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  ۰۱/۵۰/۲۰۲۰                                            نگارگر

 ! ینیب شتنیخو ایمخالفت  م؛یتحر
 

)شما بخوانید حکومِت نفاق وپراکندگی ملی( را گذاشت دوتن که رکن  آن روز که جان کری اساس حکومِت وحدت ملی
 دیگری ویران کرد. ک روز دریک امرنیز باهم توافق نکردند.یکی ساااخت ویهای اساااساای این حکومت بودند حتی 

ینک که دورهٔ شاان به پایان رسایده یکی تصامیم گرفت ودیگری تصامیم شاکساتی یکی مقرر کرد ودیگری عزل کرد وا
 اینک یکی جرگهٔ مشورتی فرامیخواند هم مصاف میدهند. با استند و است هردو بازهم برای یک دورهٔ دیگااااااارکاندید

تحریم مصدرباب تفعیاااااااال به معنای حرام کردن یک شی است حا  ممکن است آن شی یا آن  دیگری تحریم میکند. و
جرگه چنانکه ازنامش پیداساااات  ویکی به د یِل خاص آنرا برخود ودیگران حرام کند. حالت درنفِس خود حرام نباشااااد

جرگهٔ مشااورتی بود یعنی رئیس حکومت میخواساات ازاین سااه هزارنفرکه با هم جم  آمده بودند مشااوره بگیرد که با  
یا  جا با آنان سااازش کند وچه معیار های قابِل قبول وارد مذاکره شااود ودراین مذاکره تا ک با مخالفاِن دولت چه گونه و

قاطعانه بر موض  خود پا بیفشارد.من با نوعیت فراخوانی جرگه وانتخاِب اشخاص کاری ندارم چون میدانم که اشخاص 
فقط دولات خود پناداشاااااتاه اسااااات کاه ایناان   گردآماده ازمردم نمااینادگی نمی کنناد ودریاک رقااباِت آزاد میادان رانبرده اناد و

 .نمایندگاِن مردم استند
 
دساات دادند کاری معقول کرده  ا آیا آن ساایاسااتمداران که جرگه را تحریم کردند وبا تحریِم آن بالطب  حق رای را ازام

 اند؟ من میگویم که کاری معقول نکرده اند زیرا ازنظِر پرنسیپ فراخواندن یک جرگه برای مشوره امری معقول است
 (.اشخاص ندارم )کاری به انگیزهٔ 

 
یا با طالبان میساازند ودرامارِت اساالمی آنان ذوب میشاوند ویا برخالِف اِرادهٔ  راه درپیش دارند واکنون تحریم کنندگان د

مردم راه جنگ را پیش میگیرند که این کارعمالً ممکن نیساات زیرا آنکه خود درجنگ اشااترار دارد وجنگ را تمویل  
وقتی  کدام از طرفین میساارنیساات و بدین نتیجه رساایده اساات که پیروزی دراین جنگ به هی  ناتو( )امریکا و میکند

طرف مواضا  خودرا تعدیل میکنند وبه نوعی ساازش میرساند که به اصاطال  نه سای   دو پیروزی میسارنباشاد ناگزیر
) امربالمعروف ونهی عن  مشاکل جدیی وجود داشات یکی اینکه آنان تشاکیلی به نام میساوزد ونه کباب. درکاِر طالبان دو

ده بگویم مردم را ساوته مسالمان میسااختند وارادهٔ آزاِد مردم را احترام نمی کردند وچه داشاتند که اگر پوسات کن المنکر(
بسااااا که نمازهای خوانده را برمردم باز میخواندند واین گونه اعمال زور مردم را ریاکار میساااااخت ونتیجهٔ دکتاتوری  

ناِن خودرا به نرخ  سایاسات آموخته اند و های پیهم همین شاده اسات که سایاساتمداراِن ما بدون اساتانا  ابن الوقتی را در
که طالبان جامعه را ازاسااتعداِد زنان محروم کرده بودند وارزِش کاِر اجتماعی زنان  روز میخورند ومشااکل دوم نیزاین

را نمیدانستند که زن درنتیجهٔ کاِر اجتماعی صاحب معاش میشود ونه تنها به اقتصاد خود کمک می کند که به دولت نیز 
طالبان اگر صال  میخواهند باید ازاعمال زور برجامعه بگذرند زیرا که  دولت بدل میشاود. میدهد وبه چشامهٔ عایدمالیات 

به فرار ازمحیِط شاان میساازد وامروز میدانیم که موضاوه مهاجرت یک مشاکِل عمدهٔ اکار   اعمال زور مردم را وادار
میتوانسااتند عضااو جرگه باشااند ولی درداخل جرگه با کشااورهای جهان اساات. واما آنانی که این جرگه را تحریم کردند 

تمایل های منحرف مبارزه نمایند. وچون درآن صااورت حق رای داشااتند میتوانسااتند با اکاریت رای ها جرگه را جهت  
 .مطلوب ودرخور پذیرش بدهند

 
یش پاسا  دادم ما دربارهٔ جرگه صاحبت کنید ومن برا شاب پیش که یکی ازدوساتان با من صاحبت میکرد گفت که با چند

کشاورما چنان به او  ابتذاِل خود رسایده اسات که دراین جا سایاساتمداران پرنسایپ هارا درتاِق بلند نهاده   که سایاسات در
سیاسی دراینگااااااونه محیط نااااااان به نرخ   وچون تجااااااربهٔ  میبینند را اند ودرهرگونه عمل سیاسی کفهٔ نف  وضررخااااااااود

ی به دسات نمی آید بنابراین هدِف سایاساتمداران این نیسات که با تالِش مشاترر  کهنه برزمین کوب ترازوی روزخوری و
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مردم را به سااحل امن برساانند بلکه این اسات که ازدریای سایاسات ماهی های بزرن را نه به نیروی  کشاتی کشاور و
 ساتمدارشاده اند هرگزاگر برایت گفتند که مردم همه سایا تالِش خود بلکه به زور فریفتِن دیگران به دسات بیاورند.اینجا

اگر داریم مجال  یا نداریم ویا مکن که شااار تانهای ساایاساای فراوان داریم ولی آن که کفایت رهبری داشااته باشااد باور
 تحریمی نشااان بدهند. خود را تقوی فروشاای نمیتوانند این بازار در ندارند که دراین غوغای نفاق وابن الوقتی و تبارز

ولی اینجا همه را برای خودنمایی  یک وقِت خاِص خود را دارد که هرساازشاکاری ساه مقولهٔ سایاسای اسات  مخالفت و
 .به هم امیخته اند

 
 لیک خود مرغکی گرفتار است ++ ِف تقوی اگرچه بسیار است

  مبرمنگه ۲۰۱۹فاعتبروا یا اولی ا بصارنگارگراول می 
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