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 فال بينی سياسی وفال بين های سياسی
 

 افغانستان و انتخاب زعيم از مدتها ست که بحث های گرم و داغ در محافل وحلقه های افغانی در رابطه با انتخابات در
.آينده برای مملکت ،در جريان است  

يکی برای سقوط حاکميت فعلی فال سياسی می بيند،ديگری حزب و سازمان وفرد دلخواه اش رابرای رهبری معرفی می 
.کند،و آن ديگری زعيم آينده را مشروط می پذيرد اگر ازکوچه وولسوالی خودش ومربوط قوم وتبارش باشد  

. هيچ کس راقبول ندارد وديگری هم چندان خوشبين نيستچهارمی  
.فال بين های سياسی هر بار که فال می بينند ،از قضا هرباروباکرامت فال مناسب می آيد  

 زده ام فالی وفرياد رسی می آيد
     يا

 مژده ای دل که مسيحا نفسی می آيد
هر بار بابعضی از هموطنان ،به شيوهٔ  فردانگری توسل جسته و عجبا که   

 که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها روبرو می شوند،نااميد وسرخورده اين بيت را زير لب زمزمه ميکنند
  طالع اگرمد د کند دامنش آورم به کف

کلی نگری سالح اين فال بين ها شده است واين،ريشه درتوسل به . فال سياسی درجوامع اسالمزده سابقه ای مديد دارد
... تمدن آرامی داردفرهنگ و  

 بگذريم ازاين مساله
سالهای قبل را به ياد آوريم که گروه هايی بی شکيب با رنگ ورويی ادبی و سياسی می گفتند ومی سرودند که کسی می 

.آيد که مثل هيچکس نيست  
. ومتن روحيهٔ  ماستاينراهم بايد پذيرفت که رويا زده گی تقريبا ذات فرهنگی. اينها غرق دررويا زده گی بودند وهستند  

 گويی ذهن خيال ورزما از استدالل روگردان است،مگر نه،، پای استدالليان چوبين بود،،
سياسيون ما می دانند وبدانند که بار سنگين اينهمه مصايب بردوش عوام الناس است،که توده های وسيع لقب جديد 

ديگ طمع آنها را .ند و آتش درخرمن تمنياتشان می زنندزيرا زود وخوب ومفت و ارزان را به آنها وعده می ده. آنهاست
فتنه که بخفت و آرام شد ،حرمت و جاه وجالل از آن رويا فروش است و حرمان و نااميدی ...به جوش می آورند و بعد 
.سهم توده های وسيع است  

شهرکابل به جهت کارجويی چهار ماه قبل در يک نشريه ،در کابل خواندم که مهاجرت دهاتی ها را به شهرها ازجمله 
.،بد دانسته بود وکابل شش ميليونی افتخار نظام رويا آفرين شده است  

 چه کسی رويا را دامن می زند ،توده های وسيع راسردرگم و خياالتی می سازد ؟
 چه کسی راست رادروغ و بد را خوب جلوه می دهد ؟

.ی،خرد و استدالل پايهٔ  امورشددردنيای غرب ،از پس آنهمه دليل شدن درخرافات قرون وسطاي  
اما درجوامع رويازده واسالم زده که به ظاهر دم از نفی غرب ميزنند ودرعين حال تشنهٔ  همه چيز غرب اند، رويا 

آفرينان طعمه وقربانی استعداد وحتی رسالت خود می شوند که نه به وجه کفاف می رسند ونه هم به اسب قدرت سوار 
.ران ملی هم قرار نمی گيرندمی شوند و در خدمت عم  

در حقيقت خود پديدهٔ  مستعجل و افسونکاری می شوند که از اخگری اختری و حتی خورشيدی می سازند تا خود و خلق 
.را در آتش تمنا بسوزانند زيرا در آن حال و هوا که دارند، فرق ميان سياست وجاذبهٔ  سياسی را نمی بينند  

ب که مطالعه کنيد می بينيد که دست بلندی در ادب داشتند ولی در سياست تهی دست ويکتورهوگو و شاتوبريان را خو
.بودند  

درافغانستان قبل ازاين سالهای  دربدری و سرگردانی و جنگ های بی افتخار و با افتخار کسی نوشته بود تا ظاهر شاه و 
. خانواده اش کفن نشوند، هيچ چيز درست نميشود  

 سيلی سياسی چپ و راست را خورد، در کابل بوديم در مرگ مرحوم ظاهر شاه کم بود خود و همين دوست بعد از آنکه
. کشی کند  

که نه به خود خدمت کرد و نه به شاه و نه به . اين دوست هموطن ما بدرد قلم زنی سياسی دچار بود، به درد رويا زدگی
 شد و وطن هم وطن نشد، همين دوست  انتحار به چشم خود ديد که شاه کفن. اصطالح به احزاب اسالمی و نه به وطن

. سياسی کرد  
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سياسيون هموطن من چون خود بر افروخته اند از هر برافروخته ای مرد سياسی ساختند و می سازند و ديديم و می بينيم 
  .که دفتر سياست هم از آنها غنايی نگرفت و می بينيم که دفتر سياست هم از آنها غنايی نگرفت حيف و صد حيف

ولی حسن اين برافروختگان آنست که . عيب بر افروختگی و رويا زده گی در سياست کوربينی و تعصب و خامی است
.  بصيرت می دهد و اگر جز اين شود نه سياست است نه چيز ديگر-بر مرد سياسی اگر آن را بجويد    

ل با صراحت بگويم روح من از آن بيزار بر گردم به موضوع فال بينی و فال زدن های سياسی ما و رواج آن که حد اق
. سياست دنيای ديگری است و با فال زدن نه تسکين و نه مراد نصيب آدم نمی شود. است  

بايد خفتگی ذهن را بر خرد سياسی ترجيح نداد و امداد غيبی را به بهانه مبارزه بار ديگر به مردم تزريق نکرد که کمال 
. بی انصافی و بی عدالتی است  

زه عليه حاکميت فعلی آقای کرزی که روی همه نظام های تند و کج گرای چپ و راست را در مواردی سفيد کرده مبار
به شرط اينکه سازماندهی بر اساس واقعيات سياسی، اقتصادی و اجتماعی موجود و به خصوص . است شدنی است

کی دو قرن اخير يار ما نبوده اندو مگر به قصد دوری گرفتن از اتکا به غيرو اتکا غير الزم بر بيگانگان که هرگز در ي
.دستيابی به منافع آنی خود  

من باور دارم افغانستان همهٔ  عوامل ، امکانات وعناصر الزم را برای روی پای خود ايستادن، خود بودن و سعادتمند 
.ساختن مردمش را دارد   

.ياست واتکا به بيگانهٔ  طماع استاگر ازاين مرحله بدوريم ، علت نشناختن وطن وخياالتی شدن در س  
من باور دارم کسان وسازمانهای که به بهانهٔ  غربت ،عدم شرايط مساعد وغيره مبارزهٔ  سالم با حاکميت آقای کرزی 

وحکومت اسالمی اش را در گروه کمک مالی ،علنی ومعنوی بيگانه می گذارند،آبروی مبارزه وعزت افغانستان را برده 
.و می برند  

در حاليکه اعمال اطوار وکردار سياسيون نه .  حد اقل در اين سی سال برمارفت ،شب زده گی سياسی ومذهبی بودآنچه
.مذهب بود نه سياست   

.انصاف نيست دوباره آنها را به نوع ديگری از رويا بکشانيم   
.حق نيست ضمير آنها را با قواره ای ازذهنيات پر خلل پر کنيم   

بعضی ها می گويند اين آقای کرزی برود و ما بيايم ،من فکر ميکنم در . قای کرزی به جاست طعنه به کشتی حاکميت آ
سياسيون و نسل ميانسال افغان چه ببرند چه ببازند به اين مردم . اين جا ، درمبارزه جاذبه و حقانيتی پيدا نخواهد شد 

گی های پدران ومادران آوارهٔ  خود می دانند جوانها در بيرون ازوطن ، وطن شناسی را در حد حرمان زده . مقروضند 
.واز شناخت عوامل مبارزه ساز دور هستند  

زيراداخل کشور . رويا سازی است. وعده به اينکه کشتی حاکميت آقای کرزی در حال غرق شدن است ، کارساز نيست
.را خوب تماشا نميکنيم ،مخصوصا از قدرت ترميم کشتی شکستگان بی خبريم  

.نان به حواله های بی محل می ماند ،که دردمندان دور از وطن را سودای خواهد ساختاين گونه سخ  
.سوالی که پاسخ آن اگربادقت صورت نگيرد ، بی ثمر خواهد بود اين است که   

آيا می توان و می شود دستپاچگی اپوزسيونهای رنگ رنگ و پر شمار و اپوزسيون بی سازان را به جای يک مبارزه 
يده و دور نگر به مردم درون و برون مملکت هديه کرد ؟منظم و سنج  

.به نظر می رسد که ازطرح سوالهای اساسی بيزاريم و نشهٔ  حليم سياسی در سر داريم  
.مالط همبستگی های ما نه تدبير و عقل بلکه تکفير و نقل شده است   

.ختهٔ  افغانها است اين نظام جمهوری آقای کرزی که مقابل ماست از ماست ، يعنی ساخته وپردا  
درمقابل مامردمی هستند عجين . مابخشی ازملت خود رادرمقابل خود داريم که بر اثر تلقين وتکرار رويايی شده اند

.درباورهای مذهبی که حاکميت فعلی وبعدی وبعدی را ازخود می دانند  
.بروند بازبطورذهنی بر جايندپس مساله اين نيست که همين اسالميست ها بروند تا ما بياييم ،حتی اگر آنها   

 چه کسی ميداند که حاکميت آقای کرزی ويا حاکميت مشابه آن ساقط شدنی است يا استحاله پذير ؟
 و بعد چه عوارضی وارد است بر هر يک از اين دو حالت ؟

ا صرف افغانستان به اصطالح کشور نهضت خيز شده ، نيروه. مدتهاست افغانستان ،ثبات سياسی آن تامين نيست 
. تخريب ساخته می شوند ،همه منکر هم ومدعی هم اند  

.هيچ دولتی ميراث قبلی راحرمت نميگذارد ، در جوامع وشرايط معقول نظامها مکمل هم نه نافی هم اند  
. درسرزمين ما نفی ديگری وديگران به تخصص سياسيون بدل شده است  

تيم ومسجدی هاومسجد روها را نمی ديديمدربخش عقيدتی ،مشکل ديگر اين بود که مسجد ها راميساخ  
...رويا در رويا در رويا  
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.ما درشروع قرن بيست شاهد حضور مال ها وسقوط نهضت امانی هستيم  که حاجت به بيان بيشتر نيست  
اين باز آمدن اسالميست ها بر سرير قدرت سياسی درزمان حاکميت خودشان وحاکميت آقای کرزی ساخته وپرداخته 

.آنها درحد آتش بياران اند  ولی آتش خود ماييم که همديگر را می سوزانيم.اروپا نيستآمريکا و   
حاکميت ولو به ظاهر اسالمی ،حتی اگر بروند ،اگرسقوط کنند،باز اسالم . همه جای کشور در قبضهٔ  اسالميستها است

.سياسی شان می ماند  
 واگرندانيم چه کنيم،نخواهيم فهميد چه بايد کرد ؟

افغانستان رابايد به مبارزان باز شناساند،انواع احتماالت . بررسی های جديد براساس شناخت وطن نياز داريمما به 
.سقوط و استحاله راسنجيد و دست از فال بينی سياسی برداشت . رادرنظرگرفت وروشن کرد  

 اعمال اپوزسيون آسان کردن تعيين يک هدف دور در سخن ،مثل ديموکراسی برای افغانستان ،بی ارائه نمونۀ ملموس در
. صورت مسئله است  

. چندی قبل در جای خواندم که افغانستان امروز يک ديموکراسی نيست ولی جمهوری است  
نخست آن که راه ديموکراسی الزامًا از جمهوريت نمی گذرد و ديگر آنکه افغانستان . درين قضاوت دو دروغ وجود دارد

. ی استجمهوری نيست و بلکه جمهوری اسالم  
 چه می شود کرد؟

خطر اين جاست که ساسيون ما در هر قدم و هر دم برای مبارزه، گوش به اين . نبايد صورت مسايل را ساده بگيريم
. يا آن،، مستر،، می سپارند و مبارزه را سرد می کنند" مسيو"  

. مناديان مرفه و گريز پای از هر بحث و نقد مروج رويازدگی مردم اند  
تعاره به کشتی حاکميت فعلی بجا ولی مدعيان بی قايق و زورق در اين دريای پر توفان افغانستان نيز در خطر طعنه و اس

. اند  
. راه بسته نيست، بايد چشم ها را گشود  

                                                                    پايان


