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. انتخابات، ارزشی که سالھای سال انتظارش را برديم؛ ولی با درد  و دريغ که يک ھوس بی جا و بی فايده ای بود

  !  ا شايسته اش نيستيم؟ارزشی که شايد م

. سالھا با قلقله دموکراسی تشکيالتی در تشکالت و سازمان ھا و گروه ھا و دسته ھا در ديکتاتوری به سر برديم

  ....دموکراسی گفتيم و شنيديم  و خوانديم، ولی 

ا آن پيون ار ولی چيزی به نام دموکراسی تشکيالتی، انتخاب و انتخابات نديديم و زندگی سياسی ما ب د نخورد و روزگ

ان  د و فرم ان راندن الھا فرم ده ای خود انتخاب شده، س رق آن شکست و ع ر ف وزه ب ه کاسه و ک بھانه ای بود که ھم

  !راندند و فرمان و دريغا که چه بد و بد فرمان راندند

توام با درد و را می بينم، خنده ام می گيرد؛ خنده ای " بورژواترين دموکراسی"امروز پس از گذشت سالھا وقتيکه 

: زيرا آن  گذشته، سالھا در پاسخ به اين پرسش که چه نوع دموکراسی می خواھيم، شنيده بودم. تأسف مرگبار

اين پاسخ پرسشی بود که خود ما با آن غريب و بيگانه بوديم و نه دموکراسی تشکيالتی . بورژواترين دموکراسی

ًال دموکراسی تشکيالتی به حرامزاده  سياسيی می ماند که مورد داشتيم، نه ھم آزادی بيان و نه ھم آزادی فکر و ک

وقتيکه کسی بدون دموکراسی و انتخاب و انتخابات رھبر و فرمانده شده بتواند، حقا . نفرين فرماندھان قرار داشت

  !!که  دموکراسی را بايد نفرين و مسخره کند

ی خود ما دموکراسی، انتخاب و انتخابات نداشتيم، در مورد نوعيت دموکراسی که و از ھمه مضحکتر اينکه وقت

  !!فرماندھان برای توده ھا می خواھند وسوسه داشتيم

  :را می بينم" بورژواترين دموکراسی"و اينک، امشب، در اين شبانه، 

سناتوران مشھور کانگريس ِ حامد کرزی از انتخابات و دموکراسی و حق مردم سخن می گويد و جان کری يکی از 

امريکا، کارل ايکنبری سفير اياالت متحده امريکا، مارک سيدويل سفير بريتانيه و کای ايده نماينده خاص ملل متحد 

با سر شوراندن و تأکيد ھای متواتر او را ھمراھی می کنند و در عين زمان صدای بمب و انفجار و غرش 
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  شايد اين بورژواترين دموکراسی -کشور من ھر لحظه جنايت می زايد ھيلکوپترھای امپراتوری جھانی بر فضای 

  !! زمان باشد

کرزی پس از روزھا جنجال و امر و نھی با چھره کبود و گرفته دور دوم انتخابات را می پذيرد و اوباما و گوردن 

يد اين بورژواترين  شا-براون و سرکوزی از صداقت او تشکر نموده و از پختگی سياسی او سخن و سخن ميزنند 

  !!دموکراسی زمان باشد

شتر از  ه بي ات در کشوری ک ه  پوش ٩٠٠٠٠بورژواترين دموکراسی و بورژواترين انتخاب ، می "دموکرات" چکم

  ....کشند و بمب می ريزند و ميله تفنگ بر قلب کودکان نشانه ميروند

  !اشد؟شايد ھمان بورژواترين دموکراسی که سالھا قبل شنيده بودم، ھمين ب

  

  .  تا يک شبانه ديگر

  

  

 


