
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  ۲۰/۰۸/۲۰۲۱              من نجیب هللا پت

 

    

 نخا هللا امان مشر ملي او يغاز د
 

 اوین   تاریخي
 

 ه پاڼ   ځالنده  تاریخ د
 
 

 یو مبارک ماتی تاریخي امپریالیزم د امریکا د ته افغانانو عزتمنو ټولو
 .وو زیږیدلی کی ولسوالۍ  پغمان د کابل د کی کال  1892 د خان  هللا امان ویاړلی 
 هجګړ دریمه انګلیس-افغان د کی میاشت په می د  کال 1919 د

 .هشو پیل
 

  له   غږ  یو  په  ملت  ټول  وکړل  اعالن  غزا  د  او  دخپلواکۍد  کی  مقابل  په  استعمار  انګلیس  د  خان  هللا  امان  غازی  ستر
 .لکړ ناعال مالتړ مشر ملي

 

 . یکړ  فتح  پسی  بل  په  یو  چاوڼۍ  انګلیسي  دټل  یی  سره  ووسل  خپلو  په  او  شول  چمتو  ته  غزا  خلک  قومي  ډیر  عسکرو  له
 .هو نښه ستره ماتې د انګلیسانو داد

 

 .لشو راستانه  ته مرکزونو خپلو بیرته او کړی ولجه وسلي  ټولی سرتیرو انګلیس د  غازیان او مجاهدین ملي
 .هخوړل ډوډي شان په غازیانو نورو د او اغوستل  کالی عسکری کی غزا  په خپلواکۍ د  خان هللا امان مشر ملی
 :لووی داسی کی وینا په غازی ستر

 

 .وومن ځان په مشری ملت بل او ندی غیر بهرنی نوم په پیوستون او تړون د  چی کیدای نشی دا
 .وغواړ نه څارنه او حمایت هیواد بل د او یو خپلواک موږ درکوم زیری ته تاسو نن

 

 :لووی کی خبرو خپلو غازی مشر ملی
 

 تو  په   خپلواک  او  مسلمان  یو  د   تاج  ملت  سپیڅلی  د   افغانستان  د  زه  چی   وی  څرګنده  ته  ټولو  تاسو  رعایاوو  او   ولس  زما
 .م ږد سر په ګه

 

 ومنله  پادشاهی  هوډ  مقدس  همدغه  په  ما  او  شوی  ندلژپی   خپلواکۍ  او  زړورتیا  په  کی  ګوټ  هر  په  نړۍ  د  ملت  افغانستان
 .هنشت څار  دولت پردی هیڅ د تاسو په چی درکوم ډاډ ته تاسو او
 

 : لووی مشر ملي
 

  ټولو   تاسو  درباره  له  تعالی  څیښتن  لوی  د  وساتی.  خپلواکۍ   او  ناموس  دین  خپل  چې  اوسئ  ویښ  او  هوښیار  تاسو
 .مغواړ  سرلوړی او خیر ته ټولنی بشری او مسلمانانو

 

 .وش پاته ثبت کی پاڼو په تاریخ د نوم ویاړلی خپل لپاره تل  د ځدراڼ خان ببرک غازی کی غزا په ټل د
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