
 
 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 ۱1/۸۰/۱۸1۲        ني ستانکزیامی شیرمحمد
 

 د خپلواکۍ ویاړلې ورځ
 

او پلرونو، په خپل  نیکونو کاله وړاندې زمونږ ۹۰خپلواکۍ ورځ ده. پوره  زادۍ اوآافغانستان د  مه د ۱۰د زمري 
ته  انګلیسانو څخه آزاد او هغوی ووخت له یرغلګر په پایله کې افغانستان د ترسره کولو شهامت د اتلولیو، میړانې او
 .ځواب ورکړل يیې غاښ ماتوونک

 

ېدو لپاره رس اقتصادي موخوته د خپل سیاسي حاکمیت په ټینګولو، سیاسي او انګریزي استعمارګرو په سیمه کې د
 کړیدي، خو یو ځل هم پر دې ندي بریالي شوي، چې زمونږ پر خاوره د حمليزمونږ پر سپیڅلې خاوره درې ځلي 

 .زیاتي مودي لپاره خپل بشپړ سیاسي واک قایم او دایم کړي
 

ستر او غښتلي بچي شاه امان الله خان غازي  میړني ولس د تر السه کولو جګړه د آزادۍ د یزکال دیږدز 1۹1۹ په
 .په برخه شوه پاي ټکی کښیښودل شو او بریا زمونږ افغانانو په مشرۍ د

 

یاد  ستر غازي امان الله خان د نه ډکه ورځ او د ولس پر اتلولیو، میړانې او غرور مه زمونږ د میړني ۱۰زمري  د
  .ورځ ده

 

یکل ل نانو په تاریخ کي په زرینو کرښوافغا ورځي په نامه د استقالل د افغا نستان د د ېدې ورځي په منا سبت چ د
 دغه ورځ په ې افغانان باید، چهسکوشملو ورځ ګڼل کیږي د ویاړونو او نانو لپاره دشوي ده، نوټولو میړني افغا

شهیدانو، غازیانو، اتالنو او مجاهدینو کارنامې راژوندۍ ننګیالیو،  او خپلو، باتورو ولمانځي. دوی د ځانګړو مراسمو
 .او تل یې ستاینه وکړي

 

ټولوافغانانو ملي وجیبه ده، چې په را رسیدو سره یې دوی په خپلو  په درناوي؛ د ورځو پرتمینو داسي ملي او د
 ویاړلي تاریخ او محبت سره یادونه یې وکړي، چې زمونږ په ېمین ، اتحاد،يمنځونو کي په پوره یوالی، ورورګلو

کوم هیواد، چې افغانستان ته د یرغل وړلوو، فکر ولري، له دې برم تاریخ څخه عبرت  کې نوم تل ژوندی پاتې شي او
 واخلي .

 

 ورځو ته ویاړ ۍخپلواک آزادي او خپل ګران افغانستان د درنوهیوادوالو، شمله ورو او سرلوړو افغانانو! راځئ چې د
درت ق څخه السنیوی، د جکړو جنګ او مټې کیدو، د یو یوالې او ستو، په خپلوکې دوروبښوو؛ د ډاډمنې سولې په راو

ځوریدلي ولس ته خدمت کولو شعار په ژبه نه؛ بلکې عملي جامه  پرځای د افغان ملت کړیدلې او فکرکولو څوکي د او
 . تل بریا به زمونږ په برخه وي او څخه وتالی شو شته ناخوالو ورواغوندو. نو بیا د
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