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 حق رأی دادن در انتخابات
 برای پناه گزينان افغان

 !هموطن عزيزم
که چند صفحۀ کاغذ را سیاه ساخته داليل بیرون شدن افغان را از زادگاه و مأوايش  ضرورت آن احساس می شودآيا 

مسخره نیست؟ حتی ناقص العقل ترين ، آيا اين داليل چه بود که افغان تارک وطن شد ، رشتۀ تحرير بیاورمه ب
 زوتا امر 1۷۹1حوادث پیهم بعد از سال  اتفاقات و کهداند  می  !!!ابنای بشر عضو اين دولت فعال و غمگسار

دهشت، هراس، ور دنیا ايجاد نمود،  سه دورۀ تیر شده هر يک َده را بافغان  مولود شرائطی بود که سیل پناهندگان
نا  یبیشمار ۀوطن برای عد تحت آن در داشت که زندگی در ار خود خصاتو مش محدوديت ها و مظالم، ستم 

فقر و بینوايی و ناگواری شرائط اقتصادی در تمام دوره های سی سال گذشته عمومیت داشت ولی اين  .ممکن بود
به  ابرخانواده های اکثريت اراکین اين دولت بر  .سازدنمی  را اصلی بیرون شدن از وطنو انگیزۀ عامل يگانه 

آرگاه و بارگاهی در يکی و يا چندين  ،، چشم بد دورذخاير ايرو، پوند سترلنگ و دالر مقدار غارت و چپاول و
 . گردد صوبی رهسپار میه سیاسی و امنیتی هر که ب کشور دارند، که در کمترين تکان زلزلۀ

 

عاليق کم نظیری وجود داشت، اين روابط  میهنشبین افغان و  در شرائط عادی، آرامش و آسودگی امنیتی واقعًا
تا  ،و چنان اسرار آمیز بود که توضیح آن تحقیقات علمی را ايجاب می نمايدچنان در رگ و خونش گره خورده بود 

اما از وطن که بیرون شده بود  ،قصبه، ده و قريه را وطن میگفت و اهالی آنرا وطندار ،که زير سقف وطنش بود
سفر رسمی به ايران و بازديد از پروژه های زراعتی و شصت ضمن  اواخر دهۀ در .وطنش بود افغانستان بزرگ

هموطن هزاره  که رفتیم متعلق به شش نفره ايتصادفی به خان ، به قصبۀ کارگران افغان بردمیزبانم مرا   مالداری،
بوده آب نل و برق  خانۀ شان پاک و ستره کردند،  د که در يک مزرعۀ بزرگ دولتی طور قانونی کار میوام ب

 در بارۀ محبت و صمیمیت نمودند، در برابر سؤالم  از ، از من پذيرايی بسیار پرو دارای اساس البیت مناسب داشتند
 خود»گفتند که هیچ جای دنیا به وطن  برايم شرائط کار و عايد کمال رضايت نشان دادند، اما صادقانه و بی آاليشانه

افغان شوق  .«آه که پشت بامیان زيبا دلگیر شده ايم» .رسد برای بازگشت بوطن روز شماری میکنیم نمی« مون
، ظواهر فريبنده و رفاه مادی هرگز عشق ولی هرگز میل اقامت در ديار اغیار را به سر نمی پرورانید کرد میسفر 

وطنش که حاال ه عشق آتشین افغان ب اين يک کشش مرموز بود و نمودار. ساختوطن را از سینه اش دور نمی 
نحوی است که میزبان مهمان را میراند و مهمان از بیچارگی از پای ه بختانه امروز شرائط ببد .جزء تأريخ شده
تو چه آمد  ای افغان با غرور، با عزت، با وقار و با کرامت بر سر. بیرونم مکن بنام خدا گیرد که صاحب خانه می

 .که چنین زار و ذلیل، خوار و بی عزت شدی
بهر حال هر جا باشیم افغانیم، در همین نزديکی ها پاسپورت امريکايی ام را تجديد کردم، در صفحۀ اول آن نوشته 

اگر افغانی  انکار کرده می تواند، اقانون اساسی افغانستان از افغانیت م نه قوانین بین المللی و نه .«افغانم»که من 
را با وطنش قطع می کند مسلمًا موضوع شخصی اش بوده و ما را به آن  ، رضا و خواست خود عاليق خودبه میل

ند، دور زيستن ندا را در خوب و بدش شريک می کاری نیست، اما اکثريت غرق در سودای وطن بوده و خود
گردد،  هیچ قدرتی حق مشروع و  میوجه دلیل بی تفاوتی در برابر گزارشات وطن ن یچه اجباری از وطن به

وری و در دو انتخابات گذشتۀ رياست جمه. قانونی افغان را در هر گوشۀ دنیا که زيست نمايد از او گرفته نمی تواند
حق رأی  را ازمهاجرين افغان مقیم امريکا، اروپا، کانادا، آسترالیا، نیوزيلند و هندوستان  پارلمانی دولت افغانستان 

و مشکل  مغاير به مندرجات قانون اساسی استو  وضاحت يک عمل غیر قانونی بوده ه ب ، کهمحروم ساخت
 .اقتصادی را دلیل آورد

د تعدا اامد البته معقولیت مصرف مطرح می شد رسی می قاره هر محدود در اگر تعداد مهاجر افغان به چند هزاری
که طبعًا در نتايج انتخابات تأثیر بسزا کند  ملیون تجاوز میز يک و نیم ها در ممالک فوق الذکر ا افغان مجموعی

 .دارد
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حیث يک تبصره در برنامۀ يک تلويزيون بیرونی مطرح شد، اما راه تعقیب جدی و مؤثر آن مورد ه اين موضوع ب
 . بحث قرار نگرفت

را بلند نکنیم اين فیصله بحیث يک عرف غیر مجاز و  صورت جدی و قاطع صدای خوده کنم که اگر ب فکر می
. غیر فعال در خیر و شر وطن تبديل خواهد شدبیرون وطن به تماشاچی و نظاره گرمهاجر  ادامه يافته غیر قانونی 

که آنرا خدمت تقديم  کند وقت زياد نمانده برای حصول اين هدف دو امکان در ذهنم خطور می 241۲چون به سال 
 .می نمايم

که عبارت از  ،مؤثريت آن قابل غور است لیو امکان اول بی ضرر، بی خطر، بی زحمت و بی مصرف است
يض الکترونیک است، در امريکا، اروپا، کانادا و آسترالیا که بعد از امضای هموطنان به مراجع آتی اترتیب عر

  :ارسال گردد
 مقام رياست جمهوری - 1
 ستره محکمه -   2
 هگو لوی جر جرگه ولسی -   2
 کمیسیون نظارت بر انتخابات -   ۲
 امريکا، اتحاديۀ اروپايی و شورای امنیت ملل متحدۀ وزارت خارج -   ۵
 

البته امکان دوم ابتکار عمل، زحمت، مساعی جمیله و مصارف ضرورت دارد که عبارت از انتخاب نمايندگان 
معتبر، مجرب، خبیر و مدبر است که بطور مثال سه نفر از امريکا، سه نفر از اروپا و دو دو نفر از کانادا و 

 (آقای نبیل مسکینیار) صورت گیرد، همکاری متداوم و متعهدانۀ تلويزيون آريانا افغانستان آراء عامهتوسط  آسترالیا
آوری اعانه برای  و جمعبرای معرفی کانديد ها و انجام رأی گیری  (آقای عمر خطاب) و تلويزيون پیام افغان

 .های نمايندگان ضرورت استسفرمصارف 
الذکر مستقیمًا مالقات نموده و امکانات عملی رأی دهی مهاجرين را مورد بحث قرار  نمايندگان بايد با مقامات فوق

 .دهند
تا  که نزدم موجود است آنقدر مطمئن نیستم که اگر مااي هکان دوم با تجارب تلخ  چندين سالام عملی شدن در مورد

 .به اهمیت چنین سازماندهی ها و اقدامات ملی آگاهی حاصل نموده باشیم حال
 

و بار اول است که اين صدا باال شده و   ،ملی صحبت می نمايند گويی که ابتکار نموده اند« اجماع» بعضی از 
سوخته به چه پیمانه  و حمل اين مشعل  وش اين راهزنند، خبر نیستند که در َد کف میهیجانی شده  دوستان ديگر

چه طرح هايی که  ،کنار رفتند نرسیدند و جبرًا به خط اخیرکه با نا امیدی  ،وجود دارد گانافتاد از پا و اننفس
در مرحلۀ شعار ساکن  اده نشد وکمال بدبختی در عمل پیه پیشنهاد نشد و مورد استقبال همگانی قرار نگرفت ولی ب

 درين شکی نیست که يگانه راه بیرون رفت افغانستان از اين روزگار تیره و واقعًا که مفکورۀ عالی است و ماند،
فردای هراس برانگیز نا مطمئن بسیج نمودن، همآهنگ ساختن و توافق نمودن انديشه های ملی تار امروزی و 

که اگر افغان عنان امور خويش را بدست گرفته و در تعیین سرنوشت مملکت خود تصمیم گیرد،  ،گرايان وطن است
 گردد و توسط کیها؟ آيا راه عملی آن چیست؟ از کجا شروع؟ و به چه طريق؟ اما چگونه  سبحان اهلل ذی سعادت،

آيا چنین اقدام بزرگ به سازماندهی و رهبری . يا بر عکس آن و اجماع را چاالن بعد اول تشکل را بنا نمايیم و
گفته می شود که نامبرده پشتیبانی  ؟در زلمی خلیل زاد وجود دارد اعتبار و آيا اين اهلیت ؟معتبر ضرورت ندارد

ديموکرات ها را ندارد و تکیه بر بازوی کسانی چون رشید دوستم و بچۀ سید کیان می نمايد و عطا محمد نور از 
اگر راست باشد و قاعدۀ قدرتش را چنین کسانی بسازد پس توقع از اجماع خلیل زاد چه  همکاری با وی اباء ورزيد،

گاز و تلی کمیونیکیشن چون واردات تیل و در بسی تشبثات اقتصادی  خلیل زاد است که بازهم شايع ؟خواهد بود
صورت ضمنی اما ه البته اين موضوع ب .صورت اجماع پیشنهادی وی شب گذرانی خواهد بود ينا شريک است، در

 .مرتبط قابل يادآوری پنداشته شد
 

ير نشده مورد توجه جدی قرار گیرد و اگر که تا د ،ی در انتخابات آينده استأموضوع اصلی ما گرفتن حق ر
 .مايۀ خوشنودی خواهد بود پیشکش گردد  پیشنهادات بهتر و عملی تر در زمینه

 
 پايان


