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  يونس نگاه

 دبر راه کھنه ما را به جای نو نمی
ای رسيده است که منجر به  آيا اين تغيير به مرحله. ايم ً ما نيز زنده و پوياست؛ حتما درين بيست سال تغيير کردهۀجامع

در چند ماه اخير که امريکا و افتد، اما  ھای آينده چه اتفاق می راه بود و ديد که در سال تحول بنيادی شود؟ بايد چشم به

 .ھای تحول بنيادی ديده نشده است اند، نشانه متحدانش زنجير طالبان را رھا کرده

: شان چنگ انداختند ِ ھيوالی امريکا و ناتو دور شد، به ابزار دم دست قديمیۀباورانه ديدند که ساي مردم وقتی بی

 .اند رکدام طالبی بودهجويان پيری که در جوانی ھ قومندانان جھادی و جنگ

شان شايد بتوانند برای مدت کوتاه مانع سيل ملخ طالب شوند اما  اسماعيل خان، دوستم، محقق و فرزندان اينان و ھمگنان

ای از  با اينان شايد دور تازه. باشند که از دل آن طالب و تجاوز و جنگ داخلی جوشيده بود خود آنان بازيگران ميدانی می

 .خونبار و روزھای پرنکبت تکرار شود، اما فردای بھتری رقم نخواھد خوردھای  ھمان جنگ

شود  دل می ی و مذھبی است که منجر به بسيج مردم سادهئ ھنر اينان تقسيم مردم به خطوط بدوی قومی، زبانی، منطقه

ھای کھنه را   و جنگتر ھا را تازه تر، تفرقه زنده شدن اينان درزھا را کالن. آورد ھمراه نمی ولی ھيچ روشنی به

افتند يا اگر کمی  جان ھم می در بھترين حال، اينان طالبان را شکست داده برسر تقسيم وطن به. کند ورتر می شعله

کنند و برای ده سال ديگر افغانستان را به  ھوشيارتر شده باشند، قبل از کشتن ھمديگر برسر بادار مشترکی توافق می

 .دھند می" پناه" يک ھيوالی تازه ۀساي

محورھای تازه برای مبارزه ايجاد کنند و ميدان . دست گيرنده برای نجات وطن بايد نسل نو برخيزند و ابتکار عمل را ب

ِايستند، و خون جگر کسانی که ضد  روند، اندوه آنانی که پشت جبھه می سنگر می را تغيير دھند، ورنه خون آنانی که به
 .ثمر نخواھد نشست هگويند ب نويسند و سخن می طالب می


