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 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ه اړیکه ټینگه کړئله موږ سر ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۳۰/۰۳/۲۰۲۰          فارانی مسعود

 

که بدست خدمتگاران ملعون  ماهل هنود خواهران وبرادران   سوگدر

 یزم ر اشک می من نیز ،کشته شده اندداعش( )استعمار 

 ؟ انسانیت روبه افول است و خباثت روبه صعود ،ومدرنیته  سعادت تکنالوژیدر کمال   21اگر پرسیده شود که چرا درقرن  

 مشکل درکجاست؟ که  روشن کنمبه بزرگان تیز هوش میخواهم  یاع رب فقط بایک  بحث جامع رااین 
 

 دن مشغول  استـمارت بـه عــــب یصوف  است    مرد و زن مشغول بی زاهد به فر

 غول است رشمۀ سخن مشــــه کـــا بـعاشق به هالک خویشتن مشغول است      دان
 

 حادث می شود. سر جنایت وز جنایت رذاشته وهر گزا بوحشی   استعمار  خباثت رای را ب ست که میدان ی ناروا این مشغولیت ها
 

 :معرفی کنمدوباره در اختصار را  مافغانزیز محترم وع یهاکهـ س هندو ها و تادارم م الزادر اول 
 

  غانستان قدامت تاریخی  ف ادر که  د ن باشی مای افغانستان ه ـ سکه و اهل هنود  هم هموطنان وطندوست افغانستان یکیازجمله ای 
 د. می رس الدقبل ازمی های   زمانهدر افغانستان به  هندو ها تاریخی. قدیمترین آثار رنددا انکار ناپذیر

   
دریای کابل   امتدادل درکه او ۀ کابل طرف هندوهای قدیماز .میباشد"کابل  دریای" که نام هندویی "سو اند "دریای کلمه هندو از 

را احتوا کنونی درصد از مساحت افغانستان  ۱۲کیلومتر مربّع یا  ۷۶۹۰۸حوزۀ دریایی کابل که   چونو  عرض اندام کردند
  .است و اقتصادی داشته در طول تاریخ جنبه مذهبی  ۀ مسکونی هندو ها بود. این حوزه حوز ، بخاطر آب وهوای گوارا می کند

اندوس به دریای  ازینرو  است. هند کشیده شده پهناوربه سرزمین  وآمده بمیان برمبنای این دریا ای هندوئیزم اندیشه بدون شک 
   . نیستقابل اعتبار سند اطالق کردن

  

  افغانستان که از سلسله جبال کوهای سربلند  دانستند    ی بدوی زمانه ها   در آن را    ها   آب منشاء    ت ی اهم  نکه ی پس از ا   ا هندو ه  جمعیت
باهمی با  که درجوار آن زندگی راکابل دریای ازینرو . میباشد سلسله جبال جهان دارای بلند ترین  ،می گیردسرچشمه کنونی 

  رفیع منطقۀ  و    خوشبو,  جنت ام  بن   بود که بستر دریای اندوس  کابل را  خود  و  .  نامگذاری کردند  ( سو اند) دریای  داشتند  بودایی ها  
شاهان  تا  ه بود با عث شد  ،کابل ۀ و شستبا ی ز عتیطبو  بخشفرح  ، اوترطبا کابل  ییآب وهوا که بخاطری .  نمودند یم ادی 

را اعمار  بزرگی   یمذهب  یکابل بناها دریای ری در مس افغانستان یا کابلی های اصیل  هندو ها. زدهندو را مجذوب خود سا
    . میباشد افغانستان  سکهـ های   و  ها اندوسالطین  قدرت مظهر ،  کابل در  مشهور ترین آنها  معبد شیوکی و   سمایید آمعبکه  مودندن 

 معبد ی در پاو که شاهان هند بود وبارز  مهم  چنان هندو ها دربین . بوددر کابل   "یی مااآس "که بنام معبد  اشوکادر دوره 
  نداشتایش نی و کوع وسجده رمعبد  نی پادشاه هندو به ا کی  کهی ان تا زمو.  ختندردای پ م گزاری ه جدوس  ع رکوه ب    "یی مااآس"

 شناخته نمی شد.   تی رسمبه  او  یپادشاه کرد و ت نمیعی کسی به او ب 
 

 : مجموعه است از «ودا   »چهارکتاب است بنام مجموعه  که  اهل هنود آثار قدیمه تاریخی 
مانند اناجیل چهار      ها  ودا .  ستاه شد  لی تشک  ودا  آتارو    (سرودها)    ودا   سامه   ،(کنندگانشی ای ن )   ودا  جوری   ،(هاش ی ای ن   )  ودا  گ یر 

 . ندشمی بامقدس  ایکتابههم  د در بین هندو ها ن دار قدس ت  ت ی عیسودرکه گانه 
  

  ریست از ث ا قا  ی دق . ستسروده  شده ا کنونی  افغانستاندر سال قبل  چهار هزار  ( ۴۰۰۰)حدود  در  ودا  گی ری نیایش ها  کتاب
شناخته    دینو    مسکون بودندجنوب  افغانستان    ر سرتاسویا در  ( کابلای  ) دری س  و اند  دریای  که در کنار  هندو ها      جمعیت بزرگ

 .ن جمعیت بزرگ هندوها به آن ایمان دارنداکنو کهاست  برخاسته  زمینسرهمین  از یا اندو   دوهن آئین  بنام آنها  ۀ  شد
     

یافته  امتداد  وۀ  کشیدسرافغانستان    مملو از برف   ،بلندسلسله جبال  که از  هادریا  منشاء ه معنی  ب   ست  ی اابا مسماسم    ش ـ  ک  هندو کلمه  
 . ندیافته ا امتدادو کشیدهسر   شـ  ک هندو سلسله جبال یعنی از  ،(.معنی میدهد یا امتداد یافته  کشیدهمعنی به = شـ  ک) . است

  ی افغان هندو ها      . شهرت یافته است  ش ـ  ک  هندو   که همه جا به   کرده اند   ذاری گنام"  ش ـ  ک  ندو ا  "   خود این سلسله جبال را هندو ها   
  انسانی که با دین هندو سازگاری  بودایی  دیندر قدیم هندو ها بخاطر  که   ارندخاطر دوست دبه را تان[ ]افغانس شان سرزمین
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ه من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دوست    .دادندگسترش  ،  بمناطق دیگرجا    ینمهاز  یی شانراآئین هندو،  بودندزندگی باهمی    و  امتزاج دوستیدر  اجداد شان  و  داشت  
  سرچشمه  از کوهای بلندمملو  افغانستان از همین سرزمین رجوا بزرگ هایدریاکه  داشتن سرزمین افغانستان بخاطر بود

   . گرفتی مجریان و
   .بودند قرار دادهشان   رکز مرا  تاریخی کابل شهرکابل شاهان هندو این  

  

 .  ( ها  سرزمین دریا یعنی  اندوستانیا   هندوستانمانند اسم کشور ). رواج دارد " سو اند"یا   " سو هند"به دو شکل  س کلمه اند
تمدن بزرگ    .گرددیبازم  ــ   الدی از م  قبل  سال   ۲۶۰۰  ای قبل     سال   ۵۵۰۰  ــ  های  دوره و نوسنگی دوران به هندوگرایی ایشه ری  

 . قرار دارد آن در پاکستان کنونی    نیباستاشهر . که  محصول اندیشه های هندوئیزم است    موهن جو دارو 
  

  اقوام شاهان   سرمشق  سرحد هند کابل بود. این شیوه آخرین  یکردنداره ماد را هندنیم قاره  ،کابل ۀ نقط که از  هندوکابل شاهان 
هان  شامانند    اقدام کردند .    بطرف هندایشان    سرزمینسترش  گدر    و  سی از شاهان هندأبه ت بعد ها  که    قرار گرفتنیز  دیگر افغان  

  وسعت که از افغانستان به هند سلطنت شانرا  ، درانی  شاهانو سوری شاهان ، لودی شاهان  ، ز غ هایترک  شاهان ،غوری
 دادند. صف وقابل  

     (Shamanism):شمنیسم  
 . رواج داشت تماس با ارواح (  )    "شمنی   " امعقیده بن  ان جه سراسر  در باستاندر دوران 
  که   د بوهای    شامل توانایی  ماقبلد که در جوامع  شمی   اطالق هایی  ورباای از اعتقادات و  به مجموعه   (Shamanism)شمنیسم
،  ض روانیامرا قادر می شوند که از ارتباط با ارواح معتقد بودند گاهی   .اد دنوید می را  آن  عالج ، درمان ومرض تشخیص
 .  ندکن درمان نیز  را سرع  و جن زدگی  امراض
معنی   « و آگاه شخص دانا  » اللفظی آن معنی تحت سایبریایی است که   (Tungus)  از قبایل تانگوس شمن« »  لغت ریشه
 .میدهد
طرف اقوام  از  افغانستان یندوهمحترم های  "شمن "اما  مروج بودذشته گ ر جهان سراسدر  "شمنیسم"انواع مختلف گرچه 
ه  ب  سحرگر یا و داکتر ،طبیب به اصطالح  امروز عنی ی  جی حکیم ،حکیمکه بنام  خاص برخوردار بودندحرمت از  افغان دیگر

    . ندبودشده شناخته  و مسمی   ،یگزار احتراممنحیث معنی مثبت آن 
  را ازمرگ حتمی نجات داده اند. هموطن شان مریض و صدها  تجرب والیق بودند ات صحی بسیار مخدمدر ی هندو ها   "شمن "

   . هستندهنوز هم  بودند وعهده دار  داوطلبانه    (افغانستان)خود  در جامعه  را    شمنیها بیشتر خدمات    هندو ها یا    و اند ازهمین خاطر  
  وقلت  دارو ودواقلت  که در کهمردمی به مفاد در بدل مفاد ناچیز بود که ایشان  "عطاری" دکانهای  آنها مطب  ارجمند مراکز 
شکران  ادای ء بقدر توان غرض مردم خوش به رضاکه  .نمودند می خالصانه رسیدگی  بودندی صح مشکل  سردچارطبیب 

های مفتخوار بنام مسلمان سؤ استفاده ها کردند    ء المرا    ین خصیصه عالی  که ا).  شکرانه پیش کش می نمودندمنحیث  ارزش را  
  . دندکرمی  پیشنهاد یز و تجو به مردم را )علمی( بقول امروزربی ج مشوره های ت در حالیکه هندو ها     ( هم میکنند.زنووه

(  الله)انه  ممی صکه در تلفظ    ( الال ) محبوب همگان بودند. ومردم به آنها  در جامعه ما    رب وعزت خاص ـ  قبا    های ما    هندو ازینرو  
کمک مردم   به وزهای بسیار سخت ردر افغانستان  یاـ هکه اهل هنود و س .خطاب میکردند قابل احترام  برادریعنی امیده میشد ن 

 ی دارند.  ینی ویا به کدام قومی بستگئ از اینکه به چه مذهبی وآمی پرداختند قطع نظر خودافغان وطندار
  و  ازهیچ گونه خدمت  پرداختند و کشور  مختلفه اقوام کمک  به هندوارجمند ران ادبر ، افغانها مهاجرتهای سختی  در هنگام 

هجرت  در راه  وطنداران  از    بسیاری   به وطنداران نمی بود    ما   هندوی  این برادراننکردند . اگر کمک    مضایقه   انسانیت وبزرگی  
    نمی رسیدند.   به جاییتلف شده 

  امعه مابودندگل سرسبد جدر امانت داری  . بزرگواری این بهتران میشدسبب  هندو هادر دین وانسان دوستی  ت و صمیمی صفا 
بی   جز محبت و هیچگاهی از جانب آنها  ند شت دا  قابل وصف شهرت ، صفا و صمیمیت، صداقت و راستکاری، در   وهستند،
   ت.صورت نگرفته اسبی غوری یا و رحمی  
هم به دین وهم  دارند طولی  که درجنایات دست را  ستعمارا ساخته طالب وداعش ، جهادی مان عوام فریب چه بنام لمسهزاران 

توجه   همچنان م.ی برابر نمیکن  اصیل  هندو با شخصیت وطنداران رموی ایک ت  به باید اذعان کرد که  بمردم شان خیانت میکنند 
همسایه  هردو جامعه درحق زیرا دو جامعه ای بظاهر مسلمان مانند ایران وپاکستان همت یک هندوی بزرگوار را ندارند کنید 
را درهیچ  ها  چنین نامردی  بشر   ه تاریخشتند کاجنایاتی را روا دکه دچار مصیبت شده بود بجای کمک ،(مسلمان    ) افغانستانخود  

 . است دیده ن  دورۀ از زمانه ها
 

گورو  واالی تحت اندیشه های  بود کهی آن ـ ها کهسبخاطر ، تقسیم شد  هـك سو  هندوكه به دو مذهب  یزمئهندو ینئ پیروان آ
 .  شکل گرفت    کا نان

  گورو   آمد.    ای به دن   هورال از دهكده هاى    یکی ، در  ینآئهندو  در یك فامیل  میالدی    ۱۴۶۹در    ،هـ  کمذهب س  گذارانی بن   کا نان  گورو
در کنار اسالم   کا گورو نان . ایجاد کردن هندو در آئی برای رفاه بشر  جدیدی را طریقهکه  بود اندیشمندو آگاهشخص  کا نان

مکه رفت   ارت ی و ز یاسالم ی ورهاسپس به کشازهمینرو  را نیک می شناخت میالدی ( ۱۲۹۳)فغانی موالنای بلخی ا ، شناسی
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  ی و باورها   دی جد  دی از عقا  ترکیبرا که    هـ  کس  نی ئ آدین وسرانجام    .  برداشتاز میان  عمل    را دراستعمار ساخته    تعصب خشک  و
آن شخصیت  تدفین  سوختاندن و در چشم از جهان بست.  ی الدی م ۱۵۳۹کرد و در سال  سی اسالم است، تأس نی و د سمی ئ دوهن 

را به رسم هندو  جسد آن مبارک  آیا  که  بود    اندیشمند پیداشد که مخالف نظرات آن  اختالف نظر  مسلمانان  وا  ـ هكهسمیان    اندیشمند 
  اندیشمند که بمشوره یکی از پیروان روایت شفاهی است . ن کننددفبه آب زمزم بشویند وانند یا اینکه بسوزشک وعنبر ـ  با مها 
هندو ها و در کنار دیگرش نیم   نیم از گلهای  آن مبارک ودر کنار جسد اهم شد فراز جانب هندو ها ومسلمانان گل  های دسته  او
آن    خواهش  د  ن شون پژمرده    و  د  ن تازه بمان یک شبانه روز  در  که  های گل  دسته  هر  قرار برین بود    ، و مسلمانان گذاشته شد  یگلهااز

مبارک   جسد اما بودند  مانده   تازه  بخش گلها که خبر دسته های گل را گرفتند هردو  وعده موعود وبعد از عملی خواهد شد   جمع
مخالف تفرقه بود ومیدانست که   که بزرگ  ناناک  گورو این موضوع باعث شد تانظرات ارزشمند   در میان نبود. گوروناناک 

   . برطرف شداختالف  او اندیشمند پیرو  با چنین تصمیم عالیاستفاده میکنند. بدترین دشمنان انسانیت سؤ تا از اختالفهمیشه 
   . است یافته تجلی چنین ،  خطاب بخودکه  شیرازی عرفی  موالنا  توانا  در شعر شاعر  ،ومسلمان  دومحبت مشترک هن ین ا

 کز پس مردن   !چنان با نیک و بد عرفی، به سر بر
 وید و هندو بسوزاند ــــــه زمزم ش ــــــت بـــــمسلمان

  غم در  ،  ن صدیقو مسلماهندو  همچون      وطندوست    ملیهای  مثل تمام افغانانسان کشی هستم و    متاثر از تمام حوادث  بنده

و  کشی وانسان  دست به جنایتار اسالم در خدمت استعم تحت نام وبه آنانیکه  سوگوارم .  به شهادت رسیده هموطنان

  .نفرین ابدی میفرستممیزنند برادر کشی 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .در حد توان برجسته کنمالزم میبینم تا عامل اصلی این وضعیت ناگوار را  ین سوگوارنامه ا در پاورقی

 در باال توضیح شدکه: 

 ؟ انسانیت روبه افول است و خباثت روبه صعود ،ومدرنیته  سعادت تکنالوژیدر کمال   21اگر پرسیده شود که چرا درقرن  

   درچیست؟ دانشگان ه تحصیل کرداندیشمند و کار بین  فرق
لکوموتیف یا   منحیث  نیازمند است وتحصیل کردگان را کوموتیف بیک ل یک جامعهپیشرفت  عرض شود که قبل از همه باید
زیرا تحصیل کردگان دانش آموخته مانند کوپه های یک ریل اند که مسیرو جریان لوکوموتیف  .  حساب کنیم    یمنمیتوان ماشین جامعه  

که جامعه    قلیل واندک اند اندیشمندان  فقط  ،  با دانشتحصیلکردگان    گروهای دنبال می کنند. اما بر خالف    سلیقوی  جامعه را اصلی  
کرده  شخص تحصیل چراکه  گذاشت،  زیاد رای دانش باید فرق داتحصیل کردگان  ودر بین اندیشمند پس را به جلو می کشانند. 

افرادی تحصیل  فابریکات  همچونمراجع تحصیلی  گرچه. خارج شده نمی تواند سلیقه اشوخواست ها های  هدانش از محدود
اینها با سلیقه های شخصی  اکثر  بدبختانه    به اجتماع تحویل میدهند.  قالب زده و  ساالنه درجن درجن  در رشته های مختلفه  کرده را  

  نام  بدست آوردن مشغول    . مشغولند خود   بخود و خواسته هایبقول شاعر اجازه میدهد ایشان تحصیل دیده با آنچه که تفکر  شان
.  جامعهدر فکر خود اند تا درفکر اکثر تحصیل کرده گان  شود که ند. ازینرو  دیده میشامی ب  تر هب و درامد  ترمقام خوب ،برتر
  ،انسان کشیهای آنها در ساختار اسلحه از تعدادی  وحتی  . ملۀ  راه گمکرده گان اندازجدر ارتقای جمعی جامعه  سبب ازین

  شیمیایی ، وتعدادی از آنها در دزدی های اعضای بدن سالح های ی مختلف انفجاربمب های ساختن تعدادی آنها در ترکیبات 
زمینه ساز میدانهای جنگ  بخاطر منافع شخصی شان منحیث گماشتگان بیگانگان  آنها  انسان منحیث عالم جراح. تعدادی دیگر  

انسانها را به بردگی   و  فراهم کرده باشند تا میدانهای جنگ را  ، که برعلیه انسانیت دست به تحریک مردم میزنند ،اند
خود بزرگ بینی  و ، فرهنگل جعل اسناد جعل تاریخ وجع در . تعدادی هم ازینطریق صاحب ثروت شوند و  .استعماربکشانند 

خود را  نظرات    تا  .می سازند. تعدادی هم فخرفروشان اند که با تیتر تحصیلی ایشان زبان گویای جامعه را مسکوت  مشغول اند 
  آن از سیادت جامعه فکر میکنند  ازینرو . زیرا بقول معروف قباله روباه در دست دارند ،باشند  داده بیشترمورد اعتبار قرار 

نیزتشریف دارند که با ایجاد آثار ارزشمند در صدد اصالح نقیصه  رده کتحصیل  ین منورازدرین میانه یک عده قلیل  .آنهاست 
چون اکثریت   سوزندی می بینند و م ندمی باشخود پریشان جامعه که است این عده   . که مردم ازان رنج می برند می برایندی ها

  . شده نمی توانندجامعه کل سبب تکامل  اندیشمند  تحصیل کردگانپس اقلیت کوچک از  ،تحصیل کردگان براه غلط روان اند
بلکه منحیث مراگز غیر انسان سازی  نیز حضور دارند.   ،ز دانشگاهی مراکز انسان سازی نیستمراکحکم می شود که حتمی 

مثال فراوان  ، از دزدان ساده ونادان اندوحشتناکتر  آورند که بیرون میاز همین مراجع سر بقول معروف دزدان چراغ بدست 
  که سوالی بجواب  سوور  سرمیزنیم، ق دان حقو و  فیلسوف  ژان ژاک روسو برای تفهیم این سخن به قرن هجدهم به دوران . است

«  ؟ آیا بسط ، توسعه و استقرار علوم و هنر موجب اصالح اخالق مردم است یا خیر »طرح شده بود:از جانب یک روزنامه 
زه  ئ در آن شرکت کرد و جا  روسوبود ؛  ۱۷۵۰در سال این مسابقه  .ند ده بودکرتعیین برنده مقاله  ه ب  را  ه ای مسابقه جائز شکلب 

در آن یاد آور شده بود کمتر کسی تا آنزمان به  که شد زیرا نکاتی را در بین عام و خاص مشهور  روسوازین سبب  . را بـ رد
درین زمینه به  ).  می پنداشتندبی نفس  صف فرشتگان  تمام تحصیل کردگان را درهمگان بدون چون وچرا    ،ندآنها دقت نموده بود
 دراختصار باید گفت که :   ( مراجعه کنید.خود است  بهتر ،است اشاره شده  روسو  "ایمیل "داستان آموزه های که در 

   .ر آتش میسوزد شمند است که جهان دیکمبود اند
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