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 سلمې کلیزې په ویاړ دخپلواکۍ  هېواد د د
 

 د تر ولکې الندې کړي وه، او زموږ خاوره یې هېواد افغانستان باندې یرغل راوړل ګران انګریزانو چې زموږ په
څخه  لمریز کال افغانستان د یرغلګرو انګریزانو 1۲۹۸وروسته په  زیاتو سرښندنو اومبارزو اتل ولسونو د هېواد

ترالسه کړه او دغه ستر ویاړ چې موږته پاتې دی؛ نه امان هللا خان په مشرۍ  شاه يد غازخپله آزادي اوخپلواکي 
  راتلونکي نسلونه به پرې ویاړي. زموږ هیریدونکي او

 لګرووخت له یرغ د خپل هېواداتلولیواو سرښندنو  لو، په خپپلرونو نیکونواوزموږوړاندې کاله سل  له نن څخه پوره
 ل.کړڅخه آزاد امپراطورۍ  جنیاو کبر يد هغه استعمارانګلیسانو 
او  يسر لوړ او افغانان په جشنونو اومحفلونو سره یادونه یې کیږي کې په پوره شاندارو هرکال په هېواد دغه ورځ

 .افتخار پر انګلیس باندې د خپل تاریخي بري ورځ لمانځي
انونه ځاقتصادي موخوته  سیاسي اوپه ټینګولو،  سیاسي حاکمیت غوښتل، چې زموږ په هېواد د روګاستعمار ریزيګان

له  نهنوهیلې او آرما مېکودې نیواکګر ځواک چې ځانونه ګور ته ورسول او ډیرو خپل  ورسوي، خو په دې آرمان
 خاورې شول. له خاورو سره ل،ن سره درلودځا
خالصون ورځ  دهېواد د کال کې زیږدیز 1۹1۹په  دآزادۍ دګټلو ستر او سرښندونکي اتل شاه امان هللا خان غازي 

 په توګه نړیوالوته په ډاګه ور وپیژندل.هېواد آزاد او خپلواک  یو یې د اعالن کړه او افغانستان
 چې دغه ورځ سرښندنو، میړانې او اتلولي ورځ ده، مجاهدینو دپلوو مبارزینو او  دۍآزا ږ دزمو نېټهمه  ۲۸زمري  د

افغانانو درې ځلې ستره ماتې ورکړه اودبریا  نړۍ ستر ځواک هېواد انګلیس ته ، ځکه ديموږته ویاړ راپه برخه کو
 . پایله زموږ دباتورو اوننګیالیو افغانانو په برخه شوه

وې په زرینو کرښو ثبت شپه تاریخ کي ، یادیږي په نامه د افغا نستان داستقالل د ورځي ورځ چي مهاته ویشت زمري د
 هسکوشملو ورځ هم یادولی شو. د لپاره دویاړونو اوافغا نانو  ټولو د او

 په ځانګړو مراسمواو جشنونو لمانځي. دوی دخپلو، باتورو میړني ولس هرکال دترالسه کولو ورځ دآزادۍ دبیرته
 اتالنو کارنامې ژوندۍ ساتي او دهغوی ستاینه کوي.  او ننګیالیو، شهیدانو، غازیانواو

 ي.ړوکلمانځنه یې په خورا درنښت او ویاړ سره  دټولوهېوادوالو، ملي وجیبه ده، چې ،د ملي اوپرتمینوورځو درنښت
وي، کوم چې زموږخاورې ته درس ورک هم د عبرتپرته هغو هېوادونو ته  ،د ویاړ ونو ډکې ورځې موږته دویاړنو 

 وي.  دیرغل راوړلو فکر ورسره به بدنیت اوبده سترګه ګوري او
 نو د افغانستان دخاورې پټ دښمن دبدن هډونه په جشنونو تازه کوي، ویاړ نه ډکې ورځې خپل د خو افغانان چې د

 .نشی یکتلهم کاږه  یې په لړزه شي او بیا اتلو افغانانوته
ول غیور او پتمن ولس ته دخپلواکۍ سلمې کلیزې مبارکي په داسې حال کې وایو، چې د افغانستان په پای کې دهېواد ټ

 ملت یو ځل بیا دخپل برخلیک په ټاکلو کې ونډه اخلي، چې هغه ولسمشرۍ ټاکنې دي.
 ن وګړيیو متحد افغانستان لپاره کار وکړو چې دا دهر افغا راځئ؛ هیوادواولو ! په دغه ملي پروسه کې ګډون او د

او ولس ته ژمن وواسې او دسولې او امنیت په فضاء کې هرکال دخپلواکۍ ملي  ملي او ایماني وجیبه ده، چې هېواد
 ورځې په جشنونه ولمانځي.

 !تل دې وي زموږ خپلواکي او مړه دې وي، زموږ دخاورې دښمنان 
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