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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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شیر محمد امیني ستانکزی

د سلواغې ۲۶مه؛ د افغانانو د بریا ورځ
د مرغومي یاجدی شپږمه د 1۳۵۸کال د سره پوځ یرغلګرو د افغانستان په پاکه خاوره په درندونظامي تجهیزاتو
باندې سمبال د ځمکې او هوا له الرې یرغل راوړل ،د هیواد د ویجاړیو ،د میلیونونو افغانانو د شهادت ،معلولیت او
بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت المل شول ،د ننني نسل او د هیواد پروني نسل دغه ورځ به دوی ته نه هیریدونکی وي
د مرغومې شپږمه نیټه د افغانستان پرسپیڅلي او آزاد حریم د شوروی اتحاد د چارواکو یوه ستره تیروتنه وه ،په مادي
او معنوي لحاظ یې دواړه ملتونه وځپل او ګڼې ستونزې او نا خوالې یې راوپنځولې.
روسانو د خپلو السپو څو په اشاره غوښتل افغانستان ترخپلې ولکې الندې راولي او د هند د تودو او بو په لورمخه
کړي ،خو د دوی دغه موخه په دې المل ناکامه او شنډ شوه چې د خپل ښکار لپاره یې د ګیدړې پرځای زمری انتخاب
کړی ؤ.
د هیواد باتور ولس او زړورو مجاهدینو په میړانه او شجاعت سره د یرغلګرو په وړاندې د جهاد بیرغ او چت کړ
او د زیاتو مبارزو او نه ستړی کیدونکو هڅو باندې و توانیدل ،چې د دومیلیونو تکړه ځوانانو د شهادت آرمان په
پوره کیدو په زرګونو معلولو افغانانو په ګرځیدو د هیواد څخه یرغلګرو سرو پوځیانو ته یې ماته ورکړه او د افغانستان
له پاکې خاورې څخه وشړل .د دې شرمندلې ماتې سره د پخواني شوروي سیسټم له مینځه والړ ،تیت او پرک شول
او نور هیوادونه هم ورڅخه آزادي واخیسته .
له نن څخه پوره  ۳۰کاله وړاندې؛ کال  1۳۶۷هجري لمریز دسلواغې  ۲۶مه د شوروي سرولښکرو ماته د افغانستان
په تاریخ کې ثبت او په زرینو کرښو ولیکل شوه ،تر څو نورو هیوادونو د داسې بی غیرتې ماتې اوغاښ ماتوونکې
ځواب څخه عبرت ترالسه کړي .
تاریخ ښودلې چې افغانان د نړۍ هیوادو نو په وړاندې دښې حسنې ،نیک روابط او عالقمندي د دواړو خوا په ځانګړې
ډول د ګاونډیوهیوادونوسره ډیرې ښې دي .ولې د خپلې پاکې خاورې په ساتنه او د ملي شتمنیو او ناموس څخه دفاع
د یرغلګرو په مقابل کې مبارزه یې کړې دي او کوي به یې.
افغان باتور او غیرتي ولس د خپلو نیکونو او پلرونو په پل قدم ایښې دی ،د متجاوزینو او یرغلګرو په وړاندې د خپلو
فرضي وجیبو څخه کار اخیستي .څنګه چې زموږ اباګانو د نړۍ استکباري سترقوت انګلیس ته ماته ورکړه ،نوپلرونو
مو هم د دویم ستر طاقت روس یې له پښو څخه وغورځول اوتراوسه یې په ناتاریوکینولي دي.
نوپه پای کې د افغانانو د ال بریالیتوب هیله او د افغانستان سمسورتیا جوړونه د همدې ننګیالیو بچیانو په مټ غوښتونکې
یو.
پای

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

