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    يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي  
   سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا يونـفدراس  

 
Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe 
- FAROE -  

 
 

  ٢٠٠٧ اگست 19ليدن، 
  

  ۀ استرداد استقالل وجنبش امانیگرامی باد خاطر
  

فغانها با قيام پيروزمند خويش برعليه بريتانيای  استعمار گرختم جنگ جهانی اول را به نقطۀ هشتادوهشت سال قبل ا
در پيشاپييش اين حرکت که پاسخگوی خواست زمان . آغازجديدی درتاريخ مبارزات تجدد طلبانۀ خويش مبدل نمودند

اقوام مختلف کشور سلحشورانه . اشتونيازهای اساسی مردم ما بود، فرزند رشيد وقهرمان کشور شاه امان اهللا قرارد
در جبهات جنگ برعساکربزرگترين قدرت استعماری آنعصريورش برده دشمن را واداربه پذيرش استقالل سياسی 

شاه امان اهللا بعد ازتأمين استقالل سياسی به طرح وتطبيق ريفورمهای . اعالن شده توسط شاه ترقيخواه خويش ساختند
با تدوين وتصويب  نظامنامه ها برنامه عصری ساختن ساحات گوناگون . رداختاساسی در عرصه های مختلف پ

اين ريفورمها را لويه جرگه های عنعنوی تصويب ميکرد ومردم عامه استقبال .  زندگی مردم کشوررا قانونمند ساخت
ان در همان زمان نهضت زن. نظامنامۀ اساسی امانی مترقی ترين قانون اساسی در تاريخ افغانستان است.  مينمودند

ابتکارات تقنينی دورۀ امانی برای بهبود وضع حقوقی زنان نيزدرنوع خويش درتاريخ افغانستان . پايه گذاری شد
آنچه شاه امان اهللا در ساحات روابط بين المللی، معارف، شهرسازی وغيره به منصۀ عمل گذاشت . بينظيراست

دل تاريخ ثبت گرديده وما هرسال بيست وهشتم اسد را بياد آن بخشهای ازتصويردل انگيزيست که ازجنبش امانی در
دوره که استقالل را با آزادی وترقی اجتماعی مزج نموده وميخواست افغانستان با بسرعت در قطارپيشرفته ترين ملل 

  . جهان قراردهد، گرامی ميداريم
 کشور ما به مرکزجنگ قوای نظامی بيش از اکنون، درحاليکه ما به استرداد استقالل کشور ودوران امانی ميانديشيم،

ملت بايد ازيکطرف نا ماليمات اين جنگ واين .  بيست وهشت کشور جهان عليه القاعده و طالبان مبدل شده است
 حالت 

رامتحمل شود واز جانب ديگربا اشرافيت کنونی که دست باال را درپارلمان وحکومت داشته مشتمل برمافيای 
موادمخدره، مافيای زمين، مافيای اسلحه و سارقين کمکهای بين المللی ميباشد دست وپنجه نرم نمايد وشاهد مداخالت 

اين واقعيت تلخ که همسايگان تماع به فعال . ن، ايران وروسيه در امورداخلی کشورخويش باشدبيشرمانه پاکستا
يگانه . ساختن جيره خوارهای بومی قبلی خويش پرداخته اند، چشم اندازسياسی افغانستان را بيشترمکدرنشان ميسازد

تان با کسب خودآگاهی ملی، با تمسک هرگاه مردم افغانس. منبع اميد برای نجات افغانستان ازين وضع خود ملت است
 جمع شوند، قادرخواهند با فشارسياسی وترقيخواهانه ملیبوحدت ملی وبا اعتقاد کامل به نيروی خود بدورخط 

برجامعه بين المللی اشرافيت طفيلی فوق الذکررا به پنجۀ قانون بسپارند وبا مبارزات سياسی وانتخاباتی حاکميت ملی 
،  به مداخالت همسايگان وحمالت القاعده وطالبان درکشور خويش خاتمه داده و با را بدست خويش گرفته 

موجوديت  قوای نظامی خارجی  استقرارثبات درکشورخويش زمينه آنرا مساعد سازند که موسسه ملل متحدبه ميعاد
وشانيده وسرزمين عقابهای بگذار ازين طريق به رويای نا تمام شاه امان اهللا فقيد جامۀ  عمل پ.  درکشورما پايان دهد

  .بلندپرواز را درجايگاه شايسته اش درجهان قراردهيم
  

 FAROEکميتۀ حقوق بشر
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