ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ
وﻏﯿﺮه ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﺳﺖ؛ اﻓﺘﺨﺎر اﻋﻼن اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر در  ٩ﺣﻮت  ١٢٩٧ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﻟﺬا آرزوﻣﻨﺪم ﮐﮫ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻋﻠﻤﺎ ،ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻی ﺣﮑﻮﻣﺖ/دوﻟﺖ ﻓﺸﺎر وارد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﭘﺮﺗﻮ
اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ» ،روز اﺳﺘﻘﻼل« ﮐﺸﻮر را رﺳﻤﺎ  ٩ﺣﻮت  ١٢٩٧اﻋﻼن و ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﺗﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ از ﯾﮏ ﺟﻌﻞ آﺷﮑﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ھﺎی اﻣﺎن ﷲ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﯿﻢ(!

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ھﺎ
=============
 .١ﻟﻌﻞ زاد .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﺣﺘﯽ روز اﺳﺘﻘﻼل آن ھﻢ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ .اﮔﺴﺖ ٢٠١٠
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=361
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 .٢ﻟﻌﻞ زاد .درﻧﮕﯽ ﺑﺮ اﻓﺸﺎی ﯾﮏ ﺟﻌﻞ ﺗﺎرﯾﺦ )روز اﺳﺘﻘﻼل و ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل( .اﮔﺴﺖ .٢٠١۶
http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad18.pdf
 .٣ﻏﺒﺎر .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ )ص  .(٧٨۵ﺗﮭﺮان ،ﭼﺎپ ھﻔﺘﻢ١٣٨٣ ،
 .۴دو اﺛﺮ ﺷﺎد روان ﻏﺒﺎر» :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آن« و »اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ«
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=1594
 .۵ﻣﻌﺮف ﻣﻌﺎرف .ﺳﻨﺒﻠﮫ ١٢٩٩
http://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0568_download.pdf
 .۶ﭘﺮوﮔﺮام ﻣﻌﺎرف در ﺟﺸﻦ اﺳﺘﻘﻼل ١٩١٩؟
http://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0608_download.pdf
 .٧ﻣﻈﮭﺮ ﺟﺸﻦ ﻣﻌﺎرف .ﺛﻮر ١٣٠١
http://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0934_download.pdf
 .٨آﺋﯿﻨﮫ ﻋﺮﻓﺎن١٣٠٣ .
http://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0116_download.pdf
 .٩ﺑﺮھﺎن اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺸﮑﮑﯽ .ﺟﺮﯾﺪه ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎﺑﻞ١٣٠٣ .
http://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0717_download.pdf
 .١٠ﻋﺰﯾﺰاﻟﺪﯾﻦ وﮐﯿﻠﯽ ﻓﻮﻓﻠﺰاﯾﯽ .ﺳﻔﺮھﺎی ﻏﺎزی اﻣﺎن ﷲ ﺷﺎه در دوازده ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ  .١٣٠٧ - ١٣٠۶ﮐﺎﺑﻞ١٣۶۴ .
http://www.afghandata.org:8080/xmlui/handle/azu/13457
 .١١ﻧﺼﺮﷲ ﺳﻮﺑﻤﻦ و ﻓﺮھﺎد ظﺮﯾﻔﯽ .ﻧﻄﻖ ھﺎی اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت اﻣﺎن ﷲ ﻏﺎزی .ﻗﺴﻤﺖ اول ،اﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم١٣۶٨ .
http://afghandata.org:8080/xmlui/handle/azu/14274?show=full
 .١٢ﻏﻼم ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ .ﺣﺒﯿﺐ اﻻﺳﻼم١٣٠٧ .
http://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0955_download.pdf
 .١٣ﻋﺰﯾﺰاﻟﺪﯾﻦ وﮐﯿﻠﯽ ﻓﻮﻓﻠﺰاﯾﯽ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺮداد اﺳﺘﻘﻼل .ﮐﺎﺑﻞ ٢٨ .اﺳﺪ ﺳﺎل ١٣۶٨
http://www.afghandata.org:8080/xmlui/handle/azu/390
ﻧﻮت :ﻟﯿﻨﮏ ھﺎی داده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎل اﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﭘﮋوھﺸﮕﺮان و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﮭﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﯾﺎ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ…
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