
 

! سلمه کلیزه مو مبارک شه  څخه دآزادۍ بیرته اخېستو انوسانګلید !باتور افغانانو درنو هېوادوالو او  

  

 

 

 

  

                                                               

 

 

                           

 

                                             
                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 يسیاس ،حاکمیت  يچې د مل ، يپه یو هېواد او یوې ټولنې پورې اړه لرل یا استقال يخپلواک

او د پردیو له چنګه  دیو هېوواد خاليوي توه    څخه برخمن ويزمکنۍ بشپړتیا تداوم  او د

ي او دا  دهر هېواد  حق ده، چې خپله آزادي و لري او ټول ولو  د آزادي   استقاللیت وای

  .خوند وڅکي 

آزادي دلوی څښتن تعالی پیرزوینه ده، چې انسانانو ته یې په برخه کړې، که انسان له خپلو 

 . حقوقو او ساتنې بې برخې وي، نو ویلی شو، چې د آزادۍ له ستر نعمت څخه محروم دی

ې دانګلیسانو په ولکه کې راغلی ؤ، خو زموږ دمېړنیو افغانانو دشهامت او افغانستان درې ځل

اتلولیو له  مخې وکوالی شول، چې خپلې خاورې څخه په کلکه توګه ساتنه او دفاع وکړي او 

هماغه ؤ، چې دستر قوت پوه وړانودې  پوه      .هېڅکله دپردیو په اسارت کې ژوند نه غواړي 

ل او انګلی   ته یې کلکه نه هېریدونکي ماتې ورکړه ، چې خالي الس مبارزو ته دوام ورکړ 

بآلخره  دهېواد دخپلواکۍ ستر ساالر او رهبر غازي امان اهلل خان خپل سلطنت اعوالن او  

 .افغانستان یې دخپلواک او ناپیلې هېواد په توګه نړیوالو ته ور وپیژندل 

خپلو اتلولیوو یادونوه توازه    مه لمانځي او  ۸۲افغانان هرکال دغه تاریخي ورځ دزمري په 

چې افغان ول  دهېڅ کوم طاقت او جنګیالي په وړاندې غلي نوه دي  ، کوي، څو ثابته شي

پاتي شوي، دهغوی سره دخپلې خاورې په دفاع او ساتنه کې جنګیدلي او آزادي یې دخپلو 

 . سرونو په بیه  ولسونو ته ګټلي

یاد  ته درناوی او پاتي نسل توه یوو    دخپلواکۍ د ورځې لمانځلو ارزښت دمېړنیو سرښندنو

ویاړلې ورځ او دمبارزینو داتلولي او شهکاریانې نوي نسلونو ته  په ډاګه کوول دي ، چوې   

افغانان دکلکې ارادې خاوندان دي، هراجنبي او تیري کوونکي هېوادونو ته یوې سورونه   

دخپل ولو    ندي ټیټ کړي؛ بلکې په زغرده دهغوی په وړاندې دمبارزې ډګر ته راوتي او 

باید دې پرتمینې ورځې ته ټول افغان ول  ځانګړي درناوی .  او خاورې نه یې دفاع کړې

 .ولیکيیې تازه او دتاریخ په زرینو کرښو  ولري او دخپلو اتالنو یاد

دخپلواکۍ د ورځې لمانځل په  افغانانو کې دا احساس پیداکوي، چې نیکونو یې په سوختو  

دخپل په نووم کوړه،   یرغلګرو انګلیسانو آزاده کړه او بریا یې شرایطو کې  خپله خاوره  له 

دې فکر کې وواسي او احساس وکړي، چې نیکونو یې د دوی دهوسواینې   چې  افغانان په

اوچوت قدمونوه   لپاره افغانستان آزاد کړل ، نو باید اوس مهال دهېواد په پرمختګ کوې  

 .واخلي

ورځې یاده وي، چوې پوه ټیټوو سورونو      د هرې  بریا جشن لمانځل پردیو یرغلګرو ته هغه

کتل دافغانستان څخه  ووتل  او پاتي نسلونو ته به  ورپه یاد کړي، چې د زمریو لوري ته کاږه 

دخپلواکۍ جشن لمانځل د ټولوافغانانو ملي او وطني وجیبه ده، چوې   .د ګیدړانو کار دی 

ازیانو تلپاتې کارنامې او په دغو ملي ورځو کې په پراخ ډول ګډون وکړي، دخپلو اتالنو او غ

برنامې یادونه تازه کړي او یو بل ته دیوالي السونه ورکړي، چې دیو ډاډمون افغانسوتان   

 .لپاره دپرمختګ او ښېرازۍ لپاره کوټلي ګامونه الپسې ګړندي کړي 

راځئ له خپلواکۍ  له ورځو نه تجربې او زده کړې وکړو، دخپلو ملي اتالنو او مبارزینو پوه  

ته مخه وکړو، چې دوی موږ لپاره   هڅې کړي، هېواد یې موږ ته آزاد کړل ؛ خو بیا  الره  تګ

په دې یو، چې  اوس مهال په خپلو کې سره جنګیږو، باید چې یوو بول توه    ناخوښ   نههم 

خوښي اوشکرانه ګي اداء په ګران هېواد کې سونه ورکړو  او دلوی څښتن تعالی دیوالي ال

افغانسوتان آبواد او     هېوواد  شوو خپول  مټي راونغاړو  په ګډه وکوالی دپرمختګونو لپاره 

 .کړوسمسور

په دغه جشن کې سره .  ټولو مېړني ول  ته مبارک وي  ېد آزادۍ دسلمې کلیزې جشن د

راغونډیدل موږ ته دا الهام را په برخه کوي، چې ټول ول  دیو موټي افغانستان  په لووري  

مزلې وهي او اوسني وضعیت  ته به ان شااهلل ډېری ولسونه پوه دې تموه دي، چوې دغوو     

نور ستړي شوي او ستړیا به یې  ناخوالو ته دپای ټکی کیږدي، ځکه ټول هېوادوال د جنګونو

 ان شااهلل . په یوالي او په  هېواد کې د تلپاتې سولې په رواستو نور پای ومومي 

 ربیا دخدای پامانت

 مدیر

ګڼه مهڅلور ،کال یلومړ  (۹۰۵) پرله پسې ګڼه              مهنولس اګست د عیسوي کال ۱۰۹۱د  ،شتمهاته وی ېمیاشت د زمري کال د ۹۳۱۸د شنبه دو  ۱ 

 خپلواکۍ مو سل کلنه شوه

                        
... سرلیکنه              

ل. هـ  ۱۳۱۳:   سیس کالتا  د  

 !  درنو هېوادوالو او سرلوړو افغانانو

؛ د ئبښدخپل ګران افغانستان  دآزادۍ دبیرته اخیستلو ورځو ته ویاړ ورو

ټې کیودو، دجنوګ   ودیووالې اویومو   ډاډمنې سوولې پوه راوسوتوکې،   

ړوڅخه السنیوی اود هېواد پرمختګ په الره کې سرښوندنې زمووږ   ګاوج

کوه مووږ    .نۍ غوښتنه ده، چې موږ دبریا او سوکالۍ لورې ته بیایيزییوا

هیڅکله دهېواد دخاورې دښمن پرموږ نشي بریوالي  متحد او متفق واوسو، 

خپلې ملي ورځې  په یوالې سره ولمانځو  اوخپلو ملي  چې ،ئراځ. کیدای

دښمانو سره له سرتیرو ته  روحیه ورکړو، چې افغانان تل  په میړانه د هېواد 

 .ي پایله دافغانانو په برخه شو جنګیدلي او دمبارزو 

 وي زمونږ داتلو اوسرښندونکوې ژوندي د او  وي افغانستان ې تل د

 (اداره)                                         !ونه ادی غازیانو 

 اداره

 

!و ــــوادوالــېـهو ــندر  

او  يآزاده ـنـلـل کـس

!نیکمرغهو ــم يخپلواک  

ځانګړې خپرونه په ویاړورځې اکۍ د خپلود  

دافغانســــ ا  

ــــــواک   دخپل

ګټونکی ملي 

اتل شاه امـا  

 اهلل خا  غازي

ا ـلی مـشان مـرق ونـبی  

!همیشه بر افراشته باد  

دې  وي  هسک او تل هرپاند

 !ن او بیرغزموږ ملي نښا

 از روزبیرق ملی درلوگرتجلیل بعمل آمد
با حضور گسترده مردم و بـا برارراتـتب بیـرق سـه رحـو مکشـو  ک ـور         اسد ۷به تاریخ  از روز بیرق ملی

 .درچوک آزادی تهر پل علم گرامیداتت بعمل آمد

 

 

 

 

 

 

 

 

مکمـد احوراـاا اسـکا وی والـی لـوگرن سـموحوال رحـم اـدامدلن  ومیـداا امییـهن            دربرحامه تجیل ازروز بیرق ملـی 

 302بریــدریرال امیررــاا حارــری ریــس امییــت ملــین عشــدالمتیب حســب ایــل  ومیــداا لیــوا  چهــارم پیــاده  ــول اردو 

تیدرنحســیا اس ســتاحروی ریــیس تــورای ودیتــین عشــدالرحمب تســل ریــیس اساعــاخ وررهیــون روســای براــی     

رواحـاا و ررهیییـاا بـا     .اخ دولتین رعـادا مـدحین حیروهـای امییتـی وتعـداد ازرواحـاا اتـتراک ورزیـده بودحـد         ادار

لشاس های ااری بیرق ملی را که سول آا بیش ازده متربودن ازتهرداری لوگر تـا چـوک آزادی در تـهرپل علـم حمـل و      

ــای میه          ــا پدــش ســرود ه ــو ک ــور ب ــرق ســه رح ــو بی ــد وحی ــواز درآوردح ــه اهت ــی درچــوک آزادی برارراتــته تــد   ب  .ی

اکثرتهروحداا پل علم برگواری همچوا روزهـای ملـی را اسـتکرام هرچـه بی ـتر وحـدخ ملـی وحمـایش حـا الـوسیی           

 بیرق: عشدالرحمب تسل رییس اساعاخ وررهیو درمورد اهمیت تجلیل ازروز بیرق ملی چییب گفت. عیواا حمودحد

 ۸بقیه در يفحه .  معیوی دارای ارزش واهمیت بسیار زیادی است ملی که ح احه هویت ک ورما استن ازلکاظ 

 په لوګر کې د لرغونپوهنې علمي اوڅیړنیز یو ورځنی سمینار جوړ شو

 

د اساعاتو او ررهیګ وزارخ د لرغوا پوهیې ریاست لدوا داپلواکۍ سلمې کلیوې پـه ویـا؛ پ پـه لـو ر      :مه  ۱۱د زمري 

پــه تـادر کــې دلـو ر د اساعــاتو او    ودیـت کـې د لــوملي پـل لپــاره یـو ورپیـی علمــ  او نیلحیـو ســیمییار د ودیـت م ـام        

په دغـه سـیمییار کـې لـو ر والـ  الکـاا مکمـداحورااا اسـکا وين         . ررهیګ ریاست په  ډه همرارۍ په دره واچول تو

دودیت مرسـتیال تـورا ریـرال مکمـدحش  احمـدزين د اساعـاتو او ررهیـګ وزارخ د ررهیـګ او هیـر مرسـتیال پوهاحـد            

 هیې ریــیس حورآغــا حــورين د لــو ر داساعــاتو او ررهیــګ ریــیس عشــدالرحمب تســلن  مکمدرســول بــاورين د لرغــوا پــو

  پا تې په دویم مخ کې ن    دوزارخ نده راغل  پاوين دعلومو اکاډمۍ غلیون کابل پوهیتوا استاداحون لرغوحپوهاحو

 


