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 مقرراتنوجوماتود 

ونو کی د بوټخدای په کور د چې الرښونې شوي ګټوری کی په یوې لیکنې په اړوند مقرراتودنوجوماتود پدی ورستیو ورځو کې   

 مطمئن صیبمحترم زه د لیکنې لیکوال  ،ده رڼا اچول شوئټولو حاالتو باندی پر مشکو تر استعماله پوری د غال نه نیولې بیا د 

په لیکنی  پوښتنې وړ دهحتی د عملي او غیرپه لیکنی کی هغه څه چی زما په آند پدی یوویشتمی پیړئ کی خو بولم ې وړد ستاینکار

  :چې لیکي ده دا حکم کی

 ( دی حرام څخه ضرورت له پرته پاره له نامحرم د اوریدل اواز ښځې د)                             

لیکوال د دی حکم  دا ځوانکاشکی زموږ  داسې حکم صادر کړې له مخې حدیثاویت آصریح  د کوم یږم مطمئن صیبنه پوه     

بي  حضرت مخکی له دی نه چی له( ص ) مصطفی ټولو ته معلومه ده چې حضرت محمد سند هم وړاندی کړاې وای ځکه لپاره

 واضح خبره ده چې سوداګري، ووکړې  ونهسره نکاح وتړي څو ځلي د هغې لخوا د تجارت لپاره شام ته سفر( رض )بي خدیجه 

 نورو صحابوو جمل جنګ کېد پخپله خو حتی ( رض)، حضرت بی بی عایشه  خبرو امکان نلريمستقیموراکړه ورکړه بی له  او

 .کوله نه د جنګ الرښو ته وکرام

دخبرونو او  وتلویزیون نو د دی حرام پاره له نامحرم د اوریدل اواز ښځې د ومنو چې خبره داطمئن صیب د مکه موږ نن      

 ې، نن صبا د تلویزیونونو په ګردي میزونو ک الس واخلو باید کیږي ویل چې اکثرأ د ښځینه نطاقانو لخوا تبصرو د اوریدو نه

د هم پدی خاطر چی موږ ته  اتاو نظریخبری هغوي د  او د وطن حاالت تحلیلوي ان برخه اخليمیرمنې اوښځینه کار پوه ثرأاک

یلو اوریدو ته کوم عاجل ضرورت نه سیاسی تحلاو نوعادی خبرود ځکه  ډډه وکړو باید د اوریدو نه یی نا محرم حیثیت لري یو

تلویزیون په پیښور کی کله به چی  یو وخت وائي سیاف صیب،دا پروګرامونه ګوريد تیریدو پخاطرد وخت  لیدل کیږي اکثرخلک

اوریدل او هیڅ کله یی هم پدی خره تر آ یې خو خبرونه بهاچول ته به یي پرده  د تلویزیون مخ نطاقه ښکاره سو کی کومه ښځینه

 . واخستنه د اوریدو اجازه هم له موږ وخبرونا دی د مطمئن صیب د اوس خو  ېهکله کومه فتوا نه ده صادر کړ

او مشرانو جرګی کی  په ولسي جرګې یږي،متماپه خبرو نه  د ښځینه نطاقانو او تحلیلګروپه تلویزیونو کې البته ستونزه یوازی     

تر  مسئولینو دلته د مسئولینو غوږونو ته ورسوي د خلکو ستونزیود خپل ده لريدندوي  شتون لريملت استازي ډیر ښځینه د 

اوري، دلته  خبری د ښځینه استازيپورې تړاو نلري چي خبری هغوي  هم نوراستازينګ چی خبری هغوي ته متوجه دي ډیرڅ

استازي  نارینه د ولسی جرګی یا مشرانو جرګې ټولپیل سره  په د مطمئن صیب د لیکنی پر اساس د یو ښځینه وکیلی د خبرو نو

، د ولسی جرګی  ووځي تاالرهله د شورا  ګڼل ګیږي(  نامحرم ) ته ښځینه وکیلی ټول هغې خبري هغوي پورې تړاو نلري او چی

پریږدي تر څو د یوی نامحرمی ښځی د آواز د اوریدو نه م باید د خبرو تر پایه تاالر او مشرانو جرګی مشران او اداری هیات ه

الره پیدا کړي، که داسې حکم د یو کومه ی ستونزې لپاره هم مطمئن صیب دی د د؟  عملي او منطقي بریښيآیا دا کار ځان وساتي

په کابل کی د  چی هغه په خپل بیوګرافي کی لیکلي ئنمحمد مطممحترم نظر مال لخوا شوی وای د چا ګیله هم نه راته ينالوست

برخه  یی کیکنفرانسو زیاتوبهر کی په  او په دننه موسسو کی دنده تر سره کړی ، او نور بهرنیو اداری (یوناما)ملګرو ملتو 

ه وخت کی خپل یم چی مطمئن صیب به هیڅ کله هم د خپلو ښځینه همکارانو د خبرو پ( مطمئن)  ، که داسی وي نو زهاخستی

یوی میرمنی د خبرو په وخت کی د یوې نامحرمی ښځی د  ګډون په وخت کی د نوي تړلي او یا په کنفرانس کی ددواړه غوږونه 

به دا  ښه ،کوېه طمئن صیب یوازی نورو ته الرښوونمږي چې دلته داسی معلومی، وتلې  نوي ه تاالر از پخاطر د کنفرانس لهآو

 .ځانه پیل کړای واې خپل له  اول چې هغه دا حکمونه وو
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 تهخلکوڅیره  مبین دین حقیقي د چی د اسالم دهحیث تمه کیه پ دیني عالماو  ځوان مطمئن صیب څخه د یو تحصیل کړيد     

ری هپه ، نن که د دنیا راخلي فتواګانو نه بیخي په پوزهنیمچه مال یانو د  راغلينه ، زموږ خلک د پاکستان د مدرسو معرفی کړي

د  مرګ ژوبله واړوي څو تنو ته تمني لوټ شي،عامه ش وطن کی باید د ټولو نه مخکې زموږ شيو پیښه ناوړه  سیمی کی کومه

  نیمچهدا ټول د همدی ،راشي یی شمیر اوښتی دی نور هم زیاتوالېکر چې د یونیم ملیونو نه لښي ناوسیتیمانو پررنډو او کنډو

، زغم، اعتدال د سولې  کی په ټولنه په تیره بیا زموږ ځوانانو زموږ نن انه حکمونو نتیجه ده چېمالیانو د پارونکي سیاسي مغرض

فکر نه کوم موږ به  و ده که دا حالت همداسې دوام ومومي، تشدد او تیري روحیه مخ په زیاتیدپه ځای د افراطیت ورورګلوئ او 

 .امن شاهدان اوسو کې په خپل جنګ ځپلي هیواد کې د سولې او لوکيراتدی نږپه 

 والسالم

          

   

 


