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 قدرت کشمکش برسر
 

 است داده قرار گریجنگ د کیلبٔه پرتگاه  را در ما
 

 نهیکاب یها یکه کرس یهنگام شیسه سال پ یعنیمیالدی  201۵ یجنور18 من در دیخوان یم ریز را که در یادداشتی

 آنان که قدرت به زیامروز ن کردند نوشته بودم. یم میتقس تیقابل را نه به اساِس مهارت و

 یم میآن حزب تقس ای نیا شرکت در مقاومت و شرکت در جهاد؛ شرکت در به اساس را

ا ر قدرت ما سر که کشمکش بر نکیا گوش نداد و ادیفر نیبد یکس آن روزگار در کنند.

حکومت  ایکه قدرت  زنم یم ادیفر من باز است؛ داده قرار گریجنگ د کیلبهٔ پرتگاه  در

 رشوت و فشار؛ بدون زور؛ م به ارادهٔ آزاد وبلکه مرد ستیکس ن چیمردم حق ه بر

 یدموکراس در و ندیگز یم بر دجامعهٔ خو شرفتیپ و یبهروز یبرا فرد را ایحزب  یشخص یها یمصلحت نگر

ان ارک ای نهیکاب و ینگر خود باز نهٔ یکاب حکومت و در کار اساس بهتر شدن بر دیبا جمهور سیرئ هر صدراعظم و

  کند.« َشفَل یر»حکومت را 

 و میصد تقس به اساِس پنجاه در را خود تِ یصالح نیجمهور ا سیهمان لحظه شروع شد که رئ از یکنون بتیمص

 را محدود کرد. خود تیصالح

 یحق را چه کس نیاگر است ا مردم حق است و حکومت بر ایآ یعنیکنم  یمطرح م گرید بار کیسؤال را  نیا من

 دهد. یبه شخص م

 مرا نیما به ا خیرأت در یرسد ول یارشد م به پسر پدر از یهپادشا راثیوضع روشن است م یراثیم یسلطنت ها در

 نشده است. نیتمک زین

 پارلمان ناکارآ که اکنون همانند کی یمن اگر به جا به نظر .میکن یم دایپ تنجا رقت بار حالت نیا چه وقت از ما

رهٔ دو کی یتا برا کردند یم یرا انتخاب ها ینداشته است خوب بود وال یا جهیجامعه نت دست در یادیز انگشت کی

 بودند.  یامان م قدرت در سر کشمکش بر یها ضرر مردم از نیمع

 نگارگر برمنگهم 2018یجنور18االبصار یاول ایفاعتبروا 
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