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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۰۴/۱۱/۲۰۱۷                  تاند

او اسالمیت پر  تید افغان ېچ سوېو هځبه له من لیهر هغه وک  طالبان:

 سيیون یځضد در

طالبان وایي، د ولسي جرګې هر هغه وکیل به 
په نښه کړي او له منځه به یې وېسي چې د 

افغانستان په کمپیوټري تذکرو کې د افغانیت او 
 اسالمیت پر ضد رایه وکاروي.

رسنیو ته په لېږل شوې یوه اعالمیه کې د 
طالبانو د مرکزي شوري یوه غړي عبدالرحمان 

مي امارت عالي د افغانستان اسال»نیازي ویلي، 
شورا د دې مردود عمل شدید مخالفت کوي او 

ردوي یې او دا د اسالم سره د دښمنۍ په معنی بولي، د افغانستان اسالمي امارت عالي شوری په دې 
 «باور ده چې د دې کار هدف د افغانستان تجزیې ته الره هوارول دي.

ان اولس دا غږ کوو چې د دې کار مخالفت مونږ دافغانستان په غیور او مسلم» اعالمیه مخکې لیکي، 
وکړي، په علماء کرامو، قومي مشرانو، سپین ږیرو ځوانانو، او مدنى فعاالنو هم غږ کوو او متوجه 

 «کوو یې چې د دې مردود عمل مخالفت وکړي.

د طالبانو له خوا په خپره شوې اعالمیه کې همدا راز راغلي، چې هغوی خپلو وسله والو ته توصیه 
د افغانستان اسالمي امارت عالي شورا عامو «  چې د دغه فکر پلویان په نښه کړي، او زیاتوي، کوي

مجاهدینو او بالخصوص د عالي شورا مجاهدینو ته توصیه کوي چې هر هغه وکیل او یا بل قومي 
د  مشر او مدني فعال چې د دې قانون د مادې د تصویب په پلوۍ کې خپله رایه استعمال کړي او یا یې

 «کامیابیدو کوښښ کوي، هدف وګرځوي او له منځه یې یوسي.

که چېرې داسې هویت کارت د هر افغان سره پیدا شو چې په هغه کې د »په دې اعالمیه کې راغلي، 
اسالم او افغانیت کلمه نه وي لیکل شوې نو کارت به یې سوځول کیږي او دغه کس ته به سخته سزا 

مي امارت عالي شورا په ټولو مجاهدینو غږ کوي چې د دې عمل مخه ورکول کیږي. د افغانستان اسال
 «ونیسي.

نه ډېر  ۱۰۰د افغانستان ولسي جرګې تېره اونۍ په یوه ناوړه پرېکړه کې په داسې حال کې چې له 
وکیالن یې غیرحاضر ول په کمپیوټري تذکرو کې د افغانیت او اسالمیت د ذکر کولو پر ضد رایه 

ت عکس العمل یې راوپاراوه او د ولسي جرګې ډېر وکیالن په خپله فیصله ورکړه چې د ولس سخ
 پښېمان شول.
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