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  پيام واالحضرت شهزاده داآتر احسان اهللا خان
  

  پسر اعليحضرت امان اهللا خان غازي
  

  رد استقالل آشور ما افغانستان عزيزسالگــبه مناسبت هشتاد و نهمين 
 

  

  
  

  "د افغانستان"واالحضرت داکتر احسان اهللا 
  پسر اعليحضرت مرحوم امان اهللا خان غازی

  
  بنام خداوند توانا

  :هموطنان عزيز خواهران و برادران گراميم 
اآرزوي بزرگم بود آه به اين .  ور هر يك شما تقديم مينمايمبهترين سالم هاي خود و تمام اعضا فاميل ما را به حض

اما بسيار خوش شدم آه برايم فرصت و امكان  داده شد آه برای . روز مهم و تاريخي نزد شما باشم، مگر قسمت نشد
را همۀ شما و فاميل هايتان از صميم قلب از طرف خود و فاميل اماني تبريك روز استرداد استقالل وطن عزيز ما 

  .عرض آنم
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ما نبايد آنها را . درين روز مهم ميخواستم از آساني ياد آنم آه در راه بدست آوردن آزادي آشور شهيد شده اند
طن و  وصحبت از استقالل و آزادی. ميباشيم مديون ايشان ، و استقالل خودیآنيم، چون ما در حصول آزادفراموش 

در  نام پ١٩٦٥ هاي گدشتۀ افغان تا سال با وجوديكه حكومت. است امر خيلي بزرگ اعليحضرت امان اهللا خان غازی
و . ن زنده بودن هم نام او در قلب هر افغا، مگر با آمن اعيحضرت امان اهللا خان غازي راميخواستند از بين ببرند

  .هن ملت افغان فراموش نمي شوديقين دارم آه نام آن مرد غازي  هيج وقت از ذ
زاد در يك آشور مستقل باشم و شمشير خود را  ميخواهم پادشاه آ من: فت تخت شاهي نشست گامان اهللا خان بهوقتيكه 

و گفتار خود را به اين  اين شمشير را در غالف نخواهم آرد ،زاد نكنم آاز غالف آشيد و گفت تا افغانستان را آامًال
  !! افغانستان براي افغان ها: يان رسانيدآلمات به پا

آه . نرا قبول نكرداما دولت انگليس آ. نستان را اعالن آرد استقالل آامل افغا١٩١٩وري سال  فبر٢١و به تاريخ  
 اآست  سال ١٨تاريخ بعد از مداآرات طوالني ب .ليس ها شروع آرد می شاه غازي جنگ را با انگ٧ به تاريخ بعدًا

عمل امان اهللا  ازين ، مال ها و مردم همه طبقات،همه افغانها. ديق آرد دولت انگلستان استقالل آشور ما را تص١٩١٩
  :فتپدرم امان اهللا خان غازی بعد از رسيدن به مقام پادشاهي گ.   خان راضي شدند

 "افغان" يك ملت برادر و آل ما  اما تمامًا،...، هزاره، ازبك، تاجك،شتون، پ ميكننداقوام مختلف در آشور ما زندگی
برادر برادر را . ند جنگ اين حرف را فراموش آرده اند و بين خود شان هنوز ميبدبختانه حاال افغان ها. هستيم
  !.؟...ميكشد

 غازي را ياد ميكنم  امان اهللا خانروشنفكران و جوانان است باز هم گپينده افغانستان در دست  آ :افغان هاي عزيزم
  :ردان افغان آفتوقتيكه به شاگ
در تمام دنيا يك . ن هستيدساختمان افغانستاۀيندها جوان ها ستون هاي آشمون آه  باالي شما حساب ميكنم چمن شخصًا
  . خوبي را درست آرده اندبقيه مردم را با خود برده و زندگیك از جوانان روشن عده آوچ

 را آه اعليحضرت غازي و مادرم ملكه یروآرام هاياست آه نسل جوان افغانستان تمام پدرم اين آرزوي من مثل پ
  . داشته بودند دوام بدهنداساس گ" رياث"مرحومه 

ی آه من مثل.  هميشه عشق آشور را در قلب تان داشته باشيد؛ در داخل وطنيا ر در خارج هستيد اگ: جوانان افغان
 به  براي يك مجلس بزرگ١٩٩٤ آه در سال وقتي.  بودم"وطن دوست" هميشهم از وطن دور بودم اما در تمام زندگي

ه ، رفتم راستي حس آردم آه وطن چات آه والي صاحب اسماعيل خان تشكيل آرده بودداخل وطنم به شهر هر
م م خيلي بااليم تاثير آرد و مرا متحسس ساخت و احساساتی وطن آردم يك جا شدن با هموطنانتنفس هوا. ؟...!است
ين الفاظی ميكرد و اخرخر عمر فكر وطن  اعليحضرت امان اهللا خان تا ثانيۀ آدرمبه ياد دارم آه شخص پ. گرفتاوج 

  :فت اين بودآه ميگ
  ...!!  ای خاك وطنم،،  ای آابل، ای پغمان، ای افغانستانمای خداوند

  .ن مرد غازي نزد خدايش حاضر شده بود چشمانش را بسته آردند و ديگر آو بعدًا
  

  .ويمبه شما مبارك ميگاز صميم قلب اين روز تاريخي را باز هم :  راميافغان هاي گ
   

  ! باشد تان  همۀياراوند خد
   

  زنده باد ملت افغانستان
  زنده باد نام اعليحضرت مرحوم امان اهللا خان غازي

   
  "د افغانستان"شهزاده داآتر احسان اهللا 

  ٢٠٠٨ست گ، آ سويسزرلند-جينوا
   

 
 
 


