
 
 

 » نگاهی به دورهء امانی«متن سخنرانی آقای ايشرداس در کنفرانس 
 آلمان/ فرانکفورت  

  
  

  به هر نامی که خوانی سر برآرد                به نام آنکه او نامی ندارد
  
  
  

  
 به اجازًه محترمه شاهدخت هنديه د افغانستان

 ستانبه اجازًه بزرگوار ارجمند شهزاده احسان اهللا د افغان
 و به اجازًه فرزانه گان حاضر درين سيمينار

  
اييم، يک                              انی مکث نم ستان در دورًه ام دوان افغان ذهبی هن وق اقليت م ی حق حضار گرامی، قبل از آنکه به چگونگی تجل

 .نظر گذارا به پيشينه زيست اين اقليت عاری از سودمندی نخواهد بود
چينايی در قرن ششم  ) هيوان تسنگ(که از سوی زايرين خارجی چون  یمسجل به اوراق تاريخ، کاوش ها و پژوهش هاي 

صورت گرفته اند، ظاهر ميگردد، افغانها پيش از ) ابوريحان البيرونی(ميالدی و پسانتر از جانب دانشمند بی بديل کشور       
 .ده اندآنکه مسلمان ساخته شوند يا به آيين مقدس اسالم رو آورند، پيرو اديان هندو، بوديزم و زرتشت بو

ا                         ار شان ب رت ب م از خاک حي د و ه ته بودن افغان های هندو، بودايی و زرتشتی نيز در آبادی کشور شان همت واال گماش
د           . سرفرازی تمام دفاع کرده اند     ان   (مدنيت گندهارا و هنر هيکل تراشی مانن ودای بامي هء         ) ب ه گون و صنعت سنگکاری ب

وه های                 . واهد بود موجب مباهات هميشگی افغانها خ    ) منار چکری ( وار های ک ل، دي توار باالحصار کاب موجوديت دژ اس
ا از                  ر و بحث پيرامون آنه ه ذک اد ديگر ک ار زي ان و آث ودای بامي شيردروازه و آسمايی، ساختمان پناه گاه ها در اطراف ب

سته      موضوع سيمينار حاضر بيرون است، نمايانگر اين حقيقت غرور آفرين اند که افغانهای قبل از اسال                م هم سرافراز زي
 .اند و در حد توان از وطن و سرزمين آبايی شان دفاع و پاسداری دليرانه کرده اند

ز،                645از آغاز هجوم و يورش عرب ها در سال           ستان عزي ام افغان  ميالدی از سمت غرب کشور ما تا اسالمی ساختن تم
دريغ    . ر گرفته است  غير از منطقه بلور يا نورستان امروزی، بيشتر از دو قرن را در ب              تنها هندوشاهان کابلی با حمايت بي

د                   ده ان ا جنگي ی ه ا اجنب رين             . اهالی شريف و مستعضف کابل دو سدًه تمام، شجاعانه ب ا در سطر های زي ن ادع تصديق اي
 :تسجيل می يابد

ی    هجری قمری، بار اول در س      ٢٣ مطابق سال    ۶۴۵سپاه عربی در اوسط قرن هفتم ميالدی، حدود سالهای          " رحدات غرب
د             . افغانستان رخنه مييابند   اهالی هندو شيوايی به مقاومت قوی پرداخته از شهر شان در مقابل اجنبيها با دل جان دفاع کردن

اد،      . و مواضع جديد و مستحکم عقب ديوارهای کوه شيردروازه و کوه آسمايی ايجاد کردند      ال زي ل و قت ان قت ا در پاي عربه
ين                       .سرانجام به شهر داخل شدند     ا جمعی از مبلغ يس را ب ن ق يم ب ا، حضرت تم  عبدالرحمن بن سموره سرکرده سپاه عربه

 .برای تعليم، فرايض و آداب اسالمی در کابل گذاشت و خود مراجعت کرد
ا                د ه ه بع اهالی کابل در معابد شيوايی و بودايی که در پای قول شمس در نيم ميلی جنوبغرب باالحصار بين دو نقطه يی ک

اه «و » ضرخ«بنام   د         » پنجهء ش ا بودن ه ج ا ب م ج وز ه د، هن دا کردن ای ضخيم      . شهرت پي د و برجه بانگاه ديوارهای بلن ش
ه خود                               اه، هيکل مهيب و مرموزی ب يردروازه و تخت ش وه ش ه های ک ايهء تيغ د در س باالحصار و بدنه و گنبدهای معاب

ه نظر ميخورد      ميگرفت و از خالل روزنه های کوچک معابد و باالحصار شهر نور کمر   ا ب ا و  . نگ چراغ ه آواز زنگه
ناقوس از تپهء مرنجان به کنگره های باالحصار و از آنجا به صخره های کوه تخت شاه اصابت ميکرد و انعکاس آن در        

د            . فضای سهمگين شهر منعکس ميشد     دود بودن دًه مع بها جنگ    . آنان که به حکم غلبه، مسلمان شده بودند، ع در يکی از ش
ونينی رخ ا گذاشت خ ه ج اد ب ات زي ل آن جنگ را  .  داد و تلف دی مح ای بع ال ه الحين«در س هدای ص د» ش سمأ کردن . م

ای     اری ه ه ترميمک د و ب شتر پرداختن ای بي ه آمادگيه ی ب سلمان عرب درتهای م ا ق وق، ب ه ف د از واقع ل بع اهان کاب هندوش
تند           يردروازه و آسمايی همت گماش ل     . ديوارهای کوه ش الی کاب دوان و  [اه ان    هن اجم    ]  بوديست های افغ ع ته در انتظار دف

د             يش ميرفتن شترين نقطه سرحدی پ ا پي  هجری قمری در   ٧٩چنانچه در سال   . عربها در قلب مملکت نمی نشستند بلکه ت
بن ابوبکر به امر مؤکد حجاج عازم جنگ شد و به طرف کابل عسکر  ) يا عبداهللا (زمان عبدالمللک مروان وقتيکه عبيداهللا      

ا پرداخت               ١٨ قضيه رخ داد و سپاه عربی در تنگيهای          کشيد، اين  ه ب د ک ر آمدن ی گي  فرسخی غرب کابل به چنان مضيقه ي
 ]1." [هفتصد هزار درهم به استحصال راه عقب نشينی حاضر شدند

ابود                                   ه ن يده، ب د شان کوش ين جدي شر آي ق دهی بي ه رون د، ب ده بودن سلمان ش ه م ستان ک ردم افغان واضح است که اکثريت م
د     سا ودايی می پرداختن د           . ختن معابد و نيايشگاه های هندويی و ب دو معتق ين هن ه آي وز ب ه هن ی ک رای اقليت از سوی ديگر ب

ه در                        اختند ک اورزی س و از تبعيض و جف ر و ممل اعی را تنگت رًه آزادی های اجتم ا، داي مانده اند، در اثر ايجاد ضابطه ه
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ار های د                   ه ک ه ب ن انگشت شمار ک د ت هء                 نتيجه سوای چن امين نفق دوان جهت ت اد هن تيازيدند، بخش زي ی دس وانی و دولت ي
 .خانواده های شان به پيشهء آزاد رو آوردند

  
ايی                     اد روان په تگاه سلطنتيش از خدمات ش ا    «سلطان محمود غزنوی جهت پيشبرد بهتر امور دس د الل گوي د    » نن ره من به

يا ديوان غنامند با اشعار صوفيانه به زبان های فارسی دری            نند الل گو  . گرديد و او را به صفت منشی دربار مقرر داشت         
 .متأسفانه در خانواده فرهنگيان افغان ازين شاعر هندو هرگز يادی نگرديده. و پنجابی دارد

دهار شادروان             1773-1747احمدشاه درانی    امور قن دوان ن ن از هن  زمان فتح يک قسمت خاک هندوستان آن وقت، يک ت
 .منسوب کرد» الهور«ومت را به حک) کابل مل(

ارغ          ) سده نند ( در ادارًه کابل، شاد روان       1901-1880پسانها امير عبدالرحمن خان      ه ف افسر نظامی را که از مکتب حربي
شهور                        تخلص و م گرديده بود، قوماندانی قطعه تشريفات دارالسلطنه را محول کرد که اوالد های آن افسر نظامی تا حال م

ه خويش      ) رام چند کپور(ان شاد روان ديوان    همچن. اند» نظامی«به   ه وظيف د ک رر گردي به حيث مستوفی واليت هرات مق
را با عشق و عالقهء سرشار از وطنی دوستی انجام داد وی در کنار انجام کار های مربوط،، در شهر هرات مسجدی را       

 .مشهور است) مسجد مستوفی(بنا کرد که تا حال به نام 
ر         ام سلطنت امي ذهبی، محدويت آزادی                        تا فرج دبينی های م سازند، ب دا مي اريخی هوي ناد ت ا جايکه اس دالرحمن خان، ت عب

ود   "جزيه"اجرای مناسک مذهبی و پرداخت   ستان ب دوان افغان ان شب و   . ، حاکم بر زنده گی اجمتاعی و سياسی هن در هم
د،        روز های تلخ، امير عبدالرحمن خان، متوجه منطقه بلور که باشنده گان آن پيرو              ی آيين هندو و قسما زرتشت مانده بودن

ه               . عازم منطقه ساخت  ) چرخی(گرديده، سپاهی را به سرکرده گی سپهساالر         ه احداث سرک سمت بدخشان، ب ه بهان او ب
د                    الی مواجه گردي ه مقاومت شديد اه ردم           . آسانی داخل منطقه شد ولی در زمان اندک ب ام جنگ های طوالنی، م در فرج

تان گذاشت         بومی بلور را مسلم    ردم                     . ان ساخت و نام منطقه را نورس اريخی م ار ت ان و برخی آث ر و کم ا تي د ت ر از چن غي
رار        سايه ق رين هم بلور که در موزيم کابل انتقال يافتند، ساير آثار باستانی منطقه همواره مورد دستبرد کارشناسان نزديکت

 .ميگيرد
اريخ         عرصه زيست را برای هن     1919ـ  1901امير حبيب اهللا خان      ار نخست در ت رای ب ر ساخت و ب ستان تنگت دوان افغان

هء               ه فارق تار زرد     «کهن تر از پنجهزار ساله کشور مان، داشتن عالم شقه و دس رد         » ق ر ک ستان ام دوان افغان رای هن . را ب
ه ت             ه اعان سلمان شود، ششصد روپي ه م رای کسی ک د و ب امل گردن دوان، ش ه  دستور داد تا اطفال آنها تنها در مکتب هن ادي

اسالميه  «او زمانيکه بار اول همراه با هيأت يکصد نفری به هند برتانوی سفر رسمی کرد طی خطابهء که در           ] 2. [گردد
ايراد و فرا گرفتن تعليم و تربيه غرب را توصيه کرده دروغ شاخدار به زبان آورده گفت که گويا در کشور                  » کالج عليگر 

 ]3. [دی را تطبيق کرده استخودش آزادی های شيعه و سنی، هندو و يهو
د،               ده ان وانی موظف گردي ار های دي رويهمرفته تا فرجام امارات امير حبيب اهللا خان، افرادی سرشناس هندو، به برخی ک

 .اما اين اقليت مذهبی هيچگاهی از اصل تساوی حقوق شهروندی و شناخت آن در وثيقهء ملی بهره مند نبوده است
ردم شريف کشورش                    1919انيکه در سال    شاه امان اهللا خان غازی آو      رای م ست را ب يد فضای زي  ميالدی به سلطنت رس

ن سخنش روشن        . مساعدتر ساخت تا با پروبال بازتر زنده گی نمايند         وان دري تساهل، شکيبايی و افق وسيع نظر او را ميت
ك ملت هستيم و          هندو هزاره شيعه سنی احمدزايی و پوپلزايی ندا       «: دهيد که برای ملت افغان خطاب کرد       ريم بلكه همه ي

 ».آنهم افغان
رده          شاه امان اهللا خان دستور صادر کرد که يک تعداد از مردم هزاره که از زمان امير عبدالرحمن خان هنوز هم در قيد ب

ه ديگر شهر       سبت ب شتر ن ها گی بسر ميبردند آزاد شوند ـ در شهر کابل، غزنی، قندهار و جالل آباد که هندوان به تعداد بي
د                         هيم گردن ی و در اداره امور شهری س ی معرف ايی واليت د شهروندان    .ميزيستند، نماينده انتخابی شان را در شورا ه منبع

تحت تعقيب   " جزيه"آزاد اند، عدًه تهيدستان اين اقليت مذهبی که از بابت عدم پرداخت به موقع               " جزيه"هندو از پرداخت    
 ]4.[بودند، نيز معاف گردند

رای هميش شکست و اضافه از                          در اثر دستور   ا ب اعی افغانه ده گی اجتم ز و      700 ياد شده، روش برده گی در زن ن کني  ت
د          . غالم، تنها در شهر کابل با مالکين خود وداع کردند          ه آزاد ش مراسم مذهبی هندوها و تکيه گاه های پيروان مذهب امامي

ان حق تحصيل و سهم     .  برای آنها منع گرديد  و معاش مستمری و نسبی محمد زايی ها و خانها و امتيازات ديگر             برای زن
 .گيری در فعاليت های اجتماعی داده شد

اير مضامين،                      برای نخستين مرتبه در مکاتبی رسميی که اطفال هندو به تعداد بيشتر شموليت داشتند، موازی به تدريس س
 .رويج يافتبرای آنها فراگيری زبان مادری هندی و پنجابی و دانايی آيين هندو نيز ت

ر       . شايان ياد آوريست که دموکراسی، آزاد زيستن و آزاد انديشيدن از خصلت انسان هاست              ن ام انعی دري ه م انی ک هر زم
واه                    ديش و ترقی خ ر ان رو های خي ار ني سان آزادی خواه در کن ايجاد شده است اصل مبارزه قد افراشته است ورنه هر ان

رد رار ميگي ا درک . ق ستان ب دوان افغان دالت هن امين ع ه سوی ت رايش دولت او ب ان اهللا خان و گ اه ام خصلت مردمی ش
ن                                ه حاوی اي د ک ديم کردن اه تق ه ش ی ب ضه ي شتر وحدت ملی،عري يم هرچه بي اجتماعی و حقوق مساوی شهروندان و تحک

 :تقاضا ها بود
اب                      ]1[ ن ب د است دري ازند امي د      چون بعض اشخاص بعض هندوها را جبرأ مسلمان می س ه من بع د ک امر فرماين

 .حکام دقت کنند



م               ]2[ رار حک ه ق ه ب ازه داده شود ک اح اج راث و نک ل مي ی مث امالت دين رم شاستر (در مع ام کتب ) ده ی احک يعن
 .مذهبی خود فيصله کنيم

ه آزادن              . زنهای هندو از رفتن به زيارت منع استند                 ]3[ د ک ازه بده ايونی اج ه مرحمت هم ارت خود       اميد ک ه زي ه ب
 .بروند

 .عبادت خانه های ما اگر ويران ميشوند اجازه مرحمت شود که به قرار سابق آباد کرده بتوانيم          ]4[
رد                   ]5[ ه خود بمي ذاريم ک يم ـ بلکه ميگ ح نميکن ذهب خود آن را ذب ا حسب م ردم مريض شود م . اگر کدام گاو از ما م

ه عذاب              .  ساخته نمی گذارند که سقط شود      بعض مردم در دهات اين را ممر خود        دوها ب ا هن اميد است که آنها تنبيه شوند ت
 .نباشند

د               ]6[ سلمان ميکن دو را از م شقهء تفريق هن وده چون ق ا موجود ب . در خصوص دستار و دريشی قبل از اين ممانعت ه
 .اميد است که اين ممانعت معاف باشد

 .ازه داده شود که در هر جايی بخواهند زمين خريده بتواننداميد است برای هندوان اج          ]7[
 .اميد است که محصوالت دفترداری برابر مسلمانان گرفته و غيره از هندوان به قرار قوانين شود          ]8[
سلمان شود                 ]9[ شود ز    . وقتيکه يک زن مسلمان می شود به مرد او هم تکليف ميکنند که م سلمان مي رد م ن و اگريک م

 .اميد است آن نفری تنبيه شوند تا چنين نکنند. او را هم مجبور ميکنند که مسلمان شود
رار          ]10[ ه ق ه ب هرگاه هندو پسری که پدر او حيات باشد و برضای خود مسلمان شود نامبرده اختيار مال خود را دارد ک

 .ه به او ندهند که حق ندارداميد است که مال پدر و مادر وغيره را مال او گفت. ثبوت همراه خود ببرد
ام   . بعض هندوها که مسلمان ميشوند بنا حق دعوی ميراث کرده از برادران ديگر خود حق می طلبند                  ]11[ اميد است حک

 .دراين باب دقت کنند که اضافه طلبی و اضافه گيری نکنند
اميد است آزادنه اجازه داده . ت وآمد کندهر هندويی که بخواهد از داخل افغانستان به خارج و از خارج به داخل رف             ]12[

 . اميد است که مثل خانهء مسلمان آنرا محاکم عدليه تحقيق کنند. وقتيکه خانه يک هندو را دزد بزند. شود
ردم                                ]13[ ا م ه هر کس از م ده است ک چون مدارس کالن برای کل اهل هنود دارالسلطنه کابل مقرر از طرف دولت ش

م شوند                         پسران خود را مقررکند      ه صاحب عل ا را درس گرفت م ه ی خود را و ديگر عل م دين ا عل ه ت وازش    . ک م از ن ن ه اي
 ]5.[هرگاه بعضی کسب پدری خود را بکنند مختار باشد. اميد ميکنيم که حکمی نباشد. پادشاهست

 :در جواب تقاضا های مذکور فرمان پادشاه با اين متن صادر گرديد
  
ا حق کسی داده      . ود را مجبور به مسلمانی نکند   امر است که هيچکس از هن         ]1[ اهدی ن و اگر ثابت شد که در حق او ش

 .بود از شاهد مذکور مبلغ پنجصد روپيه جرم گرفته سه سال زندانی شود
 .منظور است          ]2[
 .اجازه است آزادنه بهر جاييکه ميخواهند بروند          ]3[
 .الهای شما ويران شود به قرار سابق آباد کنيداجازه است هر وقت دهرمس          ]4[
رد                     ]5[ ه خود بمي د ک ود يکصد         . امر است بعد ازين کسی غرضدار نباشد و بگذارن رده ب ر ک اب جب ن ب ر کسی دري اگ

 .روپيه جريمه گرفته شود
 .هر قسم دستار و دريشی که می پوشند ببوشند. درست است          ]6[
 .درست است هر هندويی که از تبعهء دولت افغانستان است بهرجا که بخواهد زمين خريده می تواند          ]7[
 .در باب محصوالت و غيره برابر مسلمانان گرفته شود          ]8[
 .درست است اگر مرد يا زن برضای خود مسلمان شود با عيال او را مجبور نکنند          ]9[
 .مال دقت دراين باب اجراء شود که حق تلفی نشود و با قربای او مضرت نرسددرست است بايد ک     ]10[
شده باشد باصول                              ]11[ سيم ن در تق ال پ اگر پدر و برادر های او فوت شده بود و بعد از آن يکی از آنها مسلمان شود و م

سلما         . ترکه شرعی بايد حصه او گرفته شود   ايش م سر ه در يکی از پ يش از فوت شدن پ د از آن    و اگر پ ود و بع ده ب ن ش
 .پدرش مسلمان شده بود و بعد از آن پدرش فوت شد حق ميراث را ندارد

ر های                 ]12[ داس و کالنت وان نرنجن ستان دي د و در داخل افغان درست است حسب قواعد مرور تمامآ آزادنه بيايند و برون
 .هندوها ضمانت و باخبری آنها را بکنند

اب      امر است که تمامأ مثل ح       ]13[ ا در ب قوق مسلمانها مال ها و حقوق هندو ها را محاکم سرکاری غمخواری کنند نه تنه
 .مال دزدی بلکه در جميع دعوی ها حقوق شان به عدالت و مساوات تحقيق کرده شود

د شد             . هيچ ترقی دنيا بدون علم نميشود       ]14[ شمان خواهي ما پي ازهم چون خواه   . اگر چه ميدانم که بعداز چند سال ش ش ب
ر ميگردد    . شما درين است بدون رضای شما در مکتب های عسکری و ملکی حکمی گرفته نمی شوند                بعض  : همچنان ام

ه                   م دگ ذهب شان ه ه م ه ب ه ک ی کري نامهای خيل اوقات در حين جنگ و جدل وغيره آنهم از طرف جهال برای هندو ها دش
د در حق                بايد محاکم عدليه و دواير کوتوالی چنان که         . ميزند داده ميشد   در حق مسلمانان اين امر را دقت و ممانعت ميکنن

 هندوها هم بشدت رسايل امتناعيه خود را استعمال کنند و جريمه معين از مالمت گرفته شود
  

 ]6[ هجری شمسی شاه امـــان اهللا ١٢٩٩ حمل سنه ١٢تحرير 



  
د       انی جهت تع ان      چهار سال بعد از صدور فرمان فوق دومين لويه جرگه دوره ام ه در آن زم انون اساسی ک ارهء از ق يل پ

د          . برايش نظامنامهء اساسی می گفتند، داير گرديد       رده بودن ا      . نماينده گان مردم از تمام افغانستان اشتراک ک اد آنه بخش زي
شاء       . را روحانيون معتصب، مالکين و خانها تشکيل ميداد        اه و داراالن ی را شخص ش ايش مل سات آن هم رياست تدوير جل

ا                . قای برهان الدين کشککی به عهده داشتند      را آ  د ت ه عمل آوردن سوگمندانه درمييابيم که اشخاص تنگ نظر کوشش های ب
 .بر پايهء مذهب اصل فرق و تفريق ميان افغانها به وجود آيد

اده دوم           ه م د ک راض ميکن اب  در هنگام مباحثه روی مادًه دوم نظامنامهء اساسی، کسی به نام مولوی عبدالواسع اعت در غي
د اصالح شود                     ون باي سايل ضعيفهء شرعيه در آن داخل است اکن ظ آداب     . او ترتيب شده و بعض م د از لف اده بع ن م دري

رق و امتيازيکه از آن ظاهرأ          عمومی عالماِت فارقه شرعی نيز ايزاد گردد، تا در بين اهل هنود و مسلمانان مانند سابق ف
 .شناخته شنوند، باشد

مراعات و نوازشاتی که اعليحضرت  : ل، که روانش را شاد ميخواهم، چنين نظراش را ابراز ميدارد     آقای فيض محمد وکي   
غازی به هندو های ممالک افغانی عطا و مرحمت فرموده اند به همه شما معلوم است که نه تنها در مملکت همسايهء مان                       

وده است،             هندوستان بلکه در انظار جميع اهل هنود روی جهان قدر و قيمت و عزت و                 دان نم ستان را دو چن  شرف افغان
ی و ضرری را                               وع خراب ا هيچک ن ی م دس دين اکنون اگر ما آن مراعات را که وجود آن در امورات مذهبی و اصول مق
يکن        عايد نميکند از سر آنها برداريم، معلوم است که اهل هنود افغانستان درين باب هيچ داد و فريادی نخواهند برداشت، ل

ا                            اثرات اين  رای م افع در سياست ب ده بجای من سيار خراب آم ان ب  مفکورًه ما در هندوستان و به نظر ديگر اهل هنود جه
 .ُمضراتی را توليد خواهند کرد

اد                        در نظامنامه آمده است که درينجا اعليحضرت نير به تاييد سخنان فيض محمد خان پرداخته يک بياينه مفصل را در اتح
سايل                هندو و مسلم افغانستان وه     ع جنگ عمومی و در م ندوستان و فوايد آن و ذکر همدردی اهل هنود و مسلمانان در موق

بزرگ و تحريک خالفت و در حصول استقالل هند و افغانستان ايراد کنان فرمودند اگر ما تکليفی را که از آنها مرفوع و                       
است که در آن چيزی فايدًه به مايان عايد نميشود و بر            مراعاتی را که به آنها داده ايم دوباره مانند سابق اجرا نماييم معلوم              

د و    د ش تان خواه سلم هندوس دو و م ود هن دردی موج اد و هم قاق اتح اق و ش ستان موجب نف ته افغان عکس آن، خدانخواس
ه  دشمنان درين موقع دست يافته، به اندازه اين دو کتله عظيم الشان نوع بشر را از هم دور و با همديگر خواهند انداخ                     ت ک

اييم     . يکی به خوردن خون ديگر آماده خواهند شد        نی الزم اينست که ما و شما بر طبق مقررات دينی خود با آنها معامله نم
شقه زدن را                دی ق ر تاکي سلمان ام و مراعاتی را که به آنها داده ايم بايد از آنها بر نداريم و ما آنها را جهت امتياز هندو و م

انع خواهيم شد                   بنمائيم و محض جهته مراعا     ز م فيد ني د    . ت جذبات شما علمای اعالم آنها را از بستن دستار س تصور نکني
رد و                د ک ساب خواهن وتی را اکت ا ق ود و ي د نم ا حکومت سرکشی خواهن که ازين مراعات هندوهای افغانستان از ملت و ي

امأل حب            روزی آن را بر خالف مسلمانان استعمال خواهند نمود، زيرا هندوان افغانستان م             ستان ک د ديگر سکنهء افغان انن
راه                  ه هم دوها ب ين هن اد هم ع جه د، چنانچه در موق ه و حفاظت ميکنن وطن و تحفظ نام و ناموس و شرافت افغانی را حماي

 ]7. [غزاة و عساکر ما به مقابله انگليس رفته بودند و در همه گونه خدمات و برداشت تکاليف گام پيشتر ميگذارند
دهار داشت،   .  خان به رشد معارف و ارتقای نصاب تعليمی ارج فراوان می گذاشت            شاه امان اهللا   او طی مسافرتی که به قن

ه عمل آرد        ی ب سران در صحن      . اولتر از همه به مکتب رفت، خواست از وضع معارف تصوير دقيق ده ای از پ ه ع د ک دي
د     مدير مک. مکتب به بازی مشغول اند، از مدير مکتب موضوع را پرسان کرد         دوان ان سران هن ن پ ه اي . تب عرض نمود ک

د  . چون ساعت درس دينيات مسلمان است، بناأ آنها از صنف خارج شده اند که مسلمان نيستند          رده    : شاه می گوي ر ک من ام
 ]8. [ام در ساعاتيکه مسلمانان دينيات خود را ميخوانند، بايد طلبهء هندو نيز دينيات مذهبی خود را بخوانند

الی و     اعليحضرت امان   اهللا خان غازی در کابينه حکومت شان ديوان نرنجنداس را که شخص مستعد و مجرب در امور م
ود                        اور ب ن ب ه اي ا ب يهن م حربی بود به صفت وزير ماليه مقرر کرد دوکتور مير محمد صديق فرهنگ تاريخ نگارشهير م

دهً                   أت امضای معاه ع هي داس در جم وان نرنجن ستان، ميخواست         که آن پادشاه غازی با عضويت دي تقالل افغان  شناخت اس
د                  شويق کن تقالل خواهی تحريک و ت ارزًه اس ه مب تان را ب دو های هندوس يوه هن دين ش ان  ] 9.[بهرًه سياسی ببرد تا ب همچن

ا داشت در    ) نند الل بهسين  (ديوان   مشهور به پايی نندو را که در ادبيات زبان های فارسی، هندی و سانسکريت دست توان
ناد    . راالنشاء دارالسلطنه مقرر کرد   دستگاه دا  ديوان نند الل بهسين، با ديوان مانک چند کپور و ديوان نندالل کهنه، تمام اس

بش        ه جن تقالل خواهی ب ارزه اس محرم، مواد تبليغاتی و شبنامه های را که از جانب شاه امان اهللا خان، به منظور تشديد مب
موصوف  . ان فارسی به زبان های هندی و سانسکريت برگردانی ميکردند   آزادی خواهان هندوستان ارسال می شد، از زب       

ز           . از وقار و مقام خاص نزد شاه برخوردار بود     ه صفت کارشناس ني تقالل کشور ب ترداد اس ده اس أت امضاء معاه در هي
 .اشتراک ميکرد، متاسفانه از او در مطبوعات افغانی هزگز نامی نبرده اند

داس ـ آهنگ های     ) رادو جان(ط در همين برش زمان در ارتبا ی رادو جان     «دختر ديوان نرنجن ی ب وان ب ر دي و » او دخت
ی              . به زبان ها آمد   » پای زيب طال از کيس از بی بی رادو جان اس          « با دريغ در اثر تغافل و سطحی نگری فرهنگی از ب

کشور را به دستکاريهای دروغين   اينچنين نادرستيها به نوبه خويش فرهنگ       . بی رادو جان، بی بی رکو جان ساخته است        
 .آلوده و عنصر ارزشهای آن را از اعتبار و وجهه اصالت تهی ميگرداند



 درج نگرديد با 1303چون احکام فرمان شاه در مورد حقوق اقليت مذهبی هندوان، در متن و يا در ضميمه قانون اساسی                  
د     پرده ش ی س ه فراموش انی ب ت ام قوط دول د از س ان بع غ، آن فرم ط   دري ساوات در رواب دم م دالتی و ع ی ع هء ب و زمين

 .اجتماعی با ديگر مليت های برادر فراهم گرديد
ی     ه دل م انی را ب دد نهصت ام ای مج ه آرزوی احي ستادند ک ردم اي هء م ار آن کتل ستان در کن دوان افغان ر رنگ هن ه ه ب

ام خالي         : چنانکه آمده است  . پروراندند د     برای دفاع و ديدن منظرهء اين حرکت تم ده بودن ر آم رون ب دهار بي ای  . ق قن در اثن
امان اهللا خان بر زينهء . صحنهء باغ از مدعوين مملو شده بود     .  سوار فراه يی رسيده و با سواران منظم شدند         ۵٠٠حرکت  

د       ن          . باغ ايستاده شده و يک خطبهء وداعيه ايراد نمودن ه در ظرف اي ار روز گذشت ک ات اردو چه ه ترتيب اغ ب زل ب در من
ود                  مدت م  دهار ب وطن قن ود مت ده از اهل هن ردم داوطلب از هر طرف آمده و با اردو منضم شده ميرفتند در آنجمله يک ع

 ]10[» .که خواستند حقوق وطنيت را به جا آورده در دفاع از وطن شموليت نمايند
  

رای اقلي                      ان، ب ود خ اه محم د هاشم خان و ش ـ    بعد از دوره امانی، در سالهای اقتدار سردار محم دوان و سکه ذهبی هن ت م
اد                               اد ايج ع زي اعی و سياسی موان ده گی اجتم ور زن شد و در ديگر ام ی داده ن افغانستان، در ساحه نظامی کوچکترين حق

ه دموکراسی و در آن           . البته مبارزه کامال آرام پر از صبر و حوصله هندوان و سکهـ ها ادامه يافت              . گرديد ه ده نزديک ب
ده بردا ای ارزن ام ه ه گ ـدده ته شـــ دامی صورت  . ش ی اق وم دين ادری و عل ان م ای تحصيل زب ه ه ز در زمين ر هرگ مگ

 .نگرفت
ه                    ه جرگ ذاری لوي اهد برگ انی ش هء های دوره ام افغانها و به ويژه نسل جوان افغان بعد از هشتاد سال از تدوير لويه جرگ

د   2004 هجری خورشيدی    1383تصويب قانون اساسی در سال       يکه صاحبدلی و صاحبنظری فاصله       زمان.  ميالدی بودن
ا و سر                  هشتاد سال را در يک پلهء ميزان قضاوت و محتويات قانون اساسی همراه با فضای سخنرانی ها، دشنامپراگنی ه

ده      1383انجام لت و کوب کردن ها روند همايش سال        غ و درد، دي ا دري ردازد، ب  را در پلهء ديگر گذارده به داوری می پ
د از سپری شدن                  . ش خونچکان ميگردد  گانش اشکبار و قلب    ه بع رديم ک پرسش های زياد به ذهنش پيدا ميکردند، آيا قادر گ

وق                                  ساوی حق ه ت د ب م منبع ازه داري اد و استحکام بخشيم؟ اج ان ايج ه های دموکراسی را در کشورعزيز م هشتاد سال پاي
ه       شهروندان کشور باور داشته باشيم؟ هشتاد سال پيش از امروز با حضور مال     شد، زمين سر ن انيون مي ا و روح ين، خانه ک

ه های دموکراسی را در            يش زمين های دموکراسی در سرزمين ما فراهم گردد، آيا امروز جنگساالران و تفنگ بدستان، پ
 تدوين قانون اساسی جديد، مانع نشده اند؟

داری   قانون گذاری بهتر است از    «به قول نويسنده سترگ کشور اکادميسن دوکتور اکرم عثمان           ا وصف        »  قانون م اأ ب ـ بن
ی مصوب سال            هء مل ا                  1383آنکه در وثيق ذهبی، ب ن اقليت م ساوی شهروندی اي وق م سجيل حق  هجری خورشيدی در ت

انون     «گنجانيدن واژه گان     ام ق انون    «،  »مطابق احک ات ق ودن   «و  » در چوک سلمان ب يله           » م دين وس ده و ب ق گردي ع خل موان
د       بيروکرات ها را در ايجاد تبعيض و  تفريق ميان شهروندان شريف کشور، دست باز بخشيده است ـ جای شکران خداون

د                     سلمانان حکمی صادر نگردي دوها از م هء هن هء فارق ه در حقيقت           . است که از تعميل مجدد عالم اورزی ک ن جف ه اي البت
ا ميباشد، در ترتيب                    دوی م ان هن ژه از هموطن ز     مسأله چشم پوشی از سابقه تاريخی افغانها و به وي ی کشور ني  سرود ملي
 .بازتاب يافت و اين اقليت را که اکنون غريبهء کاشانه شده است، سخت به آينده شان نگران ساخت

  
ده                          ار اصل دموکراسی در زن به پنداشت اين قلم، دوره امانی زمان فضای باز و سازنده برای افغانها بود، برای نخستين ب

ايی  . ن اساسی و قانون جزا در ميهن ما تدوين شدندگی سياسی کشور راه يافت، اولين بار قانو       به مسايل اقتصادی و زيربن
د، کشور                               ا و مصارف ترتيب ش د ه شبينی درآم ا پي ه شکل درست آن ب توجه معطوف گرديد، نخستين بار بودجه دولت ب

 خواهان هندوستان و    نهضت امانی سرمشق آزادی   . های اروپايی در سدد تامين روابط قبول شده سياسی با افغانستان شدند           
ستان           دوان افغان ذهبی هن رای اقليت م ی ب وق شهروندی، َدوِر طالي جنبش مشروطه خواهی افغانها گرديد و از رهگذر حق

 .بوده است
 والسالم. جهانی سپاس از توجه تان

  
 :اشاره ها
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