
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

  

 

 ۷۰/۷۰/2۷13                    عارف عباسی
 

 های ما کرسی هموطنان اهل هنود و سک
 در ولسی جرگۀ افغانستان

 

ن یانومی باشد و جوابات در قث واقعاً حقوقی است که محتاج تفسیر علمی حرلمان یک باموضوع کرسی داشتن در پ
 قلیتدر پارلمان برای اکثریت و ا پرنسیپ های اساسی و برحسب اصول قانونی  اساسی هر کشور توضیح شده.

  گردد. بلکه کرسی ها با گرفتن آراء عامه احراز می  ،تعداد کرسی تعیین نمی گردد قومی و مذهبی سیاسی،
اساس آراء مردم در ه احزاب مختلف در انتخابات والیتی و مملکتی ب فدرالی در نظام های دیموکراسی پارلمانی

اگر یک حزب نصاب  گیرند.  پارلمان های ایاالت و پارلمان ملی راه می یابند و به اساس شمارش آراء چوکی می
 حق تشکیل کابینه را دارد اعظم از آن حزب تعیین شدهصدر معین قانونی را تکمیل و رأی اکثریت را بدست آورد

و پست های  تشکیل حکومت ائتالفی را در غیر آن توسط ائتالف با یک یا چند حزب نصاب را پوره نموده و
رالی غیر فدرالی پارلمان های ایالتی فددر نظام های پارلمانی   .حکومتی را بین احزاب مؤتلف تقسیم می نمایند

 گیرد. ند حزب صورت میالف چتشکیل حکومت یا توسط یک حزب با اکثریت رأی و یا ائتدارد و وجود ن
 

نظر به قانون اساسی هر کشور فرق ) در سیستم دیموکراسی ریاستی شورا های ولسوالی و والیتی و شورای ملی
نظر از وابستگی  پارلمان می آیند صرف به انتخاب وتوسط انتخابات مستقیم نمایندگان به آراء عامه  (کند می

در قانون انتخابات کشور ولسوالی ها نظر به تعداد نفوس تصنیف گردیده تعداد وکال   .مذهبی و دینی ،قومی سیاسی،
 تعیین شده.

 درو مالحظات خاص دیگر  از سیاست های تأمین عدالت اجتماعیتأسی ه در بسی ممالک ب اما در دنیای امروز
 گردد. می رفته و یا واردت در قوانین  پذیاستثناآ موارد بعضی

باید بطور مشخص روی آن صحبت  ، ها در پارلمان استسی هموطنان اهل هنود و سککر چون موضوع بحث فعلی
 کرد.

را در افغانستان تقلیل بخشیده چون احصائیۀ دقیق نزدم موجود نیست  هان هندو سکهپیروجنگ های داخلی نفوس 
نفر  نموده تصحیح نمایند(داند لطف  اگر رقم ثقه را کسی می) 1۷۷۷۷شاید در مجموع در سرتاسر مملکت بیش از 

گیرد  ولسوالی صورت می تعداد نفوس در هر اساسه چون انتخابات ب نباشند که در والیات مختلف پراگنده اند. 
در  حیث تبعۀ افغانه ب هاوان و سکدهن نصاب معین را برای کاندید خود پوره نمی توانند.  ههموطنان هندو و سکه

مسلمان یت کاندید ها اکثردر عمل برای کاندید ها رأی بدهند که  د داشته وبگیرند، کاندیحق دارند که سهم انتخابات 
نان به یک کاندید فوق العاده کمتر مسلمابختانه متأسفانه و بد که  ،غیر قابل انکار و تلخ است اند. این یک حقیقت

 رأی بدهند. ه، با اهل و با کفایت هندو و یا سکهخوب، پرهیزگار، دانا
 

 توسط تعداد آراء نا ممکن بود.ه کانات آمدن یک وکیل هندو و یا سکهپس در عمل ام
کراسی و تأمین عدالت این معضله و پیروی از اصول دیمو با درک بدو مرحله در کمیتۀ تسوید قانون اساسی

ت را قائل گردیده و اهل هنود، زنان و کوچی ها استثناآ حفظ حقوق اقلیت های کوچک در قسمت یاجتماعی برا
در نتیجه یک  و نصاب های معین را درین موارد خاص تعدیل نمودند که در قانون انتخابات بیشتر تصریح گردیده.

 ما تخصیص داده شد. هسکهو شورای ملی( برای برادران هندو کرسی در پارلمان )
 

و اصیل  شندگان بومی ا که باروی کدام خدعه، دسیسه و یا دستور بیگانه این حق مسلم هندوان و سکهه دانم ب نمی
سرسخت بوده اند که مقاومت نموده به زور اعراب تسلیم نشده تا حال و دالور و یا  ، شاید اینقدر شجاع این وطن اند

 ونی این کشور برخوردار از تمام حقوق و امتیازات مدنی افغانستاناما اوالد این وطن اند و تبعۀ قان ،هندو مانده اند
هر عقب گرایی و است و مظاحترام به حقوق اقلیت ها  عدمفسخ کرسی شان در پارلمان تخطی از حقوق بشر و .اند

 که در جنوب هسپانیه وزیر خارجۀ یدشما اوراق تأریخ عصر طالیی اسالم را بخوان . کراسیمبارزه علیه دیمو
 ومۀدارالحک درامارت اسالمی یک یهود بود و در شورای مشورتی امارت عیسویان و یهودان شرکت داشتند و یا 
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درین جا  اک داشتند. رو یونان و یهودان اشت ، هندوستانبغداد دانشمندان، اهل خبره و فالسفه و حکمای چین
رسمیت شناخته ه حقوق اقلیت ها ب (رض)و خلفای راشدین )ص(مراحل اولی دوران پیامبر در سیکوالریزم مطرح نبوده

 .است شده و احترام شده
 

 پایان
 


