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 بیا سالم!  لځ محترم ترکي صاحب ته یو 
 
هم ستاسي په لیکنه کي مو د    ه څکه    ،ړیته جواب را ک  تنوښسینه مو زما پو  هړمنـنه چي په س  خهڅ:ستاسي  ړیلم

ولي بیا مو هم د کلماتو په زور    ،ړیاعتراف ک  ایهځ  وڅتوب باندي    يګاډوګپر    یاو د هغو   ګرات  تهځطالب د من
د اعمالو پر بنیاد  یخو ملت د هغو ،یژنېاو دیني تحریک په حیث را وپ يګ د یو مستقل، جن یچي هغو ړیک ښښکو

  ۰نه د اشخاصو د تعریف په اساس يڅېړ یهغو
دي، او لیکنه د    يړسوالونه هم را ته خلق ک  رډېکي دي نور    ګنڅپه تاسف سره باید ووایم چي د جوابونو په    خو

 تاسي وایاست؛ ده، مثالا  کهډتناقضاتو 
 ړه. د پام ود پرتله کولو خبره مطرح ند ځ) پ، ژ، غ ( تر من ګنځغور ېژغورن تونښاو د پ کید طالبانو د تحر"
 د اور او د  ګړېنه وروسته د ج رغلید  انوید بهرن  ېک ریکلونو په به  تویښلوڅ وی په وروست وړدوا ېدا ده چ ېک ټ

 د افغانستان انیدا ده چه د هغوي نه بهرن ېورته وال وازنيی ځتر من وړ. د دوالړکاذب شور نه سر راپورته ک ېسول
  ".يړپورته ک تهګموخو د پاره  کیوپولتید ژ ابیغ په
 
 ۰بد تر ناهګمطرح دي؟ عذر از  ایب رلې؛ پرتله کول نه دي مطرح، ولي یو سان شم1
 .نه پر پاکستان ړوک رغلی؛ بهرنیانو پر افغانستان ۲
  ن یتښمنظور پ   کهځ  ،ېسو  لهی) پ، ژ، غ ( نطفه هم نه وه تشک  ردګ پر وخت طالبان حاکم او موجود وه، م   رغلی؛ د  3
 ۰په وخت کي اته کلن ماشوم و رغلی د
 ویکه چا    ؟ړېپورته ک  تهګموخو د پاره    کیوپولت ید ژ  ابید افغانستان په غ  خهڅد ) پ، ژ، غ (    انوی؛ کومو بهرن ۴

نو    ید   یافغانستان کي الس لرل   ایاعمالو کي په پاکستان    ستيیاو ترور  بيیچي ) پ، ژ، غ ( په تخر  ړک  کارهښسند  
دعوت درکوم، د طالب د ترور او وحشت تازه   دلوېد اور ودخبرون يځستا ادعا سمه ده، خو زه تا ته د راتلونکي ور

او چغو وي، دکانونه او کورونه    اړ به په ژ  هړاو زا  هړپه حال کي وي، وا   دوېهم د به  نيیاسناد چي و  هڼب  ی او په ژوند
چغو  ه د هللا اکبر پ یانړمدرسو روزل سوي چ هیبه د پنجاب د حقان به وي، او دا کار  ځوي او د محشر ور دليړېبه ن

 ۰ديښېږپه نمایش درته ک
  ۰پورته کول هګټ خهڅ ليډموخو د پاره د یو مزدوري   کیوپولتیسو چي د ژ یاو دغه ته ویال 

 :لیکلي هړد طالب په ا ایهځ وڅ: تاسي دوهم
 پاکستان او سعودي عرب  لستان،ګ ان  کا،یامر  ېک  دویک  تهځپه رامن  کیته په کتو سره د طالبانو د تحر  خیتار  ېدږ؛ "ن1

 ".درلودل رول
 ".د افغاني طالبانو مذهبي جذبات د خپلو مقصدنو په استقامت وکارول ېک ریپه به ګړېخوأ پاکستان د ج  ې؛ "له بل۲
 کبله پاکستان د خپلو تولو امکاناتو  ې؛ "له همد3
 ې نظام ک  ېولري او طالبان په راتلونک   ارنهڅ  ېک  رید مذاکراتو په به  ېپه دوحه ک  ېکوي چ  ېلځ  ېکارولو سره هل  په

 ".يړک برالس
 ".کوي هړک یپر ابید افغانستان په غ وادونوینورو ه ېتو ک؛"په تأسف سره چه په دغه تعامال۴
 
مذهبي جذبات د خپلو اهدافو    یېوي، پاکستان    ړیک  ړپاکستان او سعودي عرب جو   لستان،ګ ان  کا،یچي امر  کیتحر  وی

چي په دغو    یاو تأسف کو  ي، ړک  یوي چي طالب بر الس  ړپه دوحه کي شاته وال  ېله پاره کارولي وي، پاکستان ی
 وڅچي    يږعلت نه معلومی  ښیما ته ستا د خو  وکي فیصله کوي ن  ابید افغانستان په غ  وادونهیتو کي نور هتعامال 

 ۰دهړېمو داسي اظهار ک ایهځ
 
 چه د افغانستان يیږحاضر تهید کایامر ېچه په ک کیموافقه ل  ځاو طالبانو تر من کای؛"د امر1
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 ".شو نليګ قهیوث  توبیالیوباسي، د طالبانو او پاکستان د بر ځخپل پو نه
 ".يیږطالبان او افغان ولس ته هم ور په برخه ک ېپاکستان بلک  ېوازینه  ړاید وتلو و ځد پو کای؛"د امر۲
 
 هم د دغو جمالتو په مفهوم او هدف   ایلیکلي وي ب  هڅنه لري چي تاسي د پورتنیو جملو مخ ته یا وروسته    تیاهم  دا

ستاسو د   ېاو یو محترم استاد په صفت پورته جمل  رټ اکډکي تغیر نه راولي، د یو افغان د سیاسي علومو او حقوقو د  
  ي ګټپاکستان کومي    ۰ید  ړیکي را سره شریک ک  میراث تاسي خو پاکستان په    ي،ږکاریښنه    هښشان او نوم سره  

ور په برخه   ړته ورکوي چي له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو ویا  انځتعقیبوي او د چا په اجازه دا حق  
او    يړور ک  هډدر ته وایم چي د پنجاب په هر کور کي و امریکایانو ته ا  ېمبالغ  لهېدا ب  یپاکستان حاضر د  ي؟ږکی
ته اسانه خبره ده چي خپل هر کار او عمل ته د دین    ی او هغو  ۰به د فضل الرحمن او مولوي ساندویچ وي   رکو  ړیلم

 ۰ويټپه حاشیو کي توجیه ول
چي وي د یو انتخاباتو   ه څسو دا چي د افغانستان دولت ته دي مزدور ویلي دي، هر    کارهښچي ماته عجیب    یش  وی

 :یاو لیک  دي يړک ريېدي بیا پورته خپلي خبري ه هړولي د طالبانو په ا ی د یته سو ځپه نتیجه کي رامن
 
 .اسالم دي تیمحور دويیاصلي عق کیکنلي شو. د طالبانو د تحر دیتول کیوپولت یژ  يګ ملي او جن اسي،یطالبان س"

 او د جهاد او مقاومت جذبات  لويښافغان ولس سره ن نیخوأ افغاني طالبان متد ېویته تمرکز له  تونوښارز اسالمي
 د  ګړېستر السوند برابروي. طالبان د ج وید نفوذو  ېخواه پاکستان ته په طالبانو باند ېکوي او له بل ړېاویپ

 ". نه وباسي ېد پاکستان د نفوذو د حوز ان ځچه  ېدلیتوان ېند ېله امله پد تونوی مجبور
 
  ېدوپه سه شنبه دي ولیدل چي   ستي،یدي او هم ترور  يګ داسي حال کي چي نه ملي دي او نه سیاسي، خو هم جن په

او په دوحه    ید  ړیوحشت خپور ک  ېکي ی  ارښپه هر    ،ړېزخمیاني ک  ېاو نوري ی  ړېترور ک  ېقاضیاني ی  ینهښځ
 ۰تروروي ځکي د امتیاز اخستلو له پاره د هیواد کدرونه هره ور

د اسالمي هیوادو دیني عالمانو او مفتیانو فتوا    ړین  وليټچي د    یسره مخ د  يید داسي رسوا  یېتوب حالت    نیمتد  د
ته   یدیني جواز نه لري، اما دو  څهی  ېاو انسان وژنه ی  یوتل  خهڅ  ېد اسالم د دایر  ګچي نور د طالب جن   هړورک

سي   یچي کوال ومرهڅ ده چي   ړامام فتوا د تایید و رنلک زيېرګ د ان یایس ا  ی ته د ا  ی مفهوم نه لري، دو څ اسالم هی
 ۰يړک رانیوطن او ملت تخریب او و ږزمو دیبا
 
 :دي يړثبوته ادعاوي مو سره قطار ک ېدي چي اتهامات او ب یاځهم د تاسف  ایب هړ) پ، ژ، غ ( په اد
 
 ورندید د کایامر ېشو چ تهځهغه وخت رامن ړ) پ، ژ، غ ( د پاکستان د استخباراتو په مترد د او متزلزل مالت"

 طالب او  هښ(  استی س زید پاکستان په دوه مخ اوړد اسالم پالو دلو سره په ت مویس ليیخوأ په قبا ېهغ ښېکر فرضي
  .و ېطالب ) شکمن شو بد
 د درون  مهیس  ليیخوأ قبا  ېهغ  ورندیپه پلمه د د  ېاو بنست پالن  ريګ د تره  تل ښجنرآلن غو  يیکایاوباما په وخت امر  د
  ي یکای . د اوباما په وخت امريړد پاره برابره ک  اتویعمل  مکنيځد    نهیاو اان زم  سيیون  ېالند  ویتر سختو بمبار   ېالر  له

 د درون  مهیس ليیخوأ قبا ېهغ ورندیپه پلمه د د ېاو بنست پالن ريګ د تره تلښجنرآلن غو
 مدني وی. ) پ، ژ، غ (د يړد پاره برابره ک اتویعمل مکنيځد  نهیاو اان زم سيیون ېالند ویتر سختو بمبار ېالر له
 ئي ښاو ناتو ته و کایته ورداخل شو چه امر ېاو مدني مبارز  اسيیپه خاطر س ېد د هګپراخ ولسي حرکت په تو او
 اسيید مدني او س تانهښنشي. پ لوليیتمث تانهښپ  ېاسالمي برداشت له مخ ګړېانځپاکستاني طالبان د  ېوازی چه

 ".د اصولو سره دشمني نلري ېمبارز
 تهښ) پ، ژ، غ ( د پیدای  که ځدر سره و نه مني    ې به ی  وکڅخبري دي چي هی  ري یل  خهڅ  تیاو د واقع  اليیدومره خ  دا
)    ۰هم دي  يړور زنداني ک  ي ړغ  ټغ  رډې  ېی  رهېاو پر ترور سر ب  ی تر وحشیانه حملو الندي د  ی ایس ا  ید ا   خهڅ

د ظلم، زور او ترور په مقابل کي مجبوریت را   یکوي، هغو  تنهښته د انساني او مدني ژوند غو  تنوښپ، ژ، غ ( پ
ته   ځچغي وهي چي دا د هند او افغانستان په مالي او مادي کومک را من  يځدي او پنجاب له اولي ور  يړک  ړوال
 .ید یسو

انسانان ژوندي ورک    ومرهڅ  ي؟یږکظلم او وحشت ور سره    هګ ن څپه حال نه یاست خبر چي    تنوښمحترم د پ  تاسي
د بدنامولو له پاره    یهم د هغو   ږمو  ،ید  یدي؟ اوس چي یو تحریک او حرکت د انسان وژني پر ضد را پورته سو

 ۰ووایم ه څافسوسه به  لهېد پنجاب خبري زمزمه کوو، ب 
پاکستاني  وازيیچي   يړک کارهښته دا  کایته کولو اقدام کوي "چي امر ځپه را من کی نوي تحر ویپاکستان ولي د  بل

د اصولو سره    ېمبارز  اسيید مدني او س  تانهښ. پیلولینه شي تمث  تانهښاسالمي برداشت له مخي پ  يګړانځطالبان د  
او مدني مبارزه کوي    اسيیس  ولټاحزاب هم سته چي    اسيیس  ینور لو  تنوښنه لري." نو پاکستان کي خو د پ  منيښد
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 کارهښته ور    کایامر  تیموجود  یچي د هغو  یسوا  یلري ، پاکستان کوال  مشران  ارن ډمحافظه کار او    یخو هغو
 .یوا ړیک
 

یا غرب ته   کایمثال امر ېهغه دا چي که د مدني او انساني مبارز یتښحقیقت نغ هښ ر ډېپه پورتنیو خبرو کي یو  ستا
کي رول    ش ینما  ېچي په د  ینه سي کوال يړمات ک یې  ونهټ انساني او مدني چوکا  ولټ نو طالب چي    ،یدږ  شی په نما
 ۰سي ړاو تازه تحریک جو ینو دی. بايړادا ک

 ۰انساني مینه په
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