
 
 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۱۳/۱۰/۲۰۱۸                                                                                عرفانجمیل 

 مستقل در انتخاباتمستفل و نا ینامزد ها ؛یاسیاحزاب س

 

احزاب سیاسی یکی از بزرگ ترین و موثر ترین نهاد های سیاسی در عصر مدرن در کشور های توسعه یافته هستند. 

کشور های صنعتی و پیشرفته نقش درواقع، احزاب سیاسی در تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی  

بسزایی را ایفا نموده اند. به عبارت دیگر احزاب سیاسی را می توان موتور محرک جوامع در عرصه سیاسی دانست. 

اما متأسفانه احزاب سیاسی در کشور های در حال توسعه یا جهان سومی نه تنها در عرصه سیاسی در جامعه مؤثر 

دگی، بحران های سیاسی و اجتماعی، جنگ های قومی، مذهبی، زبانی و سمتی بوده اند. نبوده اند بلکه عامل عقب مان

بار خود را به حیث نهاد تبه همین منظور اکثریت احزاب سیاسی در کشور های جهان سومی به خصوص افغانستان اع

 قه اندازی می نگرند. معتبر سیاسی در بین شهروندان از دست داده اند. و مردم به احزاب سیاسی به حیث نهاد تفر

در انتخابات پارلمانی پیشرو اکثریت کسانیکه اعضای احزاب سیاسی هستند و حتی کسانی هم در بین نامزد های 
احزاب سیاسی در کشور محسوب می شوند. اما آن ها در انتخابات اران ذبنیانگانتخاباتی وجود دارند که پدران شان 

زار های انتخاباتی شده اند. چون آنها می دانند که احزاب سیاسی موجود در پیشرو به حیث نامزد مستقل وارد کار
کشور از پیشینه خوبی برخوردار نیستند و شهروندان هم برای اعضای این احزاب رأی نخواند داد. و از سوی هم در 

نده ارشد احزاب سیاسی بین نامزد های انتخاباتی پیشرو کسانی هم وجود دارد که در دوره فعلی پارلمانی به حیث نمای
شناخته شده اند و در اکثر مواقع در مجالس رسمی مجلس نمایندگاه و هم چنان در رسانه های جمعی به حیث عضو 

 احزاب سیاسی ایراد سخن نموده و از مواضع حزب خود در مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه دفاع نموده اند.
ردن از همچو نامزدان تا کجا عقالنی است؟  از آنجائیکه دیده شده است ال این است آیا در انتخابات پیشرو حمایت کؤس

راه بیابند بدون  ولسی جرگهاکثریت این نامزدان بخاطر جلب آرای مردم به احزاب خود پشت کردن اما زمانیکه به 
دان انتخاباتی از واقع، این نامزا شک به تعهد قبلی خود باز خواهند گشت و همان عضو از احزاب خواهند بود. در

همین حاال فریب دادن شهروندان را شروع کرده اند. ما مثال این نوع نامزد های انتخاباتی را در انتخابات های گذشته 
 هم تجربه کرده ایم.

به هر صورت اگر احزاب سیاسی میخواهند در تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان به خصوص در 
ه باشند. باید اعتبار از دست رفته خود را دوباره در بین شهروندان کشور کسب نمایند. چون انتخابات مشارکت داشت

نامی که دارند در انتخابات و مسائل ملی کشور موفقانه سهیم شوند. و این احزاب هرگز نمی توانند دیگر با گذشته بد
 .مردم هم هرگز دیگر فریب این احزاب را نخواهند خورد

انتخابات شدند همان اعضای  ۀزمانیکه برند ،مستقل که خود را مستقل می دانندهای انتخاباتی نادر نتیجه نامزد 
همیشگی احزاب سیاسی خواهند بود. و دوباره به همان داعیه های قومی که چندین سال کشور ما را از روند توسعه و 

های عصری برخوردار  اتخصوصیما از احزاب سیاسی باید در کشور  ءتعالی باز مانده است باز خواهند گشت. بناً 
شوند. و به حیث یک حزب سیاسی ملی وارد کارزار های سیاسی و انتخاباتی شوند. و مردم هم می توانند با تحریم 

واقع، مردم باید احزاب سیاسی را مجبور به  احزاب سیاسی سنتی در مدرنیزه سازی این احزاب سهیم شوند. در
 اصالحات گسترده نمایند.
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