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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 22/۰۷/2۰1۹              حکیم روان

 

 مان هللا خان څخه د وخت د طالبانو غوښتنېاد غازی 
 

 :نکاح باید جایز وبلل شیلۍ سره د صغیرې نج -1
نکاح دوه اړخیز تړون دی . دوه اړخیزه تړون هغه وخت مشروع او حقوقی ارزښت لری چې د تړون دواړه خواوې 

رسیلی وي . که د تړون یوه خوا ماشوم وی تړون له حقوقی پلوه خپل ارزښت له السه جسمی او عقلی بلوغ ته 
 ورکوي او ناروا بلل کیږي .

د دې جرم مرتکبین د سختو قانونی مجازاتو  نن په نړئ کې د ماشومانو سره جنسی اړیکو ته پیدوفیلی ویل کیږي .
عمل مرتکبین روانی رنځوران دی او باید له ټولنې  سره مخامخ کیږي . په ډیرو هیوادو کې دا نظر شته چې د دې

کراین جمهوریت پارلمان پر پیدوفیلی بحث وپه ځانګړی توګه له ماشومانو لیرې وساتل شی په نږدې ورځو کې د ا
وکړ او پرېکړه یې وکړه چې د پیدوفیلی د مخنیوي له پاره نوموړی رنځوران باید په طبی ذرایعو عقیم ) خنثی ( شی 

 سی فعالیت ځواک یې زایل شی .او د جن
 

 :اځې په کور کې د زده کړی حق لريد نسوانو ښوونځي دې وتړل شی او ښځې یو -2
دې مانا دا وه چې د ښځو د زده کړې مخه ونیول شی . په دې توګه د هیواد نیمایي نفوس جاهل ساتل کیده ، چې  د

کور کې زده کړې ممکنې واي نو سړیو هم کوالی شو  البته دا د دین تر پردې الندی اساسی موخه بلل کیده . که په
چې په کور کې زده کړې وکړي . د ښخو د زده کړو مخنیوي چې تر ننه په مختلفو ډولونو ادامه لري د خدای )ج( د 

زده کړې وکړي ولو په چین : » دې حدیث چې دې حکم چې علم په نر او ښځه فرض دی او د رسول اکرم )ص( د
 ت او تضاد کې دی .په مخالف« کې وي 

 

 :وسو د تابعیت تذکره باید منع شید نف -۳
، لومړی میرمنې او د هیواد ډیرو لوړ پوړو لسمشرړاندې مقاومت ادامه لري . وتر ننه هم د الکترونیکی تذکرو په و

ذکرې ې تچارواکو الکترونیکی تذکرې واخیستی ، خو د تذکرو لړۍ د ځینو افغان ضد ډلو له خوا ځکه ودرول شوه چ
زمونږ د هیوادوالو په ویش د بطالن خط کش کاوه او په واحد ملت کې یې د بې توپیره ، برابرو او وروڼو ښاروندانو 

 په توګه معرفی کول . له دې الرې د هیوادوالو له ویش څخه د پردو د ناوړه ګټه اخیستنې الره بندیږي .
 

 :ه ونه شیپه تدریس کې باید له مال څخه د شهادتنامې پوښتن -۴
مانی د ادا د دې د پاره چې هغه وخت یو شمېر د انګلیس استعمار په خدمت کې مالیانو او پیرانو په مستعارو نومونو 

. تر ټولو غوره مثال یې د پل خشتی جومات مال امام توماس ادوارد الرنس دی چې په حکومت پر ضد فعالیت کاوه
ګلیس جاسوس وو . د جالل آباد نقیب د سید حسین په مستعار نوم سره حاجی پیر کرم شاه یې شهرت درلود او د ان

آی -اس-همدارنګه عبدالقادر ګیالنی د سید اسحاق ګیالنی نیکه چې په خپله هم د پاکستان د آی« مجددی » او قیوم 
ښونکی زادی ببی شرمه اجنټ دی او په ډاګه د پاکستان د شیطانی نقش مالتړ کوي او په دې ورځو کې یې د پښتنو د آ

غورځنګ ) پی ټی ام ( پر ځوان او اتل ملی مشر منظور پښتون هم بریدونه کړی دی ، ټول د انګریز او د انګریز 
 د ځای ناستی پاکستان نوکران او د ګران افغانستان دښمنان دي .

 

 :مریدان لرالی شیرید کیدالی او د هیواد نظامیان م -۵
 وڅو د هیواد په نظامی ځواک کې د انګریزی بادار په پلوی نفوذ وکړي او د نظامیانپه دې توګه الرنسانو غوښتل ، تر 
، د پاکستانی واکمنو لومړی ، کله چې مجاهدین واک ته ورسیدل . د هر چا په یاد دهد وطن پالنې روحیه زیانمنه کړي

پاکستان په فرمایش دا کار سرته  غوښتنه له مجاهدینو دا وه چې د افغانستان دفاعی ځواک تس نس کړي . مجاهدینو د
ورساوه او د پاکستان د وخت صدراعظم نواز شریف په ویاړ سره وویل چې د افغانستان دوه سوه کلن دفاعی ځواک 

 یې تس نس کړ .
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طالبی لنډغر شیرمحمد ستانکزی هم د امریکا د استازی خلیلزاد سره د خبرو آترو په لومړی پړاؤ کې د افغانستان د 
، خو د افغانانو د شدید غبرګون له امله یې د پاکستان فرمایش بیرته اک تس نس کیدل خپله موخه وبللهدفاعی ځو
 واخیست .

 

 :سی او مذهبی آزادی نه شی لرالیا، خو سیهیواد خلک په شخصی چارو کې آزاد د -۶
ه او دا چې خلک پر مستبدینو د خلکو د سیاسی آزادیو څخه د محرومولو موخه د استبداد څخه بې قیدو شرطه اطاعت و

د اعتراض له حقه محروم کړي. انګریز او انګریزی نوکرانو د خلکو له انګریز ضد پاڅونونو کرکه درلوده . ځکه 
 یې خلک په سیاست کې له ګډون څخه محرومول . 

 

 :اتو کې محتسبین باید وجود ولریپه ټولو والی -۷
 کی کسان وو چې د قرآنو نهی عن المنکر کوتک لرونکی او کیبل لرونمحتسبین هماغه د طالبانو د امربالمعروف ا

، جبر او اکراه نه شته ( سره په ټکر کې یې زمونږ مانا : په دین کې زور« ) الدین  ال اکراه فی: » د صریح آیت
ده دعوت دی او د خدای د قرآن له مخې د انسان دنښځینه او نارینه د حیواناتو په څېر په کوتکونو او کیبلونو وهل. 

 طالبانو او داعشیانو د خدای )ج( دنده اخیتسی ده . . خو زمونږ مجاهدینو تعالی دعوت
 

 :نیات تدریس شیپه ښوونځیو کې باید د خارجی ژبو او عصری علومو پر ځای یواځې د -۸
د ناکامی او افغانستان د وروسته پاتی ساتلو او په نړیواله کچه د  مانی نهضتادا او دې ته ورته نورې غوښتنې د 

، مجددیانو، ګیالنیانو، ګوډ مال او سقاؤ د ځوی ، پیرانوه منځه وړلو په خاطر د انګریزانوافغانستان د ګټلی اعتبار د ل
 حبیب هللا کلکانی د نامقدس اتحاد په واسطه سرته ورسیدلې.

 

، څو د ، روسیې او چین لمنې نیسيد ایران ،په مرسته د افغانانو وینې تویوی آی-سا-اوس طالبان هره ورځ د آی
ابوت پرمختګ پر تافغانستان د رنګا رنګ دښمنانو سره یو ځای بیا اسالمی امارت را ژوندی کړی . او د افغانستان د 

، غله ،او عاقلو انسانانو پر ځای جاهل . د پاکستان او طالبانو له نظره پر افغانستان باید د سالمووروستی میخ ووهي
 ړانده او ګوډان حکومت وکړي . 

 
 پای
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