
 

 

 

سدهللا پیاما  

 

  ُجٌب اهلل ته د رښتٌِى درُاوي ترَوىو غوره ةېيګه

 

شهادة هر د هېواد دٌؽاصرشٌاشي تارًخ هغه وتيى ځالُره شتورى دى ڇه دهغه د شوچ،ڊوُر او ُجٌب اهلل  

اڈدٌز څېڊل او راشپڊل ،په افغاُي ىوى ڇاپېرًال نښي دًوې ٌيي شپېڅيې دُرې په توګه هر 

داشې ڊٌِتٌاوي   دهغه دزؼاٌت او شهادة شره ڇًرې.شترګور،دوادوډي اووطِپال افغان ته ةاىفؽو ٌطرح ده

ځهه ڇانتر .ً پهښې ښهېو ديتڊىې دي ڇه اڈوُر ُڊًوال اڈدوُه او دافغاُصتان راتيوُهي واكؽا ٌيى دوىتوُه ه

ُجٌب اهلل ُه ددپو ځان،ُه ددپو ګوُر،ُه دنوم ځاُګڊي َتر او ُه هً دًوه الشپوڅي په توګه دنوم ځاُګڊي 

دالرې  غاُصتان د شتراتٌڌًهو حٌاتي ګُوفاو ٌډرن ادتارًذي هېواد دوىهې دتپيوكرةاُي دى ةيهه 

اوراشپڊُې په وڈاُرې الهً ڇڇتٌا اوٌواُػ شته او  ًوې څېڊُې دو زٌا په آُر دهٍراشې.الروى او شهٌر دى

 . ٌونې تر رارشېرو اُتغار اوحوصيه وشي ښاًې ڇه درادوَېروُهي ٌِاشتې او ٌصاؼرې

دوطَ ګوُر د غڊو غوڅ ڇېرنى پر دې وًاڈي ڇه هٍراشي ًو شتر اُصان اوىوى افغان ددوى دګوُر ٌشروو او 

دهٍرغه پٌوُر او تڊاو ىه ٌذې او ددپيې . شره تڊاو ىري هٍرا اوس اوس هً دهغه ىه فهري اوشٌاشي ٌېرات

ٌيي ڊٌِتٌا پر ةِصٍ دوى پردې َوىو تېرو پِځيصو نيوُو نښې هڅه نڊېره ڇه ددورو ورو 

شٌاشي ٌٌرات او هٍرارُګه ددپيې ٌيي  –شازٌاُوُو،ٌحافيو،دپروُو او رشٌِوىه ىٌارې دهٍرې فهري 

ىورې وآزٌاًي ،ڇه دزٌان او ٌهان داًجاةاتو و څرُګواىې ته په ڊٌِتٌا د تحلق او پيي نېروداشې الرې او 

دا ڇه دې هيو ځيو ؼٍال څه ٌثتتې ًا ٌِفي پاًيې در ىودې په هٍرې .پاٌيرُه هً ورته اڈًَ او هً ٌثتت ةرېښېرل

ىٌهِه نښي ًى دةشپڊ شپڊىو اڈتٌا اوګُورتوب ُه وًًِ دوَوىې هغه هڅې ڇه په هٍرې الر نښي دصراكت او 

 .ٌت ىه ٌذې شوًري ددرُاوي اوتلرًر وڈ ةوىًښه ُ

 !!!اٌا 

 وطَ ګوُر  ىه وطَ او ُجٌب اهلل شره دٌيګرتٌا او ڊٌِو شاتو او پاىو تر هغه ٌېچ او نڈې ڇًر ىوڈدى ڇه ٌوډ د



 

 

. غڊو پرې وروشتٌو دوو ىصٌزو نښې ددپو فهري او شازٌاُي نار او هډاُې ىپاره په ُغر نښې ٌُوىي دي

شتوُځې او اشاشي شواىوُه، ڇه ةِصٌُز حو ًې ُجٌب اهلل په ةېصاري زڈورتوب،هوڇٌِي دهٌواد هغه ىوًې 

طاىتي نرغېڊُې  –دي ةيهه دجهادي  اودراًت پٌو نڊ،ىه ةره ٌرغه ُه ًواځې داڇه په دپو حال پاتې او ٌطرح

اودطرُاڌ جهادي تپو شوې فاشرې ادارې دٌِفي اغېزو تر فشار الُرې ُوي،ڊور –او داوشِۍ ٌافٌاًې  وىهې

پر دې ةرشېره هٍرا اوس اوس په ُوې پېڊۍ نښي دافغاُصتان دشتراتېڌًم . اةؽاد غوره نڊًري  اةؽاد

ُو نه ٌوډ د . او ىوى حو غوښتوُهي شواىوُه ٌطرح دي  دَانِې او تثتٌت په ٌوده ڇًر ةِصٌُز ُوي ةرديٌم

شواىوُو ته ةاًر او ةاًر دحو  تٌڋې په َُر وهو،دغو َوىو ٌطرحوفهري تڊاو او هوڇٌِې ٌيګرتٌا او ڊٌِتٌا 

 .وڈاُري نڊو  افغان ىٍِې اوجاٌػ ؼٍيي ځواةوُه

زٌوډ ګوُر په رښتٌِې توګه د افغاُي ٌرُي َوىِې دٌوڇل ٌتتهر اوطراح دى ڇه دَول ىٍِو ګوُروُو ڇاګٌز 

ىو دو نه زٌوډد ګوُر غڊي ددورو ورو اُترٌُتي نورنٌوپه ڇوڈوىو اوڈُګو. ٌشارنت دهغې شٍزًٌز اصو دى 

ىرالى شي ڇه دٌرُي َوىِې پوخ ةِصٍ دى  ةودت وي ُو ىه ُورو پروڊهءًي ګوُروُو څذه دِګه ددې تٍه

نادروُو دىوڈې نڈې عرفٌت په ځان نښې  نه دوطَ ګوُر دهېواد دةٌا رغوُې ىپاره د ٌتذصصو. نښېڋدي

دُِه نښې ًواځې په وؼظ او دهېواد په  وىري او دا عرفٌتوُه دڇول ڇول پيٍو تر پوڋ الُري دهېواد څذه ةهر

نښې ةاىفؽو ٌشارنت وُه نڊي ُو ةٌا ىه  اوپرراُه ُصېحتوُو ځان اوَوىِه وغوىوي او دوىس دشتوُځو په حو

نوالى شو ڇه زٌوډ هېواد دى ورغوي ،زٌوډ په نورٌُو ڇارو نښي دى الس وهِه هً  ةهرٌُاُو څذه څِګه تٍه

 .  دوُري نڊي وانٍِي دي هً هٍروى راته ُهوي اودافغاُصتان ٌيي

دغه او په ىصهاوو ُور الًِحيه شواىوُه زٌوډ په وڈاُري پراته دي ڇه ىه ُورو وىصوانه او وطِپاىو ځوانوُو شره 

ددې ودت رارشٌرىى دى  زٌا په آُر دكٌلا. اوډه په اوډه دهغوى دؼٍيي ځواب دٌوُرىو رشاىت او ٌصؤىٌت ىرو 

وطَ  دٌونراتٌم ةِصُه اوكاُون وانه وَي ،ځوانٍَ،ڇه داوشٌِو ځاُهڊًو شازٌاُي نورنٌو پرځاى دًوٌ

هوڇٌِه ٌالوتڊو اوددوو تٌرو ىصٌزو تېروتِې  دةٌا حضور د شپېڅيي اووًاڈٌَ ٌيي آڈ وتحلق ته ګوُر

اغېزٌِه اوةې ةرًيه وشٌيه ده،هٍرغه دًون  دادانوىوًوه دوطَ ددًَهٍرغه .اوودتوڊُې په ګډه تالفي نڊو

درښتوُي درُاوى دورا غوره ةېيګه  ڇانتر ُجٌب اهلل تهجۍ اوهٍرغه اوغوَون الره،هٍرغه دةري نِ

 .ده 



 

 

تروًر ىه  د( نِګرې–ؼاىي ٌجٍػ –ؼٍوٌي ٌجٍػ )دوطَ ګوُرد كاُوُي ٌجرد حضور ًواځې او ًواځې دهغې 

اوتٍثٌو  الرې شووُى دى ڇه دوطَ ګوُر دَوىوٌتشهيو اوغٌر ٌتشهيو غڊو دٌونراتٌم ٌشارنت تاٌٌَ

ُيري اوًا هغوى ڇه  ر پذواُي غڊي، ًؽِي هغوى ڇه وطَ ګوُر پرېٌښى اودةېرته راتيوٌُتدوطَ ګوُ)نڊي 

پر دې ٌشارنت (.ٌثتثِى دي دكاُون د احهاٌوىه ٌذې دګوُر دغڊًتوب جواز ُيري،ىه دې ا ٌر څذه داحزاةو

وهٌڅ ًو د وطَ په نوُر پورې تڊىى هٌڅ شازٌان ،تشهو،نڊۍ،ٌحفو او ٌِفرد غڊى ٌحور اوٌلام ُرى ا نښې

ګډون دنِګرې نٌفٌت،ىوڈعرفٌت ،ٌشروؼٌت  ٌثتثِى نېرالى ُشي ًواځى َول ىٍِى ٌِصجً دٌونراتٌم ًې

 .اواغېرٌِتوب تضٌٍِوالى شي

ځان  پرې ورشتٌو نښې د ګډ ٌشارنت په ىور ٌثتت دوځښت پٌو شوًرى او هٌيه ده ڇه ىه ودت وڊُې او

دُِه او اروپا  ًو ىه دغو ٌثتتو اكراٌاتو څذه دهېواد په. په ٌؽلوىه او شِجول شوې ةېڊه ةشپڊ شي غوښتِې پرته

 ه ةېڊُي پرادٌروــــدوطَ ګوُر دؼاىي ٌجٍػ د ترارڌ او تروًر د ګډ نٌٍصٌون دتاشٌس پٌالٌه ده ڇه ىه ى نښي

غڊو هيې ځيې او ڇوڈښتوُه شره  والى شي دوطَ ګوُر دٌتشهيو او غٌر ٌتشهيوـــــاوپذٌرو وروشته ن

ًوٌوَى ،دافغاُصتان داوشٌِو او ُڌدې راتيوُهي واكؽٌتوُو شره دًوې هٍذواُې ٌراٌِاٌې اواشاشِاٌې 

دوزٌا دٌيګرتٌا ٌهرر . ورشوي  طرحه تٌاره او دنِګرې تر دروازو پورى دوطَ ګوُر د غڊو ٌِتذب اشتازي

 : تاءنٌر ةه پر دې وي ڇه

 .ګه َول ىٍِى او ځوانٍَ شينٌٍصٌون په ةېڊُۍ تو -

 .د نٌٍصٌون َول غڊي دوطَ ګوُر په ٌورڇو نښې تر پاًه ودرېڋي -

 .دهٌواد په دُِه او ةهر نښې دنٌٍصٌون غڊى دًوه واحر وجود په څېرؼٍو ونڊي -

په   په پروشه نښې شرًم َول ٌتشهو او غٌرٌتشهو غڊي نٌٍصٌون ته دګډ او ًواځِي الرښود ارګان -

 .    شترګه وګوري،ٌال ًې وتڊي اود ٌوازى اوٌشاةه جوڈښتوُو ىه جوڈوىو اوشاتيو نيهه ڇڇه ونڊي

ڇانتر  شهٌر په پاى نښې تا شو هر ًوه دوطَ غڊي ته په درُاوي ٌراجؽه نوم او واًً ڇه راځۍ د وطَ ىه شتر

دپيې ورنڊې ٌيي ڊٌِې  نڊو اواو دافغان وًر ځپيي وىس شره په ؼٍو نښې او په ګډه تجرًر پٌٍان وُجٌب اهلل 

 .ُور دتشو دترو اُتغار او ترصر ودت تېر شوًرى. تر شره نڊو



 

 

 

 نه دار وي نه زُران وي نه شرُګ دزوىِو

وىوــــة  شِررې  دشرىوڈي  ٌوډ ةه دوطَ  

۰/۹۹۱/۱۱۰۲ 

 دنمارک

 


