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 مصالحه و کدام دیموکراسی؟ کدام
 

علوم سیاسی طی مقالۀ تحلیلی طویل خویش در صفحه اختصاصی مقاالت تحلیلی  محقیقبولفضل فصیحی محترم ا
 !مینویسد چنین گذاشته اند "آمریکا و طالبان؛ مصالحه علیه دموکراسی بی بی سی که عنوانش را " 

صورت عمده برستون انتخابات بنا شده است " ایشان درادامه از مقالۀ   دموکراسی در کشوری چون افغانستان به" 
فرض بر این است که برقراری صلح و حل منازعه صرفاً از کانال دموکراسی مینمایند "  فوق الذکر خویش عالوه

های منازعه، ایجاد   وف شدن به حل ریشهسازی، دموکراسی با معط شود. در این معنا از دموکراسی ممکن می
کند. از  حاکمیت قانون، ساختن جامعه از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امکان صلح و ثبات را فراهم می

تحکیم »و « گذار دموکراتیک»، «تغییر رژیم»سازی را   اصلی در روند دموکراسی  ٔطرفی، اگر سه مرحله
و « بازگشت»تحکیم دموکراسی نرسیده باشند، شدیداً با خطر   ٔه به مرحلههایی ک  بدانیم، دموکراسی« دموکراسی

 زوال مواجه هستند. 
زم باید خدمت جناب محترم افغانستان بپردا مصالحه درراجع به دیموکراسی و  به بحث مختصرمقبل از آنیکه 

چیزیکه عرض وجود  سیاسی نیز -مناسبات اجتماعی خوانندگان عزیزما عرض نمایم که در بولفضل فصیحی وا
 زوالش نیز وجود ندارند و طرح آن هم نادرست و فریبنده است.  نکرده باشد سوال

 نباتات زراعتی ممثر در زمین شوره زار نمیرویند.  ها و همه بخوبی میدانند که گیا
از چهل کنونی درجامعۀ افغانی با اهداف و ماهیت خونین جنگ که بیش  واقعیتهای موجود و شرایط مسلط حاکم

افغانستان بستری را  سال درافغانستان با چهرۀ زشت و قساوت آن ادامه دارد، برای دیموکراسی مدرن غربی در
ً بن فراهم نکرده اند. که بوجود افغانستان بذات خود خیالی و نادرست است. کاش طرح موجودیت دیموکراسی در ا

شدۀ تیارمیبود که زود  میبود و یا مانند لباس قبأل آمادآوردن دیموکراسی واقعی مانند پختن دیگ حلوا ساده و آسان 
 به تن همه کس پوشیده میشد، متاسفانه که واقعیت زندگی آن چنین نبوده، نیست و نخواهند بود. 

نخستین  کشور در افغانستان با فروپاشی نظام داخلی شاهی در اهداف وابعاد گستردۀ جهات خارجی جنگ در
که راه باز گشت به مصالحه ملی وقطع  د را در جادۀ برگشت ناپذیری طی کرده است،خو مراحل آغازین میسر راه

یمی را با خود داشته باشند بعید بنظر میرسد. دشمنانان خارجی افغانستان با اهداف ئجنگ که تضمین برای ثبات دا
اتصالی و روابط ذات  پلهای عقبییل شده اند، دشمنانان ما خصمانه میان افغانها تمام ئما نا شوم خوش در کشور

  را در جامعه از بین برده اند. البینی مورد اعتماد
های ملک اطویفی مطلقه در کشور برای  افغانستان در طی قرن نوزده و بیستم میالدی بعد از برچیدن ساختار

که عدۀ از  های عنعنوی اداری را در پیش گرفته بودند، پیشبرد ارادۀ امور کشور دولت از برخی طرزالعمل
 های عنعنوی در امور اداری کشور را دیموکراسی عنعنوی گفته اند.  محققین پیشبرد آن طرزالعمل

های عنعنوی  باید خدمت شما با صراحت عرض نمایم که هرگاه ما بنابر شرایط عینی و ذهنی آنزمان آن طرزالعمل
مگر ماهیت خاص دیموکراسی  بپذیریم، "پیشبرد اداری امور کشورداری را هم بحیث نوع از دیموکراسی "عنعنوی

تفاوتهای کلی  باهم با ماهیت دیموکراسی مدرن غربی که غرب میخواهند آنرا درافغانستان پیاده نمایند عنعنوی
 دارند. 

ً تند بزور سر نیزه تطبیق کنند، بنکاشکه دیموکراسی واقعی را میتوانس دیکتاتوری استالین وغیره  فاشیزم هیتلری، و ا
سال اخیر با حضور نظامی  18کشور غربی در طی  42متوانستند راه دیموکراسی را عملی نمایند. بیش از  همه

محصول آن فاسدترین دولت در  ناتو در چوکات ادارۀ ایساف با مصارف بلیونها دالر وجود دارند، مگر متاسفانه
  روی کره زمین دولت افغانستان است.

مگر  افغانستان اساس گذاشته اند، سی کاپی شده و معاشخوار خیالی خویش را درسیا -غرب برخی از ساختار مدنی
درمیان جامعه افغانی دریافت کنند. غرب با ایجاد احزاب  های مثنوعی نتوانستند جای پای خود را این ساختار
ر هم انتخابات نهاد و اپوزیسیونهای تصنوعی تالش کردند، تا دوبار انتخابات ریاست جمهوری و سه با سیاسی نام

مگر نه نتها اینکه تمام پروسه انتخابات با براساس جعل همگانی استوار بوده  پارالمانی نمایشی را براه انداختند،
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است، بلکه حد اکثر واجدین شرایط رائ دهی اتباع کشور در آن انتخابات شرکت نکرده اند. انتخابات بر اساس 
باالخره با صدها رسوایی و مداخله خارجیها توانستند که زعامت مورد نظر تا  رائ اتباع کشور برندۀ را نداشتند،

خطاب کردن  شان را در مقامات رهبری افغانستان انتصاب نمایند. بنأ با چنین کارزارهای مستند جعلیات انتخابات
 است.  دیموکراسی بر آن جفا به حقوق اتباع یک ملت و زیر پاکردن صریح اصول زرین دیموکراسی و خیانت

ً افغانستان اساس در های را که حلقات  دیموکراسی وجود ندارند که با مصالحۀ با طالبان تعویض شوند. سر و صدا ا
اند چیزی براه انداخته  افغانستان" های هژده سالۀ نظام دیموکراسی در " حفظ دستاورد فاسد درون نظام در تحت نام

 بجز ترس از دست دادن امتیازات ایشان چیزی دیگری عمأل وجود ندارند. 
 مذاکرات جاری امریکا با طالبان زمینۀ ساز صلح ملی برای مردم درگیر در جنگ در افغانستان شده نمیتوانند. در

طقوی به شدت آن شراط رقابتهای بین المللی و من طوالنی ترین جنگ خونین بیش از چهل سال افغانستان که در
تلفات و خسارات  دارند مردم افغانستان قربانی اصلی قربانی این جنگ هستند.مردم افغانستان بیشترین هنوز ادامه

هنگفت جنگ را متقبل شده اند. نه تنها مردم افغانستان در مذاکرات با طالبان حضور ندارند بلکه حتی دولت ساخته 
 با طالبان حضور ندارند.  صلح"مذاکرات " رو بافتۀ خود غرب نیز تا هنوز هم د

ماسکو با  در اً پیوند دارند اخیر برخی ازعناصر و حلقاتی معلوم الحال درونی و بیرونی که با این نظام منافع و
وسایل دست بیگانه هستد که میخواهند منافع شخصی خود را  هیأت طالبان دیدار داشتند، این حلقات فاسد نظام

 م موجود فاسد بدست باشد. چوکات همین نظا
 

  تشکر.
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