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 !نوی تذکره او سپارښت
 

 
 

تذكره او د نفوسو د شمېر او نور احصایوی معلومات او محاسبات لرل او دې پروسې ته ثبت او راجستر کول ته  د 

  .کار او اقدام دییو شمېر  ټولنیزو ، اقتصادي  او سیاسي   پروژو داجراء لپاره یو ضروری او حتی  کلیدي  

تذکره کې د هویت) افغان(  او د دین د ذکر خبره  

ضرور ي وه چې د دښمن د ټولو نخرواو ناندرو  سره 

دادی د تذکرو د ویش خبره او پروسه پېل شوه. دښمن 

دغه برخه کې خپله روستۍ حربه هم چې د اجرائیه 

ریاست لخوا موانع وې هم وکارولې، اما سیاسي 

د تذکرو پېل د افغان او دین د ذکر  درایت موفق او

  .سره یو ځای  دادی پېل شو

افغان ملت، سیاسي پوه او د خبرې منطق مونږ ته 

  .ددې پروسې د پېل د استقبال حکم کوي

خو دغه تذکره کې د نامکمل افغانستان   نقشې وجود غیر ضروري او د دشمن د کارنامو اثرات جوته کوي. د 

ً دامني چې د افغانستان ناکامله نقش ه په دغه ملي سند کې نادرسته او غیر ضروري ده. د افغان حاکمیت هم رسما

ډ الین خیالي او فرضي غیر مشروع کرښه ده، خو بیا هم دې ډیورنافغانستان مکمله زمکه تر آباسینه او مارګلې ده، 

ستان نقشه مو نه اچوله نو اقالً الر یې داوه چې له تذکره کې د نامکمله افغانستان ځای پر ځای کوي. که د کامل افغان

  .سره په دې تذمره کې نقشه نه وای

مونږ ددې د افغانستان نامکملې نقشې ایښودنه په افغاني تذکره کې خطاء، غیر مشروع او نادرسته بولو او د افغاني 

  .تذکرې نه ددې نامکمله نقشې خارجول غواړو
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همدا تذکرې ته ثبت، پروسه او داتا بیس یې تکمیل شي. اما فزیكي دا تذكره وانه د اوس لپاره سپارښت  دادی چې 

 !اخیستل شي

د دریوري الیسنس او پاسپورت استعمال ته د تذكرې په شان په ټولو سیاسي او اجتماعي اقتصادي چارو کې اعتبار 

 !ورکړای شي

نو معیار د چا پر اوچلي نه دی نوشته. د هرچاء قول د ملي مشرانو او كشرانو، د ملي منافع او گټو ساتونکي او خاینا

او فعل د هغه د خیانت او خدمت سند کیدای شي او دی. تذکره، د فغان هویت او زمونږ اسالمی عقیده او هغه وفادار 

یت اپاتې کیدل زمونږ معیار دی. دا معیار دملي اسنادو او هویتونو ژوندي ساتل او هغه ته په هر قدم کې هوښیار او در

  .کار کول دي. مبارزه ادامه لري

 پای
 

 


