
 

استیس یجفا و افغان یاه ـکهیوس هندو  
 

ن مرز و بوم یساکن ا یاـ هکهیهد رسالت هندو و سشاافغانستان  یخ پنجهزار ساله ایتار

سر بکف و  ده اند.ین سالها چشیا یرا ط یشماریب یو سرد یگرم ت مظلوم ،ین اقلیا است.

 یهنیم یخواهانه ا یازاد یدررزم ها ،یمردم یدر مقاومت هار ینا ترس از غل و زنج

 با وصف  .انده داشته یو اول ینقش اساس کشور یاقتصاد یه هایه پایتقودر .سهم گرفته اند

کنند.یاستشمام م را داغستان یفضا یضیتبع و تعصب مملواز یغبارهم هنوز همه،ن یا  

در  مکتب عاشقان و عارفان در هـسنگ لعل و کرتار موهن مدن لعل،  ،م قرن قبل ینء بایتقر 

 یبه مکتب م ییابتدا یان دوره این تا پا شایان زمان اکثرا .ندبود ام یهم صنف صنف ششم

پدرم  د گفت:یدهیدم که چرا بعد از صنف ششم به درس ادامه نمیاز مدن لعل پرس .آمدند

.تاس یکاف میبرا ییابتدا یدوره ا شهادت نامه م ورید بگایرا  یاضیفقط رخواهد یم  

به  یاضیر یریاد گی یفرزندان شان را بخاطر امیدر آن ا هـکیاکثر هموطن هندو و س 

.شوند تجارت شان دکان و یا حسابداریمحاسب و انها تا ،فرستادند یمکتب م  

داخل ، گذشتم واقع بود وندیم یدر جاده ا پدر مدن لعل که یعطار کانواز مقابل د یروز 

 که یارگذ یدم که چرا مدن لعل را نمیاز او پرس احوال مدن لعل شده یایکان شدم و جوود

 . میرسینم یدولت ه کدام مقامم بیل کنیتحص که ما ش ادامه دهد، گفت: هر قدریبه درس ها

هم  شا ندهیآ و کندیکمک ام م تجارت یدردکان و کارهاخوب من است  یاریمدن دست ،حاال

  .دبو خواهد خوب

 هرگاهند.ه ال ادامه دادیسه ها و دانشگاه ها به تحصیدر ل هـکیهندو و س هموطنانگشت شمار

 شین یگزنداز کرد، تبارز یاسیدر عرصه س هـکیا سیهندو و  یت هایصاز شخ یکی

  .شد درمان او نه یدارو مه نیقوان، اندمن دور یجامعه افغان ض طلبیمتعصب وتبع یانمار

 -ینید ضیتبع تشآ یباال و ت را به گوشه راندین اقلیا یسلطنت ین نافذه این و قوانیسالط

  چطور؟ ند،اردن یسلطنت یشه ایکه اند ینهاآ. اما دیپاش آب ، نفت یبجا یمذهب

 با  ،شورا یا دوازده ایو  زدهای یا دردوره ، (1) هـوان سنگگهبه اسم ب هـکیهموطن س 

  و ببرک کارمل،  پدرم یماما ض هللایف یل گذر قاضیمحمد زمان خان وک یحاج مرحوم



د کرده بود.ینهم و دهم شهر کابل خود را به شورا کاند یاز نواح گریچند تن د  

را گشودم  درب یما به صدا درامد.وقت یلیدروازه حو ،بود یانتخابات یروز ها از یکی 

  بعد ازشد خان  ل صاحب محمد زمانیوک یایجو ستاده بود.یا ببرک کارمل انطرف درب

  کجای شانیبا ا را اورده یدعوت کردم. پطنوس چا ییرایبه اطاق پذ او را پاسخ مثبت

. دمیرا شن شانیصحبت ها نشستم و  

   ه نهم،یبرم اما در ناح یرا م یت رایه دهم من اکثریدر ناح که الفاظ نیبا کارمل ببرک

شما هم  کالنتر صاحب .زدسایا رااز خود مه ـکهیهندو و س یرا نیشتریب ،هـسنگ وانگهب

اگر لطف  .دنشویم مین من وشما تقسیها ب یرا یباق ،دین منطقه هستیسرشناس ا یشخص

شان را به صندوق  یرا انها د تایت بدهیهدا دهندیم یبشما را  که یگانه دهند یبه را دیکن

م.یرا شکست بده کافر ین هندویتا ا   اندازندیمن ب  

    مذهب ن وید باور به یب ک شخصی یا ض طلبانهیو تبع صبانهتعم یشه ایاند بود نیا 

  ها هـکیو س هندوها هیعل را پدرم یذهن ماما خواستیموا ." داشتی"انقالب یکه ادعا

له یبوس یاسیقدرت س یوقت که ،بود "یروشنفکر " دیطرزداز  یا نمونه نیک کند.ایتحر

 در زمان ، ها هـکیدو و سهن .دشده یسپار بد ست اش یشورو اراتیتانک و ط یله هایم

شان لب  نظام هیعل که یهر افغان د ومانندرا نداشتن حق اظهار نظر  یحتت شان  یحاکم

د.اش ش یدار و قفس زندان جا یگشود حلقه ا  

ببرک کارمل  که) هشت –و هفت  پنجاه زدهیس یسال ها یانیقربان هزار لست پنج یانتشار 

وطن   -ات دولت مزدوریجنا از یخروار ینمونه امشت  (ت بودیدوم در حاکم شخص

مسکونه  هـولد رام سنگ  هـر سنگالیب  اسم ،انیان قربان یاسام است که در جمع فروش

مسکونه قلعه  نهمند و اندرکمارولد له (،8112کم در شماره)یلغمان صنف دوازدهم تخن

ز ین (8122)در شماره  هـولد رام سنگ هـو جگندر سنگ (1926تجار در شماره ) یموس

  .(8)اند ملشا

 از و هندو چنان باشد. هـکی" ما در مورد هموطنان سیقضاوت "روشنفکر" و " انقالب یوقت

 دندنمو بغضچور و ت شان رایمالک و ییدارا که یو طالب یجهاد ،ین مذهبراجات و رانیام

، حلقه سدمف نیحاکم و ند.ردد کیتجر انها را درجامعه (فارقه دن شال زرد)عالمهیا پوشو ب

له کرگسان یبوس و "بازار آزاد"" یدموکراس"ملون  یهادر بالون که کیدورونزد دول شبگو

 یو زبان ،ی، لسانی، قومیمذهب پر از تعصب یدر فضا ، دوازده سال قبلپنجاه ودو -یب

 بر را هـکیهندووس یافتخار یچوک قبول یحت شان "پارلمان" نانینش یکرس .شدند پرتاب



؟د داشت یبا یا هیچه گالگرید .ندب نکردیصوت آنراو ندکسرشان دانست خود  

احقاق   یبرا شانیرسالت اقدرهمانشود،شتریها ب هـکیه هندو و سیض علیتداوم تبعهر قدر

  گردد.یمشتریز بین یحقوق شهروند

ت یو تثب یبر حق شما بخاطر احقاق حقوق شهروند یا مبارزه ، هـکیهندو وس هموطنان

       یایرو که درا ظهورخواهد دا یافغان هـکیهندووس (1)ینگین لوتر کیمارت، یت افغانیهو

 ضیو بدون تبع یمساو یحق شهرونداز دیباکشور یگرید اتباع،ماننداه هـکیهندو و س "

  د ان روز.یبه ام  .دساز یقانون ل ویقت تبدیحق را واقعاء به ."ندشبابر خور دار

 محمد طاهر

کایامر -زده نودوسهیسشانزدهم حمل )دوهزارو چهارده( -لیپنجم اپر  

ض رسالت یو تعو یدر لست پنجهزار قربان هـنام جگندر سنگ ،د یکاند اسم شور داس صاحب کهیمحترم ا ( با تشکر از1)

  .ح کردندیدر نوشته ام افزوده و تصحکابل نات  یه ایرا در نشراست در عنوان یس یبه جفا

  (یفارس پ شده بهیتا ی)نسخه ا زده نود و دو.یهفت ، سست و یچهارشنبه بهشت صبح ه ی( لست منتشر شده در نشر8)

حقوق  اش " یایرو ، ترس یب یا رزه ابم با که (1686-1692)ییکایاه پوست امریمبارز س گنین لوتر کیمارت (1)

 یاجه ینت ،کایاه پوست امریئس جمهورسیر بارک اوباما .ساخت یرا قانون "کاید پوستان امریفو س پوستان اهین سیب یمساو

    است. نگین لوتر کیمارت یا مبارزه ان یثمر


