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 صالحیت فاقد نوکران

 حکومت بندی سرهم برای( John Kerry) " کری جان" که پیش سال دو یعنی 201۴ سال آگست هشتم و بیست در

 تالش و تپ شاهد شریف مزارر شه در من ،داشت تالش و تپ ملی وحدت اصطالح به

 که کنم می احساس امروز و بودم نوشته خوانید می ذیل در که را یادداشتی و بودم او های

 می و گیرند می باز ما از را عمل ابتکار   گونه هر و کنند می بدل نوکر به را ما دیگران

  .یمشو می بدل صالحیت فاقد نوکران   به ما نتیجه در و کنیم آنان فرمان به را کار هر خواهند

 های دشمنی و دهد نمی کار کری جان وسیله   به شده بندی سرهم حکومت نتیجه   که دهد می نشان عالیم تمام اکنون

 دودش از ولی نخوردیم ملی وحدت شآ از اصطالح به و کند می تشدید ما میان در را سمتی حتی و زبانی و قومی

  .دکن نظر تجدید خود بندی سرهم شیوه   در بهتجر سال دو از بعد و بیاید "کری جان" باید باز اینک و شدیم کور

 همین آزادی اگر سازند می حکومت ما برای خود دلخواه به دیگران که کردیم برگذار درحالی را خود آزادی جشن ما

  نگارگر برمنگهم 201۶ آگست 28 !اسارت حال به خوش پس
 

** * ** 

 :گشایان کار تفاوتی بی و مردم نگرانیی و اضطراب تشویش، ماجرای

 احساس این گرفتار نیز مردم و ندارد را نخست های روز هیجان و گرمی آن دیگر انتخابات ماجرای روزهای این

 و تهوع گرفتار را آدم نیز آن تماشای حتی هیچ نیست که چشیدنی باخته طعم و سرد ربایشو این دیگر که اند گردیده

 ایه منفعت از دفاع و موجود وضع حفظ تنها که متجانس غیر های گروه این از که دارد قصد امریکا .کند می دلبدی

 بیارد وجود به ملی وحدت حکومت است آورده هم گرد را آنان مرج و هرج و قانونی بی سال سیزده از آمده دست به

  .لتم بر متکی نه و است وحدت بر مبتنی نه آید می بیرون سیاسی ماشابۀ این درون از که حکومتی بدبختانه اما

 به ندتوان می گونه چه نمایند تثبیت چاقو زور به را خود پیروزی خواهند می انتخابات کمسیون دهلیزهای در که آنان

 توقع نامتجانس دستۀ دو این از. نبرند تفنگچه و چاقو به دست کابینه جلسۀ هر در و کنند کار متحد تیم یک عنوان

 این از که آن منفعت و ملت از نمایندگی و ملت و است حنظل بُتۀ از عناب و مار دندان از شهد توقع همانند وحدت

 .نیست هم تصور قابل حالت
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 2از 2

 ما مییقدی مرض اینکه مثل حاال ولی بگذر آب از و بمان کلوخ که بود این ما تلقیی ها گذشته در که است این مشکل

 آب از و بگذارند کلوخ خواهند می نیز آنان و است گذاشته اثر نیز المللی بین دوستان اصطالح به دیگر و امریکا در

 .یافت خواهد ادامه بازی این وقت چه تا اما بگذرند

 قاماتم و ساخت خواهد مأیوس عملیه این از را مردم ،انتخابات با کننده خسته های بازی گونه این که بدانند باید اینان

 از راگ. بگیرند سر از را گر کوزه خود و کوزه خود داستان و بزنند مردم بدون انتخابات به دست شد خواهند مجبور

 وستید که بگیرد باید "کری جان" و امریکا دیگران از بیش را عبرت درس این باشد کار در عبرتی درس ماجرا این

 از یکی هک کجاست کری جان همین" که بود کرده تیلفون تلویزیونی های شبکه از یکی به ظریفی که گفت می برایم

 نگارگر 2014 آگست 28 شریف مزار .االبصار اولی یا فاعتبروا " کند؟ فصل و حل نیز را ما محلۀ های جنجال
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