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واحد فقیري

طالبان خپل ایمج بدلوي
په داسي حال کي چي د سولي خبرو کش کړی دئ ،طالبان هڅه کوي چي دا وښیي چي د  ۱۹۹۰د کلونو غوندي
خشن نه دي .ځکه هله طالبانو د نجوني تعلیم او موسیقي بنده کړې وه ،او د کابل په سټېدیم کي ئې خلګ اعدامول.
د طالبانو ویاند ذبیح هللا مجاهد رویټرز ته د سمبر پر  ۲۸مه ویلي دي«،که چیري سوله او طالبان بېرته راسي ،زموږ
راتګ به د  ۱۹۹۶په څېر زیږ نه وي .موږ ټولو افغانانو ته ډاډ ورکوو چي موږ به هیچا ته خطر مواجه نه کړو».
رویټرز لیکي دا خبري په داسي وخت کېږي چي په افغانانو کي د سولي د راتګ توقعات زیات سوي دي ،او امریکا
غواړي چي له افغانستانه ژر تر ژره تر  ۵۰۰۰زیات عسکر وباسي.
مجاهد د دې وروستي انکشافات په باب وایي«،زموږ مخالفت په افغانستان کي د خارجي عسکرو له حضور سره
دئ .کله چي دوی والړ سي ،او د سولي یوه موافقه وسي ،بیا به یوه عمومي عفوه اعالم سي .زموږ له طرفه به هیڅ
پولیس ،عسکر ،حکومتي مامور ،او یا بل هرڅوک د انتقامي چلن سره مواجه نه سي».
د افغانستان د بشر د حقوقو ویاند بالل صدیقي وایي«،زه فکر نه کوم چي د طالبانو طرز تفکر دي بدل سوی وي،
مګر هغوی دا خبره درکه کړې ده چي که چیري د بشر حقوقو ته احترام و نه کړي ،بین المللي ټولنه به ئې و نه
مني».
وریټرز لیکي که څه هم طالبان دا راز پستې خبري کوي ،خو ځیني افغانان ال اوس هم په هغوی باور نه لري .یو
افغان پولیس ،ښاغلی عبدال ،وایي که چیري طالبان د پخوا په شان راستانه سي ،زما لپاره به په افغانستان کي هیڅ د
ټېک ځای نه وي«.زه به د حکومت سره والړ یم ،زه ال تر اوسه پوري د مستقبل په اړه ناامیده سوی نه یم .طالبان
هغه پخواني طالبان نه دي .موږ په هغوی کي دا بدلون وینو .هغوی هم له جنګه ستړي دي».
وریټرز لیکي طالبان د افغانستان زیاتي کلیوالي سیمي تر ولکې الندي کړي دي ،او کلیوال خلګ د هغوی له امنیت
څخه خوښ دي .د ښځو سره د هغوی خشن چلن د افغانستان د کلیوالي دود سره اړخ لګوي .د کندوز په کلیوالي سیمو
کي چیري چي طالبان حاکم دي ،ځیني ښځي وایي چي هغوی د طالبانو په سیمو کي ازادنه په لڅ مخ تګ را تګ
راکوي.
مجاهد وایي طالبان د ښځو د تعلیم او کار سره مخالف نه دي ،خو غواړي چي دا فعالیتونه د افغانانو د دین او فرهنګ
په چوکاټ کي وسي«.موږ په حکومتي دفترونو کي د ښځو د استخدام او کار مخالف نه یو ،مګر زموږ د دې مخالف
یو چي هغوی په پردیو جامو کي بهر راووځي».
وریټرز لیکي اکثره افغانان بېرېږي چي طالبان به هغه السته راوړني محوه کړي چي پدې څو کلونو کي تر السه
سوي دي .د بلخ والیت یوه معلمه وایي«،زما په ګومان د طالبانو د بدلیدو خبري صرف هغه ویناوي دي چي غواړي
طالبان په خلګو کي ومنل سي .زه سل په سلو کي باور لرم چي کله طالبان حکومت ونیسي ،هغوی هغه پخواني
طالبان وي».
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