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 ۲۲/۲۲/۲۲1۲،کابل         یارمحمد تره کی
 

 احزاب و سازمانهای ملی و میانه رو در افغانستان
 

اکبر یوسفی و محترم سلطان جان کلیوال که در  با ابراز امتنان از استاد محترم داکترعبیدالله کاظم، دوکتور محمد
من اظهار نظر نموده اند. در حقیقت نوشتار این سطور نتیجه ارزیابی محیط  ۲۲1۲بروری ف ۵مورد مقاله مورخ 

ر در داخل کشور است. الزم دانستم تا سفره یک دیالوگ و تحلیل علمی را ضسیاسی، اجتماعی و اقتصادی زمان حا
 د.تفه اب دشنام ها و بد بینی ها ننسل جوان کشور قبل از انتخاب راه سیاسی خویش در منجال بگشایم تا باشد که

از همه باید اظهار نمایم که حزب سیاسی در یک کشور وسیله و تمثیل دموکراسی و قدرت است. بعد از دولت  اولتر
احزاب سیاسی بزرگترین مرجع و آدرس توقعات مردم اند. بهترین شیوه تمثیل قدرت مردم در کشور های دارای نظام 

سیاسی در افغانستان عالقه سیاسی جوانان از راه احزاب سیاسی است. با وجود موجودیت فضای ضدیت با احزاب 
 روز بروز بیشتر شده و در تکاپوی احزاب مورد عالقه شان هستند. 

در مقاله قبلی در مورد سه مرکز ثقل ممکنه در کشور ما اشاره ای نمودم که یکی از آنها احزاب و سازمانهای ملی 
 و میانه رو اند.

دین را به شانه کشیده نمی توانند و از لحاظ فکری و آرمانی خود را یک اکثر کسانی که بار اشتباهات و مظالم مجاه
چپی نیز نمیدانند مفکوره احزاب ملی و معتدل برایشان لزت بخش است. احزاب ملی و میانه رو در کشور سابقه 

الزم در البالی حوادث تاریخی به علت ضعف در تدوین و تشریک برنامه های خویش آنقدر که  طوالنی ندارند و
 است نه درخشیده اند. 

زمانیکه گروه های چپی در افغانستان ابتکار عمل ایجاد احزاب سیاسی را ربودند پیش زمینه های بهتری نسبت به 
دیگران داشتند. تجربه جریان "جوانان افغان" عهد امانیه با روحیه آزادیخواهی یک جریان افغان شمول بود. در 

لق زده میشد. بعد از آن جریان های خ تاپهی و ضد استعمار به جریان های چپ آنزمان مفکوره های آزادی خواه
، "وطن" میر غالم محمد غبار و " جمیعت دموکرات مترقی" محمد هاشم میوندوال  "گوند مردم" عبدالرحمن محمودی

 اوات، افغان ملت،برای تاسیس حزب دموکراتیک خلق زمینه های خوبی را ایجاد نمود. و اما تاسیس احزابی مانند مس
در دورانی که بطور عموم صبغه و شعار ملی داشتند نتوانستند تا در راه و مقصد صدای عوام  انقالب ملی وحزب 

خویش استوار باقی مانند. حزب انقالب ملی سردار داود که یک حزب رسمی دولتی بود بعد از سقوط رژیم از بین 
چپی ها در افغانستان به آغوش مجاهدین لغزیده و کار های لوژیستیکی  رفت. احزابی مانند افغان ملت در زمان قدرت

و تبلیغاتی مجاهدین را به پیش میبردند. با وجود آنکه احزاب چپ و تنظیم های جهادی در کار و مبارزه خویش پایدار 
 هم از بین رفتند.باقی ماندند، احزاب و گروه های ملی و میانه رو به یکی از این دو جریان یا مدغم شدند و یا 

بعد از سقوط طالبان ضمینه های جدیدی برای تفکر سیاسی ملی و میانه رو در افغانستان ایجاد شد و ما شاهد تشکیل 
چندین حزب میانه رو و ملی که اجندای جهادی نداشتند، بودیم. احزابی چون حزب جمهوری خواه، حزب سوسیال 

گره ملی، حزب ودان افغانستان، حزب اقتدار ملی، حزب حق و دموکراتیک )افغان ملت(، حزب رفاه، حزب کن
بوجود آمدند. شعار اصلی این احزاب صبغه میانه رو  ا  عدالت، حزب همبستگی ملی، و یک تعداد احزاب دیگر رسم

 و ملی داشت و خود را بدیل سیاسی در مقابل تنظیم های جهادی قلمداد میکردند. و اما دیری نگذشت که اکثریت کادر
ها و رهبران این احزاب جهت بدست آوردن کرسی های دولتی با اراکین قدرت به معامالت سیاسی پرداختند. باوجود 
آنکه احزاب ملی شعار های ملی و وطنی را پیش کشیدند، در حقیقت تالش های اکثر رهبران این سازمانها جهت جلب 

کننده داشتند مبذول گشت. سیاست جابجایی در حکومت  توجه اراکین قدرت که تنظیم های جهادی در آنها رول تعیین
و بدست آوردن چوکی های دولتی جای پالیسی های ملی و میانه رو را گرفت. اکثر رهبران این جریان ها با یکی از 
ایپی سنترهای قدرت روابط نزدیک ایجاد نموده و یا از جانب این مراکز قدرت تمویل شدند. یکی از دالیل جذب 

به این احزاب همانا شکایت از کردار اراکین دولت و کندی در اصالحات اقتصادی و اجتماعی بود. چون جوانان 
یک تعداد از رهبران این  و احزاب میانه رو و ملی تا اندازه یی توانستند توجه اراکین قدرت را بخود جلب نمایند

احزاب توانستند تا سویه وزیر و معین رشد کنند، اعضای این احزاب که به اساس عقیده و باور در این سازمانها تنظیم 
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شده بودند ناگذیر از این سازمانها بریدند و یا در حالت سردرگمی به سر میبرند. در نتیجه احزاب ملی و میانه رو 
 کردند.  ِعوضویش را با چوکی های دولتی یکبار دیگر موضع ملی خ

ملی و میانه رو پیش کش کنند. در سالهای  کلمه  از جانب دیگر این احزاب نتوانستند یک تعریف مشخص و روشن از 
 قبل چندین مشخصه ملی و میانه رو وجود داشت که درشت ترین آنها عبارت بودند از:

 ،طرفدار تمامیت ارضی -
 ،هژمونیستی همسایگان مخالفت با پالن های -
 ،شوروی( مخالفت با وابستگی اقتصادی و سیاسی به روسیه )قبال   -
 ،فراقومی بودن حزب میانه رو سیاسی -
  ،تعهد به عقاید اسالمی اما نه تا حد قبول شریعت بجای قانون اساسی -

رکن اخیر تعهد به احکام اسالمی به درجه های مختلف در برنامه های تمام احزاب به شمول احزاب چپ درج گردیده 
 است. البته احزاب تنظیمی و جهادی خویشتن را بانی وصاحب چنین برنامه میدانند. 

 . چهار اصل باقی مانده هیچ یک هم از جانب احزاب ملی و میانه رو مورد تعقیب قرار نگرفت
 بطور خلص باالی این ارقام درشت برناموی مکس میکنم:

 

 طرفدار تمامیت ارضی:
 

اکثریت رهبری احزاب میانه رو و ملی اولین سازمانهایی بودند که  قبل از دخالت نظامی شوروی به پاکستان و ایران 
کویته مراکز گرم فعالیت های فراری شدند. در زمان حضور نظامی شوروی در افغانستان شهر پشاور و تا اندازه ای 

 در جبهات مصروف جنگ بودند ا  تر اکثر ینئسیاسی ضد دولت دموکراتیک خلق بود. مجاهدین با سطح تحصیلی پا
، اداری و سیاسی را پیش میبردند. در میان این افراد ی لوژستیکو اشخاصی دارای تحصیل بیشتر در شهر ها کار ها

د. چون سروکار کادر های این احزاب با سیلی از ژورنالیستان، نو ملی نیز شامل بواعضا و کادر های احزاب میانه رو 
دوم و سوم کشور های غربی و پاکستان بود توانستند تا روابط خویش را با این نهاد ها و کشور  درجهدیپلومات های 

غربی ارتباط داشتند. اگر  ها فعال سازند. این افراد بطور متواتر با سازمانهای استخباراتی و سفرای کشور های
، احزاب میانه رو و به اصطالح ملی تحقیقات ژرف تر صورت گیرد این موضوع روشن خواهد شد که کادر های

رهبری سیاسی جریان های بیست سال اخیر را در دست داشته اند. بطور مثال از جریان قبرس، جریان روم، کنفرانس 
نب رهبری تنظیم های جهادی و طرفداران شاه مخلوع براه انداخته میشد از جا ا  پشاور و دیگر ابتکارات که ظاهر

 میتوان نام برد. 
در نتیجه لگدمال شدن سرزمین افغانستان با بوت های نظامی چندین قدرت جهانی احزاب ملی و میانه رو خم ابرو نه 

از فرهنگ  یت ارضی فعال  نموده و حتی در رکاب بعضی از نیرو های نظامی خارجی قرار گرفتند. موضوع تمام
سیاسی این احزاب بیرون شده و جای آنرا مقوله های دیگر گرفته است. احزاب به اصطالح میانه رو در قانونی 

از مجاهدین هم سبقت جسته و موجودیت و موفقیت خویش را مدیون جو جدید  ا  ساختن حضور نیرو های خارجی بعض
 ده است میدانند. سیاسی که به همت نیرو های جارجی ایجاد ش

 

 مخالفت با پالن های هژمونیستی همسایگان:
 

ی سیاس چون یک تعداد زیاد رهبران سازمانها و احزاب میانه رو در پاکستان و ایران زنده گی و کار نموده اند، مداخله  
و نظامی این دو کشور رانیز تا اندازه یی منطقی و بجا جلوه میدهند. در یکی از صحبت ها با یک عضو ارشد افغان 
ملت وی به من اظهار نمود که " ما باید از منافع مشروع پاکستان در کشور خود پشیمان نه شویم. پاکستان با قربانی 

است تا در مورد مسایل سیاسی افغانستان رای داشته باشد." یک  های چندین ساله خویش حق این را بدست آورده
تعداد دیگر رهبران احزاب میانه رو و ملی طرفدار به رسمیت شناختن خط فرضی دیورند اند. احزاب و سازمانهای 

ر های دمیانه رو طرفدار ایران تا اندازه زیادی تحت تاثیر سیستم دولتی و فرهنگی آن کشور قرار دارند. اکثریت کا
احزاب میانه رو طرفدار ایران در مشهد خانه و تجارت دارند و به آنکشور رفت و آمد دارند. این افراد نه از لحاظ 
فکری و نه از لحاظ فزیکی قادر به ایجاد طرحی و یا تنظیم پالیسی مستقل از تاثیر دو همسایه اند. به همین دلیل در 

دار دادم تا هیچ یک از افراد افغان را که بیش از یک سال مکمل را در یکی از نامه هایم به دولت افغانستان هش
 پاکستان ویا ایران سپری کرده باشند به این کشور ها به حیث دیپلومات نه فرستد. 
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 شوروی(: ی اقتصادی و سیاسی به روسیه )قبال  مخالفت با وابستگ
 

ری و نظامی با اتحاد شوروی با روابط سیاسی،تجا، ملی و میانه رو مخالفت آنان یکی از مشخصات احزاب جهادی
روسیه بود. البته این احزاب سازمانهای چپ را به همین دلیل مورد انتقاد قرار داده و آنانرا جاسوسان روسیه  ا  و بعد

ملی و حتی جهادی در دو دهه گذشته روابط خویش را با روسیه گسترش داده و حتی  میخواندند. احزاب میانه رو،
ان این احزاب برای استراحت به کشور روسیه و اقمار روسیه میروند. ما شاهد سرمایه گذاری های بزرگ یک رهبر

 رابطه با روسیه و شوروی تنها یک منفی دانستنتعداد سیاسیون جدید افغانستان درین کشور ها هستیم. در حقیقت 
ادی و ملی کشور مانند دیروز با این امپراطوری مانور سیاسی بود. اگر امروز اتحاد شوروی موجود میبود رهبران جه

 روابط نزدیک میداشتند. 
 

 فراقومی بودن حزب میانه رو سیاسی:
 

فرا قومی بودن آنها بود. احزاب  179۲و  17۲۲مشخصه احزاب سیاسی چپی و تا اندازه ای اخوانی در سده های 
ات قوم و والیت تنظیم نمودند. بطور مثال حزب ملی و میانه رو در همان آغاز پالتفورم سیاسی خویش را در چوک

افغان ملت با وجود شعار های ملی و میانه رو و حتی سوسیال دموکراتیک در افکار عامه به حیث یک حزب پشتون 
بعد از سقوط  را در حزب کنگره ملی سراغ نمود. گرا مشهور بوده است. به مشکل میتوان موجودیت یک پشتون

حکومت طالبان و ایجاد جو جدید سیاسی سازمانهای ملی و میانه رو نتوانستند برنامه فراقومی را ترتیب نمایند و یا 
ب حز زابی چون کنگره ملی، جمهوی خواه،حد اقل در تشکیالت خویش نماینده گان اقوام مختلف را داشته باشند. اح

ی از گنماینده وم و احزابی چون حزب ودان افغانستان، افغان ملت و دیگران رفاه و یک تعداد دیگر از تریبیون یک ق
مه با مطالعه برنا ان شان مربوط یک قوم مشخص اند.هند و یا حد اقل اکثریت اعضا و هواخوانقوم و تبار دیګری میک

وی خود را حزب قوم ها و اساسنامه های اکثر این احزاب متوجه شدم که هیچ یکی از آنان بطور پروگرامی و برنام
، پس اعضا و کادر های سازمانها مربوط یک قوم مشخص اند مشخص قلمداد نه نموده اند. چون اکثریت رهبران این

این احزاب نیز از یک و یا دو قوم مشتق شده اند. البته سوال دیگری در ذهن خطور میکند و آن اینکه پس چگونه 
می و تا اندازه یی حزب جمیعت اسالمی توانستند فرا قومی تر و احزابی چون حزب دموکراتیک خلق، حزب اسال

شمول تر باشند. این یک بحث جالب است و لیاقت یک تحلیل ژرف سیاسی و علمی را مینماید. در این مقاله  افغان
تا نماینده  دباید خاطر نشان گردد که احزاب ملی و میانه رو تا الحال نتوانستند تا یک پالتفورم و پروگرامی پیشکش کنن

 گان اقوام مختلف را به خویش جلب نمایند. 
خالصه اینکه در افغانستان دو قطب سیاسی چپ )دموکراتیک خلق، مائویست ها و سازایی ها و دیگران( از یک 
طرف و راست )احزاب اخوان المسلمین و تنظیمی های سنی و شیعه( از جانب دیگر پیشینه واضح تری در مورد 

خواسته های خویش دارند که به عقیده این قلم احزاب میانه رو و به اصطالح ملی از این پیشینه مبرا شعار ها و 
یدیال رشد سیاسی مردم افغانستان شاهد هیچ یک ابتکار احزاب میانه ابا وجود شرایط  ل اخیرامیباشند. در بیست س

شده پیشکش کنند. چنان به نظر میرسد که ابتکار  رو نبودند که در آن یک برنامه و اجندای ملی را بر اساس اصول یاد
ملی و میانه روی تا اندازه ای از دست این احزاب بیرون شده و در دست احزاب جهادی و چپی قرار گرفته است. 

تری دارند نله تمامیت ارضی حزب اسالمی و احزاب چپ موضعگیریی مشخص تر و روشبطور مثال در مورد مس  
در مورد سیستم سیاسی کشور نیز احزاب میانه رو تا اندازه یی پالیسی های قومی و تباری را تا احزاب میانه رو. 

 دنبال میکنند.
شمول تری را ارئه  زمان آن رسیده است تا رهبران احزاب سیاسی میانه رو و ملی برنامه های وسیع تر و افغان

ر رهبران احزاب و سازمانهای سیاسی الزم است تا نمایند تا باشد به حیث یک بدیل سیاسی مورد توجه قرار بگیرند.ب
از فعالیت و موقف حزبی خویش نه جهت بدست آوردن وظایف دولتی و چوکی های دیپلوماتیک بلکه برای بسیج یک 
کتله بزرگی از جوانان ما که نمی خواهند شامل تنظیم های جهادی و احزاب چپی و کارگری شوند، استفاده نمایند. 

هار حزب قوی مدنی و سیاسی در پهلوی همدیگر و با برنامه و پروگرام متفاوت پایه های سیستم موجودیت سه چ
 دولت و جامعه مدنی را وسیع تر میسازد. 

 
 پایان
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