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 آیا افغانستان بر سر دوراهی قرار دارد؟
 

ران هم خوشم میآید. امروز، در سایت گبنده، چون خودم، مختصر مینویسم؛ از مختصر نویسی دی

ذشت؛ که حیثیت  گوزین افغان جرمن، مضمون مختصر و موجزی بقلم محترم نجیب روشن از نظرم  
یک هوشدار به ملت، بخصوص منورین بخواب رفته افغانستان، را داشت. محترم نجیب روشن، به  

اشته گان درنده آزموده شده درویانا، نگرگژدم ها، مارها و  گرد همآیی اخیر  گو  جلس  اشاره به م
ژدم دوباره به قدرت میرسند قدرت و حکومت تالب ها بهتر  گر خداناخواسته این مار و  گ بودند که ا

 ازینها خواهد بود. 

 

افغانستان، با در  ر مردم و به اصطالح منورین  گبنده تا اینجا با نظر محترم نجیب روشن موافقم. م
تاریخ و افتخارات پنج هزار ساله! ، باید تا این سرحد بیچاره شده باشند که  بین رژیم    نظرداشت

 ژدم حتماً یکی را انتخاب نمایند؟گقرون وسطایی و حکومت مار و 

 

خواند،  را قبرستان امپراطوری ها می ر چنین باشد باید که اعالن فاتحه این ملت غیور را، که خودگا
ار در فساد گانه روزگافغانستان مدت بیش از بیست سال یهمین امروز به مطبوعات افغانی سپرد.  

انه کشوریست که در جهان هیچ مملکتی آنرا به  گاداری و کشت و قاچاق مواد مخدر بود. امروز ی
یکی بین انه کشوری خواهد بود که مردم آن مجبور به انتخاب گمان میکنم ی گرسمیت نمی شناسد و 

 و راه سومی در پیش ندارند.  دو »شر« شده اند

 

ون تعصب شده اند و یکی خوشبختی  گوناگمنورین این سرزمین، از سالهای قدیم، یا دچار امراض  
. یا بشکل تهوع آوری اپورچونیست و جبون شده اند که در هر قدم ری را بدبختی خود میداندگآن دی

خود هستند منافع شخص  ا  متوجه  یا  یا سیاسی   ر گو  اجتماعی  عمل  و  اقدام  کدام  به  متوسل  احیاناً 
فت، که نزدیک به همه، از روز اول حرکت خود، مصروف تجارت سیاسی گمیشوند، با تأسف باید 

رچه هوشدار محترم نجیب روشن کامالً بجاست؛ ولی پیشنهاد اعالن فاتحه  گمیشوند. درین صورت، ا
 رفت. گبنده را هم جدی باید 
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