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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئينگه کړله موږ سره اړيکه ټ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٦ / ٢١/١٠روزنامه سرخط                                                                                                 

  

 دی پور تاريخ د جشن او څلی نجات د

  "سمون تٻروتنې يوې د"
 

 د مه٩ وږي د جشن، خپلواکي د مه٢٨ زمري د جشنونه، درې کې تاريخ معاصر خپل په موږ

 شوي تسجيل کې تقويم ملي په زموږ مودو له چې لرو جشن نجات د ٢٣ تلې د او جشن ښتونستانپ

  .دي

 .دي ارزښتونه او وياړونه ملي خپل جشن ھر د لري، مراسم ځانګړي خپل جشن ھر دغه

 د خوندٻينې، د استق7ل د جشن نجات د دی، جشن ګټلو استق7ل د ھٻواد د جشن خپلواکي د

 دوام او درنښت د مبارزې ملي د کې >ر په ګټلو خپلواکي د جشن پښتونستان د او جشن تجديد د ژمنې

  .دی جشن

 بدمرغيو نورو د سياستونو، پٻيليو سره بھر له او جګړو شويو تپل لسيزو څلورو د بخته  بده له

 لېټولمن زموږ او اړولې را پاڼې تورې ناکردو د ھم سره وياړنو او تاريخ ملي له څنګ تر غميزو او

  .کړې ھٻرې او ورکې تتې، لٻرې، موږ له يې وياړنې او جشنونه ورځې، ملي

 د څلي او جشن تاريخي ورځې، ملي شوې کړای ھٻرې يوې د افغانانو چې دی ځای خوښي د

  .شوه کٻښودل ډبره بيارغونې د څلي نجات د او وموند توفيق رغولو او کولو راژوندي بيا

 درنو په څٻر په جشن پښتونستان او استق7ل د کال ھر ېچ دی ھم جشن دی، نه څلی يوازې دا

 .کٻده نمانځل مراسمو

 او درنو په جشن نجات د کال ھر څٻر په تٻر د ښايي څنګ تر بيارغونې د څلي د نجات د

 .شي کړای درج کې تقويم ملي په زموږ بٻرته ورځ دغه او شي ونمانځل مراسمو پرتمينو

 پرې رسنيو مراسمو له بيارغونې د څلي نجات د چې کړو ادهي دلته ھم تٻروتنه ھغه ده اړينه

  .وو کړي چمتو راپورونه خپل

 ثور د مخه له ھغه تر بلکې شوی، ويجاړ دی نه کې جګړو تنظيمي يا کورنيو په څلی نجات

 شپې د خوا له ملګريو انق7بي د څلی ملي او تاريخي دغه >س لوی په وروسته، ورځې نھه کودتا تر

  .شو کړای ويجاړ کې تياره په

 دښمني د سره کورنۍ نادري له کې ولولو په انق7ب د څلی نجات کتو، په ته ظاھر ھم څه که

 ته څلي دغه >س ھغه کې لستوڼي په احساساتو دغو د کې حقيقت په خو شو، ونړول احساساتو له

 شوی لنډ دښمني له سره وياړونو او تاريخ ھويت، ملي له افغانستان او افغان د ھم اوس چې شو اوږد

  .دی نه
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 د يې سترګې تٻرٻدل، سيمې دې تر افغانان چې سھار په مې١٨ د غويي د لمري ١٣۵٧ د

 خښتې او لوټې خاورې، چې ان و، نړولی بٻخه له يې څلی نجات د. شوې نه خوږې ليدو په څلي نجات

 .و پاتې يګیځا خيشت اوبو پر يوازې ځای پر څلي پرتمين او دنګ د. وې شوې لٻږدول ھم يې

 شه تٻر ورو کړې نه وران مې څلی ايرو د

  يم يادګار عشق د اشنا د ھم زه باده

 ھرو به کې جګړو تنظيمي په نړولی، وای نه څلی نجات د ملګرو انق7بي که چې ده سمه دا

 د او اخيستې سر پر لمبو وحشت او تا>ن چور د ملٻشو جم ګلم د سيمه دغه چې وای شوی ويجاړ مرو

 .وه ګرځٻدلې کرښه لومړۍ جګړو تنظيمي بٻ7بٻلو

 په واټ د چمن حضوري او دروازې >ھوري مستان، پل د کې لمري ١٣٠٨ په څلی نجات د

 .و شوی جوړ کې څلور>رې يا تقاطع

 

 وو؛ کښلي يې ډبرليک پر

 محمد اعليحضرت بزرگ نابغه و معظم قايد يگانه وطنخواھانه مجاھدات و فداکاريھا بيادګار«

 استخ7ص و نجات برای را خود فرانس مملکت گوشه از وطن فرياد استماع به که افغان نادرشاه

 خود ماھه ھشت اقدامات طی در سارقان استيصال عزم به قيام از بعد و رسانده جنوبی سمت در وطن

 را افغانيه سنيه سلطنت مرکز شمسی ١٣٠٨ ھجری ميزان ١۶ وزيرستان بھجوم و جنوبی بادليران

 و استوار خاطره اين نمود، معدوم افغانستان صفحه از خاينش اراکين با را سقاو بچه و وتسخير تحف

 وطن دھنده نجات اين علوھمت و شجاعت بصيرت، اھل ا>نظار بادی در تا شد، گذاشته بنياد ثابته آبده

 سعادت تامين در را فداکاری و ايثار اينگونه و تقدير را عاليشان خدمت ين افغان ملت بوده، ثابت

  ».کند تعقيب و تاسيس خويش اجتماعی حيات

 چې شي ولګول ھم متن ډبرليک پخواني د څنګ تر ډبرليک نوي يوه د ښايي څلي پر نجات د

 .اوسي و خوندي اصالت يې توګه په متن تاريخي يوه د

 واقعيت تاريخي يوه د بلکې شي، ګڼل نه و غبرګون او خ7ف پر چا د بايد څلی نجات د

 .وای ورګرځولی مو مخه له وار ښايي چې دی پور ھغه تاريخ د اوږو پر زموږ او ځ7ينه

 )با تشکراز، سايت افغان سباوون(

 ) سيستانی وارسالی،انتخاب(

 


