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  پورتال ٤٧شماره  اعالميۀ   
 "افغانستان آزادـ ـ آزاد افغانستان"

  ٢٠١٠ اپريل ٢٥         
  
  

  وفات اعليحضرتبه مناسبت پنجاهمين سالگرد 

    امان اهللا خان غازی محصل استقالل افغانستان

 و هآزادو پادشاه  محصل استقالل ،مصادف است با پنجاهمين سالگرد وفات غازی امان اهللا خان ٢٠١٠ اپريل ٢٥ امروز
ود که فقط يک کشور عتقد به و مشد و آبادی کشور ن جوانی در انديشۀ آزادیشاه امان اهللا خان از آوا. خواه فغانستانترقي

های علمی پيشرفت  و از نايل آمده اجتماعی و اقتصادی دگرگونيهای به خودمردمنيروی اليزال ه  بءتواند با اتکاآزاد مي
زور بازوی ه ببست و برا  استرداد استقالل کشور  اين انديشه کمربرای تطبيق ،قدرته برسيدن  مجرده لذا ب. فيض ببرد
  اصلی و  کشور خود را در جايگاهه، ديزمين سائه ب پوز استعمار انگليس را ،ن بيستم در سپيده دم قرملت خود

پذيری  طلسم شکست نا١٩١٩ در سال با حصول استقالل افغانستان.  قرار داد در رديف ممالک آزاد دنياشافتخارپر
  .سرزمينهای خود براندازنداستعمار را از ، تا  اسير گرديدممالکافغانستان سرمشق شکست و ب، برتانيهامپراتوری 

کرد، تصويب  باز ميسوی ترقی و رفاهصد قانون که راه افغانستان را بيک امان اهللا خان بيشتر از در دورۀ کوتاه سلطنت
 قرار گرفته بود، که آزادی در سرلوحۀ همه امور در حالی.  خرد و بزرگ طرح و تدوين گرديدها پروژۀشده و صد

 هنوز چند صباحی از اين خوشکامی مردم افغانستان نگذشته بود که استعمار. پيشرفت قرار گرفتاه افغانستان در شاهر
مالهای اسالم سياسی و کمک ه  را بدولت مردمی نموده، شاه آزادمنش آهنگ آن ،انگريز با تلبيسهای ابليس مآبانۀ خود

 را ی نادرآنگاه خانوادۀ. ز قدرت بر انداخت، احبيب اهللا کلکانیو از طريق   خانوادۀ مجددیمدده مزدور، مخصوصًا ب
و بيشتر از قدرت رساند ه  ب،بود يدهسر در آستان استعمار انگليس سائ  وبی امان داشت دشمنی امانی،ا انديشه های  بکه

   .واجه ساختلت اجتماعی و رکود اقتصادی ُمچهل سال کشور را به مذ
را در يۀ آزادمنش و استعمار شکن اعليحضرت امان اهللا خان غازی روح "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

قيامهای آزاديخواهانه جنبشها و در اشغال استعمار درآمده است، الهامبخش باز ی که کشور ما حالتشرايط کنونی و در 
  .هدان با استعمار اشغالگر تشخيص ميددانسته و يگانه راه نيل به نجات وطن و مردم را در مبارزۀ بی ام

  
  

  ! غازی امان اِهللاعليحضرت  روان استعمار شکنِ خشنود باد
  

  ! غانستان درفش نبرد آزاديخواهانۀ مردم افبرافراشته باد
  

  !امريکاو    ناتواستعمار و قوای اشغالگرمرگ بر 


