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 ۲۰/۰۶/۲۰۲۱               نگاهیونس 
 

 ی طالبانرو های سیاهی پیش روز
 

رو دارند.  های سیاهی پیش برداشت من این است که طالبان روز
 ه از ناهماهنگی و بدرهبری نیروهای طالبان در خالیی ک نیرو

تازند، اما   سو می هر  گرفته به  جود آمده است، بهره  های دولتی به
مردم روبرو خواهند شد. طالبان از های  عکس العملزودی با   به

های قدیم   اند و با شیوه  نظر فکری و اداری تغییر چندانی نکرده
  .مردم امروز را راضی نگاه نخواهند توانست

 
اش خارج  ریج اوضاع بیشتر از گذشته از کنترلتد  احتماالً دولت به

خواهد شد و در نتیجه مردم متوجه خواهند گردید که راهی جز 
جای دو و دشنام به   مقاومت محلی خودشان وجود ندارد، آنگاه به

  نگاهیونس      راه ماندن، به  دولت، درخواست کمک و چشم
  .تی به آنان خواهند دادیخن شده درس سخ  خودشان علیه طالبان در هر قریه، هر ولسوالی دست به

 
های غریب وطن ریخته خواهد شد. خالف آنچه تصور   در هر حال، خوِن بسیاری متاسفانه از بچه

جویان طالب نه همه شیطان صفت، نه نوکر بیگانه و نه بنیادگرایان ضد  شود، جنگ می
ه از وضعیت کار، ناآگاه، ماجراجو و خست اند، بلکه نیروی اصلی طالبان را جوانان بی  پیشرفت

ها و دیگران شاید به مقدار نمک  ها، پاکستانی  یی  میانه  ها، آسیای  دهند. عرب  موجود تشکیل می
بضاعت، کارگران و دهقانان ملک ما   در خمیر طالبان باشند، اما لشکر اصلی این گروه جوانان بی

 .استهای خونین واداشته   کِن جنگ آنان را به خوردن لقمه و شما اند که موج بینان
 

های کوچک و   هایی که مصروف حذف و اذیت یکدیگر اند، تیم  دولت قراردادی، فراکسیون
  حکومتی مسئول اصلی مرگ مردم ما در هردو طرف خط جنگ  بین درون حکومتی و بیرون کوته

اند. خون طالبان، سربازان و مردم ملکی همه به گردن کسانی است که از نان، لباس، تیل، گاز، 
گیرند، به نام مردم از کنج  های مردم مالیه و شیرینی می  و آب آشامیدنی و سمنت خانهکارت تلفون 
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