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 مسعوده سلطان: 
 

 دید طالبانو سره مالقات او سولي ته ام
 
 

کوي چي په افغانستان  هڅکوي، او ه تید حقوقو لپاره فعال وښځده. د افغان  کنیامر -افغان  وهیمسعوده سلطان  ېاغل
 هښکي د  ولنهټ کنیامر -. مسعوده سلطان په افغان يړختم ک قهیالرو چارو له طر زوید سوله ا ګجن کایيیکي امر

 لري.  نهیاو پاکه م نهیرشت سرهخاونده ده. د خپل مورني وطن  تیشخص ارګشهرت او خدمت
د طالبانو له مشرانو  وڅ ،ړکي ما قطر ته سفر وک لیپه اپر کيیل ۴کي د جون پر  مزیاټ رکایویسلطان په ن مسعوده
 هښ وینه وم، خو دا زما لپاره  ېهم زه دعوت سو هڅ. که مړاالفغاني مذاکراتو په خبرو کي شرکت وک نیسره د ب

 ونهګپرمخت وښځاتلو کلونو کي د  روېت ېچي پد مړمجلس کي برخه واخلم. او اجازه ور نه ک ېفرصت وو چي پد
لپاره نفقه  انویسته چي د خپلو کورونو مشراني دي، او د خپلو بچ يښځ لونهی.  په افغانستان کي دوه ميړوک ګشات

 برابروي. 
کسانو ته چي  نوځی ږله وجي و نه سو، خو مو رېموالو د ش ونګډاالفغاني مجلس د  نیهم د قطر ب هڅبده مرغه که  له

 . وړساعته مالقات وک ږسره شپ اتیه زهیکس ۲۵موقع برابره سوه چي د طالبانو د  ېوو، د د دليېقطر ته رس
باندي د عباس  زېپر م ږ. موړراک یاځپه سر کي  زېته د م ږ. طالبانو موېشاملي و يښځ لورڅکي،  لهډپه  ږزمو

 ته مخامخ ناسي وو.  یخان متقي، او د مال برادر زو ریستانکزي، ام
ملکي تلفاتو، او په حکومت  ب،یتخر ،ګد جن ی. هغوړېمجلس کي طالبانو د سولي په باره کي خبري شروع ک ېپد

نو سره د خبرو لپاره د افغانا یچي هغو دلهېښې. داسي برړېخبري وک اتيیز هړکي د زورواکانو د غضب او ظلم په ا
 شوق او عالقه لري. اتیز
د  وښځچي زه د  لیته وو یسو، ما هغو لړته د خبرو کولو اول چانس راک وښځ ږچي په مجلس کي مو هګرنڅ

. طالبانو راته ړېخبري وک هړاو اور بند په ا یېاو ترب مید تعل وښځحقوقو د سازمانونو سره کار کوم. نورو راغلو 
 مکتب د تلو او کارکولو اجازه ولري. به  يښځچي  لیوو

کي ممکن وي. خو همدااوس هم د افغانستان  ټد اسالم په چوکا وازيیبه  ګپرمخت وښځاستدالل کاوه چي د  طالبانو
مسلمانو  ردوګ. حضرت محمد قويیتشو میتعل وښځد  دیبولي. او قرآن مج نیاساسي قانون اسالم د افغانستان رسمي د

 سي.  ړته هم وال «نیچ» ید حاصلولو لپاره حت میکوي چي د تعل تښته سپار
 یپه سوغات کي جا ېته ی ږ. موړاول ست وک نویته تر نار ږطالبانو مو د،ېوخت راورس ډۍوډچي د غرمي د  کله

طالب مشرانو  ه،ړکو تنهښد سولي لپاره د دعا غو وښځ ږ. د مجلس په آخر کي، مولړنمازونه، عطر، او کالي راک
د دعا  نهیعموما افغان نار کهځست وو،  لباو جا کالډیرا وی. دا وړوک ږچي د دعا مشرتوب دي مو لیته وو ږمو

 مشرتوب کوي. 
 

 یرانونکیح وینه پاکوي، خو  ډکاریپه باره کي د طالبانو ر وښځواضح خبره ده چي دا مالقات او واقعات د  البته
 لمنهیدا چي د طالبانو سره زما دا مالقات زه ه هډ. خو لنيړاجرا ک هګپه عملي تو ېخپلي وعد دیوو. طالبان با یهرکل

 ده. هچي سوله ممکن ړک یتلښرا غ ېاو زما دا باور ی م،ړک
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