خپروونکې :زماني ويب پاڼه

داکتر عبدالرحمن زمانى

بيانيۀ ذيل شاه امان اهلل خان غازى بتاريخ  ٨٢اسد سال  ٨٨٢٢شمسى (مطابق با  ٨٢اگست  ٨٢٨٢ميالدى) در مسجدجامع

عيدگاه کابل ايراد گرديده است .متن اين بيانيه در آرشيف اسناد محرمانۀ هند بريتانوى که حال از محرميت برامده است،
موجود است  )٨( .از آنجائيکه من سند اصلى به زبان درى را نتوانستم بدست آورم ،آنرا دوباره به درى ترجمه نموده خدمت شما
تقديم ميکنم .
قابل ياداوريست که در همين روز محفلى پس از برگشتن هيئت صلح افغانى بمناسبت استرداد استقالل افغانستان در تاالر
قصر زرنگار (سابق وزارت امور خارجه) واقع بوستان سراى پارک زرنگار کنونى داير شده بود .شاغاسى على احمد خان ،رئيس
هيئت افغانى در مذاکرات صلح راولپندى ،در ين مراسم مورد انتقاد شديد قرار گرفت  .وى در رأس هيأت صلح افغانى به
تاريخ  ٨٢جوالى  ٨٢٨٢به راولپندى رفته بود .به او و هيئت افغانى راجع به شرايط صلح دستور داده شده بود که صلح ما با دولت
بريتانيا مبنى بر شرايط ذيل است :

 ٨آزادى افغانستان ٨ ،حفاظت از حقوق اقوام سرحد ،و  ٣تاديۀ غرامت جنگى به هر اسمى که باشد.
اما در نتيجۀ قراردادى که بعد ازمذاکرات راولپندى بين على احمد خان وزير داخلة وقت افغانستان و هيميلتون گرانت سکرتر
امور خارجه هند برتانيوى بتاريخ ( )٢اگست سال  ٨٢٨٢ميالدى امضا شده بود ،انگليس ها تنها استقالل افغانستان را طى
نامۀ جداگانۀ مورد تأئيد قرار داده بود.
محمود طرزى درين محفل تاالر زرنگار گفت که على احمد خان حق نداشت تا با قبول کردن عالمت گذارى سرحدات  ،خاک
افغانها را به انگليس ها بدهد .فقط يک کلمۀ استقالل او را چنان تحت تأثير آورده بود که تمام چيزهاى ديگر را فراموش کرد.
على احمد خان بخاطر خودسرى اش محکوم گرديده از طرف شاه امان اهلل خان مورد سرزنش و عتاب قرار گرفته از مقامش
سبکدوش و توقيف شد.
غازى امان اهلل خان بعد از امضاى سند استرداد استقالل کشور درين محفل از مردم خواست تا ازين روز بمثابهء «جشن ملي»
استقبال نمايند .بدين وسيله  ٨٢اسد  ،روزى که افغانستان رسماً اختيار حق گرفتن ارتباطات با جهان خارج را بدست آورد،
بحيث روز رسمى استرداد استقالل افغانستان شناخته شد.
کاپى بيانيۀ ايراد شدۀ روز چهارشنبه ،بيست و هشتم اسد  ٨٨٢٢شمسى امير افغانستان در مسجد جامع در ارتباط با
اعالم استقالل پادشاهى افغانستان
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اى ملت مصمم من!
شما شايد بخاطر داشته باشيد که من در آغاز سلطنت خود تاج پادشاهى شما را بدليل استقالل و آزادى خارجى و داخلى
افغانستان بسر گذاشتم  .حاال ميخواهم بشما توضيح دهم 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 هاى بزرگ جهان دانسته شده ،بتواند با هر حکومت
ديگرى در زمينه هاى تجارتى و امور سياسى توافقنامه و معاهده منعقد نمايد ،و بتواند با برادران هم مذهب و هم نژاد خود
وحدت نموده و به آنها کمک کند ،و تحت نفوذ هيچ حکومت ديگرى در جهان نباشد .لذا اين استقالل کشور در همه امور و
توانمندى اجراى هر چيزيست که برايش مفيد باشد.
تحت اسارت بودن آنست که يک کشور يکى از قدرت هاى جهان دانسته نشده  ،نتواند با هر حکومت ديگرى در زمينه هاى
تجارتى و امور سياسى توافقنامه و معاهده منعقد نمايد ،و نتواند به برادران هم مذهب و هم نژاد خود کمک کند .نتواند با
هيچ کشور ديگر جهان  ،بغير از کشورى که تحت حمايتش قرار دارد ،سروکارى داشته باشد .هر چند چنين کشورى ممکن است
از بيرون به آنها دوست باشد ،اما در واقعيت در تالش ريشه کن کردن آن ميباشد.
من شکر خداوند را بجا مى آورم که امروز به هدف خود رسيدم ،و امروز حکومت هاى ترکيه ،آلمان ،بريتانيا ،روسيه ،اتريش و
بخارا استقالل کامل ما را برسميت شناخته اند  ،و من اين همه مؤفقيت را به شما تبريک ميگويم( .تحسين و شادى حاضرين :
زنده باد شاه) و امروز نمايندگان دو حکومت ،که عبارت از حکومت هاى برجستۀ انگليس و اتحاد جماهير شوروى باشند،
درين جا حضور دارند.
اى ملت!

هيچ کسى اين استقالل و آزادى را به شما اعطا نکرده است  .اين تنها 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 شمشير بدست گيريد .لذا شما به زور
شمشير هدف خود را حاصل نموديد .خدا ناخواسته افغانستان هيچ وقتى نخواسته و نخواهد خواست تحت حمايت کسى بوده
و از آن فرمان ببرد.
«هرکه آب از دم شمشير خورد نوشش باد!»
در عين حال ،به نمايندگى از ملتم از تمام قدرت هاى بزرگى که استقالل افغانستان را برسميت شناخته اند تشکر ميکنم  .بعد
ازين ما با کشور هاى روابط دوستانه خواهيم داشت که در امور تجارتى و سياسى با ما کمک کنند .در واقع کشور هاى همسايه
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 خواهان زنده ماندن نميبودم  .در قدم اول من زندگى ام را در مقابل دشمن براى حصول
استقالل شما فدا ميکردم .اگر ناکام ميشدم ،باز هم از تصميم خود نگشته  ،خودم را ميکشتم ،اما زندگى تحت حمايت کشور
ديگرى را قبول نميکردم  .اگر شما مردم از من پشتيبانى نميکرديد ،و با شجاعت کار خود را به پيش نميبرديد ،من به مقصدم
کامياب نميشدم و بيش ازين زندگى را بر خود حرام ميدانستم  .لذا شما به من زندگى نوى را داده ايد و من به شما برادران
اطمينان ميدهم که من باز هم به خاطر شما زندگى خود را فدا خواهم کرد.
تا امروز دروازه هاى تعليم بر روى شما بسته بود ،زيرا هيچ مرد دانائى زندگى تحت حمايت ديگران را نميپسندد .اگر چه عمر
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من کمتر از شماست ،اما به شما يک مشورۀ پدرانه ميدهم که براى خدا بايد براى آموزش علم تالش کنيد .شما بايد اطفال خود

را به مکتب بفرستيد ،شما بايد از آنها جدا شده ،آنانرا براى آموزش تعليم به کشور هاى خارجى بفرستيد ،تا با کسب علم
شايد بتوانند قابليت خدمت به کشور عزيز شما را پيدا نموده و نام شما را در تاريخ جهان زنده نگهدارند.
اى ملت! بخاطر و بخاطر خدا در کسب علم تالش کنيد ،زيرا تنها از طريق علم ميتوان به کاميابى هاى دينى و دنيوى دست
يافت » .يک شخص بى علم نميتواند خدا رابشناسد».
قبالً من از همين منبر بسيار مقدس استقالل افغانستان را اعالم نموده بودم و شکر خدا که امروز با نايل شدن به اين هدف مثل
يک قهرمان فرود مى آيم .
(تحسين و شادى حاضرين  :زنده باد شاه دلير و شجاع ما  ،و پاينده باد استقالل کشور .آمين)

(قلمى را که شاه امان اهلل خان غازى توسط آن اسناد مربوط به استرداد استقالل افغانستان را امضا نموده بود ،اخيراً توسط
نواده اعليحضرت امان اهلل خان به مردم افغانستان اهدا گرديده و در حضور شاهدخت هنديه دختر شاه امان اهلل خان به موزيم
ملى کشور تسليم داده شد).
منابع:
 .١اسناد محرمانۀ آرشيف هند بريتانوى ،قسمت چهارم مکاتبات مربوط به جنگ سوم افغان ها٨٢٨٢ ،
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