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 انهگتابعیت دو وانتخابات 
 
اقتصاد و استعمال غلط اده استف وءبر س بر بنا در زمان حاضر ګذشته و نامیمونتلخ، بد و درنظر داشت تجارب  اب

جمله و از دیموکراسی انستیوت های  ۂدنبنابکار و فری دیموکراسی و استعمالو ناجایز از  وءس ۂاستفاد بازار آزاد، 
تحمیل شده، دیسانت شده و  های حاکمیت زورمندروه مخصوص گدست  مانند وسیله درانتخابات  استفاده از وء س

 مفاهیم و با در حکام حاضر و اکثریت حاکمیت های قبلی ازین اصطالحات و ۀسال 1۲تخلفات عدید  همراه با 
و بالخره افغانستان  تۀذشگدر انتخابات ریاست جمهوری صریح  و تخلفات دستبردها منفی،  رباتجنظرداشت 

رت هویت نبودن کا ،زمینه  ساز برای تقلبظرفیتی ناشی از سیاسیت کدری خطا و عمالً  ومحدودیت های تخنیکی 
، مسلط ، همسایه های طماع و ظالمروپ های مافیایی حاکمگ)تذکره(، عدم موجودیت امنیت و تهدید های متعدد 

بی  نیز افغانستان 1۲۰۲ سالنتخابات مردم مارا به امتأسفانه اند که  یعواملهمه و همه  و... نبودن حاکمیت قانون
افراد مسلط بر بین موجود بند های  زد و شدن ، افشاحاکمیت ۂمرروز هایباور ساخته و این بی باوری با عمل کرد

شواهد و قراین  تمام وضع را متشنج ساخته و ، بر انتخابات حاکمیت ۀماشتگ زورمندان  یت وحاکما امور انتخاباتی ب
 رفت. گخواهد به خود عمق و ُبعد وسیعتر را  این حالت نامطلوبنشان میدهد که 

بدنام سازی افراد و  و مالیه و وسایل تبلیغاتی، میدیا وسایل مستقیم دولتی مانند ادارات تکس ویری گبکار  ۂبرعالو
آن  استفاده از وء و س بحث عدالت انتقالییری گشدت  بیشتر درحالت ما باب دندان زورمندان نیستند و  که اشخاص

 زورمندان وعدم منفعت شخصی ذشته بنابر گسال  1۲که در  یاستفاده از خواست برحق وارثان قربانیان وءو س
 حقوق العبدحتی پارلمان افغانستان به صورت صریح از اصول عام قبول شده ای حقوقی ، شدتطبیق ن حاکمیت

شد. اما حاال ازین وسیله کار مؤثر ناجوانمردانه استفاده لفین بخشیدند و به عدالت توجه ناشخاص ثالث را هم به متخ
 صورت خواهد ګرفت. 

خواهد آن شدت گرفته و حاالت غیر قابل پیش بینی را باخود  در تشنجات ن وضع مسلماً نبض جامعه ودراثر ای
ذرایع زیادی  دیگری  از وسایل و قدرت به نحو از جمله بقا در حاکمیت برای رسیدن به اهداف خویش و. داشت

روع را برای سرکوب و تحت دست اول، دوم و چینل های متعددی استفاده خواهد کرد تا این ذرایع و وسایل نامش
از همه ساختار های حاکمیت،  امکانات دولتی و مادی می و حتی نفیه حریف  با استفاده فشار قراردادن، تسلی

  تقلت و تخلف حاکمیت ابعاد دیګر پیدا خواهد کرد.  ، استفاده برده وسال اخیر جمع کردند 1۲خاصتاً در فراوانیکه 
ریبان گکه بحق شان شده، و جنایات ها  حق تلفی ،د که بخاطر تخلفاتندار ملت حق مردم ومسلم این است که 
 دید و درین راستا،میت بودند. این حق ملت است. اما که در حاکوعدالت خواهی نمایند  یرندگکسانی را محکم ب

 ه وکیک شدتف، جزایی جنایی و، وجدانی، سیاسی، مسؤولیت های اخالقی، ایمانی تا ذشته ضرورت است گبررسي 
، ( خواهد داشت)کنتراپرودکتیفمنفی به این ترتیب آسان سازی که تأثیرات بس معکوس  از یکسره سازی و

باید انتخابات قریب الوقوع در افغانستان  ۀو خاصتاً بکار ګیری آن در آستانسیاسی  ۂاستفاد وءاز س یری شده وگجلو
توسط مانند همیش  و منجر به  نتایج معکوس خواهد داشتفتیم گچنانچه  جداً مضر وقت الزم دیری شود. عدم گجلو

 . خواهد شد وءس ۂکاران قدرت استفادم
تأمین عدالت به انتقام تمرکز کردن، همه  ون کفن است. اما درگلگذشته خیانت به خون شهدای گفراموش کردن بلی 

س به عدم برخورد حسادن، ند، توهین و تحقیر کردست بویعوامل مختلف دریک لبر  یا بنا یک عصر و را که در
جداً فته آمدیم گچنانچه مسلماً  داریم و آسان سازی های تجارب بد ممکن است و ما از همچو، حساس ۀاین مسأل

   .و نتایج معکوس خواهد داشت غیر عادالنه ،مضر
تأکیدات به و  حاکمتطبیق آن مطابق به تفسیر زورمندان  قوانین نابکار موجود افغانی وون وسایل تأکید بر ظاهر مت

به نحوی که افغانستان به احساسات مردم  افراطی، بازی مسایل کشور به نحو بیشتر بر اندیشه های افغانیزه ساختن
 . شدخواهد داده شدت  نمایند، ازین حالت استفادهبه شکل منفی و مبدل سازند جدا از دنیای امروز ۂرا به جزیر

، به عدالت انتقالی شدند تحمیل وخارجی ها نصب همین  شانه های ملت به زوربر  به این ترتیب آنهایکه بر کشور و
 به بمباردمان های کور واز ملت دفاع کرده نتوانستند و مخالف نداشتند و آنرا ضرورت نمی پنداشتند،  یاصالً اعتنای
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ت انتخابازمان ختم تا  ،کردند درین روز ها روز به روزطرح بین رفتن محبوبیت حاکمیت شان م ازدر ارتباط کر 
 استفاده قرار خواهند داد.  وءزد و آنرا بیشتر متشنج و مورد س دامن خواهند ،ندر افغانستا 1۲۰۲ریاست جمهوری 

 استفاده است.وء است که مورد دقت و قابل س یهم یکی از مطالب ریاست جمهوریکاندیدان  ۀانگتابعیت دو ۀمسأل
 ۀتحقق عادالن درحال نتوانسته اند کمیسیون مستقل انتخابات ذاری افغانی و شواهد نشان میدهد که مراجع قانون ګ

 به نفع ملت ما کار مؤثر بدارند.  ملت با قوانین خوب و تطبیق این قوانین به صورت احسن و ۂتحقق اراد
ارب تج ها ایر حیوانات درین است که انسانس و ها یکی از تفاوت ها بین انسانضرورت به تأکید میدانم که 

سازنده از تجارب  داده و با عقل سلیم وانتقال  رگیکدی و وخاصتاً تجارب نیک خویش را باید به نسل های بعدی
به  . قراردهداستفاده مورد جوامع مختلف خاص درنظر داشت شرایط  با ، بشری بدون پیشداوری وتعصب ۀاندوخت

 و تجربه ضرورت ندارند.  اختراع به  بازشده  و تجربهاختراع شده درست  اشیا و روش های مفید وترتیب این 
 که به صورت واضح نشان میدهده میکنند استفاد یکشور ما از قوانین و روش های که در یمواردراستا هست ین در
مسایل ومطالب به موقع آنهم  محتوی نسخه و روش و با مطابق ارزش های جدید و و درست، عوض حل راستینکه 

رفته و گافراد و اشخاص قدرتمند اعتنا و اهتمام بیشتر صورت فع شخصی امن ،ه هااص، سلیقخمطروحه به ذوق 
، احساسات نیک از یموارد در تراژیدی این ملت مجاهد و با شهامت شده و طویل شدن رنج، عذاب و و هسبب ادام

 سوء استفاده میشود. یت های کاذب و شخص مردم توسط این زورمندانو پاک افغانی 
به شمول  تطبیق قانونعدم ذشته، گسال  1۲افزاری از دیموکراسی و انستیتوت های آن درۂ استفاددیم مفته آگچنانچه 

یوی، ئتوسط مراجع اجراذاری گوقانون  مراجع قضاییقانون و صالحیت تعویض کردن  کشور،  نافذقانون اساسی 
شده و به این برای ایجاد آن کار ن دیعنې باوجود نبودن ظرفیت های رقابت آزا عدم تطبیق درست اقتصاد بازار آزاد

شده،  رفته نگکار زاد راستین آعدم استفاده از اقتصاد مختلط به حیث وسیله برای رسیدن به اقتصاد بازار ترتیب 
ساختار های دفاع از  ادارات و، رفتهگصورت  عرضه و تقاضا کارۂ ن کنندیدرعمل به اساس تعی یکسره و

تسلط حلقات مافیایی بر بخش های معین اقتصاد ، شدهیا به طور درست فعال ن د وایجا مستهلکین به مساعدت دولت
ه ورنه چطور شرکت ردیدگبرای تخلفات مالی عمال رواج و عملی  گرفتن حق السکوت های بزرگحد اقل  و کشور

عالیت تجارتی ف ذار وگ شت وگملیارد باقیداری هنوز هم به صورت نورمال در افغانستان به  ۴سوپریم با بیش از 
مقابل  دراز جمله خریداری شرکت هوایی  پردازد. ماست مالی کردن دزدی های اختالس ها در کابل بانک و می

برابر قیمت بازار این شرکت نشانه های مشخص از حاکمیت روابط  ۴از باقیداری های این بانک به  یبخش کوچک
 اقتصاد آن است.  و مافیایی مسلط برکشور ما

ری و غیر افزاۂ بالخره استفاد و و متکی بر روابط جیبی، شخصی، فامیلی و استخبارت اجنبی سیاست کدری غلط
دیموکراسی، تخطی های صریح از اصول دولت  سیاسي و ۀه، مصالحگاز مفاهیم لویه جرقانونی، تقلبی و منحرف 

موازین قبول شده تمامی  تخلف صریح ایشان از تقصیر و و ر که به این حاکمیتگداری مدرن و صدها عامل دی
تداوم  قبل از دفاع اتباع خویش بر بقاء و این حاکمیت از اتباع خویش دفاع کرده نتوانست و. رددگبر میاست، 

قبل از همه به منافع منحرف و ایل مس نداشته، درفهم الزم مسلکی قدرت الویت داد. دولت درحل مسایل  خویش در
 ۀادام رکود، تراژیدی وبن بست، ه، وبه این ترتیب عامل هت دادمسایل را ج نموده و منطقوی تمرکز منحط قومی و

ازعاملین و مجریان این  ه ایشود که با دیده درایي عد مشکل زمانی بیشتر میردیده. گما کشور  تراژیدی در
ه شنوند کنند که خواننده و ، به تبلیغات دروغین پرداخته و تصور میالذمه تلقی نمودهی را بر سیاسیت ها خود

توان که سطح فهم سیاسی و درک ملت ما بلند است، تجارب  فته میگوار آنرا قبول خواهد کرد. به اطمینان  وسفندگ
 خواهند خورد.نچنین دروغ های شاخدار را فریب  زیادی اندوخته اند و

ر خدمت قرارموقعیت جغرافیایی افغانستان، همسایه های طماع و قوی، ترکیب اتنیکی و به تأسی ازآن د مسلم که
سازی شخصیت های ملی و مردمی توسط  نابود ودادن این حالت توسط همسایه ها به نفع شان، فقدان رهبری 

های مطرح به منافع و مصالح  تیاز زمامداران  وشخص یمتعهد بودن بخشظالم،  ر وگان مکار، فتنه گهمسای
تأثیر  و قابل درک نیز الب اندایشان شخصیت؟! و افراد مطرح در افغانستان ساختند، مط کسانیکه از خارجی ها و

 .کشور ما افغانستان در جریانات وحالت موجود در
 آن عمالً مساعدت و ۀیر مشروع به این تراژید و ادامحاکمیت بی کفایت و غ اما در مجموع عامل و فکتور داخلی و

 کمک کرده که 
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وقت  غیر قابل تکرار فرصت های بیش از حد شده و معنوی مادی وکه منجر به مصارف  در نتیجه این وضع
 کشور ما آنقدر مشهود اند که ایجاب ساعتها بحث و داده شد. مثال های این تخلفات در به هدرذشته گسال  1۲در

 نماید. نوشته را می
اند  یاه هایگدید مسایل و مر اخالقی و غیر وجیبوییا هم ا و حیث یک وجیبهرفتن به انتخابات به  انتخابات و ۀمسأل

 شود.  رد مطرح میگپی ممیکانیز صورت وجیبه بودن، یاهم در ی مسأله وکه تدابیر بعد
اول  ۀدر مرحل رد درپی ندارد، خاصتاً گبیشتر موضوع غیر وجیبوی است و پی رفتن به انتخابات  صورتیکه در

که به سهم فیصدی کم مشوق مالی  وتشویقی  ممیکانیز ، درین صورت ضرورت بود که یأکسب صد هزار ر
چنین امر در مسایل انتخاب  رفت. گارتباط میداشت، تدبیری صورت میو سهم فیصدی زیاد دولت انتخاب کنند 

حل  انتخابات پیش بینی شود. وضع و باید راه های عملی مشوق اشتراک در سرتاسری نیز مطرح است که باید و
 نیست وعواقب خوب دربرندارد. یکارو موجود حل درست 

شده و هدف قانون حل ن نیز مسأله قابل ایجاد مشکل است که بصورت درست در کاندید ۀانگتابعیت دو انتخابات و
 خوب را عمالً دنبال نمی کند.

 عملیجوانب برای زیاد شان ۂ ند. درین حالت عدشد ت و هجرت به مسافروادار  یهای مجبوریتبر  افغانها بنا
دن این اسناد سفر ند. قبل از بدست آوراسناد کشور های مختلف جهان شد رفتن اوراق وگمجبور به  ی سفرگزند

زمینه  محل اقامت مطرح بود و در و و محل سکونت جدید تعهدات وفاداری به منافع کشور مهمان، مسأله تابعیت
صورت  این مهاجر به کشور ثالث و درصورت تعهد  دربه این ترتیب قابل درک است که تعهدات وجود داشت. 

برابر کشور ثالث منصرف  باید ازین تعهدات در ر ما مشکل ایجاد شده ومصالح کشوا ب تقابل مصالح این کشور
 . و داردشت اما این کار درعمل مشکالت فنی و تخنیکی خویش را دا شود.

تابعیت  انهای امنیتی و حساس دست اول دولتی بایدگار انتصاب اشخاص در کشور های جهان حین انتخاب و در
 ۀتابعیت کشور های دارای اتوریتکه کاندید دارای  یصورت ای جهان دردست بدهد اما بعضی کشور ه انه را ازگدو

 توجه نمی کنند.  کاندید تابعیت دومچندان به در عمل  ،اند سیاسی گبزر
مصروف در افراد  به شمولبسیاری از مسؤولین امور دست اول کشور صورت به نظر من چنانچه میدانیم  هرب

ارند. به د وو اسناد سفر خارجی داشتند  پاسپورت هادی کشور، همین حاال ُپست های بس حساس امنیتی و اقتصا
اسناد تابعیت امریکا  ی و کار درگهای زند یس جمهور برحال کشور با مدتئتوانم که ریهیچ صورت قبول کرده نم

 تواند و ه مییا کسې آنر باالی شان ثابت کرد ایشان خبر دارد و اما مهم اینست که کسې از. امریکایی نداشته باشد
  یا خیر؟  و کنندمیمساعدت  درین زمنیه توجه ویا هم کشور های خارجی  نه و یا

واپس سپردن آن ایجاب یک  تابعیت کشور خارجی وبدست آوردن درین راستا مشکالت جدی ازین قرار است که 
به سفارت خویش را سلب تابعیت درخواست  د. همینکه شخص اسناد خویش ونمراسم طویل و عریض دار و هوسپر

 ندارند.  صالحیت سلب تابعیت را نیز ب تابعیت نمی شود و سفارتخانه هاموجب سل ،مربوطه تسلیم داد
رین لحظات نمی دانند شرایط کاندید بودن برای شان مهیا خآکه تعداد کاندیدان تا  نظرداشت وضع کشور ما در با

 اند از لحاظ عملی یمسایل حل خواهند کرد؟  تابعیت را به زودی ۀیرودار چطور مسألگدرین و نه  یا خواهد شد و
 درعمل واقعاً مشکل ساز بوده و تدبیر حاضر راه حل درست نیست. به موقع و حل مناسب که 

وی عمداً سلب  پاکستان ازدولت ، تابعیت پاکستان را داشت و حین کاندید شدن شخص ی مثالً ر کسگر اگاز جانب دی
کند درین صورت تکلیف کاندید چه خواهد شد؟ اعتنای نت سلب تابعیت کاندید درخواس یا کشوری به کند وتابعیت ن

رضای کشور  و ه اراد را مجبورکاندید و محتاج به دولت خارجی ساخته و ی گوابستبه این ترتیب ما خود کاندید را 
لذا این . استر ثالث شخص کاندید به همکاری کشوساختن عمدی ونه وابسته گاین به  که ساختیممرتبط سوم و ثالث 

 فریب و فتنه است.ی، ساختن به غلطمجبور  ، حل مذکور نادرست رخورد به مسأله وطرز ب
ند در نزد محکمه گسو و کاندید اعترافبه نحوی که تخطی از قانون نیز نیست:  شرایط موجود طرح من در راه حل

تعهدات و با یا اسناد سفرش را  یا آن کشور و ن واییا اسناد سفر  واسناد تحریری ارایه کند که تابعیت نماید و  یاد
آن  اقرار بدارد که درخواست سلب تابعیت این و یا مربوط بدست آورده بودم وویا بدون تعهدات و مراسم مراسم 

همراه با پاسپورت خویش به  سلب تابعیت خویش را تسلیم نموده درخواست به سفارت مربوط  تحریری کشور را 
درعین حال  ،جع دولت خارجی مذکور بدست آوردهامر تحریری این اقدام را نیز از سفارت و ه و سندسپردایشان 
مصالح هیچ  منافع ودر برابر ها و افغانستان  افغان مردم خویش مصالح کشور و میدارم که به منافع و تعهداقرار 

نی سلب تابعیت من به معد و تحلیف شد. این تعه دخواهنشده و م قایل نتقدُ به شمول کشور مطبوع قبلی،  کشور جهان
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یا  نیز اسناد به محمکه واسرع وقت  درتصامیم مراجع کشور ثالث  ت وآبعد از اجرا که از از جانب من است
د نیز معلومات تحریر در ظرف مدت ر کشور ثالث همکاری نمی کنگ. همچنان اسپرد خواهد مربوطه را کمیسیون

قوانین کشور های جهان نیز مورد  این سند که در داده خواهد شد.، قابل نشر در مطبوعات .... ماه تحریری و
تواند، و اصل پاکی است تا زمانیکه  استعمال به نحوی است که محکمه اقرار شخص را مانند سند قبول کرده می

حل  ر وگبالخره حل بهتر است درین مرحله. راه های دی چیزی مخالف ثابت ساخته شود و از لحاظ منافع کشور و
وار را با خود دارد که به هیچ وجه به گو نتایج مستقیم و غیر مستقیم نا رفته شده به فهم من عواقبگپیش  جود درمو

  نمی کند.  خواهد کرد وذار مساعدت نگمثبت قانون  همان هدف نیک و
 درست نمی باشند.  تخلف های زیادی ناخوش آیند خواهد شد و منجر به تقلب و موجود رگدی راه های
منطقی را نموده و  ری راه های حل خردمندانه ایجاب وسعت  نظر و عبور از مرز های غیر عقالنی و غیربکار ګی

مردم ما بدون پیشداوری و تعصب ممکن است. حاکمیت و حلقات مافیایی  و مصالح کشور و با اولویت دادن منافع 
سیاسیت  با وجود اینکه در ر بدارند. توانند وضع را بیشتر بحرانی ساخته و یا هم در امر خیر مساعدت خی حاکم می

خواه  های های خیر کشور ما برای تمام افغان مصالح ملت و و منافع است و مصالح، امید است درین راستا منافع 
در اساس برنامه های کاری شان قرار ګرفته با پیګیری تام درین راستا دست به دست هم داده مساعدت خیر از 

 کشور ما پرداخته و در پیش ګیری راه درست به نفع ملت و در ید خیر وئو تأګرفته تا تجویز و عمل خیر  تنویر
   پایان دادن به تراژیدی ملت ما ممد، همکار و مجری خیر شوند.
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