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 !به پیش به سوی بحراِن تازه
 

 
 

قرینه هاحکایت ازآن داردکه هرچهارده کاندید خویشتن را یگانه مرِد پیروِز معرکهٔ انتخابات میدانند واگراو به پیروزی 
خابات تقلب صورت گرفته وامپریالیزم بین المللی برضِد او دست  نرسیده بود طبیعی ترین معنایش همین است که درانت

به کارشده واو را ازسمنِد قدرت فروافگنده است. نتیجه این که هرکس درانتخابات پیروز شود برگزیدهٔ امریکاست 
دیولوژی وبنابراین دولت هم یک دولِت دست نشاندهٔ امریکا! این چهارده کاندید ساده لوح که هنوزدرهمان عوالم ای

ز هیچ دولِت جهان جزیرهٔ تنها نیست که دیگران با او کاری نداشته باشند. یازدهم  وگرایی غرق استند نمیدانند که امر
برانقالب وانقالب گرایی ها نقطهٔ پایان گذاشته است وهردولت میخواهد که با دیگران درنوعی تفاهم   ۲۰۰۱سپتمبر

نگ وتکنالوژی نرسیده است که انتخاباتی صد درصد شفاف داشته باشد وهمزیستی زندگی کند. افغانستان بدان فره
ومردم هم نوعی حیای حضور دارند واینجا احزاب سیاسی وجود ندارد که هرکس به حکِم شیوهٔ فکر به یک حزب 
پیوسته باشد وبه همان حزب رای بدهد. اینجا به یکی با جهرمیگویند به خودت رای میدهم وخپ وُچپ به دیگری 

یگویند:»بیادر مه اوره تیر کدم الکن رای بی گفت وگوبرای خودت میتُم!« بنابراین چهارده کاندید محترم نمیتوانند م
بر وعده ها حساب کنند وپرندگان صید ناکرده را درخریطهٔ شکاِر خود بریزند. من به این موضوع عالقه ندارم که  

الطبع مردی آزادفکروتحصیل کرده رابرمردی  کدام یکی ازاین چهارده کس رئیِس جمهور میشود اما ب
سختگیر؛متعصب وطالب مشرب ترجیح میدهم. ما یک حکومِت دوسره را درپنج سال گذشته آزمودیم ودیدیم که نتیجه 
نداد پس این تجربه تکرار کردنی نیست.اگربه فرِض محال یک شورای دولت ازهمین چهارده کاندید بسازند آیا 

ر سِر ریاسِت آن شورای دولت سالها بر سِر همدیگر نمیزنند؟ حقیقت این است که ما همه  تضمینی وجود دارد که ب
پادشاهان خود کامه استیم ومثقالی کمتر از پادشاهی نمیخواهیم.اصوالً دموکراسی وانتخابات برای ما تاوقتی ارزش  

تی خود عار داریم وآنان را به لقبهای  دارد که خوِد مارا برسمنِدقدرت سوارکند.ما هنوز ازگرفتِن ناِم رقیب انتخابا
تحقیرآمیِز» نفرک«؛» ُگل مرجان«؛» قاق روده« وغیره یاد می کنیم. درکشورهای که فرهنِگ دموکراسی درجامعه  
ریشه های عمیق دوانده است مردم را به این جرم محاکمه میکنند. به امید این که کشور به سوی یک بحران تازه 

را که درپایان میخوانید باهمین گونه احساس سروده ودرآن گفته ام که این مردم هنوزشیوهٔ تشُکل   نََرَود من این چندبیت
 در احزاب رایاد نگرفته اند وهرفرد این جا بحــــِر محیِط خود خواهی است وآن بحر به چیزی محاط نیست.

 .این یاد داشت را با آن چند بیت پایان میدهم 
 

 

 بحِرمحیِط بی محاط 
 

 هیچ درکارش انبساطی نیست   لکت نشاطی نیست اندرین مم
 غیِرجنگش دگــربساطی نیست   سال ها ُشد اسیـــــِرُکشتاراست 
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 فقر را نزِد شان ربـاطی نیست   همه شاهـــاِن سخت خود کامه
 هیچ درعقِل شان مخاطی نیست   خـُرده گیروبهانـه جو؛سرکش  
 بحــِرشان راولی محاطی نیست    همـه بحــِرمحیـط خودخواهی

 گـــرمجوشی واختالطی نیست   افتـــــراق است کاِر شان لیکن 
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