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 کردي؟  نه دوتا چرا ،رسید نمې زورت که

  
 

  کې   ژړا  او  کوي  غمشریکی  وهي،  چیغه   اړه  په   شهادات  د  امامانو  د   کې  واویال  او   ژړا  په   وطنداران  بعضې  زمونږ
  کردی؟ نه فرار چرا توانستی نمی که …. وایي:

  کردي؟ نه دوتا چرا رسید نمی زورت که
 همدا  یې  بعضې  او  اوږدو  په  تأریخ  د  پښتانه  سرتمبه  اکثر  چې  لري  بنیاد  عقیدتي  او  دیني  جدي  ډېر  ټوکه  کې  ظاهر  دا
  پوه. دي  نه پرې هم نن

  کړ!  ونه  یې  فرار  سره  سره  رسېدو  قدرت  د  طالبانو  د   کې  افغانستان  په  د  چې  وکړ  کار  نارینه  کرزي  حامد  جناب  وایي
  تقیې   د  دی.  والړ  او  لري  اړه  سره  حالت   مجبوریت  ددغه  اصل  همدې  پر  ډول  ېو  په  هم  هجرت  کې  دین  په  اسالم  د  اما
  امام    او  الغیض  کاظم  سم  سره  فکر  د  ددوی  کې  وقت  په  اړتیا  د  چې  دی.  والړ  اصل  همدې  پر  هم  سیاست   تقیه(  )

  د  چې  ده  مطرح  الره  دا  دی.  بحث  جدا  دا  نه،  که  او  دی  دینه  له  اسالم  د  فهم  درست  او   کار  درست  چې   دا  شي.  کاظم
  شي. کېدای ارزول او کېږي ارزول متفاوت سره حاالتو انفرادي

  الر   بد  لږ  د  نه  امکاناتو   بدو  بدو  بدو  د  چې   خواته  کړنالرې او  سیاست  پرګمتیک  د  کې حاالتو  مجبوریت  او  ضرورت
  ېیم.  مایل  ډول  ېو  په ورته  زه  چې  ده  توصیه  هغه  دا  هو   دی.  حالت  وړ  دقت  د  هم  ورکوي مبرر  او  درسته  کول  غوره
 په  هغه  وه.  غوښتنه  اسالم  او  ملت  د   چې  وه  کړې  غوره  او  خپله  کړنالره  هغه  او   کړ مطرح  شعار  هغه  طالبانو  افغان

 طالبانو   د  وه.  کول  جاري  شریعت  دین  د   اسالم  د  کې  افغانستان  او  ختمول  تسلط  د  عسکرو  اسالمي  غیر  د  کې  افغانستان
  افغان  د  هلل  الحمد  حاکمیت   او  حضور  ظاهري  عسکرو  کفري  د  کې  افغانستان   مخکې  میاشتې ۹ کې  پایله  په  حاکمیت  د

  پر  حاکمیت   پنجاب  مرتد  د  کې  پایله  په  خو  شو،  ختم   عون  په  تعالی  هللا  د   کې  نتیجه  په  مجاهدت  د  طالبانو  او  ملت
 هرڅه  کې  افغانستان  په  پنجاب  چې  اوس  شوه.  اواره  الر  پوره  پوره  کې  عمل  ته  دې  او  شو  کړای  مسلط  ستانافغان

  پاسه   د   څه   تجاوزه  د   طپارو   پاکسناني  علني   مشهور،  تأریخي  د   هو   کوي.  او  شي  کوالی  کې   افغانستان  هغه   وغواړي
  باندې   افغانستان  پر  پاکستانه  له  او  بمباردمان  پاکستاني  اوس  د  بیا  او  بمباردمان  د  مغلکۍ  د  هو  تېریږي.  لسیزې  اوه

  اخلی. حق خپل هم مفتیان پاکستاني او ډکوي دالرو شنو له جیبونو جنراالنو پاکستاني د کنترول، هوایي امریکایي
 شرایط  او  جنبه  عادله  عملي  او  مخامخ  کې  عمل  سره  ستونزو  سترو  د  فهم  طالبي  شریعت  اسالمي  د  کې  افغانستان  په
  لري. نه کادرونه خبیر الزم او
  لویه   کومه  چې  کوي  هڅه   او  لري   نه   شک  هم  مشران  طالبان  اکثر  حتی  کې  مشروعیت  غیر  حاکمیت  موجود  د   طالب  د

  مجاهد   افغان   د   ېواځې  حاکمیت  مشروع  د  او  ده  غولونه  ځان  دا  کړي.  ترالسه  مشروعیت  نظام  خپل   د  او   دایره  جرګه
  شي. کېدای ته مېنځ کې صورت په انتخاب د ملت
  خواوو   ټولې  چې  شې فعال  میکانیزم  دا  پرې  لپاره  انتخاب  د  ملت   د  چې  کوو  مالتړ  جرګو  د  او  والړو   او   ناستو د  مونږ

  شي.  وړ فبول د ته
  راوغواړي   طالب  چې  جرګه   لویه  نوهغه  کاروي،  لپاره  حصول  د  مشروعیت  د  حاکمیت  د   خپل   د  طالب  جرګه   که  نو

  ورکړي. مشروعیت به ماته راوغواړم، زه چې جرګه هلوی هغه او ورکړي مشروعیت به ته طالب
  افغان   د   دا   او   دی  سیاست  ادامې  د جګړې  د  سیاست  اوسنۍ   حاکمیت  د   طالب  د  وکړي.  هدایت  ته   ټولو  مونږ  دې  ج  هللا

 خوشبختي   ته   ملت  دا   چې   ده   خواهي  تمامیت  او  هڅه   تطبیق  د   فهم  تحجري  د   اسالمه   له   دی.   نه   ګټه  په   مسلماناتو  او  ملت
  راوړالی. شي نه
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  کړې،  زده  په  نه  ټولنو  انساني ورته  د  کې  برخه  دغه  شمول   په  ویش  د  تذکرو  د  تعهد،  رسما  ته  ټاکنو  ټول  الر  ېواځنۍ
 الرې   حل  د  کول  ټاکنې  ټول  الندې  نظر  تر  ناظرینو  نړېوالو  او  قوانینو  شفافو  د  کې  افغانستان  کاله  ېوه  تر  او  تدابیر  پوره
  ده.  نه الر حل د بن نوی دي.

 المبین البالغ اال علینا ما و
 سعیدی  الدین صالح داکتر
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