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واحد فقیري
مسعوده سلطان:

د طالبانو سره مالقات او سولي ته امید
اغلې مسعوده سلطان یوه افغان  -امریکن ده .د افغان ښځو د حقوقو لپاره فعالیت کوي ،او هڅه کوي چي په افغانستان
کي امریکایي جنګ د سوله ایزو الرو چارو له طریقه ختم کړي .مسعوده سلطان په افغان  -امریکن ټولنه کي د ښه
شهرت او خدمتګار شخصیت خاونده ده .د خپل مورني وطن سره رشتینه او پاکه مینه لري.
مسعوده سلطان په نیویارک ټایمز کي د جون پر  ۴لیکي په اپریل کي ما قطر ته سفر وکړ ،څو د طالبانو له مشرانو
سره د بین االفغاني مذاکراتو په خبرو کي شرکت وکړم .که څه هم زه دعوت سوې نه وم ،خو دا زما لپاره یو ښه
فرصت وو چي پدې مجلس کي برخه واخلم .او اجازه ور نه کړم چي پدې تېرو اتلو کلونو کي د ښځو پرمختګونه
شاتګ وکړي .په افغانستان کي دوه میلونه ښځي سته چي د خپلو کورونو مشراني دي ،او د خپلو بچیانو لپاره نفقه
برابروي.
له بده مرغه که څه هم د قطر بین االفغاني مجلس د ګډون والو د شمېر له وجي و نه سو ،خو موږ ځینو کسانو ته چي
قطر ته رسېدلي وو ،د دې موقع برابره سوه چي د طالبانو د  ۲۵کسیزه هیات سره شپږ ساعته مالقات وکړو.
زموږ په ډله کي ،څلور ښځي شاملي وې .طالبانو موږ ته د مېز په سر کي ځای راکړ .موږ پر مېز باندي د عباس
ستانکزي ،امیر خان متقي ،او د مال برادر زوی ته مخامخ ناسي وو.
پدې مجلس کي طالبانو د سولي په باره کي خبري شروع کړې .هغوی د جنګ ،تخریب ،ملکي تلفاتو ،او په حکومت
کي د زورواکانو د غضب او ظلم په اړه زیاتي خبري وکړې .داسي برېښېدله چي هغوی د افغانانو سره د خبرو لپاره
زیات شوق او عالقه لري.
څرنګه چي په مجلس کي موږ ښځو ته د خبرو کولو اول چانس راکړل سو ،ما هغوی ته وویل چي زه د ښځو د
حقوقو د سازمانونو سره کار کوم .نورو راغلو ښځو د تعلیم او تربیې او اور بند په اړه خبري وکړې .طالبانو راته
وویل چي ښځي به مکتب د تلو او کارکولو اجازه ولري.
طالبانو استدالل کاوه چي د ښځو پرمختګ به یوازي د اسالم په چوکاټ کي ممکن وي .خو همدااوس هم د افغانستان
اساسي قانون اسالم د افغانستان رسمي دین بولي .او قرآن مجید د ښځو تعلیم تشویقوي .حضرت محمد ګردو مسلمانو
ته سپارښت کوي چي د تعلیم د حاصلولو لپاره حتی «چین» ته هم والړ سي.
کله چي د غرمي د ډوډۍ وخت راورسېد ،طالبانو موږ ته تر نارینو اول ست وکړ .موږ ته یې په سوغات کي جای
نمازونه ،عطر ،او کالي راکړل .د مجلس په آخر کي ،موږ ښځو د سولي لپاره د دعا غوښتنه وکړه ،طالب مشرانو
موږ ته وویل چي د دعا مشرتوب دي موږ وکړو .دا یو راډیکال او جالب ست وو ،ځکه عموما افغان نارینه د دعا
مشرتوب کوي.
البته واضح خبره ده چي دا مالقات او واقعات د ښځو په باره کي د طالبانو ریکارډ نه پاکوي ،خو یو حیرانونکی
هرکلی وو .طالبان باید خپلي وعدې په عملي توګه اجرا کړي .خو لنډه دا چي د طالبانو سره زما دا مالقات زه هیلمنه
کړم ،او زما دا باور یې را غښتلی کړ چي سوله ممکنه ده.
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

