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اسحق نگارگر

فرزندان آسمان برزمین!
ت
حکوم ِ
ِ
روزگار تلخ و تاری بود.اکثریت مردم از نعمت سواد وتجربهٔ کافی بهره مند نبودند.تنها پادشاهان که
روزگاری بود،
ِ
در آن روزگار خودرا خدا یا فرزند خدا بر زمین می پنداشتند نسل اندرنسل بر مردم حکومت میکردند  .امپراتوران
چین وجاپان خویشتن را فرزندان آسمان میخواندند وخویشتن را راعی یعنی چوپان ومردم را رعیت یعنی رمه می
دانستند ومردم نیزقرن ها به رمه بودن خود خو گرفته بودند وخواب حکومت وپادشاهی را هم نمی دیدند .در دنیای
ت جهان را بدل کرد،
فن وصنعت گوتنبرگی چشم برزندگنی گشود وماشین چاپ را اختراع کرد .این ماشین سرنوش ِ
ت فرزندان آسمان اعتبار خود را
سواد وآگاهی عام شد .رعیت ها نیز
احساس شخصیت کردند ورفته رفته حکوم ِ
ِ
ازدست داد ومردم ادعای حق کردند تا بدانجا که در جوامع خو گرفته با سلطنت نیز اختیارات بی قید و شرطِ سالطین
محدود شد وسلطنت های مطلقه به سلطنت های مشروطه بدل شد ومعیار پذیرش دولتها نیز تغییر کرد .حتی درمیان
مسلمانان نیز که پادشاهان را سای ٔه خدا برزمین می پنداشتند پادشاهان یا این سایه های خدا بر زمین را از خود راندند
وبه نظام های انتخابی وجمهوری رسیدند وحکومت از مردم شد وهنگامهٔ دموکراسی و حکومت مردم بر مردم جهان
را پُر کرد.
دموکراسی در واقع یک فرهنگ است واین فرهنگ ایجاب سواد وآگاهی را میکند.اگر دموکراسی را درجامعه ای
ت مردم بیسواد استند کاپی میکنند این کاپی بدبختانه فاقد خاصیت های اصل میباشد .در این گونه جوامع که
که اکثری ِ
مردم خودرا بیسواد وکور می پندارند ومتکی بر رهبران استند قهرمان سازی ورهبر پرستی سکهٔ رایج بازار میشود.
کوران به عصا نیاز دارند ورهبران عصای نا بینایان استند در این کشور ها که مردم ارزش انتخاب را نمیدانند تقلب
در انتخابات بسیار طبیعی است وحتی انتخابات بایومتریک هم نمیتواند جلو تقلب را بگیرد ولی معنایش این نمیشود
خیر آن بگذرند.
که اگر انتخابات صد در صد شفاف وروشن نیست مردم از
ِ
حکومت وقتی از مردم است که مردم آنرا برکزیده باشند ویا کم ازکم دستاویز انتخابات را به دست داشته باشد حاال
ت
اگر دسته ای می آیند واستدالل میکنند که چون در انتخابات تقلب صورت گرفته است بنابراین ما میرویم وحکوم ِ
موازی میسازیم مردم افغانستان وجهان از اینان می پرسند شما کیستید وصالحیت تان رااز کجا کسب کرده اید وانگهی
اگر فرض کنیم که در انتخابات تقلب صورت گرفته است ودسته ای که تقلب کرده نمیتواند حکومت تشکیل بدهد مردم
باز می پرسند " فرض کردیم که چنین باشد ولی شما چه دستاویز دارید که میخواهید حکومت تشکیل بدهید؟ شما که
حتی همان دستاویز انتخابات تقلبی را هم به دست ندارید؟ حکومت در خالی کامل نمیتواند به وجود بیاید آیا جهان که
کمسیون آن قدردانی کرده اند حاضر استند که دریک سرزمین دویا چند حکومت را به
درآغاز کار انتخابات از
ِ
ِ
رسمیت بشناسند وسفرای شان را درکشور های خود بپذیرند این حکومت موازی را که از هیچ جا کسب صالحیت
فرزندان آسمان بر زمین به رسمیت بشناسند.حاال این موضوع به جای خود باقی
ت
نکرده است باید به عنوان حکوم ِ
ِ
است که آیا آن کاندید های دیگر حاضر استند که بدون امتیاز طلبی برای خود جناب داکتر عبدهللا را به عنوان رهبر
بالمنازع بپذیرند .کم ازکم جناب تورسن که حاضر نیست .مشورهٔ من این است که جناب داکتر عبدهللا دچار وسوسهٔ
قدرت نشود وچندان به یاران قدرت طلب که امروز با او استند ولی اگر روز بد بیاید یکه پر یکه پر ازدورش پراکنده
خواهند شد اعتماد نکند بنابراین بهتر است کشور را به سوی یک بحران دیگر نَبَ َرد وخود را نیز بازیچهٔ همسایگان
مغرض وافغانستان را دشمن شاد نسازد وبه جای حکومت موازی در راه تشکی ِل یک حزب مخالف نیرومند کار کند
ت بید حکومت موازی برایش ثمری ندارد و به یاد داشته باشد
ت پُر وارد کارزار انتخاباتی شود که این درخ ِ
و با دس ِ
هرکه در جوانی پن ِد پیران را بشنود در پیری از پند جوانان بی نیاز خواهد شد.
نگارگر  ۱۹فبروری ۲۰۲۰فاعتبروا یا اولی االبصار.
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