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ف ،هیرمند

حذف نمایندگی سیکها وهندو ها،
دلیل مکدر گردیدن مشروعیت نمایندگی دیگران در شورای افغانستان است
محترم میرعنایت هللا آشفته با توجه ایشان به مطلب مهم و حساسی حق مسؤوالنه نوشتن را به صورت وطنگرایانه
و وطندارمداران ای ادا نموده اند که اینک این قلم با تذکرات آتی ندای ایشان را لبیک میگوید.
اخیراً اعضای شورای «ملی!!» افغانستان در تصامیم ایشان فیصدی سهمیۀ حضور هموطنان شریف ما «سیک ها
وهندو ها» درآن شوری را حذف نمودند ،علت این انحالل سهم گیری این دو اقلیت مهم و خیلی متبارز مردم
افغانستان روشن نیست ،بعضا ً تجارب نشان داده است که گاهی در کمال پررویی زیر نام «برابری همه فقط زیر
یک نام تبعۀ کشور» حقوق و سهم انسانی و قانونی عده ای از اقلیت ها در مجامع تصمیم گیری کشور کنار زده می
شود ،ولی حتی همین دلیل نیز صراحتا ً شنیده نشده است .این زورگویی که حتی بدون ارایۀ دلیل و بینه دست به
اتخاذ چنین تصمیم ناهنجار زده می شود ،بدون تردید از ماهیت امتیازطلبانه ،تفوق طلبانه ،تنظیمی گرایانه ،با
تمایالت ظاهراً مذهبی و به نیت ایجاد تفرقه میان مردم افغانستان می باشد ،تنها این اغراض در این تصمیم بسته
بندی نشده است می توان در آن قراردادن سیک ها و هندو های ما را در ردیف اتباع درجه دو نه که درجه چندم هم
مالحظه نمود ،اما ازهمه جدی تر اینکه اعضای پاکستان نواز شوری با این تصمیم سعی کرده اند تا دستور اربابان
خویش یعنی دستگاه های استخباراتی پاکستان مبنی بر تولید تفرقه میان افغان ها و تخریش روابط افغانستان و
هندوستان را به منصۀ اجرا بگذارند ،و احزاب ضد هندو سیک را که در پاکستان به اشکال گوناگون در
خونبارترین دستگاه های آن دولت نفوذ داشته شاد و دلخوش بسازند ،دستگاه هایی که در قتل و کشتار مردم ما چه
از آن طریق و چه از طریق طالبان هر دو طرف خط نام نهاد دیورند ،دست دارند .انگیزه های سیاسی نیز در این
تصمیم بی نقش نخواهد بود موجودیت چند تن محدود متعلق به یک اقلیت مردم یک مملکت تا حدودی از اتخاذ
تصامیم خیلی ناشیانه ،یک جانبه ،و آزمندانۀ چنین مجامعی جلوگیری کرده و درآن اثر گذاشته و حال اگر از
تصویب آن جلوگیری کرده نتواند حد اقل آنرا تعدیل خواهد نمود .انگیزۀ دیگر این تصمیم آن خواهد بود که عده ای
از اعضای محجوب پارلمان نمی خواهند در برابر چشمان هندو ها وسیک ها به عمل رشوه ستانی دست یازند و
عقیده مندی دروغی خویش را در محضر هندو ها و سیک ها رسوا سازند ،پس چه بهتر که این مزاحمان در جریان
چنین رویداد هایی حضور نداشته باشند.
هندو ها و سیک های ما باوجود متحمل شدن مظالم و مشقت های زیاد که جناب آشفته آنها را یادآوری نموده اند،
وطن را ترک نکرده اند .وقتی به نقش آنان در امور عمرانی و انکشاف وطن نگاه می کنیم ،هندو ها و سیک های
ما در انتقال و ترویج علوم و فنون زیادی در وطن حصه گرفته اند ،منجمله در انتقال دانش بانکداری و تخصص
صرافی کارهای ماندگاری انجام داده اند .همچنان در ترویج تجارت و رمز و راز های مربوط به آن و در ترویج
علم طبابت سنتی و طبابت مدرن در کشور سهم قابل امتنانی ادا کرده اند ،هموطنان هندو و سیک ما در جریان جهاد
با کمک های مالی در آزادی وطن حصه گرفته اند ،آنان در شرایط دشوار اقتصادی در تهیۀ اسعار خارجی برای
هموطنان ایشان زحمات فراوانی کشیده اند ،مگر علی الرغم این همه دستاورد های کاری بازهم می توان از سهم و
حضور این کتلۀ مهم و حیاتی مردم در پارلمان چشم پوشی نمود؟؟
ما یک مثال برجسته و معروف از این هموطنان زحمتکش در نزد خود داریم که در مجلس مشرانو جرگه از مردم
نمایندگی میکند :عزتمند سناتور خانم انارکلی هنریار ،که با تدبیر و پختگی کامل وظیفۀ خویش به حیث نمایندۀ مردم
در مشرانو جرگه را به پیش می برد ،او در امور مربوط به تصامیم مثبت همیشه پیشتاز دیگران بوده و سهم ملی و
وطنی خویش را در کار و فعالیت مشرانو جرگه به جا گذاشته است ،حضور او در چنین مجلسی زمینۀ آنرا فراهم
ساخته است تا باالی قیصله ها دقت بیشتری صورت بپذیرد ،مگر این دوشیزۀ افغان جای کی را در آن مجلس تنگ
کرده است که آقایان رأی به حذف سهم اش داده اند؟؟
این زیر پا ک ردن صریح حق نمایندگی هندو ها و سیک های ما در شوری چه پیامد ها وعواقب آنی حقوقی در قبال
خواهد داشت؟ این پیامد ها را به طور مختصر و کلی می توان چنین رقم نمود:
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

یک کتلۀ بااهمیت اجتماعی مردم افغانستان که در جمع اقلیت ها قرار دارند ،از مجموعۀ کلی آنانی که

دارای حقوق سیاسی اند از سهمیۀ منطقی و تعاملی ایشان محروم میگردند ،تا نتوانند از میان گروه خویش شخص و
یا اشخاصی را در پارلمان بفرستند و بدینوسیله مشخصترین و قابل لمسترین مشکالت و درد های خویش را در
پارلمان مطرح و خواهان راه حل گردند ،سهمیه به علتی منطقی است که هرگروه ولو از نگاه کمی هر چقدر باشد.
اصوالً مستحق ،حق نمایندگی در مجامع عمومی اداری و تقنینی است .سهمیه به این علت تعاملی است که

ً
قبل از این در بیش از تقریبا الاقل نیم قرن نمایندگان هموطنان هندو سیک ما در مراجع تقنینی حضور و نقش فعال
داشته اند
حذف این سهم یه ،نقض تمام اسباب متذکره است که جامعه و حکومات هر دورۀ وطن ما این موارد را رعایت کرده
و منصفانه بودن آنرا عمالً تایید نموده و آنرا پذیرفته اند ،حال اگر به دلیل انگیزه های نامعلوم سیاسی و ایدیولوژیک
این حق مثبته و مسلم هموطنان هندو و سیک ما کنار زده شده و حذف می گردد ،اثر و آسیب اولی نزدیک آن بر نا
مسلم شدن مشروعیت نمایندگی دیگران است که در شوری راه پیدا می کنند ،اشخاص یا گروه هایی که با ابزار
سیاسی و ایدیولوژیک مانع ورود مستحقین دیگر در شوری می گردند و خود در آن شوری شمولیت پیدا میکنند،
چنین عضویت و نمایندگی قطعا ً حایز مشروعیت کامل و مقبول نخواهد بود.
آقایانی که در عمل حذف نمایندگی هموطنان هندو و سیک ما دست داشته اند ،مگر گاهی از روی تفنن هم اگر شده
سری به محتوای قانون اساسی افغانستان زده اند؟ یا از مندرجات میثاق های جهانی که دولت افغانستان به آنها
پیوسته و مکلفیت ،آری مکلفیت به رعایت و تطبیق آنها دارد ،مگر از آن تعهدات دولت آگاه هستند؟؟
مادۀ چهارم قانون اساسی افغانستان مشعر است« :حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که بطور

مستقیم یا توسط نمایندگان خود آنرا اعمال میکند .ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را
دارا باشد».
مادۀ بیست و دوم مربوط فصل دوم (حقوق اساسی و وجایب اتباع) قانون اساسی افغانستان اعالم می دارد

که« :هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است .اتباع افغانستان اعم از زن مرد در برابر قانون
دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند».
در مادۀ  22میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ،که افغانستان در سال  1892به آن ملحق گردیده می

خوانیم« :هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ یک از تبعیض های مذکور
در مادۀ  2و بدون محدودیت های غیر معقول:
الف :در ادارۀ امور عمومی توسط مباشر یا به واسطۀ نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نمایند».

همچنان در مادۀ  20همان میثاق اعالم گردیده که« :در کشور هایی که اقلیت های نژادی -مذهبی یا زبانی

وجود دارند ،اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود»...
به غیر از این احکام میتوان به ده ها حکم دیگر قوانین را نیز برای اثبات حقانیت سهمیۀ هموطنان هندو وسیک ما
متذکر شد ،که ارزش ها و اصول پذیرفته شدۀ جامعۀ معقول انسانی امروزی است ،مگر آنکه با گروه ها و افرادی
مواجه باشیم که مشروعیت و معقولیت مدنی و انسانی نزد ایشان دیگر از اعتبار افتاده باشد...
پایان

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

