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تا از تمام تالش خود ، دیبود هس جمھورى قول دادیف خود بھ عنوان رئیمراسم تحل درشما كرزى  محترم

حقق ا تین رویا یچھ زمان چھ وقت و؟ کدام لبخند. دیبراى مبدل كردن اشك مردم كشور بھ لبخند استفاده كن

جامھ  شماامکان دارد کھ فرموده ان جنگ ساالر وان تفنگدار، ایانادگرین ھمھ بنیا با ایآ؟ دا خواھد کردیپ

  ؟ عمل بپوشد

 
  وریقوم غ نیدر د کھننبدا اندشمن

 ھست ھنوز یپدر تفنگ، مرد پدر گر

  چھ باک کشتھ شوند اگر ھمردان ھم

 . ھست ھنوز پسری گھواره چوبی در

ن یپنھان ا دا ویمعاملھ ھای پ مگر داد و؟ است کھ باالی خون ملت بھ تجارت مشغول اندان سالھیادگرایبن

رانھ ین ھا نبودند کھ در بدل ویمگر ھم؟ خون نکشاند ده مارا بھ خاک ویمردم رنج کش، تشنگان قدرت

 یداریخر اقارب خود اعمار نمودند و خارج برای خود و قصر ھای مجلل در داخل و، ساختن کشور

؟ خوا ندند یقانونی م فرق مردم مظلوم کابل اسالمی و بر کھ راکتباران را ندن ھا نبودیمگر ھم؟ ندکرد

، پاکستانی، جرمن، فرانسھ، کایآمر، دالر کمک سعودی ون ھایلیکھ م ندان نبودیاد گراین بنیمگر ھم

 چھ در زمان بھ اصطالح جھاد و ش چھ دریرا بھ حساب ھای شخصی خو. . .  نیخ نشیش یکشورھا



دست  است جمھوری را چھاریکھ چوکی ر ندنھا نبودیا مگر. ؟ز نمودندیش در خارج واریزمان قدرت خو

   ؟کناری کھ فرار کردند چوکی را با خود بردند بھ ھر کنج و، ندده بودیپا محکم چسپ و

   یدموکراس
موس بھ  -ف شده استیتعر یفرھنگ دموکراس در معنای مردم دموکراسی برگرفتھ از واژه یونانی دِ

اگر چھ . کنند و دولت حکومت می یاین مردم اند کھ بر قانون گزار ، ھای دموکراتیک در حکومت. است

برخی اصول و ، خورد ھای دموکراتیک مختلف جھان بھ چشم می ھای جزئی میان حکومت تفاوت

وکراسی دم. سازند ھا متمایز می ھای دموکراتیک را از سایر اشکال دولت ھای خاص دولت شیوه

کند و در حقیقت نھادینھ  ھا است کھ از آزادی سیاسی در جوامع دفاع می ای از اصول و روش مجموعھ

چھ مستقیم و چھ غیر مستقیم و از ، در حکومت دموکراتیک کلیھ مردم. شدن آزادی در حوزه سیاسی است

بنابراین در یک . دھند از قدرت استفاده و وظایف مدنی خود را انجام می، طریق نمایندگان منتخب خود

بلکھ موظف بھ مشارکت در سیستم سیاسی ای ، مردم نھ تنھا حق و حقوق دارند، حکومت دموکراتیک

حکومت  اول: این نوع حکومت بر دو پایھ استوار است. کند ھایشان دفاع می ھستند کھ از حقوق و آزادی

مدافع ، ضمن احترام بھ خواست اکثریت، ھا تمام دموکراسی. ھا اکثریت و دوم حفظ حقوق فردی و اقلیت

ھا را قانون مند  دموکراسی دولت. ھای اقلیت ھستند سرسخت حقوق اولیھ افراد و ھمچنین حقوق گروه

سازد و متضمن این است کھ تمامی مردم از حمایت برابر قانون برخوردار باشند و دستگاه حقوقی از  می

ھمکاری و مدارا پایبند ، ھایی ھمچون تحمل مخالف جوامع دموکراتیک بھ ارزش. حقوقشان دفاع کند

مدارا الزم است و ھمچنین اینکھ شاید وفاق ، اند کھ برای دستیابی بھ وفاق ھا دریافتھ دموکراسی. ھستند

عدم تحمل خود یک نوع خشونت است و یک مانع برای بھ ، بھ قول گاندی. ھمیشھ قابل حصول نباشد

آنھا متفاوت . ھمھ حکومتھای دموکراتیک یک شکل نیستند“ راستینوجود آمدن یک روحیھ دموکراتیک 

. کند و فرھنگی خاص ملت خود را منعکس می، اجتماعی، از یکدیگراند و ھر یک از آنھا حیات سیاسی

ھای  نھ بر پایھ شیوه، اساسی استواراند یھا ھمگی بر پایھ یک تعداد اصول ھا در حقیقت دموکراسی

  . یکسان

  : ارد دیدی بودن و نبودن یک حکومت ازسیزده اصل برا

   شواھدی کھ نمایشگر ماندگاری و جوانی نظام سیاسی ھستند

  ھمبستگی و از خود گذشتگی ملی بین توده ھا

  ھمراھی اھل فرھنگ و اندیشھ با دستگاه اداره کشور



  بالندگی و پیدایش اھل خرد

  گردش نخبگان در اداره کشور بدون چالش گسترده داخلی

  دن رخدادھای درونی کشور برای مردممھم بو

  رشد سرودھای حماسی و ملی

  امید بھ آینده نزد مردم

  مردم اداره کنندگان کشور را پیشرو و پاک ببینند

  بھا دادن بھ ھم دیگر برای اداره کشور بر اساس تواناییھا

  دلگرمی ھمگانی نسبت بھ گذشتن از چالش ھای پیش روی کشور

  ینی و انزواپرھیز جوانان از گوشھ نش

  ھمراھی مردم با نخبگان دستگاه فرمانروایی

  : شواھدی کھ نمایشگر فروپاشی و پیری نظام سیاسی ھستند

  رشد ھزل و جک بین مردم

  رشد بی تفاوتی بین ھنرمندان و اھل فرھنگ نسبت بھ دستگاه اداره کشور

  منزوی شدن خود خواستھ اھل خرد

  شورسردی ھمگانی نسبت بھ رخدادھای سیاسی ک

  مھم شدن تحوالت برون مرزی برای مردم

  پناه بردن بھ غزلیات و شعر ھای بی بنیاد و سکر آور

  عدم امید بھ آینده نزد مردم

  )آنھایی کھ زمانی توانایی بسیج ھمگانی را داشتھ اند(شمندان یلکھ دار شدن بزرگان و اند

  . . . رشد طایفھ گری در درون سیستمھای اداری و خصوصی کشور

  اه شک آلود و تیره مردم بھ رخدادھای کشورنگ

  . سیر قھقرایی و دشمنی بین نخبگان مورد تایید ساختار سیاسی و مردم



  یمال کراس و يجنگ ساالر

  
و   از ثبات  ینشان  چیھ دارند اما ھنوز حضور  افغانستان در  نیمتحد و ناتو  كھ  ک دھھ استیک بھ ینزد

 ید بدون درنگ بھ جمع آوریبا،  "طالبان"  از سقوط  را پسیز، میندار  در كشور سراغ  تیو امن  صلح

  دامن،  زنان  حقوق، بشر  حقوق  در نقض نتفنگدارا  نشد بلکھ دست ید نھ تنھا اقدامیگردیم ماسلحھ ا قدا

  . زگذاشتھ شدبا  چور و چپاول،  یو مذھب  یقوم  اختالفات  زدن

لسانی و تخم نفاق ، سمتی، مذھبی، تضاد ھای ملیتیخونین نمودن ی، عنی یومال کراس یجنگ ساالر

؛ مھاجرت بیش از یک میلیون نفر دیگر و بیجا کردن ده ھا ھزار کشوربرادرباھم کاشتن بین ملیت ھای 

امالک و دارایی ھای اقلیت ھایی کھ در ساحھ نفوذ قومندانان حاکم ، فامیل در داخل کشور؛ غصب زمین

پاتک اندازی راه ھای عمومی ، ایی ھای مردم و دستبردبھ ناموس مردمقرار داشتند؛ وچپاول تمام دار

عشر و غیره؛ از بین بردن ھشتاد در صد مراکز صحی و تعلیماتی و کتاب ، زور پولی، واخذ جریمھ

یتیم و گدا؛ زرع و قاچاق بیش از نیمی از مواد ، سوزی ھای بی نظیر تاریخ؛ پیدایش صد ھا ھزار بیوه

تبدیل . . . و "طالبان"نمودن زمینھ بھ قدرت رسیدن سیاه ترین نیروی تاریخ یعنی  مخدر جھان؛ مساعد

دوران جنگ ساالری بھ پایان : پنج سال پیش حامد كرزی گفتھ بود. جنگ ساالران بھ كارمندان دولت

  . رسیده است

د و بھ ھای آمریكا جنگ ساالران را بھ چشم پوشی از ارتش و قلمرو متقاع پس از جنگ دولت با كمك 

  . آنھا پست وزارت یا ولیت را پیشنھاد كردند تا بھ دولت خدمت كنند

ش جنگ را تاسطح کوچھ ھاى یخو یزمامدار یسالھا یط ان وجنگ ساالرانیادگرایبن، ھمچنان مالھان

ش از ین فاجعھ بیو در ا، گر نقاط شھر گسترش دادندینھ و چنداول ومنطقھ افشارو دیدرجمال م، کابل

مان  لھ توپ و تانک و بمباردیکابل بوس را در) ده ھزارهیبت دیت مصیمل از( انسان بى گناهچھار ھزار 



کى از یت جنگى ین جنایا. دیمسما گرد) فاجعھ افشار( آنان بھ ین شھکاریبى امان قتل عام کردند کھ ا

 یو شیعھ کشتار مردم ھزا ره . رى است کھ مردم کابل آنرا فراموش نخواھند کردیشواھد انکار ناپذ

ک خورشیدی لکھ ننگی است کھ تا ھمیشھ بر دامان یزده ھفتادویست ودو دلو سیمنطقھ ا فشار در ب

 درنیمھ شب این روز کھ با سالروز انقالب در ایران ھم. ماند تفنگداران بھ اصطالح فاتحھ کابل باقی می

حرکت ، افیاتحاد س ،تیجمع، نظار یشورا: ینیروھای دولت کھ عبارت بودند ازقوتھا، زمان بود

منطقھ بھ تصرف نیروھای ، ورش برده ودر این حملھیبھ افشار یو حزب وحدت شاخھ اکبر یاسالم

ی، دست بھ ویران، افزون بر کشتار مردم، ست وچھار ساعتیمتعرض بھ مدت ب یروھاین. یادشده درآمد

ھمین رویداد بارھا . بودند ھا و تجاوز بھ زنان و ربودن کودکان و جوانان سرگرم آتش زدن خانھ، غارت

  . وغرب کابل تکرار شد یکوتھ سنگ، دھمزنگ، ھای نیروھای فاتحھ درچندا ول در ھجوم

  
 صحبت از، دست باز دارد ییگرا ادین و بنیروئیھ یایماف دالر مسلط است و و زور کھ تفنگ و ییجا در

 ییرسوا، ملت زدنخاک بھ چشم ، دروغ شاخدار، ب بزرگیفر مگر قانون و یدموکرا س و یوجود آزاد

  ؟؟؟  ستین شیب یگ مسخره ان ویپا یب

حضرت ، ل احمد متوکلیمال وکی، رمعنویمال بصی، ن ربانیمال برھان الد، افیرب رسول س عبدمال 

مال ی، مال بسم هللا محمد، میمال مارشال فھی، خ آصف محسنیشی، النیداحمد گیرسیپی، صبغت هللا مجدد

ی، نواریش یمولو، ن محمدید یمولو، محمد نور فھ عطایخل، حمد متوکلل ایوک یمولو، فیعبدالسالم ضع

ی، رمحمد روحانیپ یمولوی، ارسال رحمان، لیمحمد اسماعریامی، اریمان یسل یحاج، لیتره خ یمولو

ن یام الدیق یمولو، محمدشاه عادل یمولوی، مال قانون، مال تاج محمد مجاھد، م کوچىیمحمد نع یحاج

حجت ، ن وقادیمحمد ام یقاض، م مجاھدیعبدالحک یمولو، قی ارنوال محمود دق، هللاع یشف یمولو، کشاف

نان یا. . . سالک زاده یمولو، نیقلم الد یمولوی، د منصورنادریرسیپی، ن محمد اکبریلمسلماالسالم و

د یانن چھره ھا بتویا امکان دارد کھ باتعداد ایا؟ .شما چھ نقش دارند ییومردمگرا یدرنظام مردم ساالر

  ؟؟؟  دیسوق بدھ یدموکراس یافغانستان رایسو



د بھ طور موثری توان می، نان نقش داردیا یوچپاولگر ییکھ خود درقدرت نما یس جمھوریا دولت وریآ

شوھی اوگاوا . قدرت اندكی دارند یچون پولیس واردو مل؟، دمقابلھ كن یومحل یمرکز یھ قدرتھااین ھم با

اردو ھنوز ضعیف است و اوضاع پولیس : گفت زمان ملل در افغانستان میجاپانی دربرنامھ خلع سالح سا

كنند تا سالح را بر زمین  مردم احساس راحتی نمی، تا موقعی كھ دولت امنیت را بازنگرداند. تر از آن بد

تا اكنون حدودآ شصت  یالدیسازمان ملل از سال دوھزاروسھ م. این وضع ناامیدكننده است . بگذارند

پانزده ھزار قبضھ سالح سنگین را جمع آوری كرده  یھزارھزار قبضھ سالح سبك و نیمھ سنگین و حدود

شبھ نظامیان کھ ظاھرآ خلع سالح شده بخش اعظم تسلیحات خود را : گوید احمد جان نوزادی می. است

ن یاایا. انھ درنزدانان وجودداردیزمخفف ھنویل وخفیونھا قبضھ سالح ثقیلیوم. كنند مخفیانھ نگھداری می

  ؟؟؟  ستین نیمشکل افر یت ملیسلحھ بھ حاکم

نیروھای . ھای سازمان ملل ھنوز بین پنج تا ده میلیون قبضھ اسلحھ درکشور وجود دارد طبق برآورد

لع ھای اخیر سازمان ملل برای خ تالش. كنند آمریكایی و ناتو ھرروز انبارھای بزرگ مھماتی را پیدا می

تنھا تعداد . بھ طرزی غم انگیز شكست خورده است -از جملھ ھرات -سالح جنگ ساالران در پنج والیت 

وقتی یكی از مقامات . كنند جمع آوری شده و مقامات محلی و پولیس ھمكاری نمی اندكی سالح قدیمی

وانیم كمك كنیم؛ ت ما نمی: این پاسخ را دریافت كرد از دفتر كرزی، سازمان ملل از دولت كمك خواست

اما میراث دو دھھ جنگ ، گوید كھ بھ دولت متعھد است خلیلی مانند اسماعیل خان می. خودتان انجام دھید

خلیلی بر خالف . در جنوب و شرق كشور او و دیگران را فلج كرده است "طالبان"داخلی و حضور 

  . كند ا انكار نمیاسماعیل خان وجود فساد و رشوه گیری در دولت تحت تسلط جنگ ساالران ر

شماری . روند جنگ ساالران ھنوز جزو قدرتمندترین نیروھای كشور بھ شمار می، با وجود اعالم شما یبل

پردازند  بھ قاچاق تریاك می، كنند مھمات جمع آوری می، ھای کشور سنگر گرفتھ اند ازآنھا درشھروشھرك

توانند بھ راحتی افراد  كابل حضور دارند می آنھایی ھم كھ حاال در. زنند و بھ نیروھای پولیس ضربھ می

 . نظامی خود را ازنو بھ خدمت فراخوانند

ای را با ھدف خالصی كشور از شر جنگ  چندی پیش برنامھ توسعھ سازمان ملل متحد كھ پروژه 

ھای  ست كم پنجصدعضو دولت كرزی مستقیما با گروه اعالم كرد كھ د، برد ساالران غیرقانونی پیش می

این آمار بھ حساب نیامده  والیان و نمایندگان مجلس در، البتھ اعضای كابینھ. غیرقانونی ارتباط دارند ینظام

آریان كوئنتیر . این اعضای پرنفوذ دولت را ھدف انتقاد خود قرار دھد تواند برنامھ سازمان ملل نمی. اند

چنین . كنیم ھا را متھم نمی گنده ما اصال كلھ: مشاور استراتژیك برنامھ توسعھ سازمان ملل معتقد است

  . شود كاری در حال حاضر خودكشی سیاسی محسوب می



ھا دھات كھ قدرت دولت مركزی وجود ندارد جنگ ساالران و  یعالقدار، ھا یولسوال، اتیدر وال

 "طالبان"ھا ھم بھ ھمكاری با  شماری از مقامات والیت. كنند امنیتی ظاھری را برقرار می، رھبران قبایل

آمریكا را در بازار شھر بگرام  یخبرنگار روزنامھ تایمز كھ یك كارت حافظھ كامپیوتر اردو. تھمندم

در شش والیت وجود داشتھ   زده مقام رسمییھای آن نام س فاش كرد در یكی از فایل، خریداری كرده بود

یھ والیت و مشاوران قوماندان امن،، معاون والیت، در میان آنھا والی. كھ ھنوز برسروظیفھ خود ھستند

 "طالبان"استخدام اعضای ، "طالبان"آنان جنگجوگیری برای  در میان موارد اتھامی. امنیتی وجود داشتند

  . اقدام بھ تروروقاچاق تریاك وجود داشت، تالشی غیرقانونی یپوستھ ھا، آدم ربایی، در دولت

وبخصوص زنان و دختران وبی ت وآزارمردم یز باعث اذین درگذشتھ نھ چندان دورنین ناقضیت ایاکثر

نھ بھره برداری را یت خالء قدرت در بسا نقاط کشور زمیموجود. منطقھ وجھان شده بودند، ثباتی کشور

  . شاھای قومی و جنگساالران محلی فراھم آوردیمل، "طالبان"ان یبرای شورش

پولیس و شعبات ، اخاذی و آدم ربایی توسط نیروھای نظامی، تعرض خشونت آمیز جنایی ـ دزدی مسلحانھ

تخلفات ، و نقض جدی حقوق انسانی زنان و دخترا ن، استخبارات ـ تعرض بر مطبوعات و فعاالن سیاسی

  . کندیداد میعلیھ اھالی فضای رعب و ترس در اکثر مناطق افغانستان ب

مانند  "اھداف آسان"ن گروھا بشکل روزافزونی دست بھ خرابکاری و ترور افراد عام زده و با حملھ بر یا

گروھھای فوق می . جاد نمودندیان مردم عوام ایوحشت را در م، ن و چھره ھا مذھبییمکاتب و معلم

تجارت . ن محل نشان دھندیت از ساکنیت و حماین امنین اعمال ناتوانی دولت را در تامیخواستند با ا

شونتھا در افغانستان بود ل کننده نا امنی ھا و خین سال قسما عامل و قسما تمویپررونق مواد مخدر در ا

صد یف ٩٢ن تجارت نصف درآمد کشور و یا. رکوردی قائم کرد ٢٠٠۵نسبت بھ سال صد یف ۶٠ کھ با رشد

  . ل می دھدین جھان را تشکیھروئ

با آنکھ ، ار مبدل شدیشمال کشور بھ جنگ تمام ع ن سال ھا نا آرامی در جنوب و جنوبشرق ویا در

صلھ ھای سازمان ملل متحد بھ عھده یت در افغانستان را مطابق بھ فینن امیفھ تامیروھای ناتو کھ وظین

افغانھا روزمره مورد ، گر کشوریدر نقاط د. ت خود را بھ سراسر افغانستان گسترش دادیدارد ساحھ فعال

  . شاھای محلی کھ ظاھرا با دولت افغانستان ھمنواند قرار داشتیظلم و ستم جنگ ساالران و مل

زنان . اسی رنج می برندیاقتصادی و س، ن اجتماعیییت پایدآ از موقعید زنان شدیاندیم! یمحترم کرز

مرگ مادران در موقع ، سال ۴۶حد وسط عمر : ارات جھانی قرار دارندین سطح معین ترییکشورمادر پا

زنان و . سال بھ باال می باشد ١۵ان زنانی از یدر م%  ۶. ١٢از ھر صدھزار و باسوادی  ١۶٠٠مان یزا

ک یودات روبرو اند؛ طورمثال زنان بدون یتران بخاطر کارکردن با مشکالت و در گشت و گذار با قدخ



شمار دختران شامل مکتب  "طالبان"با آنکھ بعد از سقوط . ا برقع نمی تواند مسافرت کنندیمرد ھمراه و 

آموزش دخترانی کھ سن و سال متناسب با مکتب دارند بھ %  ٣۵تنھا فقط ، افتیش یعا افزایسر

  . ب رسانده استیدآ آسیمدارس دخترانھ را شد، خشونت ھای کھ متوجھ مکاتب است. مصروفند

ن ید مواجھھ اند کھ اکثرا ایاسی فعال اند با خشونت و تھدیآنعده زنانی کھ در امورات اجتماعی و س

ن یو چند فعال حقوق زن، معلم برجستھ، ھ عمھ جانیصوف. ق شبنامھ ھا پخش می شوندیدات از طریتھد

ت یکی از اعضای پارلمان از وال، یایماللی جو. گرکشتھ شدیات دیوال یزن خدمتگار درکندھار وباق

مورد حملھ ، بعد از انتقاد از اعضای پارلمان کھ در نقض حقوق بشر درگذشتھ و امروز دست دارند، فراه

ادارات  یول، ق درآمدیتعل اش درپارلمان بحالت یوسرانجام کرس. کی در داخل پارلمان قرار گرفتیزیف

ده عام است و کمتر مجرای قانونی یک پدیھ زنان یخشونت عل. اوردیودولت خم بھ ابرون ییقضای، حقوق

سال داشتھ اند کھ سن قانونی ازدواج  ١۶ش از نصف دختران کمتر از یب. دگی بھ آن وجود داردیبرای رس

  . دیبحساب می آ

  و صلح  از ثبات  ینشان  چیحضوردارند اما ھنوز ھ درکشور  نیمتحد كا و یامر  كھ  ک دھھ استیک بھ ینزد

اسلحھ ا قدا م  ید بدون درنگ بھ جمع آوریبا،  "طالبان"  از سقوط  را پسیز، میندار  دركشور سراغ  تیوامن

  فاتاختال  زدن  دامن،  زنان  حقوق، بشر  حقوق  در نقض تفنگدارا ن  نشد بلکھ دست ید نھ تنھا اقدامیگردیم

  ا آشكار گشتھیدن  بر اكثر مردم  ما بلكھ  نھ تنھا بر مردم  حال. با زگذاشتھ شد  چور و چپاول،  یو مذھب  یقوم

  یكی  عنوان  بھ  افغانستان  ھنوز ھم،  یكرز  یبلند باال  یوادعاھا  سافیآ  یروھایحضور ن  با وصف  كھ  است

د و یتھد ، شمار تجاوزیب  حوادث،  زنان  ھیعل  خشونت  وادامھ است  مانده  یبشر باق  حقوق  عیاز مراكز فجا

ھا تا  لید فامیتھد،  زنان  یو خو د سوز  یخود كش  سابقھ یب  شیافزا،  افراد مسلح  توسط  یاجبار  ازدواج

،  ز خانھا  رونیدر كار ب  زنان  یناامن  احساس،  دخترانھ  مكاتب  سوزاند ن، نفرستند  مكتب  خود را بھ  دختران

جز   یا چاره  كھ  ییھا وهیو ب  زنان  شیافزا،  ونیزیو و تلویدر راد  زن  آواز خوانان  ظاھر شدن  تیممنوع

  . . . فحشا ندارندو  بھ  آوردن  یو رو  ییگدا

. در كل كشور ھستند یمسلح وجود دارد كھ عامل نا امن یل سالح نزد گروپ ھایھم اكنون دھھا ھزارم

. افتند یت چگونھ اتفاق میقتل و جنای، ریدرگیی، نھمھ زورگویپس ا، شده باشد یاوراگر سالح جمع 

وحدت ی، وحدت اكبر، افیاتحاد س، نظار یشورای، ت ربانیجمع، نیحزب گلبد یم ھاین حاال تنظیھم

ل یك دھھا میھر  یمیھ تنظیان و قوماندانان امنیوال، كامالً مسلح بوده. . . و یاسالم یحركت ھای، لیخل

ز یم ھا در دولت نین تنظیاز فرماندھان و مسووالن ا یسرگروپ ھا و بعض. ار دارندیسالح در اخت

  . خود را حفظ كرده اند یسالحكوت ھا یشركت داشتھ ول



  گویم  خدایا کفر نمی
  ، گویم  خدایا کفر نمی

  ، پریشانم

  ! ؟ تو از جانم  خواھی  چھ می

  . کردی آنکھ خود خواھم اسیر زندگی  مرا بی 

  !خداوندا

  ز عرش خود بھ زیر آیی  اگر روزی 

  لباس فقر پوشی 

  تکھ نانی  غرورت را برای 

    نامردان بیاندازی  بھ زیر پای

  و شب آھستھ و خستھ 

  دست و زبان بستھ   تھی

  خانھ باز آیی  بھ سوی 

  گویی   زمین و آسمان را کفر می

  ! ؟گویی  نمی

  ! خداوندا

  ن اگر در روز گرما خیز تابستا

  دیوار بگشایی  ی   تنت بر سایھ

  قیر اندود بگذاری   مسی  ی  لبت بر کاسھ

  تر   و قدری آن طرف

    مرمرین بینی ھای   عمارت

  سو در روان باشد   سو و آن  این  ای  سکھ  اعصابت برای و

  گویی   زمین و آسمان را کفر می

  ! ؟گویی نمی

  ! خداوندا

    بشر گردی  اگر روزی



    گردی زحال بندگانت با خبر

  . از این بدعت، از این بودن، از قصھ خلقت  شوی  پشیمان می

  . خداوندا تو مسئولی

  کھ انسان بودن و ماندن   دانی  خداوندا تو می

  ، در این دنیا چھ دشوار است

  . )کارو(…کشد آنکس کھ انسان است و از احساس سرشار است  می چھ رنجی 
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