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  :يادداشت
ااين مقاله را ھمکارگرامی ای  م د بھشتی" آق زار " حمي ستان برگ ردا در افغان ه ف ذائی ک ات گ ا در نظرداشت انتخاب ب

د تاده ان ا فرس رای م ردد، ب ا ضمن. برمی گ شان صمم ائيم و ح آنکه از ھمکاری جناب ان می نم راز امتن سن يمانه اب
انی را ده از ھموطن ائيمانتخاب شان را مورد تقدير قرار می دھيم، می خواھيم توجه آن ع ه در  جلب نم ا آگاھان ه ن  ک

د ی گذارن ام م ردد، گ ی گ ی م ت منتھ ه خيان رانجام ب ه س سيری ک ينم ا ش و ھمچن ه ب ائيم ک زد نم شان گوش رکت  بدي
  .درانتخابات ادارۀ مستعمراتی، خود را به خيانت نيااليند

 AA-AA  اداره پورتال                                                       

  

  نسبت به انتخابات افريقا خياالت خام اروپا
 

 
Alphonse Muambi 

Translated by  Hamid Beheschti حميد بھشتي 
 

  
د و  صاد اشرافی حمايت می کنن ه از اقت ستند ک اروپائيان غرق در اين فکر که افريقا را دموکراتيزه کنند، متوجه ني

به نظر الفونس موامبی ملت ھای اين قاره بايد سرنوشت خويش را خود . مصالح مردم از نظرشان دور مانده است
 .به دست گيرند

ا خالف  من، گذشتهچدر سوم ماه مار  ردم ام ه شھروندی خويش عمل ک ه وظيف ات شورای شھر ب ام انتخاب ه ھنگ  ب

ا روشن شدن . افريقا با صف ھای طوالنی در مقابل صندوق ھای رأی مواجه نگشتم رد صبح زود و ب ا زن و م آنج

ه  ا ب ستند ت الی در صف ھای دراز می اي ا شکم ھای خ سافتی طوالنی و ب آرزوی ھوا راه می افتند و پس از طی م

ان دموکراسی را . دموکراسی خود جامه عمل بپوشانند رای افريقائي ھلند يکی از کشورھای اروپاست که می خواھد ب
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ی . شان بيايدغرنج گرسنگی به سرابه ارمغان آورد، مانند پيامی که برای رھائی آنھا از  دل دموکراسی غرب ا م اما آي

  برازنده افريقا می باشد؟

ل ١١در سودان . موکراسی برای افريقا دارای نمائی درخشان استدر سال جاری برنامه د  ان و اپري ات پارلم  انتخاب

ه جوالی ٢٨در . رياست جمھوری انجام شد د ک ری برون ای صندوق ھای رأی گي ه پ دی ب الی بورون رار است اھ  ق

  .خوش بين ھا از آن خوشحالی می کنند اما چشم من آب نمی خورد

ابی ری ددان، بوروندی و جمھوسو د ظريف و شکننده ارزي ای توسعه ھلن موکراتيک کنگو در نظر وزارت کمک ھ

ين ان. شده اند ر می شوند چن ن کشورھا ذک ا: دويژگی ھائی که در مورد اي ری ھای شديدسياسی و اجتم ا عدرگي ی ب

رات وزش و پ ه آم ز در زمين شر و ني وق ب ت و حق داری، امني ائی در قانونم الی، کمبودھ ر اھ ی ب ورش ، ثيرات منف

خالصه ھمه امور قابل رشد بوده ولی برای ... از توسعه اقتصادی خبری نيست. تأسيسات پزشکی و بھداشت عمومی

  .دموکراسی محلی از اعراب نيست

  

  

  

  

  

  

   

  

  انتخابات موجب تشديد درگيری ھا

دفبروریدر چھارم   ام دي د ا وزير دفاع بوروندی، جرماين نيويانگانی، به ھنگ ه در ھلن ين ۀ سسؤز ماری ک ط ب رواب

ارتش برای تھيه يونيفرم بودجه ندارد، . المللی کلينگندائی داشت تصويری صادقانه و تاريک از اوضاع عرضه نمود

مردم بوروندی در چنان فقری به سر می "به گفته او . برای آموزش سربازان و پليس ھم پولی نيست. پليس نيز ندارد

سم اينکه اين آگاھی ھا ھست، قو علی رغ." برند که قابل بيان نيست رد و م ات صورت گي ه ؤرار است انتخاب والن ب

ا حاضر ا. خوبی واقفند که انتخابات موجب درگيری ھائی خواھد شد ه اروپ ورو۴٣ست بخشی از ھزين ون ي ی ئ ميلي

د أمين کن ات دارد ت ام انتخاب ه انج ا. را ک تفاده از تم ا اس د ب ی باي ا م ائی افريق اه اروپ را از نظرگ ن زي ائل ممک م وس

  .دموکراتيزه شود

ا حمايت می   دامات نظامی دراز مدت در افريق د از اق سفورد ميباش شگاه آک ُپاول کلی ير که يکی از اقتصاددانان دان

 زيرا به گفته او اينکار پس. کند، تا دموکراسی در آنجا نه تنھا نصب گردد بلکه مورد حمايت و تقويت نيز قرار گيرد

ود د نم اور . از انجام انتخابات عادالنه حاصل آن را از وقوع کودتا حفظ خواھ ن ب ر اي سنده ب د نوي ا اينجال وی مانن ب

د .  وجود دموکراسی بدون پيشرفت اقتصادی غير ممکن استهاست ک ه فکر می کن اما ساده لوحی او در اين است ک

  .انتخابات عادالنه ممکن می باشد

رد آيا اصال ممکن است ان  اتی صورت گي تخاباتی را که با توزيع برنج، دفتر و خودکار ميان مردم در تبليغات انتخاب

سواد  ردم بي ا در حاليکه م د؟ آي داھا حمايت کن عادالنه دانست؟ يا در حالی که شرکت ھای چند مليتی از يکی از کاندي
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رای اشراف ب سوادی ب اوت استھستند می شود از انتخابات عادالنه سخن گفت؟ وجود بي رای برطرف . ی تف ا ب آنھ

  .نمودن آن ھزينه ای نمی کنند زيرا تصور می کنند اين کار مبانی قدرتشان را به خطر می اندازد

  حال دموکراسی خوب است، اما نه حال مردم 

ر ٢٠٠۶از زمانی که من در سال . اين تصور که دموکراسی افريقا را نجات خواھد داد ساده لوحی است   در کنگو ب

من نه فقط با روزنامه نگاران . انتخابات نظارت داشتم ھر ساله بدانجا می روم تا ببينم دموکراسی به کجا رسيده است

ربازان و  ا س ادی، ب ردان ع ان و م ا زن ازار و ب ه و ب ان کوچ ا کودک ه ب يش از ھم ه ب و دارم، بلک ان گفتگ و نخبگ

ه وظائف . ستحال دموکراسی خوب است، اما حال مردم خوب ني. آموزگاران نا ب رئيس جمھور، مجلسين شورا و س

ا. خويش عمل می کنند ی نقش خويش را ايف دءآن ھا مطابق معيارھای بين الملل ه يمن .  می کنن ه ب ا وضع ملت ک ام

  .  به سر بردن در فقر است٢٠٠۶دموکراسی می بايد بھتر می شد، مانند پيش از 

   

ه د ا ک دارس شھر کاتانگ داری از م دير يکی از ١٠٠٠ر به ھنگام دي ا م ع است، ب شازا، واق ومتری پايتخت، کين  کيل

ايم و . مدارس گفتگوئی داشتم ائل آموزش کمک نم ه وس رای تھي ا ب ه آنھ او شگفت زده بود از اينکه من قصد داشتم ب

ان سال تحصيل ا پاي ه ت زی است ک ه چي ن ھم ی جعبه ای نشانم داد حاوی صد دانه گچ برای نوشتن بر تخته و گفت اي

ه . برای تدريس دانش آموزان برايمان باقی مانده است الی رتب أموران ع دار م ه دي امی موفق ب ط ھنگ مدير مدرسه فق

به ھمين دليل نيز مدير آن مدرسه از من پرسيد آيا قصد دارم برای انتخابات سال . می شود که انتخاباتی در پيش باشد

  ی است که ما برای افريقا می خواھيم؟ نامزد انتخابات گردم؟ آيا اين ھمان دموکراس٢٠١١

  انتخابات موجب وابستگی به اروپا 

زيرا اين . تا زمانی که افريقا توان تأمين ھزينه انتخابات خود را نداشته باشد، به نظر من بايد از آن چشم پوشی نمود 

ا از .کار نه فقط موجب ھزينه بسيار می باشد، بلکه وابستگی به اروپا را نيز با خود دارد  مگر چه می شود اگر اروپ

ه  ه ب ا ن د، ام د حساب پس دھن پرداخت اين ھزينه خودداری کند؟ فرماندھان افريقائی به حمايت کنندگان مالی خود باي

 .اين خدمت به مشتری است و موجب نفرين به اھداف دموکراسی می باشد. اين دموکراسی نيست. ملت ھای خود

دی از دموکراسی را لذا من کليه پيام آوران دموکرا  دل جدي رده و يک م ا من ھمکاری ک ا ب را می خوانم ت سی را ف

ه در  دلی ک ومی، م طرح ريزی کنيم که حامل آن توسط انتخابات تعيين نشود بلکه توسط ديناميک و ساز و کارھای ق

درت مناطق و استان ھا به صورت د. آن موضوع قدرت به گونه ديگری تنظيم گردد، ھمانند مشعل المپيک وره ای ق

ام . جا می شوده  شبيه اتحاديه اروپا که رياست آن جا ب–را به دست می گيرند  ور تم يس جمھ تان، رئ ر يک اس رھب

اه دارد و  تان خويش نگ ز در دس ده ني کشور ميشود و مجبور نيست در اين فکر باشد که چگونه قدرت را در دوره آين

 نيز دارای يک نقش عامل می گردد و خود را برای به دست گرفتن اپوزيسيون. چگونه در انتخابات بعدی برنده شود

  .قدرت در دور بعد آماده می کند

د  دين صورت . اين سيستم عالوه بر اين قادر خواھد بود به سرمايه گذاران شرايط اقتصادی بھتری را عرضه نماي ب

ديل و در جھت توسعه عاشقان دموکراسی در اروپا فرصت خواھند يافت انگيزه ھای خويش را به اقد امات بھتری تب

  .اقتصادی اعمال نمايند

 


