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 اعالميه داسالمي امارت درهبري شورى دافغانستان

３پک３ راهيس چ３ افغانستان اسالمي هيواد او له پي７يو پي７يو ＇رن／ه
د نجات لپاره دهغد سپي）لي دين ر１ا خوره ده او داسالم ３
＇و قربان９ ورک７ې ميلونونوسرونودافغانانو  لسيزوچ３ ＊ه بيل／ه ي３ په نژدي

 ک３ دروسانو او دهغوې د－وډا－يانو په وړاندې سپ）لى جهاد او مبارزه وه

 طاغوت په مختلفو 請ليبيسالم د＊منانو او په ＄ان／７ي تو－ه بيا هم دا خو
ي３اوشکلونو او بهانو زموږ په خاوره او اسالمي عقايدو يرغلونه ک７ي  کوې
 چ３ نژدې بيل／ه ي３ دمرتد شوې عبدالرحمن دارتداد موضوع ده

کيرو خوشی کولو داخبره پوره دمرتدعبدالرحمن ＊انه ک７ه چي په افغانستان
 حثيت نه لري بلکه مستقل اواجرايه قوي خپلواکه نه دي اوکوم قضايه ،مقننه 

 مکمل واک اواختياردخارجي قوتونوسره دى

 عنا請ردي ضميرفروشه کابل په اداره کي دمال اوقاضي په نامه ناست نورد
 سالمداسالمي قضا په نوم مسلمان ملت ته دوکه نه ورکوي که له دوي سره

يي ورکري وي اوس هغوئ ته په کاردي ضمير وى نو په کار وو چي استعفا



 اويوازي د＇و ډالروپه مقابل يوازي چي دويي７ اعتراف وک حقيقتچي په دي
کيپهکي دکفري استعمارمزدوران دي دمرتدعبدالرحمن واقعه  ا請ل

دخارجي قواو له خوا جوړه شوي يوه دسيسه وه چي غواړي په دي سره نورو
 نه په او＊تلوتاسو ته سزانشي اطمنان ورک７ي چي له اسالم مرتدينوته
 دغيورملت او اوسني مقدس مقاومت له لوري به خودافغانستاندرکيدلى

اهللاشيمخداډول دسيسي له ناکامي سره  ان شاء

 په کلکه غندو له خپل داجنايت８ په داسي حال ک３ چ３ د－وډا－ي اداري مون
دغه ترسرهادخومسلمان ولس نه په ！ين／ه غواړو چ３ داسالم دد＊منانو له

شوي لوي تيري په وړاندي خپل کلک دري＃ غوره او دخپلو اسالمي مقدساتو 
３ او ژغورلو په منظور خپل ديني او ملي رسالت ادا او دکرزي داداري دحماي

. الره غوره ک７ي دجهادپه وړاندي
 والسالم

 لوري اسالمي امارت رهبري شورى له دافغانستان
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