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 11/11/5115                   مهمند احمد نصیر
 

 انگانگبی کلتور و گفرهن ون ها افغا
 

عقب آنچه  زگ، هرنگرد می ه قدربدیدشته ذاگ ارج ی خودبه داشته ها اعتماد دارد و اتکاء وملتی که به خود  جامعه یا
نا  از تقلید خود یغنا وجود بااه گهر د. رو نمی ، سنن و آیینش منافات داردهای اعتقادی ارزش ها و معیار که با

اش داللت  پریشان فکری وذلت  ووی نماید نه تنها به ضعف بی محاسبه پیر وکورانه  کورهای دنباله روی  شایست و
های  اگپرت در ، ملت و کشورجامعهآن ، بیگانگی شده خود از های نفسانی و هوا حص و آز وکند، بلکه تسلیم  می

بی  صرف با سوادی وقاموس اسالم  درجهل  مفهوم علم و همین جاست که از کند و ت سقوط میفارا انح ناتوانی و
 .گردیده است تفسیر اهی وغباوت تشخیص وگیا به معنی آ هی ورا مگ سوادی نی بلکه هدایت و

 م ها وتپیاده سازی سیس که ایجاد واینقابل تشویش است ساز و عضله م ن، مشکل آفریما و که مورد بحث  موضوعی
و ن سن ،ارزش های اعتقادیو که با مبادی  کشور انه درگارداتی بیوناپخته  کارآمد و نظام های سیاسی اجتماعی غیر

جش غیرعملی بی سندنباله روی های و  تقلیدو کاپی کاری  د. دار قرار منافات و تقابل  جامعه در ساختارو  واقعیت ها
ی گزندو  است که اوضاع کشور« ود آیدیا هاو گخرشوها »کورانه ی کورمسؤوالنه و تشویق ها غیرو بی محاسبه و 

همچنان تعدد و  هاتنظیم و روه و گکثرت احزاب و  یکی هم موضوع تعددمنجمله  د. رو ساخته می دشوارتر را مردم 
 جودموشرایط   در که یقینا   ،ستها افغان خون آلودو زده  گجن کشور درتصویری و صوتی  ،رسانه های مطبوع

یک و شوم اداره های تحمیلی اجانب مسلط است میراث ها اقتصادی، بیسوادی ده  غربتو  فقرو ان روی کشور
، است، تشکل حزب هم سازخطرو تکان دهنده نه تنها غیر مفید بلکه  ها افغانبرای نیامده  اداره ملی بوجودو حکومت 

 ونی گتفرقه اف وسیلۀو  کشورو خدمت دشمنان مردم  رد ابزارو آله  که تا کنون جزغیره و باند و روه گ ،تنظیم
و فاق به و رگوقت دی هر کنونی بیش ازشرایط  ما در د. تحویل نداده انری گدی چیز کشورو ملت بربادی و یبت صم

اره ب معلومات مختصری درو داشته مکث کوتاه همین ارتباط به خواهم  یماشد داریم  نیازمنسجم و ی منظبط بسیج مل
م تقدی کشورو احوال کنونی مردم و اوضاع و شرایط  در آنها مطلوب نتایج ناو کارآیی عدم و احزاب سیاسی  ۀسابق

 : ان ارجمند نمایمگخوانند
 

و سازی  ر حزبگم د. طوالنی دارن بقۀساو دراز  عمر های جهان تقریبا   کشور احزاب سیاسی دردانیم که  ما می
که  ،هدجامعه بورژوازی دانسته شایجابات و ضروریات  ازو محصول  ومولود  اساسا   عصر ما درحزب بازی 

مان ارات چوک فلسفی در مبنای افکار اقتصادی برو اجتماعی  ،پیشرفت های سیاسیو ترقی مردم تحت نام  روهی ازگ
 افذن نچارچوب قانو درشان  کشورو مردم برای تطبیق و بل قبول قاعملی و علمی و مشخص مرام و هداف او واحد 

 دهند می احزاب تشکیلو آیند  هم میردگ داوطبانه خود کشورو جامعه آبادانی و آرامی  ،ترقیو پیشرفت  خاطره ب
به بنی همین م غیره هم برو غیره و ، فاشیستی کار ، محافظهکمونیستیو ، سوسیالستی ریگکار ،لیبرالکه احزاب 
بیان و  آزادی های فکرآن جوامعی که مردم  ورژوازی درب ۀدور نمود که قبل ازعالوه توان  می د. میان آمده ان

 ت.داش وجود ها احزاب سیاسی نیز نجاآ در ن، مانند یونان باستا د،نداشت
 

 دارسابقه و پیشینه ای برخور چندان از اتسمیرو ی قانون مبنا وند سیاسی برو گانستان مفهوم حزب ما افغ کشور در
ختم  تاالملت سراج حبیب هللا خان  امیر عصر ازسیاسی یا آیدیالوژی ها  فکاراه در مورد تاریخچه اگهر ت.نبوده اس

فع ااساس من بابیم که مفکوره ملی بر می ، درنیمگبیاف یکوتاه نظر داؤدمحمد  شهید سردارریاست جمهوری  ۀدور
زب سیاسی مخفی در وجود ح «دینالملت والسراج »جبیب هللا خان  دوره پادشاهی امیر اول در ربابرای اجتماعی 

اهی گکه از سیاست های جهانی تا حدودی آن آ خارج ازو باریان درمعدود  ۀجانب یک عد نام مشروطه خواهان ازبه 
عداد اعضای ت « 111ظهور مشروطیت و »نام به خویش  اثر در که سید مسعود پوهنیار ،دردیده بوگداشتند تشکیل 

  د. ویسن های شان می ذکر نام باتن  دوو ه پنجارا آن
ضیح ود که توحزب عوامل مختلف شامل ب تشکیل اینو  افکار رسد که در مالحظه میبه تحلیلی و  عمیق اهگیک ن با

و فراد اشت گباز ،پدرش تفاوت کلی امیر باو تغییر  تا  عمدولی است  حوصله این مقال بدور و تفصیل مکمل آن از
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 ،هان خارجج از، علمی و تربیوی سیاسیاهی گآو  فکار جدیدبا اآراسته و  زمجه وطنبه تبعیدی و ری را اشخاص ف
و دور های  کشور غیره تحوالت درو خواهی دیموکراسی  و مشروطه طلبیو ساالری  و صدا های نظام مردم سر

د هننیم قاره طریق  ازاجتماعی اروپا و احوال سیاسی و  پخش اوضاع و نشر همچنان و ان رترکیه و اینزدیک مانند 
مانند  یدرا ج بولیتن ها و نسخه هایی از ،اخبار توسطو یع مختلف را به ذبه افغانستان  این جریاناتتمام ن رسید و
 د. ذیدخل بوده انو  ذارگاثر غیره و « فیلراصور اسو حبل المتین »
ابی یتا سقوط ازر از ظهور را  طهروپ مشروگب سیاسی بنا نهاده شده یعنی این اولین حز صورت مختصربه اه گهر

خاص اشها روی همرفته کاستی و علی الرغم کمی واهان مشروطه خ ال  اوشود که  باین نتیجه منتج می را اختصا نماییم
 با را نیک  اهدافو ها وآرز کشورو ملت پیشرفت و آسایش برای  ،بودند وطن خواهو آبدیده  ،شناخته شدهو نیک 

بلند  افکارهمین  رگم د. دادن خرج میبه مساعی و  کردند یمعنوان قربانی و ، سربازی ایثارو کاری  روحیه فدا
می  سر درمردمی و چتر یک نظام ملی  زیر آسایش ملت درو  و ترقی کشور تالاعبرای که  را وان را ف قۀالوع
رف ط زانه تنها و همین ر از د. واند و به قوام برسدیشه بدر بین مردم ر د تاعمل توفیق حاصل نشده بو در ندندرا پرو
یک و  ه سیاستحلق اشخاص شامل درو فهم  دانا و با یبلکه علما، ردیدگحمایت نو ذاشته نشد و پشتیبانی گارج ام وع
 عبدالقدوس« صدراعظم»اعتمادالدوله و  خان رهللانایب السلطنه نصحتی  ،نداددننشان ایی همنوو همکاری  رگدی ۀعد

شد چون تعداد مشروطه خواهان  باال ذکر همان طوریکه درو ، درفتنگ قرار مخالفت  درمشروطیت  با افکارخان 
وب سرک ، به زودینبودند ملت هم برخوردار طبۀقا یپشتیبان ازو ریشه نداشتند  هنوزم در بین مردو نهایت محدود 

 زین د که شهزاده امان هللا فزرند امیراقی بودربار ب در ها، ولی ریشه های سری و مخفی آن ردیدندگمتفرق و شده 
 د. بوحلقه سری آن  ءجز

 

جمع  از می شودفته گباری که جانب یک در وش لغمان ازگدر کله  حبیب هللا خان امیرزمانیکه م 1۱1۱در سال 
بااعالن پادشاهی همزمان  ،شد ده امان هللا در کابل پادشاهشهزاو شد به شهادت رسید  اهان محسوب میمشروطه خو

 وسروراین اعالن نه تنها موجب  د. اعالن جهاد نمومطالبه ولیس ها گان نیزاز رااستقالل کامل افغانستان استرداد
ی درپهلو  را لیس گنرا ن استعمادشمناو ه قطهمه مسلمانان من بلکهت، رفگقرار طرف تایید ملت آزاده افغان 

این  ،اسناد برمی آید وت ناتا جاییکه ازجریا ،دادقرار داعیه اش و و پشتیبانی قاطع ازوی ان اعلیحضرت امان هللا خ
آسیای  مسلمانسیون کشورهای راتشکیل کنفدو ایجاد مفکوره و ذهنیت ی، منطقوو ملی ی های گهمبستو پشتیبانی 

کرفتن قرار ی بیعت ازگآمادو اظهار عالقه بوجودآورده بود ټا سرحد نیز را کشورهای اسالمی همسایه و میانه 
 پشت دشمنانمساله خوداین که ن، سیورااین کنفدس را ان هللا خان دررهبری اعلیحضرت امو عامت زافغانستان به 

مخصوصا بیانیه لرزاننده شاه غازی درمسیر آورده بیشتر به لرزه در را ن اسالم جهاو فغانستان را مقهوو زبون 
 عمده واملازع ییک، که رت مسلمانان نیم قاره هندرا پرح و استقبال بی شایبه و سفرش به صوب اروپا در مومبایی 

 وفراهم ریزی گنا رمقهو استعمارعوامل داخلی و ابزارتوسط که  می شود وبسنیزمحو اساسی سقوط امان هللا خان 
 د. ردیگعملی 

پت و ترقی خواهان کشور به شمول مشروطه طلبان و دانشمندان اعلیحضرت امان هللا خان انهمه در دوره سلطنت 
 مشروطه خواهاند، توظیف شدنو جذب  مملکتموررا وعقیدتی داشتند د روابط فکری قبل با پادشاهکه ازپنهان 

نچه أ د. ماشته شدنگ وظایف بلندو  اتل نی بلکه بصورت منفرد به مقاممتشکو دولت به حیث یک حزب منسجم در
اه گیت هرطاعضا ی باقیمانده مشرو برمیآید اینکه بینسینه اسناد تاریخ و نقل قول های سینه به و ها ازالبالی نوشته 

رت سطوح باالیی  قدعکس دربرد، رکسی احساس نمیکو ته رفگفاصله  آنهااز آیدالوژیک هم موجود بوده باشد روابط 
 بلند پایهو مقام عالیرتبه و هروزیر کهردیده گذکرعمیق نوعی مخالفت و عنادازی، ن که مشروطه خواهان بودند یا

در دهد که بدین ترتیب نشان می د. ایجاد کرده بودن ود را خروپ و حلقات خاص و گ حزبی، نظامو کی عرصه مل
روی دی و یا هم ازرا ابصورت و عمدی حلقا ت زیادی که یاو روه ها و گاب اعلیحضرت امان هللا خان نیز احز زمان
مصروف بودند بمیان و ستخدام را کشوو بربادی مردم و تخریب و آرامی در نبه تحریک اجانب که نادانی و جهل 
 ت.وجود داشو ه بود آمد

 

از روی چشم  را هم این وضع « انیس»مرحوم غالم محی الدین افغان وطن دوستو شخصیت مبارزو نویسنده توانا 
رده پ می کند وبیان و تشریح شواهد نجات( به تفصیل و با استناد و ان رریخی خویش )بحتأو گرانبها  در اثردید 

احزاب و وه های مخفی رو گاحزاب ه، به دو دست را زاب انزمان احو ه حلقات برداشتو روه ها و گازروی احزاب 
 ت.روه های علنی تقسیم نموده اسگیا 
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فعالیت شان و لباس مختلف موجودیت و درجامه ناد الزم دردسترس نیست اس آنهاکه در باره : مخفیروپ های گ
مخفی یا سری گروپ  داث سهوجریان ح هطالعبمرا زی . می شودتحقیق دانسته و غورر قابل ، مگبمشاهده میرسد

که با گروپ دوم ست. نظام او سیستم گونه ازین یا جمهوری خواهان افغانستان برای از آنها یکی  رد کهدا دوجو
 ا رهایش حکومت پروگرام  کهخواهند می و نیستند موافق مت گو های حپروگرام با ر مگ ه، مخالفتی نداشتحکومت 
این د، نظر دارندر را پادشاهی اشخاص معینی برای  و می ورزند ف با شاه مخالفت صرگروپ سوم د. تغییر ده
 ا ری شخصن، اشخاص معیازو سلطنت خلع از را پادشاه  و پا نمایند بر را  اغتشاشدر افغانستان خواهد میگروپ 

 د. سلطنت بنشا ننسریربر
 رد تشکیل میدادروحانیت و قدرت و وذ نفص صاحب اشخارا مت گو مخالف حگروپ ین یترو ق: لنی عپهای و رگ

ه، بلکه بودنر استواتحفظ منافع ملی و  مفکوره تأمین ژیک یاو یال به کدام جریان فکری فلسفی، آیدگروپ این  حالیکه
عامل  ظاهرا  و  میکردندخویش  تاحرکو ها خود خواهی و جذبات و ت ساااحسمغلوب را ل عقبیشترکه رمفاهیمی ب

عده ای همین هایش پروگرام ه تطبیق را سرانع درو مو عامل هم حکومت و  دنداد میجلوه همات ټفاسوء را مخالفت 
به مشام را ان گناگبیدیکته و تحریک بوی  و  گکه رنرا نفوذ ان صاحبو روحانی  و  ملکو  خان ودمحدو  ودمعد

تالش ودیت خموجود و بقا برای متذکره هم گروپ میداد، همچنین قرار مالمت هر وقت مورد  و میدانست ند میرسا
شمسی  131۷و 1313سال های  مثلیکه در . بودرفته گودبخ را شکننده و نا متجانس یک تشکل  گرنو میکرد 

و هم تار خواهان مشروطه یرد بقایای گظلمت  نور را سبب شد تا جای و آوردند  بوجود را مرج و هرج و اغتشاش 
 د. عقب مانرعصپیشرفت های  و  یترقدیگر از کاروان قرن  یکبرای  افغانستانو  افغان ها  مار و

علیحضرت محمد ظاهر شاه سلطنت ا در زمانرسمی احزاب سیاسی به صورت ربااولین برای وقتی در افغانستان 
 و ولی این قب ت.رفگقرار پذیرش مورد  ن اساسی و درقاتو میالدی مطرح 1۱۹۳شمسی مطابق به  13۳3سال در

قانون ( 35در ماده ) که د. دانسته شقیودی و شرایط ، بلکه تشکیل حزب سیاسی تابع ودط نبشرو د یقبدون  پذیرش هم 
کام تباع افغانستان حق دارند مطابق احا 111 »: بودشده تصریح ش چنین  13۳3ه سالگجرمصوب لویه اساسی 
 : اینکه رب مشروط، نداحزاب سیاسی تشکیل دهقانون 

قانون ا شده مناقض ارزشهای این آن بنروی که تشکیالت احزاب به  هاییمفکوره   وهای حزب فعلیت  هدفـ 1 
  د. سی نباشاسا
موجبات  بدون اساسی تشکیل می یابدقانون حزبی که مطابق به احکام د. باش ب علنیحزمنابع مالی  و تشکیالت  - 5

  . تواندحکم ستره محکمه منحل شده نمی  و قانونی 
 احزابی که ت.رسمیت نیافو  نیامدبوجود بر اساس قانون احزاب هم اهی گهیچو احزاب نافذ نشد قانون عمل  در رگم

( رچمپو )خلق دیموکراتیک یافتند مانند حزب حضور و  ظاهر عمال  شرایط استفاده از  باناقص و به صورت معیوب 
 رزشدر ضدیت با او قض آشکار تناو تخطی صریح  بلکه درو نداشتند قانونی  و سمی اتکای رو حیثیت گونه هیچ 
  د. داشتنکشور قرار ثیقه ملی نافذ وسی اساقانون احکام و  ادوم و اعتقادات مردم و ها 
ن کرد، اینتوشیح  را پادشاه آنولی  ودترتیب شده بو احزاب تهیه قانون که  می شودفته گاینکه ت، زم به تذکر اسال
النه مسؤومورد  در که  ودبمؤظف تنها پادشاه موقع ان ردکه واقعیت، ه نشان دهندو  مبین یک حقیقتو نشان دهنده  ودخ

عیتش باالی رمیمش تصو بی موقع  های تشکل و احزاب سوء تأثیرات و  ضررو  ودسو  عواقب برو کند  فکر
برداشت های و درک المللی  بین و ال داخلی واحو ضاع واو ضعیت و ازفرصت ن آ ردپادشاه  مسلما   د. بیاندیش

را  یگشکالت بزرمد، تطبیق حاصل نمایو زمینه انفاذ احزاب سیاسی قانون اه گکه هرداشته  یدقیقعامالنه و المانه ع
گروه  چه. آوردخواهد ان یم بهرا تباهی عظیمی و حتی بربادی چه که  ملیامنیت و رفاهیت و ان رعمو ه اداردر راه 

تی کپیتالس گزرهای بکشور جانب  ست ازراهای گروه  و  هاشوروی حمایت و سیالستی به رهبری وهای چپی کمپ س
را دچای برو بحری محاصره و سوادی بی و  فقر  قتصادیکه به مانده افغانستان عقب و استخدام شده و تقویه تطمیح 
بازی  وبمیدان عملی رقابت ها و رفته گقرار کپیتالستی و سوسیالیستی  افکارزرع و کشت تازو تاخت مورد  ست 
 وشرایط ن نیچ درکشور و مصالح مردم و اقتضای تحفظ منافع د. ردگغرب مبدل میو سیاسی شرق  گی بزرها

حقانیت این کشور  درموجود . جریان میکرده تأکید ترجیحأرا  نظروسعت و باحزم  ، مسؤوالنه هایحالت، عمل کرد
 د. رسان به اثبات میرا مفکوره 
شاه  محمد ظاهرزمانیکه سلطنت  ت.خان اس داؤدمحمد  سردار ری جمهوریاست دوران حزب بازی ر گمرحله دی

 دور  مزگروه مشارکت و  داؤد محمد رهبری سرداربم  1۱۷3ش مطابق به سال  13۳5سرطان  5۹ توسط  کودتای
ی ده اعو عالیم سلطنت و  تمام آثار د. سیس شتأدر افغانستان  جمهوری لین نظام واو  داده شدسقوط پرچم ن وملعو 
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 زمینهو اتهامات  شناخته شده بابین المللی و ملی  ی اعتباررادا شخصیت هایو ان رس دانشمندان مجرب،و علما  از
ش  13۳3اساسی قانون  ،ندبین برده شد ازیاهم و ند ردیدگ روتبعید مجبو  ررابه ف تدریج یابه و حذف  ا  وبد سازی ها
ل خان تشکی داؤدجمهوری ین نظام واساسی نقانون  درد. افذ شن جمهوری اساسی نظام قانون لین وبجایش ا و هم ملغی 

 .تعهده داشبر را  تربیت سیاسی مردمو لیت رهبری ومسؤزب برمبنی آن این حکه  نجانیده شدگنظام یک حزبی 
  : وانیمخ اساسی میقانون این چهل  ۀماد چنانیکه در
ردد گ هآوردبر و مردم افغانستان تا زمانیکه این آرز یتربیب سیاسو های اجتماعی خواسته انعکاس برای »: ماده چهلم

مردمی  انقالب گپیش آهنبرهبری حزب انقالب ملی که بانی کشور  برسد سیستم یک حزبی درخود طبعی  به رشدو 
 . «ودبخواهد قرار است بر افغانستانمردم  13۳5ن سرطا 5۹مترقی  و 

پس ه ک اساسی ممکن شدقانون مبنی  برو ه بودن ودقیو شروط و  فرعی یادومی قانون این حزب انقالب ملی تابع کدام 
قلم زنان و م  قد ن، ریو صا منو طنان مخصو یکه بیشترهمرو طولی  د. ردگفعال و ایجاد اساسی قانون  انفاذ از

مشهور های ار پرچمی  یسط یکو تحزب نیزبرنامه این و ین اساسنامه و تد و طرح  اهی دارند گعرصه سیاست آ
ی گبستاو و تحکیم قدرت سیاسی نظامی دست بلند یافته درروز تا روز پرچم گروه اینکه دوم عامل و  رفتگرت  وص

قرار قدرت محدودیت ای گخان در تنداؤدرو رییس جمه و ها به حد نهایی اش رسیده شوروی به کشور های اداره 
 از حزب نه تنهامفکوره که  ودر بگدیعوامل  یو پهل مل عمده درعاو بر د بنا د. ش ساخته میدور مردم  ازو کرفته 

ال ح علنی درو  هم مخالفت های پنهانیحکومت اعضای و داخل نظام  رفت بلکه درگنقرار استقبال مورد انب ملت ج
 رذاگنیانبو  حزب پیشتازو ن گوخان سرن دؤمحمد دا سردارانجام اولین جمهوریت  رتا سد. ش تشدید دیده می و افزایش 

  ت.هم خاتمه یافاش نقالب ملی ا
ه ک ضاحت نشان میدهدوب همین مختصر شمردیم درو فتیم گرا یکی  از هزار رتصا! آنچه به رسم اخعزیر ۀخوانند

 زا که های سیاسیگروه و احزاب  ماکشور  در .عکس آن تخریب بسیار آسانولی است  لسیار مشکبان رعمو  بادیآ
سی راکیمودمبنای  بر که ییجمعیت هاو  هاگروه آنچه و ه بودنردار برخوقانونی  اعتبارو شهرت نیک و النی وه طسابق

شاه  سی اعلیحضرت محمد ظاهرراکیموخان. دهه د دوشاه محم زمان صدارت سرداربی موقع  و ت شده وهای سخا
 طتسلو رسیدن  سوه با ودمعدو  ودبعاد محدا ردکشور  دری گجنشرایط  ۀزادو سی تحمیلی بن راکیمود هم را  اخی و 

 بارباب صاحو کنار یک خان  ذشته کاهی درگدرمتجانس ناهای گروه که این آمده بوجود قدرت به ع و یابی نامشر
های کشور و سی وهای جاس حمایت سازمانو خدمت  درزمانی هم و حاکمی و رداری سی وپهل درهم زمانی و نفوذ 

 وترقی مردم و پیشرفت و عادی شرایط و م راآ یگزند و  منهدم کرده اندرا حیات ملی  ۀشیراز رفتهگقرار انه گبی
 د. ردیده انگان گانگبییز جاناداف تحقق اهو شی ودل خ زمینه سازو برهم زده کشور را 

را ی اینگبه سادهم ساده اندیشی  هرولی انده شده وازی خورژوب معۀجا ودلواحزاب سیاسی مفتیم گهم  که قبال   ریوط
و ی وه قبیلعدر جامد. ن فاصله دارنآ النی ازوزمان طو ها  به فرسخهم  زوهن مردم ماکشور و که  تواند درک می

 ازد، ند دارنوپیو اعتقاد  آنهابا  و  داشتهرا ش خودخاص ارزش های و انین وقت، تشکیالو  ساختار زوهنمی که وق
 تحاال د. م انومحر ادواز نعمت سکه  دهند می تشکیلیی هاچی وکو زارعین  را س آنوفیصد نف ودن بیش ازجانبی 

ی ومعنو که بنیاد های مادی سال  41ی بیش ازگجن اخیرشرایط و جامعه جهانی  النی ازوزمان طتجرید و  ریخیتأ
 ر نوعهتحمیل د، کش زا میراده ب آنهاروی صحبت و صیل ر که تفیگمسایل دیو ارد وبسا مو ده وبرباد نمو تباه را ما

ثمر هم م تالش بیشترو اجهه ساخته ومو  مو به شکست محککشور را  و ردم ماین ین ب انه درگماشین بی و سیستم 
  د. شخواهد نواقع ثمر 
د، رنگمی نن آبه  با تنفرو  ودبشمار میرافغان ها  خصلت ها نه تنها از هورو گزاب اح سازش باو افق وعدم ت ء  بنا

مساعد ندارند نظر  و خوش اسی چندان دل احزاب سی ازغربی هم های کشور  گبزردانشمندان و علما ه، فالسفبلکه 
 ؟ تاحزاب چیس ۀبار جامعه غربی در ودمشاهیر خو برداشت علما و بیایید ببینیم که نظر 

 : ییدجه فرماو تتاه و چند مثال ک به
یونان  سقوط امپراتوریو کست شخطای بزرک در و عمده عوامل باستان یکی ازمشهور یونان  مؤرخ« وسیددت»
 .«کند قلمداد می را گروهی و ی جناحی بازی هاو زاب سیاسی اح لهمسأقت وآن
 می اظهارو نطر نیک ندیده ه برا های سیاسی گروه و احزاب « ارسطوی مشهوراستاد  گف بزرون فیلسوفالطا»

 حلقه خاصو گروه و فاداری با حزب وتا بجای بهتر این است و ه بودخود پرستی نوعی فاداری با حزب وکه  دارد
 .«بودوفادار شور کبا 
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ده راتخریب او عامل تجزیه را  سیاسیبندی های گروه و  احزاب قرن هجده میالدی در« روسوژان ژاک » نهگوهمین
که منافع  می شوندجه ودی به این نکته متوند به زودر یک حزب شامل می ش دراافوقتی : یدگو میو عامه دانسته 

نند که ک ن اینکه فکرودرفته بگقرار خدمت منافع حزب  در آنهاتالش و سعی  تمامو رده وخره گایشان با منافع حزب 
 دارد که ظهار میا رگجای دی درروسو همین قسم  ت.منافع اجتماع شامل اس هم حزب شان درو شان  ودهم منفعت خ

 .«مهیا می سازدرا فرصت طلبان  و ان فریبعوام استفاده سوء جهه زمینه فعالیت وین بهترحزب به »
 و دافرعده ا نآوسیله حزب ب: کهمی گوید ب احزامورد   درهم برجسته امریکایی   مشهور و سیاستمدار« نوسدیم»

رک اهداف مشتو منافع به اساس  ینهااقلیت، ا مقام اکثریت باشند یا که چه در دوش سیس میتأو اشخاصی تشکیل 
  د. اجتماع در تضاد انو افراد دایمی و با منافع کلی خویش 

 سیاسی آثار موعل امریکا که در ی ایاالت متحدهگوم شیکا1۱15السلد ومت رگسیاستدان دیو تیب یک عالم مین تربه ه
 :  کند اظهار میزیادی خلق کرده  تحقیقی
خاص هدف رسیدن به و سایل تقرب و و ارزبانوعی حیث ه بنه تنها  می شوندع مهم ج رودکه  ییها هورو گاحزاب 

 گچاالو زیرک  گزرنهای عده آدمک این باشد انی که وعن تحت هر بلکهر می گیرند، قراهای زیرک  بدست آدم
 آنهاسوء اسفتاده و رگ درصفوف و . ان می شوندرگامتیازات دیو ق وصاحب حقو  اروشانه های مردم س همیشه به

سایل این هدف وت همه رامقرو تشکیالت مرام، ، ودبیرق، سرو  زین مطالبی مانند شعارا رغیو  یردگ میقرار 
 . می شوندشمرده 

و قع بی موهای مجرد  آزادی باانه گبیو س ونمأ تحمیلی نا روکلتو  گفرهنو  پیاده کردن نظام هاو قرار استو ینرا از
و ان گانگبیو های اجانب خواسته ها  تنظیمو گروه و احزاب کثرت و ص تعدد و بخصآن غیره و حصر و بی حد 

ج ملی بسیو فاق و برراب درفعلی در شرایط  می کند وبکلی فرق افغان ها است وخ با اینکهرب عالوه مخلصان شان 
و  امندر راه انع همچنان مو رفته گقرار  عمل وحدت نظر وو سیله نفاق ملی و وعامل  مده ترینع ،رفتهگقرار 

 . می شودپنداشته  کشور و دشمنان مردم برای ابزار و سیله و مؤثر ترینو پنداشته شده کشور آبادی و مش راآ
 

 پایان
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