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 یونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمی
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 اعالمیه
 حذف کرسی پارلمان ، اهل هنود وسیک ها را بیشتربه حاشیه میراند!

 
18/80/2813 

لت افغان جزء جدائی نا پذیر مگان مسودۀ قانون انتخابات با توجه به این واقعیت که هندوها وسیکها تهیه کنند
.  مادۀ را گنجانیدند  اندوبرای  اینکه این واقعیت درپارلمان کشور انعکاس شایسته داشته باشد، درقانون انتخابات

شده بود. با تأسف اعضای پارلمان که  ها پیش بینی یک کرسی پارلمان برای اهل هنود وسیکدر این ماده 
اکثریت آنها روابط تنظیمی ومافیائی داشته ودرمعامالت پولی وقومی خویش غرق اند، این ماده را از قانون 

توشیح کرد. هم این قانون را بدون مکث برعواقب آن برای یک اقلیت مذهبی، کرزی آقای انتخابات حذف کردند. 
افغانستان روبرو شد. های  ها و سیک سرتاسری هندوعکس العمل جدی شورای این عمل تبعیض آمیزدولت با 

ما خواستاراصالح این قانون وتخصیص یک کرسی پارلمان گفت: "به بی بی سی شورا این راویل سینگ معاون 
ما که به خواست ما رسیدگی نشود، مجبور هستیم که از دولت بخواهیم که  در صورتیبه هندوها وسیکها میباشیم. 

 را از این مملکت جواب دهد)براند( تا ما از طریق سازمان ملل به کشوری دیگری پناهنده شویم."
اند. آنها اوسیکها بحیث شهروندان آرام ومتین ولی درعین حال متشبث، در افتصادکشورسهم فعال داشته اهل هنود

خوست، پکتیا، ننگرهار، پروان در گذشتۀ نه چندان دوردر والیات مختلف افغانستان چون فندهار، هلمند، 
وبخصوص کابل با سایر اقوام کشور زیست باهمی داشته وبا وصف اینکه مسلمانان در مورد این اقلیت مذهبی 
پیشداوری های خود را داشتند، باحفظ احترام متقابل زندگی میکردند. با وقوع فجایع هفت وهشت ثورزندگی آرام 

خلقی در مناطقیکه -تهی از ثبات وآرامش شد. در دوران حکومت پرچمیاین هموطنان همانند سایر مردم کشور
حاکمیت دولتی موجودنبود، هندوها وسیکها توسط عناصر لومپن وماجراجو مورد آزار واذیت قرار میگرفتند. 

موجودات فاقد  فاجعۀ هشت ثوربرمصائب این اقلیت بطور بیسابقۀ افزود. درین دوره به هندوها وسیکها به حیث
حقوق دیده میشد. در دوران طالبان برعالوۀ سایرمشکالت پوشیدن دستمال زرد بحیث تبعیض رسمی، برایشان 
تحمیل گردید. هفت وهشت ثوراین بخش ملت را نیزوادار به مهاجرت ها در داخل وخارج کشور نمود. عدۀ از اهل 

ودند، با حفظ هویت، روحیه وعنعنات افغانی خود درآنجا هنود وسیکها که بنا به جبرشرایط به هنوستان کوچیده ب
شرایط مناسب زندگی میکردند. اهل هنودوسیکهای مقیم اروپا نیز با روحیۀ قوی افغانی درحسرت مساعدشدن 

، بسر میبرند. دروضع کنونی شرایط  زندگی در افغانستان برای این افغانستان برای بازگشت به کشورمحبوب شان
است. با وصف اینکه افغانستان یک قانون اساسی داشته ودولت ادعای متعلق بودن به مساعد رناهموطنان بسیا

أمین حد اقل خواسته های اهل هنود وسیکها نشده است. دولت نه درپس گرفتن هیچ توجۀ به تهمه ملت دارد، 
جرای مراسم مذهبی، خانه ها وامالک غضب شده به آنها کمک کرده میتواند نه درفراهم ساختن زمینه برای ا

، آتشسپاری و عزاداری شان. پرداختن به کار های عنعنوی دکانداری وتجارت با دست خالی وبدون  تعلیمی
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دسترسی به امالک غیرمنقول غضب شده مشکل بزرگی برای این هموطنان است. درمقرری های خویش دولت 
های خوبی موجود اند، فکرنکرده است. روش افغانستان هیچگاه به اینکه در بین اهل هنود وسیک هم استعداد

افغانستان کنونی  نمایشی درمجلس سنا اکنون هم ادامه دارد. حاالنکه -رژیمهای قبلی مبنی بردادن کرسی انتصابی
یک دولت دینی داشته وجمهوری اسالمی میباشد. درچنین دولتی هندوها وسیکهای افغانستان  بحیث یک اقلیت 

شکالت خاص خود به تربیون پارلمان نیازجدی دارند. بهمین جهت فارواز خواست اهل مذهبی، برای طرح وحل م
هنودوسیک های افغانستان برای اصالح قانون انتخابات وگنجانیدن مجدد حق داشتن یک کرسی برای هندوها 

 وسیک های افغانستان پشتیبانی میکند. 
 ن داشته باشند!بگذار اهل هنودوسیک های هموطن ما کرسی ای درخانۀ ملت شا

 
 )کمیتۀ حقوق بشرفارو(

 

 

 


