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 احزاب سیاسی وسیاست

 همین های فعالیت طریق از داشت. نگه دوره بفعالیت های احزاب سیاسی  از است راتوان سیمی ن امروزجهان  در

اخل د سیایت در مستقیمغیر  یا طوری مستقیم واست که افراد به سیاسی  احزاب گونه

بارۀ  درافراد همین احزاب سیاسی است که  طریق از گیرند.حصه می عالقه و شده،

 حمایت ،نموده نظر ابراز مملکتخراب سیاستمداران مقامات رهبری یا  سیاست خوب و

 دیموکراسی نظام  طبیعی درکامالا  این یک امر  . ات شان را اظهار میدارندانتقاد یا و

 احزاب ودانسته  سهیم را خود ،سیاست در بدین وسیله افراد جامعه که شودمحسوب می

 نظام  ،احزاب بدون فعالیت قانونی. ورزندنمودن افراد خویش تالش می ت بسیج قسم در

 هم فرق داشته،از کشور هر در تعداد احزاب مگر دیموکراسی ناقص شمرده می شود. 

ه ک مانند فرانسه است متعدد موجوداحزاب  بعضی در و ،مانند انگلستان فعالیت دارند زبح ها دوکشور ازبعضی  در

 ارددحزب فعالیت یک  ی دیگرکشورها ازبعضی  درمیباشند.  مصروف فعالیت های سیاسی خویشبه  هاآنهریک 

 آزادانه از بتواند وی تا اینکه نبوده، قبول قابل مخالف حزبموجودیت  دولت بوده و دارطرف رسمی که عموماا حزب

 . مودن یافتدر شمالی یکوریا کیوبا و ،چین ،کشورهای می توان درآنرا  نمونۀ نماید. انتقاد مقامات رهبری سیاست

 ن شامل آ استراتیژیکی در کی واف تاکتیبوده که اهدعمل  ۀبرنام سیاسی دارای احزاب ازیک  هرکه آوریست یادقابل 

 مطابق آن فعالیت سیاسی می نمایند. سیاسی باحزا و

 طریق راه   آیا از ؟ کدام طریقبه ولی .  سیاسی می باشد قدرتکسب  هداف احزاب سیاسیا انگیزه و واقعیت در

 نظام دیموکراسی که از احزاب سیاسی در؟ مسلحانه ۀمبارز و طریق خشونت یا اینکه از و قانونی و مت آمیزلمسا

ی ونقان و طریق مسالمت آمیز، توانند ازمی  ،ندا سیاسی برخوردار های فعالیت آزادی و مطبوعات آزادی آزادی بیان،

 برنامه های دید در طرز دو کلی بطور و عمدتاا یند. خویش نائل آ به مراممطابق برنامه  داخل عمل سیاسی گردیده و

 عقیده دارند که ،جامعه بوده رات بنیادی دریتغی مخالف احزاب هستند که ک تعدادی . گرددمشاهده میسیاسی احزاب 

نتی س ارزش های باید کهباعث نابودی مملکت میگردد.  ،تی مملکت را برهم زدهتشکیالساختار  رات بنیادییتغی

 احزاب سیاسی دیگری ،برخالف مگرارزش ها تالش های سیاسی می نمایند.  حفظ آن راه   در و مملکت حفظ گردد

حفظ ارزش های  در باشند و جامعه می بنیادی دررات یخواهان تغی دارای ایدولوژی خاص خود بوده هستند که هم

  پابند نمی باشند. عقیده ندارند و سنتی
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 دارچنان مکلفیت د د وهمحق دارد که فعالیت سیاسی بنمای سیاسی حزابا یک از هرنظام دیموکراسی کثرت گراه  در

حزب 11این روزها، وزارت عدلیه  در  ند.الیت نموده نظم مملکت را برهم نزفع کشور انون احزاب درتا مطابق ق

 :اعالمیۀ وزارت عدلیه آمده است در داده است. حزب دیگر هشدار 20به  یق درآورد ورا به تعل

 وزارت عدلیه به عنوان احزابی در افغانستان، ثبت احزاب سیاسی در سیس وأت ماده نهم مقرره طرز طبق فقره دوم،»

 20از  بیشتر دریکسال فعالیت  پس از داشته و عضو هزار 10توانند فعالیت کنند که هنگام ثبت  حزب سیاسی می

 بودن و، مسلح نادیتور( –)تبار خاص  خاص و ملیت قوموابستگی به مشخص داشته باشند.   والیت نمایندگی فعال و

قانون  احزاب سیاسی دردیگری است که برای  خصوصیات از دین اسالم نیز برنامه های مطابق قانون اساسی و

   شده است. اساسی افغانستان ذکر

این میان  ثبت اند که از به عنوان احزاب فعال و دارای جواز حزب سیاسی، 56وزارت عدلیه افغانستان اکنون  در

حزب  11ندارند.  بدین اساس  ،احزاب تعریف کرده استکه این وزارت برای  احزاب سیاسی شرایطی را تعدادی از

 نستان داتفاهم و دیموکراسی، د افغ اقوام افغانستان، صلح ملی و سیاسی که شامل فعاالن صلح افغانستان، ملی هیواد،

ق مردم حقو ، عدالت ائتالف افغانستان، حمایت از، آزادگان افغانستان، وفاق ملی، ملی افغانستانخلق انقالبی گوند

ست راجستر وزارت یوالیت نمایندگی ایجاد نتوانسته اند از ل 20توسعه می شود به دلیل اینکه در و افغانستان و کار

گردیده که عبارتند است از حزب انصاف ملی اسالمی  صادر هشدار ب دیگرحز 20ه حذف گردیده و همچنان به عدلی

حزب مردم افغانستان، حزب هللا افغانستان،  مردم افغانستان، حزب وحدت ملی افغانستان، ، حزب توحیدافغانستان

رهمین د. .  غیره. غیره و افغانستان و ملی ، حزب اقتدارحزب حرکت اسالمی افغانستان ،حزب کنگره ملی افغانستان

 نشان می دهد که از رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا می گوید که بررسی های آنان نیز زلمی زابلی، حال،

دلیه وزارت ع اکثریت آنان شرایط تعریف شده در ،است راجستر حزب سیاسی که اکنون در وزارت عدلیه ثبت و 56

 «به تعلیق در آورده شود...، فعالیت این احزاب باید طبق قانون تکمیل نتوانسته و برای احزاب سیاسی را

وقت به افراط گری گرایش دارد.   برین خصوصیات مشاهده می گردد که مملکت ما یک مملکتی است که اکثر بنا

به  و بار، این گونه احزاب بی بندکه مملکت را از بحران نجات دهد. نخواهد توانست  تعداد احزاب متعدد سیاسی

مملکت را به طرف بحران و بی نظمی سوق داده که به هیچ  ، زیاد تردنعوض اینکه مملکت را از بحران نجات ده

هرگاه خدا بخواهد که روزی  برای ثبات نظام سیاسیباشد.  های نظام دیموکراسی نبوده و نمی صورت مطابق ارزش

ارزش  آن صورت در تان گردد، امکان دارد کهانگلس نمونۀ اپوزیسون به مثل دارای دو حزب اکثریت و ،مملکت

 .سیاسی تحقق بپذیرد احزاب مرثنظام دیموکراسی با فعالیت های م های

الف که خ بار و بی مسؤولیت و بی بنده موجودیت این گونه احزاب متعدد ب تر هرچه زود آرزو می رود تا بنااء 

شرفت جهت پی ه ایملط و سوق نگردیده تا اینکه بیشتر مملکت به طرف بی نظمی شود قانون عمل می نمایند خاتمه داد

 و ترقی به نظام دیموکراسی وارد نگردد.

 پایان

 

 

 

 


