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  آنالين– جرمن – افغان 
 

 در مورد دو مقاله» افغان ــ  جرمن ــ  آنالين « يادداشت 
 

افغان ـ جرمن ـ   «  دوکتور فقيرچند چنديوک، زينت بخش  صفحۀ مقاالت  ښاغلیچندی پيش مقالۀ هموطن گرامی ما  
ی که از طرف تنظيمها در  ايشان از احساسات پاک وطندوستی افغانی حرکت کرده و از جور و جفائ  .  گرديد» آنالين 

دورۀ تاريک کشمکش ايشان، بر خواهران و برادران هندو و سکهـ  هم ميهن ما رفته بود، حکايت  و درد دل کرده      
طلب پوزش از جامعۀ هندو و     « معنون به فاروق فارانی جوابيۀ  افغان ښاغلی اينک دانشمند آزاده  و عدالتخواه    . بودند

  ښاغلی فارانی حسن استقبال  انساندوستانه و وطنخواهانۀ  ما از احساسات پاک. تادندرا نوشته، فرس» سکهـ افغان 
 .کرده  و هر دو مقالۀ برادران افغان خود را، توأمان نشر مينمايم   
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 دکتور فقيرچند چنديوک   

  ....نظر دکتور فقيرچند چنديوک در مورد
 

يا تطبيق فرهنگ عصر حجر     حکم اعدام در دولت اسالمی افغانستان و   "با مطالعۀ مضمون تحت عنوان  
توجهم به تاريخچۀ اعدام های سياسی و از جمله اعدام امير حبيب اهللا   " و در عصر خرد و انترنيت  

توسط ) احزاب ُنه گانه( به بچۀ سقاو، اعدام عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسالمی  کلکانی مشهور
 .طالبان وحشی و دون صفت، جلب گرديد 

 

بقول نويسنده گرامی بارها شنيده است که تاريخ تکرار ميشود و اين تکرار در مورد اعدام عبدالعلی       
ه وی و گويا اينکه جناب شان از مردم مزاری صدق دانسته است و بعدأ در مورد چگونگی تشيع جناز

 .ريسمان بدست زده شده و نظير چنين گراميداشت از يک رهبر را در تاريخ نديده است
 

بنظر من بررسی شخصيت ها و رهبران احزاب سياسی و گروه های مختلفۀ سياسی طور تجريدی و کامًال جدا از      
عمل و کارگردانی شان در دوران مبارزه قدرت درست  و طرزال» تيوری « برنامه و مرام نامۀ حزب مربوطه اش 

همان گونه که شخصيت امير عبدالرحمان خان، نادر خان، مال محمدعمر، سياف، ربانی و مسعود وغيره         . نميباشد
نميتواند طورجداگانه از برنامۀ تيوريک حزبی و سازمانی و حکومتی و کارکرد عملی شان در دوران قدرت، جدا      

 نظر     مسأله در مورد شخصيت عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت اسالمی نيز کامأل درست به      اين.  بررسی شود
 .ميرسد

 
هدف بنده از تحرير اين مختصر روشنی انداختن در مورد حزب وحدت اسالمی و بخصوص کارکردهای عملی اين          

د که در مورد ساير گروپ   حزب اسالمی در زمان اشغال کابل توسط مجاهدين و دوستم هرگز بدين معنی نخواهد بو 
بلکه برعکس با صراحت کامل بايد بگويم که مشت نمونۀ     . های مجاهدين نوع خاموشی و يا عالمۀ تاييد در ميان است   

خروار است و برای هندو ها و سکهـ های افغان فرق بين اين گروپ های مذهبی اسالمی و طالبان جود نداشته و همه         
 .شان پشت و روی يک سکه اند

 
 وجود اختالف و تفاوت های سمتی، زبانی و تعضبات مذهبی و تفاوت های بين باداران بين المللی شان، همه اين با

گروپ ها و احزاب مجاهدين و طالبان در يک کتله و هدف کامًال همنوا بوده که نهاد های افراطگرای اسالمی در    
دا کند و افغانستان به تخته خيز و تجاوز عليه ساير    افغانستان هرچه وسعيتر و محکمتر پايه گذاری شده و توسعه پي 

مناطق جهان بنياد گرای افراطی، تاسيس دولت برمبنای صرفأ قوانين شرعيی، پاک سازی و از بين بردن همه آثار 
 ISIکارکرد و تالش افراطيون افغانی در تبانی با اعراب افراطی  . نهاد های قبل از اسالم در افغانستان بوده است  

 . ستان و دولت اسالمی ايران باالخره سبب شد که افغانستان به نشر و مرکز ترويزم افراطی مبدل شود پاک 
 

من در مورد و عملکرد حزب وحدت اسالمی به رهبری عبدالعلی مزاری و حزب حرکت اسالمی نکات خيلی         
 توسط  ١٩٩٢شغال کابل کوچک را خدمت تحرير ميدارم زيرا من باشنده آن حصه از شهر کابل بودم که بعد از ا 

مناطقی  . احزاب و گروپ های اسالمی مجاهدين منطقۀ مسکونۀ من توسط حزب وحدت و حرکت اشغال و اداره شد  
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تعداد ساکنين هندو و سکهـ اين مناطق نيز     . مثل قلعۀ فتح اهللا خان، حمام مامور عبدل، چارقلعۀ وزير آباد و تايمنی وات    
 .رقم نسبتأ درشت بود

 
از  .  از نويسنده گی گرامی امير حبيب اهللا کلکانی يک مسلمان معمولی و صادق و پاکدل دهاتی بود بازهم بقول

تحصيل بهره نداشت و بقول محترم غبار استعداد و شايستگی اداره يک قريه را نداشت چه رسد به رهبری يک    
هبران شامل تحصيل کردگان گانۀ مجاهدين توجه شود اين ر ٩گانه و ٨ولی اگر به ترکيب رهبران احزاب . کشور

پوهنتون کابل، پوهنتون االظهر مصر، استادان پوهنتون کابل، تعليم ديدگان مکتب واليت فقيه و طرفداران آخوند ها      
 .که چند سالی را هم در شهر قم سپری کرده  بعدآ بکابل تشريف فرما شدند، ميباشند

 
با وجودی که از ساليان دراز     .  رسخت عدالت نبوی بودند  اين ها همه مجهز با تعاليم حقيقی اسالم و طرفداران س  

اکثريت ملت افغانستان مسلمان بوده اند ولی قرار ادعای ايشان سيادت و قيادت دارند تا پايه های عميق اسالم را در            
م جامعۀ افغانستان پايه گذاری کنند چون طی چندين قرن بنابر تاثر حکومات مختلفه مردم از عقيده و شناخت اسال 

 .منحرف بوده اند 
 

به مجرد اشغال کابل توسط احزاب مجاهدين     . ولی ديده شده است که تاريخ از جهت معکوس آن نيز حرکت کرده است        
برهمه هويداست که چه بدبختی بزرگی باالی مردم نازل شد و ميتوان آنرا سونامی مجاهدين افغان نام نهاد و شايد هم      

 . بدتر از سونامی
 

هرکابل که من ساکن بودم، در تمام جاده های آن مناطق به فاصلۀ هرچند ده متر پوسته های حزب       در آن قسمت  ش 
وحدت اسالمی و حرکت اسالمی تاسيس شد که از طرف چند نفر تفنگدار با ساير اسلحۀ خفيفه و ثقيله اداره  و     

 با انواع مختلف اسلحه در گشت و    در فاصلۀ هر نيم  و يا يک ساعت موترهائی با افراد مسلح و مجهز   . کنترول ميشد
 . گذار بودند و از احوال امنيت منطقه آگاهی می گرفتند   

 
تعدادی از پوسته های حزب وحدت اسالمی با فوتوی خيمنی و بيرق های ايران مزين شده و در ديوار ها و درهای     

مورد حجاب زن و ساير   اين مناطق شعارهای مذهبی به خط درشت و بزرگ خطاطی شده بود از جمله شعاری در        
 .قوانين سخت گيرانۀ افراطی

 
هندوها و سکهـ های اين مناطق فورأ پس از اشغال مناطق توسطه پسته های حزب وحدت اسالمی مجبور به پرداخت  
باج دهی هفته وار و تهيۀ سه وقت نان برای مجاهدين شدند هيچ خانوادۀ هندو و سکهـ  جرأت سرپيچی را ازين باج و            

 .  نداشت، زيرا ميدانست که در صورت تخلف سرنوشت شان چه خواهد شد  نان دهی
 

توهين و تحقير بنام مذهب و عقيده، دشنام  و لت و کوب، تالشی جيبها و غيره کار کامًال طبيعی و نورمال بود و  
 .هميشه در هر حصه از جاده های اين مناطق، توسط مجاهدين در حق هندو وسکهـ های اجرا ميشد    

 
 توسط مجاهدين و قوماندان شان اشغال گرديده  و     آن عده مردم که به خارج رفته بودند فقط در ظرف چند روزمنازل 

مال داخل منازل شان، تمام اثاثيه و الوازم، موتر، تلويزيون، ويديو، راديو وغيره وغيره همه ضبط و به غرامت  
 . دليرمردان مذهبی درآمد 

 
که می پنداشتند که افغانستان وطن و خانۀ آبايی شان است و ما نبايد وطن خويش را           ساده لوحانی در ميان ما هم بودند    

ترک کنيم و ما در مناقشات سياسی ذيدخل نيستيم، سالح بدست نداريم و شامل کدام حزب و گروه هم نيستيم، پس با ما   
 .  کسی غرضدار نخواهد بود 

 
ازل و دکان های اقليت مظلوم، بی دفاع  و بدون سالح و بدون     من. اما اين همه صرفًا خيال پردازی و خوابی بيش نبود

پشتيبان همه روزه و شبانه مورد تالشی های گوناگون به بهانه های مختلف و نيرنگ های افراد حزب وحدت اسالمی        
در منطقۀ ما و توسط ساير گروپ ها تنظيمی در ديگر مناطق کابل از جمله کارتۀ پروان و شوربازار کابل صورت 

زنان و . پول نقد، ذخيرۀ خوراکه و اشيای لوکس در همان مرحلۀ اول از طرف مجاهدين تصاحب می شد. می گرفت
.   اطفال شان به شدت صدمۀ روحی ديده و مردهای شان مورد لت و کوب و شکنجه قرار گرفته، اذيت و آزار ميشدند  

وادثی که من اطالع دارم دو دختر خردسال از         حتا اطفال و زنان را مورد تجاوز جنسی قرار می دادند، از جملۀ ح    
حويلی در حضور پدر و مادر و فاميل شان توسط مجاهدين ربوده شده و بعدأ آنها به زور مسلمان ساخته شده با ايشان       

 . نکاح کردند
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زب وحدت    مجاهدين صاحبان با چندين تن مسلح به بهانۀ اين و آن افراد بيگناه را باخود بردند و در آنجا قرارگاه ح          
 در منزل واقع سرک منطقۀ حمام مامور عبدل و قلعۀ فتح اهللا که مرکز دفتر سابق خاد کمونيست ها  اسالمی بود و

 . بود، واقع شده بود  
 

کوچ کشی و سفر    . ايشان را چند شبانه روز حبس  کرده و پس از اخذ مبالغ هنگفت نقدی، آنهم به دالر،  رها ساختند         
يگر حتی از يک سرک به سرک ديگر نميتوانست بدون پرداخت مبالغ در جيب مجاهدين      از يک منطقه به منطقۀ د

شنيدن موسيقی به صدای بلند، ديدن فلم های هندی و داشتن ويديو همه خالف عنعنات اسالمی پنداشته     . صورت بگيرد
 .  شدندمی شد و افرادی که در رابطه با چنين مسايل گير می آمدند مجازات جسمی و جريمۀ نقدی می 

 
وقتی می .  نميتواند سؤالی مطرح باشد  در مورد داير نمودن محافل عروسی و اشتراک در مراسم عزا داری اصًال

خواستم به عزاداری يکی از وابستگانم به منزلش برو، بدام مجاهدين افتادم و پس از دادن يک مشت پول رها شدم و            
 .   بياور، ترا با هندوستان و سومناتت يکجا، در خواهم داد   برايم گفتند، اگر زياد اصرار کنی و دليل و داليل  

اين بود چند نمونۀ خيلی کوچک از طرز العمل حزب وحدت اسالمی و ساير گروپ های مجاهدين در رابطه با تخطی 
 .ها از حقوق همشهری، حق هموطن و حقوق حقۀ انسانی 

 
نگ بدستان مجاهدين به عنوان پيروزی شان بر     در تمام مناطق شهر کابل روزانه و بخصوص از طرف شب توسط تف     

کمونيست ها هزاران فير  هوايی صورت می گرفت که در نتيجۀ اين فيرهای پيروزمندانه، تعدادی از مرمی ها به 
جان عده ای اثابت ميکرد ، که يا جان شيرين خود را در اثر ان از دست ميداند، يا جراحت برداشته زخمی و معيوب           

 .می شدند
 

 هم در تايمنی در منزل موهن الل بزاز داخل شدند، خودش  را با خانم و پسر جوانش  به قتل رساندند و فردای         شبی
آن که ميت ها را می خواستيم، سپرد آتش کنيم و تعدادی از مردم دور هم جمع شده بودند حتی مقامات مسؤول در  

ن خانۀ مقتوالن شنيده ميشد، که گويا يک فاميل کافر    زمينه پرسانی بعمل نياوردند و زمزمه هائی در منطقه در بيرو  
اگر بدام  . گشت و گذار در کوچه ها و آوردن آذوقه و نفقه برای فاميل پرابلم خيلی بزرگ بوده است    .  مردار شده است 

مجاهدين می افتادی هرچه در جيب داشتی بايد به مجاهد ميدادی و هر چه بدست داشتی، آن را نصف  ميکردی، در      
 . ر آن  دمت نصيب تنت  نميبودغي

 
در چندين منزل هندو و سکهـ، مجاهدين حزب وحدت درخت های روی حويلی را قطع کرده نصف آن را مال خويش    

 .اعالن کرده و چوبش را با خود می بردند   
هـ    در ساير مناطق شهر که در تصرف ساير گروپ های مجاهدين قرار داشت عبادتگاه ها و درمسال های هندو و سک 

از بيخ و بن تاراج و تخريب شدند از چوب دروازه گرفته با همه اشيای زينتی و اثاثيه را با خود حمل نمودند و به          
عبادتگاه آسمايی جوی شير و درمسال کارتۀ     .  مقدسات و کتب دينی توهين های خيلی خيلی بزرگ انجام می دادند  

 .پروان را طعمه حريق ساختند 
 گرامی در زمان اميرحبيب اهللا کلکانی صرف يک خباز کشته شد و کدام کشتار مذهبی و     بازهم به نقل از نويسندۀ

لسانی و منطقه يی رخ نداده است و به اقليت مذهبی هندو و سکهـ  صدمه نرسيده و کودکان شان بزور مسلمان ساخته     
 . نشدند

 
ردم بخصوص در حق هندوها و   ولی بازهم تاريخ در جهت عکس آن حرکت کرد از همه بد و بدتر در حق تمام م

سکهـ ها در زمان رهبری مجاهدين آراسته با تحصيل و شامل استادان پوهنتون و تحصيل کرده های االظهر مصر و   
 .قم ايران صورت پذيرفت

مطلب کوچک ديگری را الزم ميدانم در اين نوشتۀ مختصر ذکر نمايم و آن اشغال پوهنتون کابل و پولی تخنيک يگانه        
رهنگی کشور توسط احزاب جهادی اسالمی به شمبول حزب وحدت اسالمی و درگيری های خونين شان عليه    کانون ف

يکديگر درين کانون علم و فرهنگ باعث نابودی و چپاول کامل اين يگانه کانون معرفت کشور گرديد  که به يقين در  
 .زمان سلطنت امير حبيب کلکانی مشهور بچۀ سقاو رخ نداده است 

 
جسمه های با شکوه و پرعظمت بودای باميان و چور و چپاول و تاراج و تخريب موزيم کابل و بخصوص        تخريب م

از بين بردن تمام آثار تاريخی قبل از اسالم در افغانستان، توسط مجاهدين و رهبران نمونۀ ديگری از دشمنی با  
 . فرهنگ است که تاريخ نظيرش را تاکنون در هيچ کشور  جهان نديده است 

زب وحدت اسالمی و حرکت اسالمی که خويشتن را نمايندگان اقليت مذهبی و نژادی جامعۀ افغان معرفی می نمايند ح
ديده شد که رويه و سلوک ناروا و غير انسانی را در حق ساير اقليت های مذهبی افغان و بخصوص هندو و سکهـ  ها    

 .  انجام داده اند 
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 هيچ کدام مطلبی در زمينۀ حقوق حقۀ ساير اقليت های مذهبی و يا تضمين برای مطالعۀ تيوريک و تبليغات شان نيز
اين دو حزب مثل ساير احزاب جهادی اصًال احترام به تمام ديانت های  .  اين حقوق حقۀ شان وحود نداشته است  

بود و باش  مروجه در افغانستان، احترام و تضمين حقوق اقليت های مذهبی غير اسالمی، که در افغانستان از قديم 
 . دارند و جزِء جامعۀ افغانی هستند اصًال اعتقاد نداشته و هرگز درين مورد فيصله و برنامه نداشته اند  

 
هندو ها و سکهـ های افغان از نظر ) " که در تلويزيون کابل صحبت ميکرد ( به قول رسول سياف پروفسر جهادی 
کومت اسالمی است ولی هندو ها و سکهـ ها مکلف به  امنيت ايشان بدوش ح. قانون شريعت اسالمی اهل ذمت اند

.  اين ها ميتوانند افراد مسلکی مثل داکتر شوند ولی نميتوانند آمر کدام دفتر ويا ادارۀ دولتی باشند   . پرداخت جزيه اند
 يک   هندو و سکهـ ملکف اند،  اوآل به فرد مسلمان سالم بگويند و حق نشستن در چوکی را در موجوديت ايستاده بودن         

 ."فرد مسلمان ندارند 
 

حزب وحدت اسالمی و حرکت اسالمی که خود ادعا گر حقوق اقليت ها بوده اند، هرگز در مقابل چنين يک قانون و        
پندار پوچ ارائه شده از طرف رسول سياف،  از خود کدام عکس العملی  نشان نداده و به خاموشی خويش مهر تاييد     

 . برآن زدند
 

ی، معيار متمدن بودن يک ملت و شناخت سياسی يک جامعه درين نهفته است، که اين ملت و      به قول مهاتما گانده
 .ساختار سياسی  آن چگونه با اقليت های جامعۀ خويش برخورد ميکند  

 
هندو ها وسکهـ های افغان طرفدار جدايی دين از دولت و سياست بوده پيرو سياست عدم تشدد و پلوراليزم مذهبی،              

با هر نوع  . وغيره بوده و اعتقاد دارند که دموکراسی بدون سکوالريزم نمی تواند مفهوم داشته باشد       لسانی، قومی و 
آنچه را کشت کردی حاصلش را خواهی    " به گفتۀ بودا اعتقاد داريم که ميگويد  . تشدد و کشتار و اعدام ها مخالف اند   

 ."گرفت
 

طالبان مزاری را اعدام کردند و او        .  حاصل اش را ديد   امير امير حبيب اهللا کلکانی را نادرخان اعدام کرد و خود      
راپور اخير موسسه حقوق بشر بنام . حاصلش را برداشت و حال طالبان هم در حالت برداشت حاصل خويش هستند   

Human Right watch  مردم افغانستان طرفدار  % ٩۵ که تازه در ماه جنوری به نشر سپرده شده نشان ميدهد که
 . ان جهادی و جنگ ساالران و کمونيست ها ميباشندقطعی محکمه رهبر

 
اميد چنين روزی برسد که همه اين مجرمين و قاتلين مردم در دادگاه عالی مورد محکمه قرار گرفته و به سزای  

 .اعمال شان برسند
  

  ليک مردم آزاری مکن                 می بخور منبر بسوزان آتش اندر کعبه زن
 

        ،،،،،،،،،،،،،،،،،                                                                                   ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
 

 م٢٠٠۶   ويسبادن، فبروری فارانی                                                                                       فاروق
 

 طلب پوزش از جامعۀ هندو و سکهـ افغان
  

وقتی با کسی ازمردم هندوان و سکهـ های افغان مواجه ميشوم، يک احساس مملواز شرم گاهی پنهان و گاهی آشکار    
 .در وجودم خود نمايی ميکند  

 . بگذاريد قصه گونه ی بنويسم و بعدا بر گردم به اين مطلب
  

که  سيد محمد فارانی يعنی اينکه پدرم  .  تخلص ميکرد، برادر خوانده ام است    پرکاش المناک که سابقا   پرکاش راج
 . روانش شاد باد، او را پسر خوانده بود   

پدر کالن پرکاش که روانش شاد     .  سالها در خانه همديگر شب را گذرانده ايم    پرکاشبرادرم با ) فارانی (مسعودمن و 
 . فارسی دری و پشتو را بسيار شيرين صحبت ميکرد"س  جيون پولي" باشد مشهور به 

قهرمان ملی و آزادی      شاه امان اهللا  در زمان  .  تا جاييکه ميدانم او اولين پوليس افغانستان به معنی مدرن آن بود     
وليس    افغانستان، او در راس اداره پوليس نو تشکيل افغانستان در دولت امانی سهم مهم داشته و از بنيادگذاران اداره پ    

 .در افغانستان بشمار می آمد
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ما در آن ايام نو جوانی آنطوريکه در خانه ما رسم بود وقتی با آن روانشاد مواجه ميگشتيم دست شان را ميبوسيديم و   
 .اوهم که از دو پا فلج گشته بود با مهربانی سر ما را ميبوسيد 

 آن دوران گاهی چشمانش راه ميکشيد، آهی از سينه     از ياد آوری  .  پيش می آمدامانیبعدا قصه های از دوران طاليی   
 .بيرون ميداد و يا چشمانش نمناک ميگشتند 

اما  . آنگاه از جفاهای که بعد از آن نسبت به تمام جامعه سکهـ و هندو صورت گرفته بود و ميگرفت صحبت ميکرد      
 ." و خراب داره همه خو بد نيستنوطن اس خوبخو : "وقتی مرا انديشناک و شرمنده ميديد، دلداريم ميداد و ميگفت  

از همان دوران تا بحال هميشه اين فکر مرا می آزارد که ما افغانهای غير هندو و سکهـ که بيشتر به جامعه مسلمان     
 .کشور متعلق هستيم، چقدر در برابر هموطنان سکهـ و هندوی افغان، مقصريم 

 
ما  . آنها را که متجاوز نيستند. جويی، ترسو خطاب ميکنيم ما آنها را بخاطر روح بزرگ و شجاع شان در راه مدارا   

 .کسانی را ترسو ميدانيم که بسيار پيشتر و بيشتر از امروز صاحب روح انسانهای مدنی بوده اند 
در عوض صفاتی شرم آوری که به خود ميبنديم و به آن افتخار ميکنيم و قصه ها و ادبيات ما را انباشته است جز 

 .اوز و چور و چپاول چيز ديگری نبوده ونيستند دريدن، کشتن، تج
زيرا آنها بدين نياکان ما وفا دار مانده    . از طرف ديگر ما جامعه هندو وسکهـ را تحقير ميکنيم که چرا بدين ما نيستند

 . اند
.   توجه بود  که نبايد بدين نياکان ما بی : جالب است که عده ی در مقام توبيخ در رابطه بی اعتنايی به اسالم می گويند 

اما همين کسانی که چنين می انديشند وقتی با افغانهای هندو و سکهـ مواجه ميشوند، عوض ستايش آنها برای حفظ دين         
 .نياکان شان و نياکان ما، با غيظ و نفرت نگاه ميکنند

طينی برود و صيهونيست  بلی تحقير ما نسبت به اينکه چرا آنها بدين نياکان ما وفادار مانده اند، بدان ميماند که يک فلس
 . شود و باز ساير فلسطينی ها و فلسطينی بودن را مورد تحقير قرار دهد  

 
البته در   . چنانکه گفته آمديم، کودکان ما کودکان هندو وسکهـ را و بزرگان ما بزرگان سکهـ و هندو را اهانت ميکردند      

 ... و هستند اما با دريغ بسيار اندک، بلی بسيار اندک بين ما هم انسانهای بودند که از فرهيختگی، ازين ننگ مبرا بودند  
آنها در تاريخ سياسی و . ما آنها را تحقير ميکرديم برای اينکه بيشتر از همه ی ما وطن خود را دوست داشتند  

اجتماعی افغانستان هيچگاهی از فرصت های بدست آمده عليه ديگر هموطنان خود که مسلمان بودند، سو استفاده         
 .نکردند

حتی بسياری از ما که بر ديگر خوبی ها و نيکويی های جامعه هندو و  . کار، دانش و تالش از مشخصات شان بود
 . سکهـ ،چشم ميبستند، ناگزير ميگشتند بر صداقت آنها در اين زمينه اذعان کنند

 زخم زبان ما عليه آنها   امانت داری، جوانمردی و جوانزنی شان ورد زبان بود اما با آنهم اين امر نميتوانست که مانع    
 . گردد

در جامعه غير سکهـ و هندوی افغان که از اقوام، گروه های زبانی و دارندگان مذاهب گوناگون تشکيل ميشود، از   
ما وقتی در " ستمبران"و چه " ستمگران"اما چه . ستمگری ها و ستمبری های قومی، صحبت های بيشماری داريم

.   گويی هيچ درز و شکافی در مناسبات ما وجود ندارد  . ميشويم يکی و يک پارچه ايمبرابر جامعه هندو و سکهـ مواجه   
 .همه ی ما به ستمگران و تحقير کنندگان تبديل ميشويم

 
غارت گری ها و بی عدالتی های که درين بيست و چند سال جنگ نسبت به جامعه هندو و سکهـ ما صورت گرفت،      

 .تمبران و ستمکشان ما بجای گذاشته است هيچ آبروی نه به ستمگران ما و نه به س
وقتی دکتور فقيرچند چنديوک، در سايت کابل ناتهـ پرده از چهره نيروهای که که بيرق حقوق اقليت ها را بلند کرده   

: اند اما در برخورد با جامعه هندو وسکهـ از بربريت کار گرفته اند، بر ميدارد، اين برای ما هوشدارباش بزرگيست         
 . تعویض ستمگران هستيم نه در پی تعویض ستمگری با عدالتما در پی

 .سونامی مجاهدین و حتی بد تر از سونامی .چه اصطالح زيبايی بکار ميبرد جناب دکتور فقير چند چنديوک، 
 سونامی را ستوده اند و گاهی       آناما با وجود آن متاسفانه در همين سايت کابل ناتهـ، نام های را ميبينم که که گاهی

همچنان نام کسانی را ميبينم که بدون شرمساری، برای تعويض   .  سونامی اتحاف دعا کرده اند  این  برای روح نهنگان 
 .ستمگران جديد بجای ستمگران قديم، چه ناله های که نميکنند 

بگذريم، وقتی جنگ آغاز شد از هر دو طرف يا بهتر است گفته شود ار چند طرف، قهرمانی سوناميست های        
 . ، در کشتار و غارت عمومی و بخصوص عليه جامعه هندو و سکهـ به اوج رسيد  اسالمی

هر پهلوان پنبه ی که در برابر دشمنان خارجی چه جنوب و شرق و چه شمال و غرب، جز پول خور و پايدوی        
 . حقيری بيش نبود، در برابر مردم بی پناه بخصوص جامعه هندو وسکهـ به شير غران تبديل گرديد 
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کار آن قلم بدستانی که در دميدن مشک های خالی بدون توجه به عاقبت آن، ميکوشند اما در برابر جنايات         جالب است 
آن مشک های خالی کفيده و مرده و زنده و حاضر و غير حاضر و ستمگری شان، حداقل در اين صورت آشکار  

 . چيزی بزبان نمی آورند
ه در رابطه سرکوب مردم بالکشيده ما بسيار مساويانه برخورد  در اين جا بايد از رژيم طرفدار شوروی ممنون بود ک

 .برای آنها فقط، حفظ منافع اتحاد شوروی مطرح بود، چنانکه برای امروزی ها تنها امريکا مطرح است . کرد
مه ازينرو در پوليگون ها و زندان های آنان هر تيره و نژاد و مذهب و دين وعقيده ی فرا خوانده ميشد که ماجرا بر ه 

 ... روشن است
 .باری باز ميگرديم به بحث جامعه خواهران و برادران هندو وسکهـ ما   

 
زمانی که اديان، ديوار های ضخيمی در بين انسانها کشيدند که حتی گاهی پرنده عشق را هم يارای گذشتن از فراز آن   

 ما را از کراهت و نفرت پاک  نبود، حد اقل ميتوانستيم در پشت اين ديوار ها يا در عرصه های ديگر، قلب های
 . وار، دروازه های انديشه و دل خود را در بربر همديگر گشوده نگهداريم     شاه امان اهللانگهداريم و 

ما هندوان خود را که اکثر شان باشندگان اصلی اين سرزمين و ميراث دار اصيل فرهنگ قديم اين سرزمين بوده اند و         
 .وناگون زخم زديمهمچنين هندوان هند را با شيوه های گ  

 .اما آنها با موسيقی آسمانی شان بر زخمهانی روح ما مرهم گذاشتند
ما به آنها اهانت کرديم اما آنها با تحمل، روح مدا را جويی و عشق وطن را حتی با پرداخت قيمت بيش از حد، بما ياد 

 . دادند 
.  را آورده بودند ) يا شايد سکهـ(دران هندو فراموش نميکنم که مشهور شده بود در شکنجه گاه های خاد يکی از برا

که دیگران برای این عليه ما ميجنگند که گویا اسالم در خطر  : مستنطق با همان شيوه های خادی فرياد بر آورده بود 
او شجاعانه دست به خاک سطح اطاق زده بود و بعد از نهادن    برای تو دیگر چه چيزی در خطربوده است ؟ . است

 .برای من این در خطر است:  با اشاره به خاک به خادی گفته بود بوسه ی برآن و 
در آن سالهای قحط دانش اين دستهای با محبت حکيم جی های هندو يا سکهـ بود که بر پيشانی های تب گرفته ما   

 .آرامش و عافيت را باز ميگرداند
 . ميداد تا زنده بمانند امانت داری شان سرمايه کوچک مردم متوسط و يا نادار را از نابودی نجات 

 . آنها سفير آزادی و زندگی از اينسو به هند و جا های ديگر و از آنسو به ميهن بودند 
نه آنها هم خطا کارانی داشتند و دارند اما گناه ما آن است     .من نميخواهم بگويم که آنها فرشته های کامال بی خطا بودند

 . کوه خود کاه که از کاه آنها کوه ميسازيم و هر گروه ما از 
با چنين پيشينيه و حالی، آيا شايسته آن نيست که در برابر آنها سر تعظيم خم کنيم و ازستم ها و تحقير های که    

 بيشترخود عاملين آنها شايسته آن بودند، پوزش بطلبيم ؟ 
 خود را   نه تنها پوزش که تعهد کنيم در برابر همديگر و بخصوص در برابر خواهران وبرادران هندو و سکهـ،      

 .وارسته گردانيم
بياييد شهامت داشته باشيم که فرياد بزنيم ای خواهران و برادران ما، انچه ما در مقابل شما کرديم، محکی بر انديشه    

 .های ما است
مهم نيست ميخواهم صدا در دهم که من هم      . من شايد تنها باشم و يا تنی چندی صدای مرا پژواکی بلند تری دهند      

 .من ديگر نميخواهم اين بار را بر دوش کشم . اين ننگ را بدوش دارمبخشی از بار 
 

 :برای اين است که در برابر جامعه سکهـ و هندو افغان و تمام هندوان عدالتخواه جهان فرياد بر می آورم    
 .من در برابر شما از آنچه در تاريخ کشور ما روا رفته است، پوزش ميخواهم

 
 و قتل عام مردم آنجا کرد، از شما پوزش سومناتغالم حريص زر، برای شکستن  اين سلطان محمودمن از آنچه 

 .ميخواهم
ازين جا را هم برای غارت هندوستان بهمراه  " جهادگرانی" از کشورمشترک ما گذشت و نادر شاه افشارمن ازاينکه 

 . برد، از شما پوزش ميخواهم
گهای چند گانه در برابر هندوان وسکهـ ها انجام داد، از شما     در جناحمد شاه ابدالیمن از قتل و کشتار و غارتی که 

 .پوزش ميطلبم
من از تمام بی عدالتی های که سلطنت ها، جمهوری ها چه دموکراتيک و چه اسالمی چه امارت ها و چه جمهوری    

 .امريکايی در گذشته کرده و اکنون ميکنند، از شما پوزش ميخواهم 
در پايان قرن بيستم در برابر شما، جمعيت اسالمی  و شورای نظاررت چنگيزی من ازجنايات هولناک، دزدی و غا 

 .در کارته پروان و ساير جاها از شما پوزش ميخواهم
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حزب آدمکش  و ساير احزاب هم قماش آن در برابر شما کردند، از جنايات  حزب وحدت اسالمی مزاریاز آنچه 
 که داستان شرمناک    رژیم گورستانی طالبانزجنايات هولناک و احزاب اسالمی ديگر،ا سياف،حزب اسالمی حکمتيار 

 .تاريخ است،از شما پوزش ميخواهم
از کار آن عده قلم بدستانی که يا از سر جهالت و يا از سر عناد، جنايتکارانی را ميستايند که به همه و از آنجمله به     

 .به محاکمه کشانده شوند، از شما پوزش ميخواهم  شما يورش بردند، و تنها مورد شما کافی است تا زنده و مرده اينها   
از تمام نگاه های تحقير آميز   . از تمام تحقير ها و اهانت ها که خود ما با ستايش از درندگی ،بيشتر مستحق آن بوديم    

ا ما، از تمام بی التفاتی های ما در برابرغمها و مشکالت تان، در برابر گرسنگی ها،درد ها و بيماری هايتان از شم
 .پوزش ميخواهم

 را که مبشر مدنيت نوين انسانی در کشور ما بود و از آن جمله در  شاه امان اهللاز ينکه اقدامات انسانی وبزرگ 
 .برخورد به شما به ما درسهای بزرگی برای آموختن گذاشت،پی نگرفتيم، از شما پوزش ميخواهم 

 .سادگی ببخشيدمن از شما پوزش ميخواهم اما نميخواهم ما را، یا مرا به 
 .زمانيکه ما غيرت درنده خويی خود را با مدنيت تحمل و مدارا جويی در برابر همسرنوشتان خود، عوض کرديم  

 .زمانيکه در برابر دگر انديشان، دگر دينان و همدينان خود به انسانهای وارسته تبديل گرديديم 
 .و آزادی گرديد زمانيکه ديوار های نفرت را فرو ريختيم و فقط پرچم ما عدالت  

زمانيکه خرد را برعرق قومی کور، قلم را بر شمشير و خوبی را بر زشتی رجحان داديم، آنگاه ما را سخاوتمندانه    
 .ببخشيد و گناهان پنهان و عيان ما را عفو کنيد

 پايان
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