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۶۱13دسمبر، ۶۲ماللی موسی نظام                                                                                        
 

 اهل هنود افغانستان، هموطنان حقدار ما
!اهل هنود و سکهای افغان را هم امان نمیدهد مرض مزمنی که اندازی تفرقه  

 

داستانی از وفا و صفا: -قسمت اول   
در قسمت شرقی ایاالت متحدۀ امریکا، نزدیک واشنگتن، جری هستیم که بد حادثه مارا افغانان مهاز جملۀ ما ا

مؤفقانه به کار م که میل افغان از اهل هنود آشنا شددر ساحۀ کار با یک فا سالهای اولبه پناه آورده است. 
 از دفتر بزرگ شان را اداره مینمود قسمتی که یکی از دختران فامیلروزی  تغال داشتند.سیاحت و توریزم اش

 قندهار چنین تعریف نمود: خود ها را با هموطنان مسلمان از اهل داستان روابط و با وی دوست گردیده بودم،
 شکار بازار »در حوالی  پدرم در جوانی نزد تاجری مقیم شهر قندهار کار مینمود، ما ها همه در همان جا

همین است که در لسان دری لهجه دارم چونکه لسان های مادری من هردو و برای ، متولد شده ائیم  «پور
او میگفت و بی تکلفی با ما رفت و آمد داشتند. به بسیار سادگی  بدون تعصب فامیلآن هندی و پشتو میباشد. 

ستان به خانۀ دو به تهیۀ حلویات و شیرپیرۀ هندی پرداخته و در روز های عیدخانواده  زنانبرخی از مادرم با 
آمر مسلمان پدرم همچنان  پدرم میرفت و همیشه پذیرایی گرم و صمیمانه میگردیدند. مسلمان ما نزد خانم آمر

نشست. چه روز های  پهلوی پدرم می دای احترام،با ا و حاضر میشددر روز های عید مذهبی ما به درمسال 
را از ما و شما چیز  همه ،دممر اندشمن «خلقی و پرچمی» خوبی در وطن داشتیم، افسوس که کمونستان

» گرفتند. حاال پدرم پیر شده است و هیچ زندگی امریکا را خوش ندارد، مغموم بوده و فکر وحواسش هنوز در 
 همان تاجر قندهاری کهنام  قندهار است. هرشب قبل از نان به دور میز از ما میخواهد که به  «بازار شکارپور

 ووو..... دست دعا باال نماییمیکجا یست که فوت کرده است، سالهای زیادو  با وی دوستی داشت
و به موقع به محفل چند سالی گذشت و روزی از آن فامیل هندوی افغان کارت دعوت عروسی دریافت نمودیم 

مجلس مخصوص اهل  عمارت باشکوهی در واشنگتن رفتیم. واضح است که قبل از ورود انتظار مجلل شان در
داشتیم، ولی همینکه پا در دهلیز عمارت  فامیلی و عنعنوی شان مفصل ، غذا و ترتیباتلبهنود را با رسوم جا

نهایت انعکاس مینمود....زر زری  را شنیدیم که تا بی «احسان امان» گذاشتیم، صدای رسای خوانندۀ افغان 
 افغان در طن پرسترمند نامدار و و، زر زری چپنه. خواندن جاودانی هنچپنه..... یارمی هندو زه مسلمان یم

ترانه ، دیوار های آن هال بزرگ را میلرزاند. بعد تر «م حسینغال استاد » ، مرحومعصر شا امان هللا غازی
های دری، هندی و پشتو، ولی همه آشنا و دلپسند، با دستۀ موزیک افغانان خود ما مجلس را گرم وگرمتر 

 مینمود.
ه میگردد، اینبار تصور نمودیم که با چه غذا های متنوع هندی چون غذای افغانی در هر محفل افغانان ما تهی

به اطاق دیگری رهنمایی شدیم. بلی هموطنان،  پذیرایی خواهیم گشت، همان بود که با اعالم صرف نان شب،
و  میز های طویلی با ترتیبات نهایت دلپسند و زیبا انواع خوراکه های عنعنوی افغانی را به نمایش گذاشته بودند

 چپ و راست که مربوط به یکی از رستوران های افغان در منطقه بودند، از پز و پیش خدمت های مؤدب آش
 وظیفۀ پذیرایی را بر عهده داشتند.

دوست هندویم بمن نزدیک گردید و آهسته گفت: پدرم خدا بیامرزد فوت نموده و اگرنه درین محفل هم از ما 
من گفتم دعا و ثنا مظهر  اری مسلمانش، خوردن غذا آغاز گردد.میخواست که با دعا در حق همان دوست قنده

 نوعی قبل از صرف غذا، در پدرت دعای اعتقاد و صداقت در روابط عمیق و پایدار و عاطفی انسانی است و 
و تائید مینماید....رشتۀ مقدسی که ماورای تعلقات نژادی،  ءافشامعنوی پابندی و وفاداری را به آن بستگی 

یک  دوستی همانا ، کهیافته بود دستگوهر کمیابی  امثال آن است؛ یعنی پدر متوفی خودت باقومی و مذهبی، 
  .به گفتۀ حضرت حافظ ز هرچه رنگ تعلق گیرد آزاد بوده است ی هموطن وی باشد ومسلمان با یک هندو

وعی از عادات و تن گونهچرا هیچ ،از دوستم پرسیدم که انگیزۀ برگزاری محفل به سبک و عنعنات افغانی
افغانستان بودند و یا مهمانان  ص به مهمانان که اکثرآ یا از اهل هنودخا رسوم هندی نداشته و حتی غذای افغانی
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یقین به رسوم غیر مذهبی و  ، صرف میگردید. در جوابم گفت:امریکایی و حتی هندوستانی های مقیم امریکا
ان مادری ما را هم احتوا مینماید، برای ما هم جالب و انواع غذاهای ما آشنایی داری، موزیک هند که لس

به شمول انتخاب موزیک و غذا این محفل عروسی  یزۀ این روش که باید همه ترتیباتپسندیده است، ولی انگ
فراموش نمیکنیم که  ؛اثبات افغان بودن ما است و رسوم افغانستان باشد، صرف برایهمه باید معرف عنعنات 

بلی، این یک تصمیم گیری دسته جمعی، بزرگان، جوانان و حتی آنانی ه مهمانان وانمود نماییم. این افتخار را ب
باید از محفل خاص  هم بوده که در امریکا متولد گردیده اند......ما افغان هستیم و همه مهمانان غیر افغان

 گردند!!!پذیرائی ، آشنا و افغانی ما لذت ببرند 
نغمۀ جاودانی اتن ملی را مینواخت. بلی  «احسان امان» ، اینبار اره آغاز گردیدبعد از صرف غذا، موزیک دوب

بزودی شش دختر هندوی افغان که با لباس های قشنگ افغانی ملبس گردیده بودند، با زیبایی و درخشندگی وارد 
د....محفل صحنه گردیدند. مهمانان باال استثنا کف میزدند و شور و تشویق فضای محفل را در برگرفته بو

 زیبای هندوهای وطن پرست و متعهد افغان را! 
در بیانیۀ خیر مقدمی که برادر کالن دوست هندوی من ایراد نمود، معرفی افغانستان و افتخارات و پیداوار آن 

تنها مهمانی نبودم که اشک شادی سرزمین مقدس همه را متحیر و مبهوت ساخت، در پایان آن گفتار جالب، من 
 وطن از رویم پاک میکردم!را بیاد 
    حقیقت تلخ زندگی یک اقلیت هموطن: -دوم قسمت

 

، همیشه مردمان مطیع قوانین و غالباً هستندافغانستان که اکثراً به شغل تجارت مصروف  و سکهای اهل هنود
یرش پذ و در ایفای خدمت عسکری خویش به حسن برخورد با دیگران شهرت داشته اند.بی آزار و در اجتماع 

، وظیفه شناس ملی هر وجیبۀ تأدیۀ مالیات و اجرای از قبیل ، مانند هر فرد آن سرزمین اصول و قوانین مملکتی
وجائب شان تفاوتی با دیگر هموطنان افغان  بوده اند. از نگاه قوانین اساسی و مدنی، افغان بوده و تمام حقوق و

 ما نداشته است.
فغان هم مانند باقی ملت ا و سکهای , اشغال افغانستان به کمک خائنین وطنی خلق و پرچم، اهل هنوددر عصر 
 آوارۀ دیار بیگانه گردیدند. جبراً  و تلفات جانی و مالی شده و قسمتی هم بیخانمانی دچار رنج،

لومین پایتخت به قتل و دیگر مظمثل در زمان تنظیم های جهادی، هندو های افغان ما که مقیم شهر کابل بودند، 
شکنجه های غیر انسانی مواجه گردیدند، جنایات شورای نظار را در منطقۀ کارتۀ پروان و تجاوز و کشتار 

 باید 1۹۹۲-1۹۹۶دفاع اهل هنود را در اوراق تاریخ و کفته های شاهدان عینی در سالهایدختران و زنان بی
 بخاطر آورد.سوس با اشک و اف، «قتل عام افشار» ریان ــد جــمانن

مظالم طالبان سیاه ذهن که نه تنها زنان و دختران را در چهار دیواری خانه ها حبس نمودند، از هرنوع بدکاری 
هندو های افغان که سک ها و  رو گردان نشدند. قسمت زیادی از هم و بد رفتاری در قسمت اهل هنود افغان

آزار گوناگون طالبان بی سرنوشت شده ترک وطن  ، باهنوز به کسب و کار خویش در وطن مصروف بودند
 گفتند.

 

بینیم که این اقلیت غیر مسلمان افغان هنوز هم در چنگال تعصب و حق تلفی عده ای در خانۀ  می هم امروز
دائمی قرار دارد، هستند. این اجتماع به »!« النصاب تحتبحالت  خالی بوده وملت که اکثراً از وکالی مسئول 

بری الزمه میباشند،  به آنتوجه قانون و  متون مندرجۀ گزاران که عدۀ زیاد آنها از نعمت دانستنظاهر قانون 
که بیدلیل چنین را الزم  اشند، تابع و تسلیم گروهی میشونددر کرسی وکالت تشریف داشته بهم گاهگاهی اگر 

میت نمی شناسند، بلکه حاضر اند میدانند و چنان را نه. گاهی هم حتی وکیله صاحبان زن نه تنها قانون را برس
 به پیروی ازین جنگ ساالر و آن تفنگ ساالر مهر و امضاء خویش را برای حق تلفی های مفرط در قسمت هم

نقش نمایند. چنین یک جریان مبرهنی را با هزاران درد و »!« جنسان مظلوم و بیدفاع خویش بر کاغذی
، با چشم سر مشاهده نمودیم «اهل تشیع ون احوال شخصیۀقان» و نقیض حقوق بشرخفتبار در تصویب  ،افسوس

حامد کرزی همانی را که جمیعت بزرگ وکالی زن در ولسی جرگه ادعا نمودند که به اهمیت آن پی نبردند و 
و صفحات  بعد از لغو توشیح اول، مخفیانه برای کامیابی در انتخابات، دوباره مهر تائید زد و روی بشریت

 سیاه نمود!  ،عصری را در چنین تاریخ
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افغان که در مناطق مختلفه به کار و زندگی مصروف میباشند، البته که نصاب  و سک های اقلیت اهل هنود
ن تعصبات و تبعیض رای گیری وکالت در ولسی جرگه را نمیتوانند پوره نمایند و چون در پارلمان افغانستا

و محروم را هیچ کسی پشتیبانی و حمایه نمی نماید.  من الشمس است، الجرم این اقلیت زیحقطلبی وکال اظهر
 .وکالت را در ولسی جرگه نموده اند تقاضای داشتن یک کرسی و سکهای افغان به همین اساس اهل هنود

را صادر کرد که ایشوراى ملى، فرمان تقنینى رخصتی جارى در جریان  حامد کرزى در ماه سنبلۀ سال 
. همانطور که در جریان کها تخصیص داده شدگه به اهل هنود و سسى در ولسی جربراساس آن، یک کر

به چشم سر  «قانون منع خشونت بر زنان»در مورد چهار سال قبل رئیس جمهور  «فرمان تقنینی»معضلۀ 
به شمول یک بر سه حصۀ  قوق انسانی مطرح گردد، ولسی جرگهمشاهده نمودیم، هرزمانی دفاع و حمایه از ح

و قوت قانون در آن مضمر است،  را که حکم «تقنینیفرمان » حق رد د حتی باشند، بخو اعضاء که وکالی زن
 ال خلق مینماید.د و جنجنمیده

 

 را رد کردند. حامد کرزیکمیسیون، فرمان  13، کمیسیون دایمى ولسى جرگه 1١از جمله  هم هفتۀ گذشته
رسى کیض آشکار خواندند و خواستار یک عیس جمهور را تبئبه دنبال آن، اهل هنود و سکها، رد فرمان ر اما

 و فصل خویش را حلهمیشگی  ، مشکالت آنجانماینده در گردیدند تا بتوانند از طریق داشتن در خانۀ نمایندگان 
 نمایند.

 

وظائف رئیس جمهور  در جملۀ 1۲ت قسم در فصل سوم، مادۀ شصت و چهارم، قانون اساسی افغانستان
زمان رخصتی های قانون بعد از تصویب پارلمان، در  «توشیح» ر پهلوی صراحت دارد که رئیس جمهور د

کها د. در مورد سنرا صادر نماید که حکم قانون را دارا میباش «فرامین تقنینی» پارلمانی هم چنان حق دارد تا
لسی که در پارلمان شکایات شان را نمی شنوند، موجودیت یک وکیل از جانب آنان در وو اهل هنود افغان هم 
حامد کرزی  که در ماه سنبله و زمان رخصتی شورا تصویب گردیده  «تقنینیفرمان » جرگه، باید به اساس 
 است، موجود گردد. 
یچ قانونی را  ه ، نبایدنشناسر و وظیفه و همیشه غیر حاض ، منفعت جوی وکالی بی کفایتاعتراض و شر انداز

» ارگان قوۀ قضائیه وظیفتاً مانع چنین کار شکنی و رد اید ب درینجا  عقب برگرداند.بدون داشتن صالحیت به 
و مسئولیت نگهبانی از قوانین را  ستره محکمه دقیقاً وظیفهد. رئیس جمهور حامد کرزی شو «تقنینیفرمان 

های افغان را به مقابل آنانی که ادعا دارند که حساب وکال برهم میخورد، سکدارد و باید کرسی اهل هنود و 
میرساند که ضرری متوجه  ۶۵۱به  ۶۴۹از  وکال را اضافه گردیدن یک وکیل شمار، ایت نمایدحفظ و حم

 نمیگردد. ۀ والیاتسهمی
هیچ از تلف نمودن حقوق و دارایی های شان شاکی بوده و  ما و اهل هنودهموطنان سک دیر زمانی است که 

ا طور انتصابی موجود است که باید اهل هنود و سکه ه یک وکیلدر مشرانو جرگ به داد شان نمیرسد.کسی 
 از آن این اقلیت شریف افغان گردد.جرگه یک کرسی هم در ولسی 

ابراز  در مجلسی به اشتراک جامعۀ مدنی، وکیل عمومی اهل هنود و سکهای افغان «اوتار سنگ» آقای  اینک
حیات د سایر افرادی که در کشور آنها نیز افغان اند و در زیر بیرق افغانستان زندگی دارند؛ باید مانن داشت که

  ، از حق و حقوق خود برخوردار گردند.دارند
 

گفت که در طول سه دهه جنگ در کشور؛ بسیاری از زمین ها، خانه ها و دکانهای شان از  «سنگ اوتار»آقای
 سوی زورمندان غصب شده و برآنها ظلم زیادی صورت گرفته است؛ اما دولت در مقابل خاموش نشسته و به

به  وکالت از اهل هنود و سکهای افغان که اگر یک کرسىداده  هشدارنامبرده  مشکل آنها رسیدگی نمی کند.
 گردید! خواهندمهاجر اختصاص نیابد، به کشور دیگرى در ولسی جرگه  آنها 
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