ةسم اهلل الرحهو الرحٌم

د جرنيي په کولو ښار کې د افغاىستان نلي ًووالي ګوىد د
اروپاًي صورا د غوىډې راپور
د ًٌٍَ کال د نې په  ٍ۲چې د ٍ ٌَ۳کال د جوزا  ۲ىٌُې سره سهون خوري ،د افغاىستان د نلي ًووالي ګوىد د اروپاًي
صورا غوىډه په کولو کې جوړه صوه.

غوىډه د قرآن کرًم د څو آًاتوىو په لوستلو سره د ښاغلي حضرة رسول له خوا پراىستل صوه او وروسته له هغې د غوىډې
اجيډا د غوىډې د ګډوىووالو سره صرًکه صوه .د غوىډې اجيډا له دوو ةرخو څخه جوړه صوې وهً .وه ةرخه ًې په افغاىستان
کې د رواىو ستوىزو او د هغې د عهده او اساسي علتوىو د څٌړىو دپاره او ةله ةرخه ًې ګوىدي چارو ته ځاىګړې صوې وه.

دغې غوىډې ته ىه ًواځې د افغاىستان د نلي ًووالي ګوىد غړي په اروپا کې راةلل صوي وو ،ةلکې په اروپا کې ىورو
نخورو صخصٌتوىو او د ةٌالةٌلو َوليو غړو ته هم ةليه ورکړل صوې وه.

د غوىډې په پٌل کې د افغاىستان نلي ًووالي ګوىد نضر پوهيوال ډاکتر عتدالرصٌد جلٌلي د غوىډې ګډوىوالو ته خپله
وًيا واوروله .ډاکتر عتدالرصٌد جلٌلي په خپله وًيا کې په ډاګه کړه چې په افغاىستان کې د اوسيي ىاورًو او د َُ کلوىو
اوږدو جګړو عهده ا و اساسي عانل د افغاىاىو َوَې َوَې او وًضلى حالت دى چې د ډًورىد د کرغٌړىې تورې کرښې
پواسطه نيځ ته راغلى دى .د دې دپاره چې افغاىان ىور ځان له دې کړاووىو څخه وژغوري ،په کار ده چې لر او ةر افغاىان
ځان ىور د ښکٌالک له ژوىده وژغوري ً ،و قوة صي او د تٌرًو دې ىاروًو ته ىور د پاي َکى کٌږدي.
وروسته ةٌا د ډاکتر عتدالرصٌد جلٌلي په وًيا ةاىدې د غوىډې د ګډوىوالو له خوا هر اړخٌزې څرګيدوىې وصوې .د غوىډې
َول ةرخه والو په دغه َکې کې ههغږي وو چې د ىيي ىاورًو ىه د خالصون الره ًواځې او ًواځې د لر او ةر افغاىاىو د
ًووالي په ىتٌجه کې د ًو ستر ځواک په نٍ نيځ ته راتالي صي.

پوهاىد نحهود سونا ةٌا په افغاىستان کې د اوسيي ىاورًو په تارًخي اړخ ةاىدې رڼا واچوله  .ده زًاته کړه چې افغاىان په
زور چا ىه دي اًل کړي .اىګلٌساىو هم کله چې ولٌدل چې افغاىان په زور ىه اًل کٌږي ىو لونړې د ګيدنک او ةٌا د ډًورڼد
د کرغٌړوىو نعاهدو له نخې ًې په توطٌه افغاىان ةٌل او په دې ډول کهزوي کړل .چې د افغاىاىو له ةٌلوالې او َوَې َوَې
کٌدو دوئ کهزوري او د پردًو السوهيو او تٌرًو دپاره ًوه ښه زنٌيه صوه.

په غوىډه کې راغلو نٌلهيو هم خپل د ىظر َکې د غوىډو ګډوىوالو ته واورل:
ښاغلي ناخان صٌيواري په اوسيٌو حاالتو کې د ًو نلي زعانت نيځ ته راتګ ډًر اړًو وةلل او د ًو نلي غورځيګ د
جوړًدو لپاره ًې ،لونړى د نلي زعانت صتون حتهي وګاىه.
ههدارىګه ښاغلي ډاکتر فضل رةي د نلي ګوىدوىو دىده وةلله چې په افغاىستان کې د راوىو ةدةختٌو په وړاىدې چوپه
خوله پاتې ىه صي او خپل غږ اوچت کړي .ده خاصتاٌ په هغه ګوىدوىو چې له افغاىستان څخه ةهر په اروپاًي هٌوادوىو کې
څاىګې لري ،غږ وکړ چې د افغاىاىو په وړاىدې د رواىو ىاخوالو په ضد نظاهرې وکړي اوخپل غږوىه اوچت کړي .

د غوىډې په دوًهه ةرخه کې چې د ګوىد د کوىٌو چارو په پٌاوړي کٌدو د ةحث دپاره َاکل صوې وه ،په اروپا کې د
اروپاًي صورا د استازو او ګوىدي غړو له خوا د ځاًي سازناىوىو د چارو د څرىګوالي په راپورىو ورکولو سره پٌل صوه .د

ىاروې ،اطرًش،هاليد ،دىهارک او جرنيي استازو په خپل ورا سره د ځاًي سازنان د کړوىو په هکله د غوىډې ګډوىوالو
ته خپل راپورىه واورول.
ههدارىګه په غوىډه کې د افغاىستان نلي ًووالي ګوىد ةرخه والو غړو خپل خپل ىظروىه د افغاىستان د روان ىاورًو څخه
د خالصون دپاره وړاىدې کړل او د ګوىد د کورىٌو ستوىزو په اړوىد ًې هر اړخٌزې څرګيدوىې وکړې.

په اروپا کې د افغاىستان د نلي ًووالي ګوىد د اروپاًي صورا نضر ةضٌر احهد ةضرًار ،په اروپا کې په ګوىدي کړىو رڼا
واچوله او د ګوىد غړي ًې د ګوىدي چارو د پرنختګ لپاره د ًو ٌَڼګ صکل او ىظم د جوړولو په لور وهڅول .ده د ګوىد
په غړو ٌَيګه وکړه چې د ګوىد د نالي ةيسٍ د قوي کٌدو په خاطر خپل د غړًتوب حقوىه په خپل وخت سره ورکړي.

ښاغلي ډاکتر سٌد احهد نانوىد په َوله کې د ګوىدوىو په صتون ةاىدې په افغاىستان کې او د دې ګوىدوىو اغٌز په
افغاىي َوليه ةاىدې رڼا واچوله .د ًو ګوىد د نيځ ته راتګ دپاره ًې لونړې تر هر څه د ًو ګوىد نلي توب ډًر اړًو وةلل.

ښاغلي حضرة رسول ةٌا د ګوىدي تضکٌالتو د ال پٌاوړي کٌدو پخاطر خپلې څرګيدوىې وکړي.

ههدارىګه ډاکُر ىواب وًساىد ،ډاکتر نصطفى  ،ښاغلي ىظٌف اهلل ىهضت  ،صاولي ارًو  ،څارىوال غالم حضرة حساس
 ،ښاغلي غالم حتٌب آصيا او ښاغلي پٌښوري صٌيواري د ګوىد د چارو د سهتالښت او پٌاوړتٌا دپاره هر اړخٌزې خترې
وکړې.

په پاې کې غوىډه د قرآن نجٌد د څو دعاًه نتارکو آًتوىو په لوستلو سره پاى ته ورسٌده ،او د غوىډې د ةرخوالو له خوا د
افغاىاىو د سوکاله ژوىد دپاره د افغاىاىو د ًووالي او د ًو پٌاوړي او لوي افغاىستان د جوړښت دعا وصوه.
غوىډه وروسته له پيځو ساعتوىو څخه د ناښام په ىهو ةجو پاي ته ورسٌده.

