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کشمکش برسر قدرت
ما را در لب ٔه پرتگاه یک جنگ دیگر قرار داده است
یادداشتی را که در زیر می خوانید من در 18جنوری  201۵میالدی یعنی سه سال پیش هنگامی که کرسی های کابینه
اساس مهارت و قابلیت تقسیم می کردند نوشته بودم .امروز نیز به آنان که قدرت
را نه به
ِ
را به اساس شرکت در جهاد؛ شرکت در مقاومت و شرکت در این یا آن حزب تقسیم می
کنند .در آن روزگار کسی بدین فریاد گوش نداد و اینک که کشمکش بر سر قدرت ما را
در لبهٔ پرتگاه یک جنگ دیگر قرار داده است؛ من باز فریاد می زنم که قدرت یا حکومت
بر مردم حق هیچ کس نیست بلکه مردم به ارادهٔ آزاد و بدون زور؛ فشار؛ رشوت و
مصلحت نگری های شخصی حزب یا فرد را برای بهروزی و پیشرفت جامعهٔ خود بر می گزیند و در دموکراسی
هر صدراعظم و رئیس جمهور باید بر اساس بهتر شدن کار در حکومت و کابینهٔ خود باز نگری و کابینه یا ارکان
شفَل» کند.
حکومت را «ری َ
اساس پنجاه در صد تقسیم و
ت خود را به
مصیبت کنونی از همان لحظه شروع شد که رئیس جمهور این صالحی ِ
ِ
صالحیت خود را محدود کرد.
من این سؤال را یک بار دیگر مطرح می کنم یعنی آیا حکومت بر مردم حق است و اگر است این حق را چه کسی
به شخص می دهد.
در سلطنت های میراثی وضع روشن است میراث پادشاهی از پدر به پسر ارشد می رسد ولی در تأریخ ما به این امر
نیز تمکین نشده است.
ما چه وقت از این حالت رقت بار نجات پیدا می کنیم .به نظر من اگر به جای یک پارلمان ناکارآ که اکنون همانند
یک انگشت زیادی در دست جامعه نتیجه ای نداشته است خوب بود والی ها را انتخابی می کردند تا برای یک دورهٔ
معین مردم از ضرر های کشمکش بر سر قدرت در امان می بودند.
فاعتبروا یا اولی االبصار18جنوری 2018نگارگر برمنگهم
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