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 ٣٨ شماره -از نشريه پيشرو

  ٢٠١١ می ١٣

 چرا احزاب رسمی در افغانستان ورشکسته اند؟
 

 پلوراليزم، آزادی بيان و آزادی ، بازار دموکراسی، و ھجوم نيرو ھای خارجی به افغانستان پس از يازدھم سپتمبر

 در سر داشت به دنبال پيداکردن راھی بر آمد تا بتواند ازين نمد سھمی ئیھر که شوری و سودا. اجتماعات گرم شد

ی و پر زرق ئباره  بيش از صد حزب  با نام و نشريه،  اکت و اداھای ظاھراً توده  اين بود که به يک. دست آورده ب

بيشتر اين احزاب از استحالۀ تنظيم ھای جھادی و يا توته توته شدن حزب . ست وارد شدندو برق به بازار سيا

  .دموکراتيک خلق زاده شدند

 اما  بيشتر اين احزاب که قبالً در کورۀ پراتيک مردمی ناکام بر آمده، بر پيشانی بيشتر آنھا مھر جنايت و خونريزی 

ده، فقط با کرايه و يا خريد تذکره ھای مردم اعضای شان را در  و مردمی بوئتودھۀ زده شده بود لذا  فاقد پاي

می شدند و حتی به اين » تمويل «ئیبيشتراين احزاب که بايد از جا.  وزارت عدليه ثبت کرده و جواز فعاليت گرفتند

از فساد رايج  نه تنھا کاری برای مردم انجام ندادند که به بخشی ئیاشاره وارد ميدان شده بودند با فعاليتھای انجو

احزاب و . را پر کنند"  خالیۀ چانت"و از اين سبب به دامن اين دونر و آن دونر زدند تا مگر  کنونی مبدل گشتند

رسيدند » مدال«و » بورسيه«  داشتند به زودی صاحب نان و نوال شده، به ئی که پيشينۀ چنين پيوند ھائیگروه ھا

جا اتراق کردند و کسی از ه ه ای قرار داشتند، در حد گرفتن جواز جا باما بقيه  که کمتر در چنين روابط و مغازل

 . سر کرم ھم  به سراغ شان نرفت

احزابی که صاحب نان و نوال شده،  برنامۀ انجوسازی و پول کشی پر رونقی دست و پا کردند، چون به خاطر انجو 

ايشان  ه باشد، مردم نه تنھا  روی خوشی بانست وجود داشته ونه خدمتی در نھاد می ت» ط کنونیيشرا«شدن و در 

اين احزاب دراين دايره باقی ماندند و صرف به . نيز پشيمان گشتند» آرد«نشان ندادند که از دادن تذکره در برابر 

اينان در براير اين . دلخوش  کردند که ناف زمين و زمان ھمين کار است) ئیآنھم با افراد کرا(چند تظاھرات 

 نھاده به اين صورت توقعی از چنين احزابی می نائو وند زدند که ھمه آنھا را تظاھرات سفارتخانه تظاھرات  فند 

 . نداشتند

در شرايطی چون افغانستان دولتھای حاکم مطمئناً برای احزاب جدی که مھر انقالبی بر پيشانی دارند، اجازۀ جواز و 

 را از جوھر و محتوای مردمی خارج نسازند، ممکن نيست تا زمانی که برنامه و اساسنامۀ  شان. فعاليت نمی دھند
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 اولين ۀبه اين خاطر تجرب. ن  ندارند تا به مردم تقديم کنندئيلذا اين احزاب چيزی در آ. جواز فعاليت به دست آرند

حزب سازی رسمی بعد از حضور نيرو ھای خارجی در افغانستان و ھمگامی اين احزاب با اين دوستان و در پرتو 

عدم توجه مردم .  وکراسی کنونی که احزاب، مھمترين رکن نمايش آن است، به ورشکستگی خفت باری رسيدنددم

فتادن در سينۀ فردی از توده ھا، آنھا را به تشکالت نفرت بر انگيز تر احزاب و جا نيبه اکسيون ھا و عملکرد  اين 

شدن آنھا نيز » محور«بوليک شان نه تنھا به دل کسی چنگ نزد که ادعا ھای ماز انجو ھا شباھت داد و کار ھای سي

 .  بيش از دروغ حقيری نزد توده ھای مردم جدی گرفته نشد

فند، پروژه و انجوسازی ضرورت وجودی آنھا را رقم زده،  تا زمانی زنده اند و .  بيشتر احزابی که پول محور اند

شبه منحل می گردند و زمانی که بار ديگر  ن بريزند و وقتی توقف داده شد، يکحزب اند که اين پول ھا به دامن شا

ی بسته است که بايد ئلذا نفس برخی از اين احزاب به جيب ھا. مجرای حيات مادی پيدا شد، چون قارج می رويند

ن را در اين چند اي. دست داد و دھشی در آن فرو رود و الی حيات ننگين آنھا به گورستان تاريخ سپاريده می شود

 . سال ھمه تجربه کرده و کوچکترين شکی در آن وجود ندارد

 وقتی بعضی از  احزاب رسمی برای ھر دستی کمرخم می کنند تا  مدالی بر گردن بياويزند  و بی ھيچ شرمی آنرا 

نگھداشته شود؛ مردم نموده  تا ماھيت پوشالی شان پنھان » ھديه«توجيه  می کنند که گويا فالن و بھمان مردم آن را 

نسبت به عملکرد آنھا بی باور شده و پشيزی ارزش نمی دھند، اين احزاب که فقط دور دسترخوان خاصی شکل 

گرفته  و  از توده ھا بيشتر تجريد می گردند، روز تا روز در الک پست و پلشت خانوادگی فرو رفته  در اين 

افرادی که . ر بی اعتمادی فردی از صفوف قرار می گيرندمحدودۀ تنگ و تاريک خالصه شده، ھر لحظه در براب

 راھی ترکستان نيست و به اين صورت بال وقفه بھترين مبارزان خود را از دست می دھند هفکر کرده بودند، اين را

  .و اليگارش خانوادگی بيش از پيش تناب انحصاری به بر و دور اين احزاب می پيچد

رسيدن به آمال شان را  از اين طريق دارند،  يا بعد از مدتی که وجدان شان نھيب   افرادی که ساده لوحانه اميد 

انسانی سر داد، از چنين احزابی خارج شده و به آن لگد حواله می کنند و يا وجدان شان را پلشتی احتوا کرده فقط ياد 

که ھمه روزه آگاھانه و يا ناآگاھانه اين افراد . می گيرند که چگونه از موقف پولی و سياسی اين احزاب استفاده کنند

ارتجاعی سودا می شوند، به محض برآورده شدن اھداف ی از سوی رھبران شان در بازار مکارۀ سياست بازی ھا 

اما آنانی که از موضع . شخصی، اين احزاب نامنھاد شان را ترک کرده و به نرخ روز به معامله گری می پردازند

رند، به زودی ُجل شان را روی بازار می کنند و به توده ھای مردم می فھمانند که بازی ی از اين احزاب می بئتوده 

اين تاجران سياسی را نخورند، چون فکر، خون و عرق شان را به پای ديوار ھای مارکيت سازی ھا دفن می کنند و 

  .عده ای خاصی از آن کيف کرده، بر ساده لوحی ھای شما می خندند و شماتت می کنند

راھی جز و  وشتولوژيک کرده و چون ابزار پول سازی عمل می کنند، نه تنھا سرنئنين احزابی که ادای غير ايدچ

ی را نيز در باتالق نجاست غرق می سازند و در ئکه عده ای از افراد معصوم و توده بلورشکستگی ندارند 

 .    که خود دفن می شوند، آنھا را نيز مدفون می سازندئیھمانجا

  


