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 :صباحِ موچی وعدٔه خیاط و
 

آنان هنوزهم  ماه میگذرد و من نمیدانم حصراِت طالبان با مکاتِب دخترانه چه دردی دارند که چیزی بیش از دو
 .سرگرم پالن سازی برای مکاتب دختران استند

هنوز این وضع ادامه دارد.پس  مکاتب دخترانه ازصنِف هفتم تا داوزدهم تا بوده اند ازبچه ها جدا درس خوانده اند و
بیرون ازمحیِط مکتب باشد. اما این چه حالت  باید برای مراقبِت دختران در هرپالن وپروژه ای که طالبان دارند

 بیهٔ دختران دارد که به نام پالن سازی تعلل می کند وتر تعلیم و از وزارِت معارِف طالبان چه کاری مهم تر است و
صباحِ موچی برای چی؟ راستی از ذبیح هللا مجاهد نقل شده است  نمیخواهد دختران مکتب بروند. این وعدهٔ خیاط و

هٔ که به زودی زنی درکابینهٔ طالبان نیز راه پیدا میکند .من ازاین امر تعُجب نمیکنم زیرا طالبان درمدارِس دختران
رژیم طالبان را  خود دخترانی متعصب تر از خود نیز پرورده اند که اگر یکی دوتای شان را وزیر بسازند

نخواهد شد. طالبان متأسفانه معنای « همه شمول»و« فراگیر»حکومِت شان نیز به اصطالح  و دموکرات نمی سازد
آن افراد  د از هرقوم یک یا چند فرد داشتند وهمه شمول را بسیار بد فهمیده اند.آنان فکر میکنند که اگر درگروه خو

بالطبع یک حکومِت همه شمول نیز وهمین است بسیار  والی گماشتند این میشود یک گروه همه شمول و را وزیر و
 .بد فهمیدِن این مقوله

دروازه اش بر روی همه که  منظور از یک حزِب همه شمول این است که آن حزب نگرِش قومی نداشته باشد و
 من در پالیسی های تک قومی نباشد. درعین زمان منحصر به یک قوم و یت کشور را داشته باشند باز باشد وتابع

این یا آن قوم هم هیچ دردی  شرکت یکی دوتن از افغانستان نه حزِب همه شمول می بینم ونه سیاسِت همه شمول و
 .قبلی نکرد« گیرفرا» به اصطالح و« همه شمول»را دوا نمی کند چنانکه که حکومِت به اصطالح 

این اشتراک بدین  حیاِت سیاسی کشور خود داشته باشند و همه شمول یعنی اینکه تابعاِن یک مملکت حق اشتراک در
را برای یک یا چند مقام کاندید کنند ورای بگیرند.  یا خود گونه تمثیل می شود که مردم حق دارند رای بدهند و

برخی ها بدین دلیل با  با رای مردم وارِد معرکهٔ سیاست میشوند. و بدین ترتیب است که سیاستمداران با دسِت پُر
دست اندازی شده است. اصوالً انتخابات برای دزدی  انتخاب های قبل تقلُب و انتخابات مخالفت می کنند که گویا در

به  آنان را که برای رسیدن تقلب نیست. من آنان را که قدرت مردم را به زور سالح میگیرند غاصبان قدرت و و
به وجود آمدن یک حکومِت همه  مجازات شوند. قدرت تقلب میکنند دزدان قدرت میدانم که این هردو باید محاکمه و

بدون انتخاباِت فارغ از تقلب ونیرنگ  انتخابات را میکند. آزادی اشتراک در شمول ایجاب سیاسِت همه شمول و
الباِن کرام مدعی استند که ما به حضراِت ط هرگز مطرح نیست. «فراگیر»و« همه شمول»صحبت ازحکومِت 

راسخ دارند تعلل برای  اگر به این گفتهٔ خود اعتقادِ  این ما نمایندگاِن مردم استیم. بنابر کرده ایم و نیروی مردم جهاد
را همه  سرشار از نیروی اعتماد به نفس وحکومِت خود را ینهٔ انتخاِب مردم نمی بینند تا خودئآ را در چه؟ چرا خود
تربیهٔ دختران بود که طالبان تا امروز یک کلمه برای مردم نگفته اند که  ا سخن اصلی برتعلیم وام و شمول بسازند.

 چه وقت این وعدهٔ خیاط به وفا قرین میشود؟ چه وقت این صباحِ موچی صباح عمل میشود و پالن شان چیست و
ومت داری با سوته بازی بالطبع حک مدارِس خود نیاموخته اند و متأسفانه حکومت داری هنری است که طالبان در

 عدالِت او استندبر دوِش خود برای پیر زن گرسنه و که اینان مدعیانِ  )رض( روباه بازی هر دو فرق دارد.عمر و
چشم طالبان کودکان  افغانستان زیرِ  به دسِت خود حلوا می پُخت اما در شیرینی می بُرد و روغن و آرد و کودکانش

اما  مریز می کند. قدرِت خود پا می فشرد وبا جامعهٔ جهانی کج دار و جناب طالب بر دوامِ  از گرسنگی می میرند و
تربیهٔ دختران وکاِر زنان  یک پُرسش به قوِت خود باقی است که طالبان به مردم نگفته اند که مخالفِت شان با تعلیم و

 هر یگوید اسالم است ومبتنی بر اساسات اسالم بود یا بُلهوسی های خوِد شان؟ اسالِم طالب یعنی اینکه آنچه طالب م
نگین نگین کرده  زمین کوفته و همین سیاست است که مینای اسالم را بر چه دیگران میگویند خالِف اسالم است و

 :به قوِل حافظ است.
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