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 راه مبارزٔه دموکراسی با استبداد
 پیچاپیچ است! راهی بغرنج و
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مردم  ه مردم نشان دادب زسب قدر باغ های سرخ و هر به رو گردید و قیاِم مردم رو سودان با رژیم عمر البشیر در

نه ببرند حفرمانروایی پُشِت ص سیاست و ژِ ستی را از او شدند نظامیان مجبور و فُشردند پا مقاومِت خود بر نپذیرفتند و

 و دست نظامیان نلغزد توِپ طالیی قدرت از معرکه نمایند تا واردِ  یعنی عبدالفتاح البرهان را مرد تازه نفس تر و

 دالت نیفتد.ان به دسِت عگریباِن ش

 و به دسِت نظامیاِن حاکم ُکشته شده اند نفر چند و ون صددوشنبه دهم ج سوم جون تا امروز روز دوشنبه  اینک از

این خود نشان میدهد  منتخِب مردم تن بدهند و نظامی و دن یک دولِت غیرآم خواهند به رویکار نمی هم نظامیان هنوز

 پیچاپیچ است. رنج ودموکراسی با استبداد راهی بغ که راِه مبارزهٔ 

مثال  به طور استند. مشخص دو های شان هـر مسؤولیت ارادهٔ مردم اشخاص و دموکراسی و نظامهای مبتنی بر در

نقِش  د ومی آی فرو کرسی اقتدار از می پذیرد؛ را وداشتباه خ برتانیه اشتباه میکند؛ راعظم محافظه کارتریزا می صد

  نماید. غلبه اشتباِه او بر به دیگری می سپارد تا را خود

یعی طب آنان تأمین میکند و یأر که سرنوشِت نهایی قدرت را دانند می و آگاه استند ی خودأارزش ر از مردم نیز اینجا

امتیاز شیرین  نُقل رشوه و دهاِن مردم را با و اخالقی به رقیباِن سیاسی های غیر زدنتهمت  ها؛ است که خشونت

 کند. کردن مورد پیدا نمی

 اعتراف کنند شهامِت قبول مسؤولیت را ندارند و به اشتباهاِت خود شوند های استبدادی حتی هنگامیکه ناگزیر نظام

 کنند. فعل های مجهول استفاده می از عموما   نه نوعیت اشتباه را و کنند و نتیجه نه شخص را مشخص می در
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 مثال اگر به طور گذارند. خوانند که فاعل را مجهول می را بدین دلیل مجهـول می ل هادستوِرهای زباِن این فع در

 که پشک است ولی اگر بگوییم: صورت فاعل فعل خوردن مشخص میشود این در ""پشک گوشت راخورد"" بگوییم

 ویندگ که نظامیان می هنگامی شناسد و نمی کسی آنرا مانده ایم و تتارپردهٔ اس اینجا فاعل را در« گوشت خورده شد»

 رفته است و فعل به صورت مجهول به کار دو هر« اشتباهاتی رخ داد و مظاهره کنندگان ُکشته شدند فالن تعداد»

ورت این ص زیرا در« دام شخص مرتکِب آن اشتباهات گردیدک»و« ُکشتند مردم را کدام کس این تعداد» که گوید نمی

آن اشتباهات بررسی گردد تا دیگری بازهم مرتکِب آن  اشخاص محاکمه شوند و که آن شخص یا اهندخو مردم می

بانیان قر رایعین زمان ب در مردم ستم میکند و همین است که مستبد بر بدترین سیمای استبداد اما و اشتباهات نگردد.

دقت کنیم معنای ظاهرش همین است که رحوم سید شمس الدین مجروح م رشع وقتی در دهد. خود اجازهٔ فریاد را نمی

 گوید: معشوقه ای به عاشِق خود می

برای گریه هم اجازه نمیدهد.  زند و وقتی من گریه میکنم مرا می د وتو اجازه نمیده کنم که پدرم مرا دیدار چه کار»

که ای  زندمی یادجامعهٔ عاشِق آزادی فر آزادی بر استنباط کنیم که نگار نیز میتوانیم با اندک دقت این حقیقِت تلخ را

اجازهٔ  و زند مرا می محکوم پرده نشینی میکند و خود می پندارد و دختر مرا زموده چه کنم که مستبد آ رعاشق هج

 دهد. گریه نیز نمی

 رت نمیعب درس ودخ سرنوشت مستبدان پیش از هرگز از دکتاتور خویشتن را تافتهٔ جدا بافته می بیند و متأسفانه هر

وقتی اکثریِت  سازد. خم می پیچ و از پُر بغرنج و وکراسی رادم یهٔ مبارزه برای آزادی وه عملت کهمین اس و گیرد

م بسته چش فریب افیون اطاعت کورکورانه و ستمگری می ایستند و ضد استبداد و بر اهی رسیدندآگ و مردم به سواد

 یلی ُجزلگیرد د دکتاتور دیروز عبرت نمی عبرت انگیز سرنوشت تلخ و از امروز اینکه دکتاتورِ  اما و خورند نمی را

 تواند دست از نمی هرگز د وکن امه حساب میبیسوادی ع نادانی و استبداد همیشه بر به فرد ندارد. منحصر غرورِ 

 که به قول بیدل ترِک سودای غرور همان مرِگ ظالم است: زیرا بردارد خودسری و رورغ
 

 ترِک سودای غرور از مرِگ ظالم نیست غیر

 خاکستر است بگذرد کشی گر گردن شعله از
 

نهٔ صح از رالبشیرعم همانند را نیز مقاومِت خویش اینان بر پافشاری فهمند که مردم با ن سودان به زودی مینظامیا

حقیقتی که با ایشان  نیروی خود و مردم از رود و داری میبه سوی بی به روز ان روزجه رانند. رون میسیاست بی

 شوند. است آگاه می

مایی ن و خود نادانی مجال پرواز شبهای تاریک جهالت و در تنها ست واستبداد خفاشیست که دل به تاریکی سپرده ا

ربه گوشه ای تاریک تج نور دانش و ای روشن شده ازدله در و رود روشنایی می و ولی جهان به سوی نور دارد

رسند اما بدون شک  می رآزادی دی مردم به نگارِ  نمایی داشته باشد. خود و استبداد مجال غرور که ُجغد ماند باقی نمی

 2019جون 10ند. فاعتبروا یا اولی االبصارنگارگررس شبهه می و
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