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 جرمن آنالین  اعالمیۀ پورتال افغان
 

 وطن به خاطر قتل عام هم میهنان اهل هنود و سیکهای
 

 
 

قدیمترین  جامعۀ افغانی را تشکیل می دهند. هم میهنان اهل هنود و سکهای افغانستان از قرنها به این طرف برخی از  
اهل هنود و سیکها  مهاجرت بیشتر الکن .می رسند آثار این کتلۀ بشری در افغانستان به ازمنه های دور تاریخی

بر می گردد، مخصوصاً بعد از ایجاد کمپنیهای انگلیسی هند شرقی که اساس   کشور ما معاصر تاریخ افغانستان به به
انگلیس بر هندوستان،  در هندوستان پایه گزاری کردند. بر اثر تجاوزات 17ار انگلیس را در قرن تجاوزات استعم

بر  انگلیس باقی ماند. درست از همان آغاز تجاوزات انگلیس سال در اسارت 200برای بیشتر از  کشور این
ه سرزمین افغانستان کردند ک شروع هندوستان، آزادیخواهان هندی به مبارزات خود علیه استعمار انکلیس

امواج بزرگتر این  پناهگاه خوبی محسوب می شد. ،مبارزین هندی که تحت تعقیب استعمار انگلیس قرار داشتند برای
صورت گرفت.  مهاجرتها در عصر فرخندۀ اعلیحضرت شاه امان هللا خان غازی بعد از استرداد استقالل افغانستان

استقالل شان از استعمار انگلیس تشویق می کرد و هندیان نیز از استقالل  شاه امان هللا خان هندیها را برای کسب
خانواده های خود را به افغانستان آورده و خود شان در جبهات  ،افغانستان حمایت می کردند. در نتیجه هزاران هندی

خانواده های شان که   ه ب مبارزات گرم بر ضد استعمار انگلیس می پرداختند. شاه امان هللا خان به مبارزین هندی و
بخاطر  ،در افغانستان زندگی می گردند، امتیازات پناهندگی و کمکهای اجتماعی داده بود. زیاد ترین بخش هندیها

مناطق شرق و جنوب افغانستان سکنه گزیده بودند، از  در نزدیکی به هندوستان )در آن زمان پاکستان وجود نداشت(
  ر، پکتیا، پکتیکا و غیره.آن جمله در ننگرهار، قندهار، لوگ

 

رفته رفته هندیهای افغانستان که بیشتر   1947با گذشت زمان و مخصوصاً بعد از استرداد استقالل هندوستان در سال  
مدغم شدند تا   افغانی شامل اهل هنود و سیکها می شوند، به زبان و کلتور افغانها آمیزش پیدا کرده و در جامعه
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آنها را یاد گرفتند و در داد و ستد اجتماعی اشتراک می که آنها در مناطقی که زندگی می کردند، زبانهای  جائی
کردند. به این ترتیب این اهل هنود و سیکها که ریشۀ هندی دارند، افغان محسوب می گردند و جزء جامعۀ افغانی 
پنداشته می شوند. اهل هنود و سیکها در افغانستان به صداقت و راستکاری، امانت داری، صفا و صمیمیت، عطوفت 

  .است فقت مشهور اند و هیچگاهی از جانب آنها بر سایر اقوام افغانستان کدام تجاوز یا بی رحمی صورت نگرفتهو ش
الکن دریغا و اسفا که در زمان حکومت شرمسارانۀ ربانی و مسعود از جانب احزاب و تنطیمهای خونریز اسالمی 

در بسی نقاط  صورت گرفته، خانه و کاشانۀ آنها بر جان و مال اهل هنود و سیکهای افغانستان تجاوزات پی در پی
و در حق هم میهنان اهل هنود  به یغما برده شد. این ناروایها در زمان حکومت داری طالبان به اوجش رسید مملکت

مانند طالبان، داعش   ،تنظیمهای اسالمی، مخصوصاً افراطی ترین آنها  و سیکهای وطن ما ظلم فراوان صورت گرفت.
ه خون آشام دیگر که در پاکستان تربیت می شوند، به فرمان سازمان جاسوسی نظامی پاکستان یعنی آی و دهها گرو

اس آی نه تنها به جان مردم افغانستان افتاده اند، بلکه در دشمنی با هندوستان به جان و مال هم میهنان اهل هنود 
. برای درک ابعاد  صورت گرفته بود نیز ل آبادحملۀ مشابهی در جال  2018در سال   وسیکهای وطن ما نیز افتاده اند.

 به لینک زیر مراجعه نمائید.فاجعۀ دیروز 
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نفر و  25عبادتگاه سیکها در کابل حمله کرده، باعث کشتار گروه داعش به یکی از  2020مارچ  25به تاریخ 
ما در  "هموطنان هندو و سیک :گفت محمد اشرف غنی نفر دیگر گردید. در این رابطه رئیس جمهور  8زخمی شدن  
که به آن   هموطنان ما با وجود مشکالت و مشقاتی یناند. ا بوده آمیزمسالمت از همزیستی مثال خوبی طول تاریخ

دستور  همچنین غنی در جامعه داشته باشند." آقای یدیاند تا نقش مف مانده و تالش نموده اند، در وطن باقی ه شده مواج
جرمن آنالین در حالیکه خود را در غم و اندوه وطنداران اهل   -پور تال افغان  را داده است. رویداد این به رسیدگی

وحشیانه را شدیداً محکوم کرده و آرزومند است که این گروپهای  هنود و سیکهای کشور شریک می داند، این حملۀ
   اسالمی مانند طالب، داعش و غیره روزی به جزای اعمال شان برسند. خونریز

 

این پورتال امیدوار است که مردم افغانستان بتوانند این غدۀ سرطانی را نابود نمایند تا همه افراد جامعه به شمول هم  
  و برادری و باهمی زندگی نمایند. و سیکهای وطن در فضای صلح و آرامشمیهنان اهل هنود 

 

 با احترام
 

 پورتال افغان جرمن آنالین متصدیان
 
 !!!دې وطن غم څومره دروند دی د
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