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 ا م یادی از برادران اهل هنود 
 
 

 وار ، اجداد در پهلوی دیگر اقوام کشور برادر اهل هنود افغانستان مردمان زخمت کش و برده بار که از اجداد
داشتند بنام هندو گذرعبادت گاه "    کو چه یئ   کابل که اکثریت شان بود و باش می کردند شهر زندگی کردند در

خوست و پکتیا ، پروان در کنار دیگر    درمسال" درچندین نقاط شهر . دردیگرشهر ها مانند و الیت ورزگان، قندهار
درامورتجارت و دکانداری  وکشتکاروزحمر  مردم پ   خود زندگی مشترک صمیمانه را پیش می بردندبرادران هموطن  

دست باالی داشتند. ازمزد کار وزخمت خویش زندگی شرافتمنانه را دنبال می کردند . یکنفرمفتخوروگدا در بین شان  
تجاوز روس   درمقابل  افغانستان  مردم  برحق  درجهاد  بودند.  افغان صفت  و  وطنوست  نهایت  مردم  شد.  نمی  دیده 

کرده. وطنپر ادا  را  فامیل  شجاعانه سهم خویش  اگرقصه وطندوستی یک  دارد  جای  نمودند.  ثابت  خویش را  ستی 
  :مهاجراهل این قوم را درینجا بگنجانم

یک فامیل     گویند در زمان جهاد که تعداد زیاد فامیل ها ازوطن برای نجات اوالد و فامیل به مهاجرت مجبور شدند
چند فرزند و مادرو پدر سالخورده بودند. به حال فالکت   ازاهل هنود ما خود را به پشاور رسانید . این فامیل مرکب از

زندگی مهاجرت را پیش می بردند. از قضا پدر فامیل سخت بیمارشد و حالش روزبه روز بدترمی شد . یک روزهمه  
   فت:فرزندان خود را خواست و گ

سها متجاوز درمقابل مجاهدین  فرزندانم من می فهمم که رفتنی هستم ، به شما یک چیز را نصحت می کنم که این رو
ما مقاومت نمی توانند وحتما شکست خواهد خورد و وطن ما نجات می یابد . و یاا گر شما مجبور شوید به دیگر  

را از یاد نبرید هر جایکه باشید شما   نکشورهای جهان مهاجرشوید یاد تان باشد که وطن اصلی و زادگاه اجداد تا 
   .افغان هستید

ا این است که بعد از فوتم جسد مرا به چوب بیگانه نسوزانید، توقع می کنم مرا به چوب بلوط وطنم  خواهش من از شم
   .بسوزانید
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