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د سولې له پاره د استاد سياف د وژلو غوښتنه – پګواش غونډه
د پګواش غونډې لومړۍ ورځ ځينې داسي خبرې وشوې چې اړينه ده افغان ولس ورڅخه خبر شي .خبرې به ګرده
مھمې وي ،زما له پاره پکې درې داسي ټکي دی چې غواړم ستاسي سره يې شريک کړم.
عمر داودزی چې د پخواني ولسمشر کرزي د دفتر رئيس ،پاکستان کې افغان سفير او بيا وروسته د کورنيوچارو وزير
و ،لومړی ځل و چې د طالبانو سره په يوه مخامخ ناسته کې په دوحه کې ناست و.
د  ٢٠١۵ز کال په ډسمبر مياشت کې ښاغلی محمد عمر داودزی امريکا ته تللی و ،ھلته يې د امريکا د بھرنيو چارو
او ځينو نورو پټو ادارو له مھمو غړو سره ناستې درلودلي.
ښاغلی داودزی ھوډ لري چې راتلونکي ولسمشريزې ټاکنې که کيږي يو مھم نوماند به پکې دی وي ،له اوس نه يې
خپل په ګټه کمپاين پٻل کړی ،په امريکا کې يې بٻالبٻلو امريکايې چارواکو ته د نورو خبرو تر څنګ دا ھم ويلي وو
چې له طالبانو سره نږدې اړيکې لري او د راتلونکې ولسمشر کيدو له پاره به دده له نوماندي سره طالبان ھم ستونزه
ونه لري .دا ډول يې امريکايانو ته ډاډ ورکړی وو چې له ځينو طالبانو سره په اړيکه کې دی.
ښاغلي داودزي ځينو ځوانو سياستوالو ته ويلي و چې د امريکا څخه له راستنيدو سره سم به يو لوی دفتر په کابل کې
پرانيزي او خپلې سياسي ھڅې به په جال ډول پٻل کوي .ولي کله چې راستون شو مايوس ښکاريدی او امريکايانو
ورسره د ده د توقع مطابق ژمنې نه وي کړي ،د ښاغلي داودزي نيت و چې د کابل سربيره خپل فعاليتونه واليتونو ته
ھم وغځوي.
ھمدا المل و بيا نو د حراست او ثبات په نوی جوړښت کې ورسره پاتې او له ھغوی سره يوځای اوس د واک له پاره
ھڅې کوي ،په دغه نوی جوړښت کې ښاغلی استاد سياف او ښاغلی قانوني ھم ھيله لري چې راتلونکې افغان مشرتابه
کې مخکښ وي.
د ښاغلي داودزي سره امريکايانو ځکه په ژمنو کې شرطونه وړاندي کړل ،ھغوی له بٻالبٻال نورو افغان سرچينو سره
په امريکا کې اړيکې ونيولي ،د داودزي او طالبانو د اړيکو پوښتنه يې ورڅخه کوله ،ھغوی چې په دي پوھيدل چې د
کورنيو چارو پخواني وزير رابطه نه درلودله او امريکايانو ته يو ډول دغه خبره ناسمه معلومه شوه ،اوس به ښاغلی
داودزی خپله ټوله ھڅه کوي چې امريکايانو ته وښيې چې له طالبانو سره اړيکې لري.
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داسي راپورونه ھم شته چې د ښاغلی داودزي نوم د پګواش کانفرانس په لومړني لسټ کې نه و ،په وروسته وخت کې
دغه نوم پکې ورزيات شوی و.
له طالبانو څخه بخښنه غوښتل
خپلې تيروتنې منل او پر خپلو تيروتنو اعتراف کول او بخښنه غوښتل د پياوړو خلکو کار وي ،او ھمداسي په خپله
خبر دريدل ھم د ځواکمنو او ازاد و سياستوالو کار وي.
دوحه کې د پګواش دوٻمه ناسته کې ښاغلي داودزي د غونډې په لومړۍ ورځ وويل چې طالبان مظلوم واقع شوې پر
دوی ظلم شوې ،په تيرو  ١۴کلونو کې بٻالبٻل مشکالت ورته پٻښ او له خپلو کورونو څخه پسي واخستل شول ،زه د
تير وخت د کرزي د دفتر درئيس ،پاکستان کې د سفير او کورنيو چارو د وزير په صفت له طالبانو د حکومت د دغو
ناسمو تګالرو له امله بخښنه غواړم.
ښه خو داوه چې د خپل واک په وخت کې يې داکار کړی وای ،که بخښنه يې نه غوښتالی اقال د حکومت د ناسمو
تګالرو څخه يې په ځينو وختونو کې يادونه کړي وای .مګر ھلته خو دواک او ځواک خبره وه ،طالب تروريست او د
وژلو وړ و.
ښاغلی دوادزی چې په پاکستان کې سفير او کله به کابل ته راغی نو د معلوماتو شريکولو په موخه به يې له ښاغلي
وحيد مژده سره خامخا کتل ،حتی څو ځله ،خو کله چې د کورنيو چارو وزير شو او مژده صاحب ته راپيدا شو
ستونزو ال ھم دوام درلود ،ھغه ھم له دي کبله چې ښاغلی مژده له طالبانو سره اړيکې لري ،مژده صاحب چې
ھرڅومره ھڅه وکړه چې دغه پخوانی سړی وويني خو په سياستوالو باور کول خامي ده ،ھيڅکله يې دده د وزارت د
دندې پرمھال ونه ليدی.
بيا ھم چې پګواش کې چې کومې خبرې داودزي وکړي موږ يې پرځای ګڼو چې په خپلو تيروتنو يې اعتراف وکړ ،او
په اصل کې دا امريکا په راتګ ھم نيوکه ده چې ھغوی دلته د مظلومو افغانانو د وژلو له پاره راغلي دي.
ولي کاش چې په ھمدې خپله خبره پاتې شوی وای ،له ھمدې خبرې کولو اته ورځې وروسته يې ليکنه وکړه او ويې
ويل چې له طالبانو مې بخښنه نه ده غوښتې.
ډاکټر فيض محمد ځالند په ھمھغه تاالر کې وويل چې کاش داودزي صاحب دا خبره د خپلې دولتي دندې پر مھال
کړي وای ،او کاش ھغه وخت چې پخواني ولسمشر کرزي په قطرکې د طالبانو د دفتر د پرانستلو مخالفت وکړ ،په
ھغه وخت کې يې کرزی له مخالفت څخه راګرځولی وای ،که کرزي مخالفت نه وای کړی اوس به مو د سولې اړوند
ډير پرمختګ درلود ،او يا خو ھغه وخت کې داودزي صاحب د احتجاج په ډول استعفی ورکړي وای او د حکومت په
ناسمو تګالرو يې نيوکه کړي وای.
اوس ھم کله چې کابل ته ځو اميد دی چې داودزی صاحب په خپله خبره پاتې شي او ورڅخه ونه ګرځي ،دا ډول نور
پخواني او اوسني چارواکي ھم وھڅوي چې د حکومت د ناسمو تګالرو اړوند په وخت څرګندوني وکړي .د ځالند
صاحب انديښنه پرځای وه ،دادی داودزی صاحب له خپلې خبرې چې تر  ۴٠زياتو د غونډې ګډونوالو مخکې يې له
طالبانو بخښنه وغوښته اوس بيرته په شا شوې .ماته د غونډې ځينو ګډونوالو وويل چې اوس که دوادزی ھر څه ووايې
دا نو نور ھم خپل حيثيت جرحه کوي ځکه موږ شاھدان يو چې ده له طالبانو څخه په روښانو ټکو کې بخښنه وغوښته.
طالبان دي استادسياف ووژني
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د ولسمشر اشرف غني تره قيوم کوچی د خپل وراره له ډير صفت کولو وروسته او پر طالبانو له توندو نيوکو کولو
سره سره يوه د زړه خبره ھم وکړه ،ھغه طالبانو ته وويل چې تاسي ظالمان ياست ،بې ګناه خلک وژنئ ،بې ځايه
جګړه کوئ ،حکومت نه شئ نيوالی ،راشئ له حکومت سره يوځای شئ او زه په خپل وراره وياړم چې په ډير
مھارت سره يې له ډاکټر عبدﷲ سره ګډ حکومت جوړ کړ.
ښاغلي کوچي وويل طالبان چې په کابل او نورو ځايونو کې بې ګناه عام افغانان وژني او غټ مجرمين نه وژني دا
زموږ له پاره د منلو وړ نه ده ،طالبان که رښتيا غواړي چې د افغانانو قاتلين او اصلي مجرمين ووژني نو مھرباني دي
وکړي تر ټولو لومړی دي استاد سياف او د ھغه ھم مثله ووژني .خينې ګډونوال وايې چې د استاد محقق نوم يې ھم
واخيست خو دغه نوم بيا نور ګډونوال نه تايدوي يواځي د استادسياف د وژلو غوښتنه د کوچي له خوا تايدوي.
د طالبانو د ھيئت او قطر دفتر مشر ښاغلي شيرمحمد عباس ستانکزي د ښاغلي قيوم کوچي د استاد سياف د وژلو د
غوښتنې اړوند ځواب کې ورته وويل چې :موږ ټولو ھغو مجاھدينو کشرانو او مشرانو ته په درنه سترګه ګورو چې
پخواني شوروي اتحاد سره يې په جھاد کې برخه اخستي او کمونيزم يې د نړۍ له مخې ورک کړ .استاد سياف د جھاد
د رھبرانو څخه دی ھغه له کمونسټانو سره جھاد کړی ،موږ به ھغه څوک وژنو چې د شوروي د يرغل پر مھال
دھغوی غالمان او دھغوی له پاره جنګيدل ،په اوس مھال کې د امريکا غالمان او د امريکا د ګټو له پاره له افغان ولس
سره جګړه کوي ،موږ به د ھغو سيکولر کسانو سره ھم جګړه کو چې له لويديځ څخه راغلياو په افغانستان کې د
سيکولريزم له پاره مبارزه کوي.
ښاغلی کوچی! موږ پوھيږو چې لويديځ غواړي زموږ او مجاھدينو تر منځ اختالفات ال زيات کړي او غواړي موږ په
مجاھدينو او د مجاھدينو مشران په موږ ووژني  ،موږ به ھيڅکله د مجاھدينو د مشرانو وژلو له پاره د لويديخ د دغي
سيسي ښکار نه شو.
د مالمحمد عمر مجاھد فاتحه
کله چې د طالبانو د ھيئت مشر پورته خبرې د پروان واليت اوسيدونکي او د کرزي په وخت کې د وزارت مرسيتال
او د شمال ټلوالي مھم غړي ډاکټر حسام الدين ھمراز واوريدلي ،او مجاھدينو ته د طالب مشر درناوی او له مجاھد
سره د مينياو محبت څخه ډګې څرګندوني يې په داسي يوه مھمه ناسته کې په خپلو غوږو واوريدي ھغه ډير تعجب
کاو ،د ده سره نږدې ملګري ته يې وويل چې مرد است مرد ،طالب مرد است
ھغه نږدې د غونډې بل ګډونوال ته وويل چې د ستانکزي صاحب خبره دي واوريدله چې کوچي ته يې سخت جواب
ورکړ او د مجاھدينو ډير درناوی يې وکړ.
ډاکټر حسام الدين خپل مايک روښانه کړ او نوبت د خبرو ھم دده و ،ھغه وويل چې مخکې له دي چې زه په خبرو پٻل
وکړم ،زه غوښتنه کوم چې کوم ورور د قران کريم څو ايتونه تالوت او مالمحمد عمر مجاھد ته دعا او دھغه فاتحه له
موقع نه په استفاده ھمدلته واخلو.
ھغوی چې د مالمحمد عمر مجاھد د مرګ پر مھال د حکومت مھم غړې و او په کابل او نورو ښارونو کې يې د
مالمحمد عمر مجاھد پر فاتحه بنديز لګولی و ،ھمدلته په تاالر کې ناست او ھيچا ھم ددې خبرې مخالفت ونه کړ ،د
قران کريم ايتونه تالوت او مالمحمد عمر مجاھد ته د مغفرت او جنت الفردوس غوښته له ﷲ ج څخه وشوه.
پاتې دي نه وي چې د فاتحې د غوښتنې اړوند د پګواش مشر ښاغلی پاولو ھم ډير متحير و ،او ھغه زياته کړه چې
عمومي فاتحه او دعا به وکړو.
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له دعا او فاتحې وروسته بيا ډاکټر حسام الدين په خپلو خبرو پٻل وکړ او د سولې اړوند يې رغنده خبرې وکړي.
د کانفرانس د ھمدې ورځې د غونډې د پای ته رسيدو وروسته ډاکټر حسام الدين ته ښاغلي کوچي ګوت څنډنه وکړه
چې تا يو ناسم کار وکړ ،ولي دي په عام تاالر کې د مالمحمد عمرمجاھد د فاتحې غوښتنه وکړه.
د خبرو ازادي
په قطر کې د پګواش دوٻمه ناسته يو ښه پرمختګ ګڼالی شو ،د بٻالبٻلو افغان شکٻلو اړخونو غړو په ناسته کې ګډون
درلود ،په پوره ازادي سره يې خپل نظرونه ،غوښتنې او انديښنې يو له بل سره شريکولي ،چې له دي جملې څخه د
ماللۍ شينواري خبرې ھم موږ يادوالی شو ،ھغه خبرې چې د غونډې په ډيرو ګډونوالو ښې نه وي لګيدلي.
د طالبانو د نظام پرمھال يو ځل د لوی اختر د لمانځه د اداء کولو له پاره دخپلې ولسوالۍ عيدګاه ته والړم ،ھلته مې د
خبرو له پاره اجنډا داوه چې د ښوونې او روزنې په اھميت خبرې وکړم ،خلک وھڅوم چې خپل اوالدونه ښوونځيو ته
واستوي او پوھې ته توجه وشي ،ولي ولسوال زما څخه وغوښتل چې د تيرو حکومتو د نظامونو په جوړښت ھم خبرې
وکړم ،ما لومړی د ښوونې او روزنې په اھميت خبرې وکړي ،خو دوٻمه برخه چې الھم تر اوسه ماته پښٻماني پرې
راځي او د ولسوال فرمايش و ،زما د خبرو ھغه دروندوالی يې متاثره کړ.
ماللۍ شينواري مخکې له تګ څخه د ولسمشر غني باصالحيته سالکار ښاغلي ډاکټر اکرم خپلواک وروغوښتله ،له
ھغې سره يې د پګواش کانفرانس اړوند خبرې وکړي او خپل فرمايشونه يې ھم ورته ورکړل ،شينواري وويل چې
طالبانو ښځې مجبورولي چې په چادري کې غوا ولوشي )بيخې لوی تھمت دی( ،ديته ورته نامناسبې او له ادبې
چوکاټ څخه وتلي خبرې يې وکړي  ،ھغې ويل زه که مور نه يم ،تر اوسه مې واده نه دی کړی خو د مور عاطفه
لرم ،تاسي د ميندو زامن مه وژنئ ،دا ډول د خپلو ايمانو د ساتلو په موخه مو ښځو ته له کوره د وتلو او ښوونې او
روزنې حق نه ورکاو .د خپل ځان ګناه څخه ساتلو له پاره مو ښځې په کور د کيناستلو قرباني کړي وي ،جالبه خبره
يې دا ھم وه چې که ځينې تلويزونونه ستاسي په آند ناسم پروګرامونه پر مخ وړي مھرباني وکړئ تاسي مه ورته
ګورئ  ،پدې معنی چې د عامو خلکو فحشا ته د تشويق مخه نيول نو ستاسي دنده نه ده.
د طالبانو ځواب داو چې د ښځو له پاره د زده کړې مصؤن چاپي﷼ چې د نارينه او ښځو اختالط نه وي حق لري چې
پوھنتون ووايې ،ماسټرې او دوکتورا وکړي د اسالمي او کلتوري ارزښتونو په نظر کې نيولو سره خدمت وکړي.
باوري يم چې زما په څير چې د ولسوال په فرمايش مې يوه برخه خبرې کړي وی اوس ھم پښٻمانه يم دا ډول به
ماللۍ شينواري ھم د فرمايشې خبرو په کولو پښٻمانه وي او يا خو به په راتلونکې کې پښٻمانه شي .مګر ھوښياره
ميرمن ده د مزمل صاحب خبرو ته يې ھم سم غوږ ونه نيو او د حاجی فريد د خبرو پر مھال له تاالره ووتله.
د ناستو تسلسل
د پګواش او ھر نړيوال کانفرانس ناستې موږ ته دا چانس راکوي چې خپلې غوښتنې ،انديښنې او ګيلې يو بل ته په
مخامخ ډول وړاندي کړو ،کلونه وړاندي سوال نه پيداکيدی چې د افغان دولت د کورنيو چارو وزير داودزی ،د ماليې
پخوانی وزير شھراني ،د ماليې او سوداګرۍ پخوانی وزير احدي ،د لويديځ په غيږ کې رالويې شوې ځينې افغان
ميرمنې )چې پښتو او درې يې خبرې نه شوای کوالی او په انګريزي يې خبرې کولي( ،مدني فعاالن او د بٻالبٻلو
نظرونو لرونکې دي د طالبانو سره مخامخ کښينې او خپلې نيوکې دي په مخامخ او توند ډول سره د طالبانو مشرانو ته
وړاندي کوي.
afgazad@gmail.com
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د ھمدې نړيوالو کانفرانسونو نتيجه ھمدا ده چې طالبان د تيرو کانفرانسونو په پرتله داځل خپلې خبرې ډيرې روښانه او
په  ١٣پاڼو کې يې په بٻالبٻلو سولې اړوند موضوعاتو بحث وکړ ،د ګډونوالو پوښتنو ،انديښنو او ګيلو ته يې په حوصله
ځواب ووايه.
که دغه ډول ناستې تسلسل پيداکړي باوري يم چې يوه ورځ به بين االفغاني تفاھم د باور لرلو سره پٻل او موږ به سولې
ته ډير نږدې شوې يو.
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