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 72/50/7514                                                                                             عارف عباسی

 زعامت  خوب چیست؟
 مثالی از دیار دگر

 ! خوانندۀ محترم پورتال معتبر افغان جرمن آنالین
 ما بحد کافی  ات معرفی و شرح زندگینامۀ رئیس جمهور یک مملکت دیگر نیست،ممنظورم از تقدیم این معلو

دلیلی که انگیزۀ . معضالت خودرا داریم  که آنرا کنار گذاشته احوال دگران را به بحث بکشانیم مشکالت و 
ندنی ها و کنجکاوی ها به مطالبی در مورد شخصی که در پائین به انوشتن این مضمون گردید از الی خو

و  ته و سهیم ساختن شما را به آن مفید خواندمدانستشریح آن می پردازم بر خوردم که اطالع به آن بی ضرر 
فرصت مقایسه با احوال و شرائط کشور  افغانستانفعلی  نظام دولتمردان جاری و  مخصوصاً به ارتباط اوضاع

از ارائۀ معلومات مختصر در مورد  .خواهد بودالبته پاشیدن مشت نمکی بر زخم های ما  ، که خود ما پیدا شده
پنداشته بی حرمتی به دانش شما  نباید  کار و بشر دوست معذرت می خواهم که به هیچ وجهکشور این انسان فدا

 .صرف به تذکار آن به ارتباط موضوع بحث ضرورت است  شود،
1 -

Uruguay «دومین مملکت کوچک، بعد از ( دریایی با پرندگان رنگین) « یوروگویSurinam،  در جنوب
روگوی از وی. ملیون شهر نشین اند  1.1آز آنجمله  هملیون است ک 5.0نفوس آن . شرق  امریکای جنوبی است

وشرق به برازیل ، از جنوب و شرق به بحر اتالنتیک و شمال به ارجنتاین محاط می باشد بزرگترین شمال 
 مرگ یا آزادیشعار ملی اش  .است« ویدو مونت  »   Montevideoشهر و پایتخت آن 

احتماالً قبایل بومی قبل از اولین نقش پای استعمار اروپا درین منطقه وجود داشته اما شواهد مستند تأریخی 
اروپایی درین سرزمین با تأسیس اولین اسکان سفید پوست . وجود ندارد

 نخستین مستعمرۀ پرتگالی بنام
Colonia del Sacramento در اوائل قرن هژده به  .صورت گرفت

یدو ایجاد و و پایگاه مستحکم نظامی را در مونت   دتصرف هسپانیه درآم
  .تحت تصرف خود درآورد سپس ارجنتاین همه منطقه را . نمود

جانب در بین منازعات حق حاکمیت ار  1171روگوی در سال وی
ل ارجنتاین، هسپانیه و برازیل بآلخره آزادی خودرا بدست آورد ودر طو

محکوم مداخالت مستقیم این ممالک در امور داخلی خود بوده  1۱قرن 
ر حفظ منافع خود در یورو گوی بهریک نظام استبدادی و مطلقه را بنا

پاه بعرصۀ  ین کشورنظام دموکراتیک در 75در قرن . مستقر می ساختند
وجود گذاشته با انفاذ قانون اساسی زمینۀ حاکمیت ملی وتطبیق ارزش 

وز در قطار ممالک پیشرفته ریوروگوی ام .های دمکراتیک فراهم گردید 
و مرفه امریکای التین محسوب گردیده محصول کل غیرخالص اجتماعی 

بلیون دالر تخمین گردیده و عاید سرانه در یک سال به  0۱.4آن به 
 .دالرمیرسد 12۴۱۱

 
 رئیس جمهور یوروگوی کیست؟ و چگونه به این مقام رسید؟ 

José Mujica ،  (نوی دارد به منظور اختصار درین بحث به موجیکا اکتفا می نماییمانام دراز هسپ)  رئیس
 Dometrioپدرش . ا کشودیفقیر چشم بدن بسیار  یک خانوادۀدر 1۱5۱سال جمهور فعلی یوروگوی، در 

Mujica  ف هسپانوی االصل و از اسال Basque مادرش . بودLucy Cordano مهاجر  خانوادۀ دختر
قوت  که توته زمین خود را 1۱۴5پدر موجیکا زراعت پیشۀ ناداری بود که قبل از وفاتش  در سال. ایتالوی بود

http://en.wikipedia.org/wiki/Basque_Uruguayan
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aref_abassi_saamat_khob_messale_dyar_degar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/aref_abassi_saamat_khob_messale_dyar_degar.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pepemujica2.jpg
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خانوادۀ مادر خیل موجیکا یک تاکستان کوچک . داد الیموت خانواده اش بودا در اثر ور شکستگی از دست
  .داشند

چهرۀ عبوس فقر، مسکنت و بینوایی از آوان طفولیت در زندگی موجیکا هویدا شد و اهریمن ناداری، بیچارگی 
نه تنها زندگی رقتبار شخصی اش موجب بر ، و محرومیت بر زندگی معصومانه اش سایۀ شوم خودر انداخت

م گسترده، بیعدالتی ها، استبداد نظام های بر سر اقتدار و لانگیختن احساسات عالی انسانی اش گردید بلکه مظا
و همه حقوق شان به یغما برده شده و  یک اکثریت بی پناهی که کمر شان زیر بار گران بیعدالتی ها خم شده بود

پیوند بیحد قوی با درد ها و  در اعماق قلبش و در پوست و استخوانش موجیکا  .ه بودصدا های شان خفه شد
را برای  اش بیشتر موجیکا را واداشت که خطرناک ترین سفر زندگی عصه های بیکران مردمش پیدا کرد و

ه در تالش تا هفده سالگی پیوستاز سن سیزده سالگی . غاز نمایدآسراغ راه نجات و بیرون رفت از این شرائط 
بایسکل کهنه اش بهر نهادی سر می زد تا هم صدا، هم نوا و هم اندیش  باپیدا کردن گم شده ای خود بود و

پیوست که یک سازمان سیاسی  Tupamarosبه جبۀ جدید التأسیس  موجیکا 1۱۱5در سال   .خودر بیابد
 .انقالب کوبا مؤجد و محرک آن بودمسلح بوده و 

خاطر نشان باید ساخت که نهضت های اصالح طلبی و عدالت خواهی در بسی ممالک امریکای التین به شکل 
حلقات پراگنده و غیر منسجم قبل از انقالب کوبا وجود داشت، اما انقالب کوبا بیشتر باعث رشد و انسجام این 

گردید در عین حال به رژیم های دکتاتوری و غیر دموکراتیک هوشداری بود که در سیاست های خود 
 .بازنگری نموده اصالحات اجتماعی و اقتصادی را پیشه نمایند

وبطور مؤقت  به دوی را در حواشی مونت  Pandoبا حمالت مسلحانه منطقۀ و اعضای جبه اش موجیکا 
. تیجه توسط محکمۀ نظامی محکوم به خیانت گردید و تحت تعقیب قرار گرفتتصرف در آورند که در ن

 Punta Carretasبا عده ای از محبوسین سیاسی از زندان  1۱21موجیکا چهار بار دستگیر شد ودر سال 
سال  1۴گلولۀ قوای امنیتی قرار گرفته محکوم به  ششدستگیر شده مورد اصابت  1۱27فرار نمود و درسال 

موجیکا به زندان  1۱25بعد از کودتای نظامی سال  .ردحبس گردید که دو سال آنرا در سیه چاهی تیر ک
 .عسکری منتقل شد

 .به تماس بود Tupamarosبا رهبران جبۀ در هنگام زندانی بودن  موجیکا 
بعد موجیکا ه ب 1۱۱7با انفاذ قانون اساسی واستقرار دموکراسی  و عفوه عمومی جنایات سال  1۱1۱در سال 

 .از محبس رها گردید
 Movement ofسالها بعد از استقرار دموکراسی احزاب چپ گرا دور هم جمع شده حزب متحدی را بنام 

Popular Participation (MPP)  
 اکثریتمورد قبول ایجاد نمودند که « جبهۀ فراگیر»  Broad Frontطی یک ائتالف «  جبۀ مشارکت ملی» 

 .قرار گرفت 
 .بحیث سناتور انتخاب گردید 1۱۱۱موجیکا بحیث وکیل در پارلمان و در سال  1۱۱۴در انتخابات سال 

 MPPموجیکا در میان مردم   بنابر اهلیت،  قابلیت ها و استعداد  ذاتی و باالتر از همه  محبوبیت
در قوی ترین سازمان در ائتالف فراگیر   بحیثو نمود  کسب شهرت بسزایی  حزب سیاسی  بحیث یک 
گردید این حزب در  انتخاب جیکا بار دیگر بحیث سناتورمو. رأی بدست آورد 555555  ،755۴انتخابات 
 وزکویز توسط رئیس جمهور موجیکا. بحیث رئیس جمهور نقش بسزایی داست  Tabare Vazquezانتخاب 

تغیر بر ابن 7551بحیث وزیر مالداری، زراعت و ماهی گیری مقرر شد و در سال  755۱در اول مارچ سال 
 .کابینه از وزارت برکنار و بحیث سناتور دوباره انتخاب گردید

 
 :موجیکا بحیث رئیس جمهور

 
العادۀ ق طی جلسۀ فوMPP میگرفتنند، حزب 7515   -  751۱احزاب سیاسی مقدمات انتخابات آینده  برای 

 که بنام 7551دسمبر  1۴خود در 
Zelmar Michelini در انتخابات  یرگفرا ائتالف  جبۀ نمایندۀ موجیکا را بحیث « کانوینشن حزبی» یاد شد

موجیکا با جهار نامزد دیگر وارد کارزار مبارزات انتخاباتی گردید، در . معرفی نمودند ریاست جمهوری 
 اما موجیکا در انتخاباتحالی که یکی از نامزدان از حمایت قوی رئیس جمهور بر حال برخوردار بود  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tupamaros
http://en.wikipedia.org/wiki/Movement_of_Popular_Participation
http://en.wikipedia.org/wiki/Movement_of_Popular_Participation
http://en.wikipedia.org/wiki/Movement_of_Popular_Participation
http://en.wikipedia.org/wiki/Broad_Front_(Uruguay)
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اکثریت آراء را بدست آورده و متعاقباً در انتخابات بحیث نامزد پیشتاز 755۱جون سال  71مقدماتی  
 .بحیث رئیس جمهور یوروگوی از طرف مردم انتخاب گردیدسرتاسری بر همه رقبا فائق آمده 

 .بحیث رئیس جمهور حلف وفاداری یاد کردJose Mujica  7515در سال 
 

 :موجیکانکات برازنده در مورد 

  او فرزند رنج ها، غم ها، غصه ها و آالم مردمش بود که  احساسات عالی انسانی اش را برای رهایی
سحر کالم داشت ساده و عامیانه سخن میراند  .یختگبراناز زنجیر اسارت ظلم و استبداد  های ستم کشیده  توده

 .کالمش مبین درد های واقعی مردمش بود. و گفتارش در اعماق قلوب مردم جا میگرفت

 سر با غرورش را در پای هیچ قدرتی خم  ها عقیده بود و محرومیت ها و شکنجهلاو یک مبارز راسخ ا
ن مردم برخواست و به نیروی مردم بقدرت رسید او از میا .راه سازش و معامله گری اختیار نکردنساخت و 

 .نه توسط زورمندی یا قوت اجنبی

  بود طی مصاحبۀ به یک روزنامه گفت که من بیشتر به قدرت مردم گرچه او یک مبارز مسلح گوریالیی
تا به اسلحه ، جلب ، جذب، راه یافتن به قلب و دماغ مردم و پشتی بانی و آگاهی صد نفر بمراتب قویتر  معتقدم

 توسطو پیروزی  مایت مردم پیروزی نیستحو مؤثر تر از ده ها حملۀ مسلحانه است و هیچ مبارزۀ را بدون 
 (.چنین راهی می بود را ایکاش طالبان.) زور ماندگار نخواهد بود

 ه دارد که کسانی که محرومیت دیده ظلم کشیده و استبداد را تجربه نموده اند نباید این شرائط باعث او عقید
 بقدرت رسیند نگذارند  دیگران شرائط ناگوار ایشان راتجربه کنندعقده پروری شده و وقتی 

 مکتبی ی آموختم که این آموزش از هیچ کتاب و داو می گوید من از فقر و ناداری و محرومیت ها بح
 .به واقعیت ها کمک ام کرد ام برایم میسر نمی شد و این احوال در تکامل شخصیت و ره یابی

 عینی زندگی به من آموخت که راه بیرون رفت در فرضیه های کالسیک کتب نیست بلکه در واقعیت های 
یک ز ا را موجیکا هااین معرفت به واقعیت . شناخت واقعی به آن و تجربه نمودن ناگواری های آنست و جامعه

و گذشت زمان اورا بیشتر معتقد به نیروی مردم  دادچپ گرای تندرو به یک پراگماتیست و واقع بین تغییر 
 .برای مردم راست گفته شود، خدمت صادقانه صورت گیرد و رهبری سالم بعمل آید او می گفت که اگرساخت 

 حکومت  » خودرا بر اصل خدمت به مردم و اقشار نادار و مبارزه با فساد تحت شعار اتیمبارزۀ انتخاب
 .«راستکار و عاری از فساد مظهر کشور درجه اول

  است و در هیچ مبارزه و سخنرانی آنرا وسیلۀ بهره برداری وسال محبس خودرا از مردم نخ 1۴او پاداش
شکنجه را می بیند و حتی کشته می شود مایۀ افتخار ابدی او قرار نداد و گفت هر که در راه عقیدۀ خود هر 

 .است نه وسیلۀ بهره برداری

  وقتی در انتخابات برنده شد به هواخواهان خود گفت موضوع برنده و بازنده مطرح نیست، هدف خدمت
  .ال به پائیندریافتم که قدرت از پائین به باال می آید نه از با اصادقانه به مردم است، بعد از گذشت ساله

  شیوۀ تندروی درمبارزات انتخاباتی خود ازHugo Chaves رئیس جمهور فقید وینزوال وEvo 
Morales   را که توسط برازیل و چلی پیروی  سوسیالیزم فاصله گرفت و بیشتر روش رئیس جمهور بولیویا
 .می شد پسندید

  تجارتMarijuana  که مروانا تلفظ میگردد و شبیه چرس وطنی است قانونی اعالن کرد ، مجلۀ تایم
ملیون دالر درین تجارت بود که به  ۴5امریکا ضمن مقالۀ نظر موجیکا را چنین روایت کرد، او گفت ساالنه 

دولت  کیسۀ قاچاقبران می ریخت حاال این عاید به خزانۀ دولت آمده و کشت و مصرف این ماده تحت مراقبت
تحت تداوی قرار می گیرند، او به دولتمردان جهان توصیه نمود که بر سیاست  زیاده روقرار داشته معتادین 

 .های تجارت مواد مخدره بازنگری نمایند
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  اختالفات چندین سالۀ کشور خودرا با ارجنتاین در مورد دستگاه های خمیره سازی کاغذ باالی دریای
 .برازیل حل نمودیم و وساطت از طریق مذاکرات مستق کمشتر

  او از فعالین همکاری اقتصادی بین المنطقوی بوده و با اتحادیۀ اروپایی مؤافقتنامه های سودمندی را به
طول و تفصیل برنامه های اقتصادی و اجتماعی اش ایجاب نوشتۀ طویل را می نماید که از . امضا رسانید

 .حوصله این بحث خارج است

  دالر را برای  1555ایی است که از آن جمله صرف  کدالر امری 17555معاش ماهوار رئیس جمهور
طور اعانه به مؤسسات  را میدارد و متباقیه مصارف شخصی خود که پایانتر از عاید سرانۀ نفوس است نگ

 .ا لمنفعه طور اعانه می پردازد خیریه و متشبثین خدمات عام

 ت جمهوری را قبول نکرد و در همان خانۀ محقر در مزرعۀ کوچک خود برای زندگی قصر مجلل ریاس
 .زیست دارد

  سالهای شخصی برای رفت و آمد از موتر ریاست جمهوری استفاده نکرده از موتر غرازۀ فولکس واگن
 .کار می گیرد 15

 پوشیده نکتایی نمی بندد، حتی در سفرها و دیدار های رسمی از تولیدات وطن دریشی تمیز و پاکیزه. 
 
بیمورد نخواهد بود که اگر گفته شود که آقای کرزی که با آسایش و تجمل قصر شاهی خو کرده بود خالف  

رئیس جمهور امریکا بعد از ختم . همه تعامالت جهانی از پول بیت المال در کنار ارگ قصری را اعمار نمود
در فصل رئیس  افغانستان  قصر سفید را ترک نموده به منزل شخصی خود می رود، قانون اساسیدورۀ کاری 

اگر ادعا شود که از پول شخصی کرزی این . جمهور مادۀ درین مورد ندارد و این کار در دنیا سابقه ندارد
اگر  مکی دارساب بانحمصارف پرداخته شده در وقت بیان دارایی شخصی گفتند من صرف ده هزار دالر در 

امریکا باشد همۀ این پرداخت ها از لحاظ قانون مورد بازخواست است که باید به  از صدقۀ ایران و سی آی ای
 .حساب عواید دولت میرفت

 
به همین منوال به ارتباط مطالب بیان شدۀ فوق تجار خون شهدای افغانستان و راد مردان قهرمان افغان که در 

در حیب های واسکت گذاشته  را پیشانی شان خراشیده نشد وثایق خود ساخت جهادجهاد بینی شان خون و 
منتظر اجر اخروی نشده خودرا مالکین بر حق هست و بود افغانستان شمرده در برابر هر دقیقه زندگی در 

ۀ پیشوای پشاور ملیون ها دالر از مردم افغانستان باج گرفته نعرۀ تکبیر و آیات متبرکۀ قرآن و احادیث حکیمان
 .دادنبرباد عالم اسالم را وسیله سود جویی خود قرار داده خود فروختند و عزت وقار و حیثیت مملکت را 

 پایان
 
 


