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 ۲۰۱۵ اگست ۱۸                                داکتر عبدالرحمن زمانی
 
 

نطق اعليحضرت غازی امان هللا خان در افتتاح جشن استقالل    :يک سند تاريخی
 هجری شمسی ۱۳۰۴

 

 

 

 

 

 

 

 اوالد های عزیز من عسکر و ملت نجیب و شجاع من!

 

عید استقالل را عرض میکنم، بعد از آن به جنابان شما حاضرین محترم توصیه میکنم  اوالً به همۀ شما تبریک
را که بجان و خون خود حاصل کرده اید حال تا درجۀ در راه نگهداری آن بجان و مال و فدا کردن تمام « استقالل»

ندازد و یک لکۀ بدی را بران نیهستی خویش آماده و تیار باشید تا هیچکس این استقالل باشرف را از شما برده نتواند 
 )غلغلۀ دعاگوئی و کف زدنهای شادمانی(.

البته شما حاضرین کرام و طبقۀ موجوده از استقالل یک حظ برده، بران یک دلچسپی دارید، اما طبقه های آیندۀ ما 
ای ت .  )کف زدنهو شما حظ و منفعت و شرافت استقالل را بهتر و خوبتر فهمیده زیاده تر از آن فواید خواهند گرف

شادمانی(. خدا را شاکرم که  درین عرصۀ شش سال و چند ماه من عاجز برای شرف، عزت، و معارف و هرگونه 
ترقیات شما، تا درجۀ که جان داشتم ، کار کردم و کوشش نمودم .  الحمدهللا که در نتیجۀ آن زحمات خود هر روز و 

عد از این نیز با شما برادران خود عهد و وعده میکنم که حیات خود هر لحظه ملت خود را بهتر و خوبتر میبینم . ب
را وقف ترقیات مملکت تان و جان خود را فدای حاصل کردن شرف و بهبودی شما ملت خواهم ساخت )غلغلۀ 

 دعاگویی( .

 های با استقالل از خدای خود آرزو و نیاز دارم تا سالهای زیادی، که از آرزوی من زیاده و بلند تر باشد، بسیار عید
و باشرف را مثل این روز مبارک به ملت افغانستان اعطا کند تا ما و شما همیشه با شرف و آزاد بوده در دین و دنیا 

 با عزت و سرفراز باشیم! الهی آمین !!

 اکنون افتتاح این عید مبارک استقالل را به این نطق خود نموده ، به میله و خوشی آن آغاز میکنم .

آخرین من بشما اینست که درین عید استقالل شادان و خندان بوده با همه رفقای خویش خوشی و گرمجوشی توصیۀ 
کنید و آزاد باشید به شرطیکه   آزادی دیگران را اخالل نکنید و با اطفال خود محبت داشته باشید، مخصوصاً عسکری 

 سالگرد استرداد استقالل افغانستانبمناسبت نودوششمین 
 ذیل غازی امان هللا خان را خدمت هموطنان عزیزم تقدیم میکنم.   ۀبیانی

 شمارۀ دوم سال هفتم جریدۀ امان افغان منبع :  
  هجری شمسی ۱۳۰۴اسد سال  ۲۴یوم شنبه  
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رق شمشیر همین عسکر های ماست که ما و شما های خود را بنظر محبت ببینید و معزز بدانید، چرا که از برکت ب
 به این روز مبارک مشرف و نایل گردیده ایم .

زیاده برین نطق خودم را بسالمتی و خورسندی شما خاتمه داده از خدای خود خواسته ام که خوبی های دین و دنیا 
 اند.را نصیب تان فرموده دولت شما را بهترین و باشرف ترین دولت های روی جهان بگرد

 

 غازی امان هللا خان حین ایراد نطق افتتاح جشن استقالل

 

 هعالیرتب ۀ مهمانانتماشاچیان خیم
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 هنرمندان حین اجرای حرکات هنری

 

 )پایان(
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