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 اگر »آینـده« به »گذشته« بر می گردد،
 

 !مردم، »تالبــان« را ترجیح خواهند داد
 

پایتخت  «مجدد برخی »مارها، گژدم ها، غندل ها و زنبورها«ی دوران »جمهوریت« در شهر »ِوینجمع شدِن  
این نشست سه روزه  گان  کننده  اشتراک  برای خوِد  تنها  نه  افغانستان«،  »آیندهٔ  پیرامون  مذاکره  نام  اتریش، تحت 

نفکری و نخبگان واقعی کشور مضحک و شرم آور است، بلکه اهانت بزرگ به آدرس مردم افغانستان، حلقاِت روش
نیز است، گویی در این کشور و خطه ای تاریخی، جز همین لشکر جهل، دروغ، فساد و غارتگری، به نام »آدم«  

 ..!پیدا نمی شود
یگانه فردی که درین نشست تا اکنون معصوم جلوه می کند و چون »ابزار« در دست دیگران پائین و باال می َدَود و  

ودش مسٔوول و جوابگو در برابر رویداد های دیروز نیست، »احمد مسعود« است، اما متأسفانه  شخصاً به آدرس خ
  :با این تذکر که

کسی که به نام »رهبر مقاومت شمال« انتخاب شده، »خودش« نیست، بلکه با استفاده از نام و نفوِذ کاذِب یکی از  
)ا افغانستان  تباهی  و  جنگ  مجرمین  و  معروف  ساالران«  مستقیم »جنگ  حمایت  و  اشاره  به  و  مسعود(  حمدشاه 

استخبارات غرب، به میدان جنگ کشانیده شده است. به بیان دیگر، »احمد مسعود« را مانند سائر سران و رهبران  
 ..!دیروز، در بیرون از افغانستان ساختند، آموزش دادند و در داخل نصب کردند

دم با آقای شخص »احمد مسعود« مشکلی ندارند. معضله آنجاست که اما از آنجائیکه »ُجرم قابل انتقال نیست!«، مر
افراد پیرامونی اش باعث می شوند استقالل فکر و عمل نداشته باشد و از جانب دیگر استخبارات غرب نیز نمی 

 ..!خواهد از او یک »شخصیت و رهبر سیاسی« مستقل که زمان طلب است و تا حاال نبوده، بسازد
که با خروجش از افغانستان دیگر در جهان آبرو ندارد، اکنون تالش می کند تا یک افغانستان غرب شکست خورده، 

آرام و بدون جنگ را برای رقبایش )روسیه و چین( به میراث نگذارد و لذا می خواهد برای ادامهٔ جنگ، از »احمد  
« نیز این توان و استعداد را در  مسعود« در قالب یک »جنگ ساالر« جوان، چون پدرش استفاده کنند و آقای »احمد

خود سراغ ندارد که از »کاکا« ها و گروه تبهکاِر گروه »جمعیت« و بازمانده های »شورای نظار« فاصله بگیرد 
و مستقالنه عمل کند، زیرا بخوبی می داند که ظرفیت و پوتنسیل یک رهبر سیاسی را ندارد و بدون آن حلقهٔ پُر از  

 ..!یستفساد، هیچکاره ای بیش ن
اشتراک افراِد دیگر این نشست چون آقایون »سپنتا«، »رحمت هللا نبیل«، »زلمی رسول« و خانم ها هریک بانو 
»شکریه بارکزوی« و »فوزیه کوفی« و دیگرانی که بیکارگی و کارنامه های ننگین شان در دوران بیست سال 

به معنی تالش غرب برای گرم نگهداشتن تنوِر   »جمهوریِت چور و فساد« برای همه معلوم و آشکار است، نه تنها
جنگ در افغانستان است، بلکه این پیام و هشدار را نیز برای مردم افغانستان دارد که: آینده ای تان همچنان در انتخاب  
و دستان غرب از طریق همین مزدوران صادر شده از بیرون و بعد فرزندان شان خواهد بود و هیچگاهی صاحب  

  ..!حق تعین سرنوشت خویش، نخواهید شد بدست آوردن
 :حاال ساده ترین سوالی که می توان در برابر این نشست مطرح کرد اینست که

فرض کنیم این ذوات به توافق برسند و »خدای ناخواسته!«، یک برنامهٔ مشترکی را در حد »خاکه!« آنجا با پنسل 
سوم( »آدم« می شوند و خدمت می کنند؟... اینهای که از همه    نشانی کنند، چه امیدی باید داشت؟ آیا این بار )بارِ 

 ...آزمونها گذشته اند، صرفنظر از پاکدستی و صداقت که هیچگاهی نداشته اند، آیا فهم، دانش و استعداد مملکت داری را دارند؟ 
و بعد فرزندان آنان تعلق   پس اگر قرار باشد یگانه »دار و نداِر« مملکت همین ها اند و »آینده«ی افغانستان به اینها

 ..!دارد، مردم افغانستان »طالبان« را هزار بار بر اینها ترجیح خواهند داد
 نجیب روشن 
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