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 ۹۱۰۲دسامبر ۹۲                                           حمید انوری                                         
 

 می باید گرفت" ر"حق خود از دهن شی
 

ما در کشور خود ضرب المثلی داریم که بسیار بجا و بسیار رسا و بسیار گویا است و همیشه هم حقانیت آن به اثبات 

 ". حق داده نمی شود، حق گرفته می شودرسیده است و  آن هم اینکه " 

دسته ای و خواه این حق را هموطن و برادر و خواهری پامال کرده باشد، خواه گروپ، جمعیت، حزب و سازمان  و 

 یا هم حکومت و دولت و یا پارلمان و مشرانو جرگه یا ولسی جرگه ای و یا هم یک کشور خارجی.

اینبار در البالی هزار و یک نابسامانی و حق تلفی های  دیگر در افغانستان جنگ زده و سخت زخم خورده، حقوق 

،  چنان پامال امیال شوم یک مشت افراد فاقد حقۀ هموطنان اهل هنود و سیک ما با یک بی مسؤولیتی غیر قابل باور

 احساس انسانی میگردد که نگو و نه پُرس.

اندرین مورد در نوشتۀ قبلی اندک روشنی انداخته شد که از تکرار دوبارۀ آن در این مختصر جلوگیری نموده و از  

 یک زاویۀ دیگر به قضیه می پردازیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.  

ان هندوباور و سیک ما در مورد این تصمیم نابجا و غیر انسانی و غیر افغانی ولسی جرگۀ افغانستان کنونی، هموطن

صدای اعتراض خود را بُلند کردند و طی محافل و گردهم آئی های مختلف، فریاد خود را به گوش مقامات مسؤول 

خارجی بازتاب گسترده یافت که باید هم می افغان و خارجی رسانیدند که گزارشات آن در نشرات مختلف داخلی و 

 یافت.

گزارشات حاکی از آن بود که هموطنان اهل هنود و سیک ما،  خطاب به مقامات مسؤول یادآور گریده بودند که در 

 صورت عدم قبول خواسته های شان، کشور خود را ترک خواهند نمود.

 *هندوها و سیک ها: مجبور به پناهندگی خواهیم شد  

 

 .آنها همچنان هشدار دادند که اگر به مشکالت شان رسیدگی نشود، به کشورهای دیگر تقاضای پناهندگی می دهند) ...، 

جوالی( در یک  ۲۰اسد /  ۲) دراول سینگ، معاون شورای سراسری هندوها و سیک های افغانستان روز چهارشنبه

اگر دولت به ما رسیدگی نکند، ما مجبور هستیم  »فت: کنفرانس مشترک خبری با نمایندگان نهادهای مدنی در کابل گ

از این تربیون برای شان رسماً بگوییم که اگر به ما نمی رسید ]رسیدگی نمی کنید[ ما را از این مملکت جواب بدهید. 

 ( .«از طریق ملل متحد ما می خواهیم به دیگر ممالک پناهنده شویم

 

عرض شود اینکه، این وطن، این کشور باستانی و این سرزمین کوچک اما خدمت هموطنان اهل هنود و سیک ما باید 

پر غرور و زیبا، خانۀ مشترک همه باشندگان آن است، وطن قوم و قبیله و عشیره نمی شناسد، میهن رنگ جلد و طرز 

ه تکلم نمی داند، کشور مشترک، دین و مذهب و طرز تفکر خاصی ندارد، وطن، وطن است و سرزمین مشترک هم

 باشندگان و اتباع آن.

این خطۀ باستان متعلق به همه باشندگان آن است و به همان اندازه که کشور من است، به همان اندازه کشور تو است 

هموطن، هیچ تفاوتی ندارد که تو هندو و من مسلمانم، هیچ فرقی ندارد که تو به کدام زبان تکلم میکنی و من به کدام، 

ابل احترام من است و از من برای تو، هر آنکه دین و مذهب و زبان دیگری را محترم دین و مذهب تو هموطن ق

 نشمارد، یقین داشته باشد که بزرگترین جفا را در حق دین و مذهب و زبان خود روا داشته است. 
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این کشور  پس به این نتیجۀ منطقی می رسیم که " حق داده نمی شود، حق گرفته می شود"، به همان اندازه که من در

حق دارم، تو هم درست به همان اندازه حق و حقوق داری و تا حق خود را بدست نیآوری، حق تو برایت داده نخواهد 

 شد.

برای بدست آوردن حق باید مبارزه کرد و استقامت نمود. کشور  و وطن و میهن و سرزمین آبائی را ترک کردن، 

 هرگز حالل مشکالت نبوده و نخواهد بود.

ان گرانقدر اهل هنود و سیک! امروز اگر دستان شوم و خون آلوده ای با طرح مسائل قومی و زبانی و دینی و هموطن

مذهبی و...، تخم تفرقه و نفاق را بین ما میکارند و با آب کثیف اقلیت و اکثریت آنرا آبیاری نموده و بارور می سازند 

کنند، فردا نوبت من خواهد بود و پس فردا نوبت یک هموطن و امروز زیر عنوان اقلیت، حقوق حقۀ شما را پامال می

دیگر و بدین گونه ما را پارچه پارچه و شقه شقه خواهند نمود و آنگاه موجودیت کشوری بنام افغانستان بصورت بسیار 

 بدانید که :جدی به مخاطره خواهد افتاد. پس در وطن آبائی خود بمانید و از حقوق حقۀ خود با تمام توان دفاع کنید و 

 در رۀ آزادگی شمشیر می بایـد گرفت

 حق خود از دهن شیر می بایـد گرفت

 

امید است همه هموطنان ما، فارغ از پیوند های قومی و قبیلوی و به دور از تعصبات کور دینی و مذهبی، در کنار 

ان ابراز داشته و  نشان دهند هموطنان اهل هنود و سیک خود قرار گرفته و حمایت عام و تام خود را از حقوق حقۀ ش

 که یک ملت واحد اند و منافع شان باهم گره خورده است.

دیروز  کرسی های نمایندگی زنان کشور را تقلیل دادند، امروز کرسی نمایندگی اهل هنود و سیک کشور را حذف 

مان حقوق حقۀ هموطنان کردند، فردا نوبت من و تو است هموطن. نگذارید دشمنان کشور توسط اجیران خود در پارل

 ما را پا مال کنند که فردا به حقوق من و تو دستبرد خواهند زد.

توجه هموطنان را جلب می کنم که در زمان حاکمیت نازی ها " مارتین نیمولر  "به یک شعر بسیار زیبا و پر معنی از 

 در آلمان سروده شده است :

 اول سراغ کمونیست ها آمدند،

 .کمونیست نبودمسکوت کردم چون 

 بعد سراغ سوسیالیست ها آمدند،

 .سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم

 بعد سراغ یهودی ها آمدند،

 .سکوت کردم چون یهودی نبودم

 سراغ خودم که آمدند،

 .دیگر کسی نبود تا به اعتراض برآید

 

رار گیرید تا اگر فردا نوبت پس ای هموطن! تا نوبت شما نرسیده است، در کنار هموطنان اهل هنود و سیک خود ق

 من و تو در رسد، کسی باقی باشد تا به اعتراض برآید.

 گزارش فوق در یک قسمت دیگر از زبان یکی از نمایندگان اهل هنود ما مینویسد:

 

ادراویل سینگ، رییس شورای هندو باوران افغانستان در رابطه به مشکالت در مراسم هندوسوزان گفت یکی از ) ...، 

آنها در والیت سمنگان وفات کرده بود و جسد او را برای مراسم هندوسوزان به منطقه قالچه کابل بردند. به گفته او، 

 ." خشت بر آن پرتاب کرده بودند۰7۱در روز سوم وقتی رفتند که استخوان هایش را جمع کنند، دیدند که مردم "

ن کرده اما پیروان اهل هنود می گویند این منطقه پر از کثافاتی حکومت در منطقه لته بند جایی را برای هندوسوزان تعیی

 .است که از شهر کابل جمع آوری و در آن جا انداخته می شود
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ما در قالچه جنازه خود را برده نمی توانیم آیا ممکن است ما جنازه خودرا در لته بند ببریم؟ بلی »ادراویل سینگ گفت: 

 .«ا ببریم و پنج جنازه دیگر را پس بیاوریممی بریم، اما مجبوریم یک جنازه ر

اهل هنود افغانستان می گویند کودکان و زنان آن ها در شهر و بازار آزادانه گشت و گذار کرده نمی توانند، زیرا آن ها 

 (.با انواع تحقیر و زخم زبان مواجه هستند

و لحظۀ سر در گریبان کرد و اگر مسلمان  و اینجاست که باید به خود لرزید و از عملکرد خود شرمید و خجالت کشید

..."، ایمان داریم، به مسلمانی خود هم باید شک کنیم که با هموطنان شریف اهل الحمد هلل رب العالمینهستیم و به " 

هنود و سیک خود و با بندگان خداوند، چنین روش ناپسند و شرم آور را پیشه کرده و خالف عنعنات افغانی و ایمان و 

 اسالمی خود عمل میکنیم. عقیدۀ 

مردم افغانستان سال های متمادی باهم دیگر و در کنار همدیگر زیسته اند و کوچکترین مشکلی باهم نداشته اند، بهترین 

و صادق ترین دوستان و همصنفان ما در آن زمان ها همین هموطنان اهل هنود و سیک ما بوده اند و اکثر هموطنان ما 

 هنوزهم  تا حد مقدور ارتباطات خود  را با آن هموطنان ما حفظ کرده اند. در گوشه و کنار جهان،

 را چه افتاده است که از خویشتن خویش گریزانیم و خود را در سنگالخ زندگی ُگم کرده ایم؟! ما    

 ما زمانی یک ملت واحد و جدائی ناپذیر و سرافراز خواهیم بود که من و تو، ما شویم.

 

 نیک و بد خو کن که بعد مردنت عرفیچنان با        
 ــــددو بسوزانــد و هنــزم شویــمسلمانت به زم      

 _______________________________________________________________________  

 ۹۱۰۲/۲۰/۱7  -دری  -صدای آلمان -*

فرمان تقنینی را توشیح کرد که بر  حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان یکبعد از تصمیم متذکرۀ ولسی جرگه، 

رئیس جمهور  تقنینی این فرمان .اساس آن هندوها و سیک ها می توانند یک کرسی در پارلمان افغانستان داشته باشد

 را ولسی جرگه رد کرد و تصمیم به حذف یک کرسی اختصاصی  اهل هنود و سیک افغانستان گرفت. 

 

 

 خپلواکی -با تشکر از سایت: استقالل 
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