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 دکتور اکـــــرم عثمان
 

 

تا دم حاضر مردم فرودست در وطن ما تقريباً هيچ وقت خودش بر خودش حکومت نکرده و .  استخی مايت درد مزمن تاريبحران مشروع 
اسی شان اعمال زور ين نظام سي مردم در کار تعل عدم حضوريت کامل نداشتند و دليحکومتهايی که زمام امور مردم را بدست گرفته اند مشروع

 .ت بوده استيس حاکميهء تاسيا غلبهء نظامی به عنوان پاي
ن اقتدار که جبر يلهء تأميف نامتجانس بوده و هر قومی در زمان اقتدارش از تنها وسي اقوام و طوابی ازيشه ملغمه و ترکيجامعهء ما هم

 .رده و بندهء خود کرده استگران را بيبوده بهره برده و د! نامشروع
ده است که برای چنان استبدادی يه اقتدارش برآمده و کوشينکه قدرت را قبضه کرده در پی توجي قومی همک هر واحديدر گذشته های دور و نزد

 .نی دست و پا کند که در واقع استفادهء ابزاری از حقوق الهوتی و ناسوتی بوده استيتی زميت آسمانی و قانونيمشروع
ضِِ، حق کشی و ستم يبرای شماری از پژوهشگران ما تبع.  و بستر های فکری و اجتماعی برخاسته اندن جد و جهديه جرگه ها هم از هميلو

ی سر به هزاران سال  يايا آسياستبداد شرقی . ستيخير تاريه های غينطرف شروع می شود که در واقع نظرياجتماعی از دوصد سال و اندی به ا
 !ماند زه کردن مرکب از دمش میيداد دراز دامنی به دو صد سال، به قين بيوکاستن چنزند و فريم

مقارهء هند هرگز حکومت مردم ساالر و مبتنی بر ارادهء آزاد مردم آن جوامع يانهء عربی و ني اضافهء خاورمدر پشتهء پهناور منطقهء ما به
ک نداشتند و همه سر و يت دموکراتياخته شده بودند ازهر رنگ و قماشی مشروعگران سيا ديی که بدست ما يامپراتوری ها. ل نشده استيتشک
م اما ستمهای يگران را با تساهل و رواداری و چشم پوشی و پرده پوشی فورًا  برائت داده ايما عادتاً  ستمهای خود بر د. ک کرباس بودنديتهء 
شه نامشروع بوده ياستبداد هم. ه به مسأله استيکسويز و يز هم برخوردی تعصب آمم که بايده ايلغار ناميت و ايگران بر خود را، تجاوز و جنايد

 !ا جابلقايگانه و چه در جابلسا يا بيچه توسط خودی 
م و به اصطالح فرنگی يرطتی سراغ بگين وضعيه جرگه های ما قبل را در درون چني حاضر و لوه جرگهءيت لويپس چه بهتر که ماه

ک ينکه در داخل اتنيکی ايز بوده، يل و اقوام همتبار بوده است و هدف از آنها دو چيه جرگه ها تجلی ارادهء قبايشته لودر گذ. ميفورمولبندی کن
تی دست و يت و حقانينکه برای حکومت برآمده از آن اجالس سنتی، مشروعيگر اين شود و ديندگی هر بخش آن اتحاد تأميحاکم نخست اصل نما

 .پا گردد
فاتی بوده است و حقی جز گردن نهادن ين و تشريه جرگه ها نماديرهء قدرت حاکم در آن لوي خارج از داارکت گروههای قومیهی است که مشيبد
 .نداشتند! ک گفتنيو لب

روهای يو تعادل نسبی ن! افتهء کشور يت نيهء رسم ينکه به برکت تجز ياول ا.  خاصی بر خوردار استژگی هایياما لویه جرگهء حاضر از و 
 .نديفای حق نمايند و استيننده در آن، همه می توانند که بدون ترس از مأخذهء سرکار حرف شانرا بگوشرکت ک

ن يون جامعه از مجرای هميزاسيء دموکراتيهرعملياسی ما ناگزيم سيک در فرهنگ قدي عنعنه و نهادهای دموکراتنکه به سبب نبود سنن ويگر ايد
 .ميابيق بيک تر توفيس موسسات امروزی تر و دموکراتين مدخل به تأسيدوار بود که رفته رفته از هميامتوان يگذرد و ميله ای مينهاد عنعنی و قب

شوای مسلح شان، ير و پيا عوام الناس از مال و ملک و پي ساالرها و متابعت کامل تودهء متعارف ت تمرکز قدرت در دست جنگيدر وضع
 .دهديرود و خبر از فردای بهتر مي شمار مک دست آورد بهيا جرگه ای، ين جمع آمد يل چنيتشک

استهای کالن جهانی شکل گرفته و طراحان پشت پرده چه سازمان ملل متحد و چه کشور های ي منظومهء سه جرگهء اضطراری درينکه لوايسوم 
ت خاموش ينده های اکثريت نماقيدهند که گرگهای حاضر در آن اجالس، گوسفند های بی آزار شرکت کننده را که در حقيبزرگ صنعتی اجازه نم

 .هستند بدرند و پاره پاره کنند
الوگ آزاد شرکت يک بحث و ديکی و فکری در ي واحد های قومی، مذهبی، زبانی و جنسی ما بدون اکراه فزن بار تمامينکه برای نخستيچهارم ا

ان و لحن و لهجهء حاکم سخت التهاب آلود و بعضاً  يبند، هرچند طرز يگويمی کنند و  بجای دهان فلزی تفنگ، با دهان گوشتی با هم سخن م
 .خصمانه می باشد

زند تا ينی را سوهان ميکند و شاخهای بزک چيآهنگر دندانهای گرگ را کند م! نیين گرگ و بزک چيد که در دعوای بينه بر می آيجم از قرپن
 .دان بدر کنديچند صباح بعد گرگ را از م

م يم و چه نشناسين جامعه را بشناسيم، چه ايت از قانونمندی ها و سوخت و ساخت جامعهء خود هستير از تبعيناگز ن؟ و اما چرا مايو اما چرا چن
 .ميه را باور کنيت قضيم و تاریخياده شويدارد که از خر جهل پين ساختاری ما را وا ميجبر حاکم بر چن

 رده تا نظر خبرگان ما چه باشد؟ن برآورد کيش چني از نوشته هاکیيت را در ين تاریخيچمدان اين هيا
نه های فکری و مادی چنان نظامی، نه آنرا درست يش زميم اما به خاطر فقدان پي حاضر بدنبال دموکراسی بوده استم تا دميما از دههء دوم قرن ب

 .ميیقش کرده ايد تطيم و نه آن طور که بايافته ايدر
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عی نامساعد، گونگونی اقوام و مذاهب و يعوامل طب. اد سنتی هر چه دلش خواسته کرده استو استبد!  رفتهشه سربااليدر منطقهء ما آب زور هم
ن ير حرکت و تکامل ايده شدن هر آزگاهی سين ها، موجب کندی و برين ها و شهرنشين ها بر روستانشيه نشيفرهنگها، و تهاجم ادواری باد

د هم يرگاه و شاين سبب تا دياز ا. ند و به بلوغ فرهنگی و ساختاری برسندي برآجوامع شده و اجازه نداده که طبقات اجتماعی از حالت غضروفی
هء چنان ينداری بوده و طبقات کارگر و سوداگر درحاشينداری و  ماقبل زميستم مسلط اقتصادی در وطن ما، عمدتاً  نظام کند پوی زميتا اکنون س
 .فهء زندگی شانرا بازتاب داده اندمه تمام مانده و به ندرت فرهنگ و فلسيم خام و نينظامی، ن
 بيعیرطيا خارجی در فالت و پشتهء پهناور ما، کشورهای بی قواره، با مرزهای غي زورآور داخلی کيگرمتناسب با ضرب و زور ياز طرف د

ر به دشمنی با يان ناگزاسی شيست و سوابق ثقافی مردم آن نواحی ساخته شده اند که به اقتضای بافت اجتماعی وساخت سيو نامنطبق به محل ز
 .گر بوده انديکدي

ن کشورها کماکان يعت، اتباع اياست وشريان سيی کامل متولي منازع نظامهای سنتی و فقاهتی و بعضاً  همسوگر به خاطر سلطهء بالياز جانب د
 .فراهم نشده است!  ملت-جاد دولتيط ايمه برده باقی مانده و شرايت و نيدر سطح رع

رو يد، حقوق شانرا می شناختند و نه قدرت های بر سراقتدار آنها را موجوداتی فراترازصغي آنچنان که بان جوامع، نهيدر ات مردم يپس اکثر
ردست شان همان کاری را يا ملل و اقوام زيت ين وامرای خود ما در حق رعيبنابرآن ازخلفای عرب تاعثمانی تا سالط. دنديديرمهء گوسفند م

 .کنديلق العنان در حق گله اش مکردند که هر راعی مطيم
ه و يت شانرا ازفتوای فقيکه مشروع!  نظام منتخب مردم داشته است و جمهوری های اسالمی و اسالمی نماپس چنان حکومتی تقابل سرشتی با

 .نديت خواه را با دموکراسی حل نمايستم تماميک سيا تناقض  يگرفتند نمی توانستند پارادوکسيرهبران مذهبی م
م توجه ما به راه و روش غربی ها جلب شده و  بی يده ايسر ديدن به جامعهء مردساالر نا مي داخلی را برای رسگر ما وقتی که امکاناتيظر داز ن

 که مين را افشانديک برهوت شوره زار، بذراعتقادات نويم و در يوارد کرده ا» !ولوژیياید«شه ای و عملی کار، يتوجه به دشواری های اند
د قانونمندی های يادامه دارد وما چنانکه با» قلعه بند«ا به اصطالح خود ما، ين جا بن بست و ياز هم. جز تلخکامی و سرخوردگی نداشتحاصلی 

 .ميافته اي ند را دريورود به جهان جد
ک از گروه های يبرد و هريی نمياسی راه به جايد سيک کردن عقايولوژيديز ثابت کرده است که اير ني اخست ودو سالين بيزهای ايافت و خ

 .نديستند که به دلخواه شان، دولتی تک زبانی، تک تباری و تک مذهبی برپا نمايی قادر نيقومی به تنها
ت های يکوشند با استفاده از ظرفير از توجه به حال ما هستند و ميا ناگزيکا، قدرتمندهای دنير در امري اخستیيدادهای ترورياکنون به دنبال رو

ست که به يد ازاحتمال نيست اما بعيارمشکليرای تمام آحاد جامعهء ما با رنگ و بوی دموکراسی را برپا کنند، که کار بسينظامی پذجهانی، 
دن يم و از خوردن و  دريرياد بگياد مقاومت نکنند وما رفته رفته راه و رسم زندگی مدنی را يرونی، موانع داخلی زيخاطرعمده شدن عامل ب

 .ميکنز يگر پرهيهمد
ی برسد و دموکراسی از باال محل يست که اتحاد جهانی برای رفع مشکل ما، به جايم نامحتمل نيري بگم و از عقل و خرد کارياگر حوصله کن

ر جانبدار بودن افغانستان ير نظامی ساختن و غيس اردوی ملی، گروه های متحارب خلح سالح شوند و روند غيج پس از تأسيبه تدر. ابديق بيتطب
 .رديبا ضمانت های جهانی پا بگ

ندهء ما متمزکز، نا ياسی آين خواهد کرد که نظام سيکند و فقط مشارکت آزاد مردم معيرون مي رأی بت مشروع سراز صندوق هایيک حاکمي
 .ا جمهوری پارلمانی باشديمتمرکز، شاهی مشروطه 

 .اورديه ما را بسازد و براه صواب ب کرد و از چنان نظامی دعوت نمود کد به آزادی و دموکراسی اقتدايبا
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