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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

 
 
 
 ۲۰۲۱/۰۴/۰۷         یم پاکزادرک
 
 

 انکارکلی و واقعیت جامعه افغانستان 

 
جاع، مبارز و متعهد، را گوش دادم. میدانم که سخنان عمیقآ صادقانه و  روز قبل سخنان انور کلی، یکی از زنان ش ۳

پر از احسانس این هموطن هندوی ما اکثر کسانی را که به آن گوش داده اند متآثر و غمگین ساخته. در میان پستهای 
 .که در مورد سخنان انارکلی خوندم نوشته یعقوب یسنا جتوجه ام را جلب نمود

گوید با شنیدن سخنان انارکلی به خود لرزیده است و...؛ به خود  که استاد دانش میمینویسد : " این در جایی آقای یسنا
هایی گونه در زیر حاکمیت افغانیت و اسالمیت چنین تعصبنلرزد، به افغانیت و اسالمیت خود بلرزد که چرا و چه 

ایم. زاره، اوزبیک و... به این کشور خیانت کردهدهد." در جایی دیگر میخوانیم : " ما همه: پشتون، تاجیک، هرخ می
ایم که مشکل در  گاه مسوولیت نگرفتههمه ناآرامی همین چهار قوم در افغانستان است. اما با تاسف هیچی ایننتیجه

 " .تعصب، نادانی و... ما است
برخی از واقعیت های افغانستان نوشته آقای یسنا هم نشانه همدردی صادقانه او با انارکلی و هم انگشت گذاشتن روی  

است. ولی من زیاد اعتقاد ندارم که "افغانیت و اسالمیت" بگونه همطراز و برابر عامل ستم، تبعیض و تحقیر ویژه  
هموطنان هندوی ما، این شریف ترین، با فرهنگ ترین و مسالمت جو ترین هموطنان و قدیمی ترین باشندگان این 

سال اخیر کشور ما نگاه کنیم. من فقط تجربه شخصی ام را با شما در میان   ۶۰،  ۵۰ریخ  مرزوبوم باشد. کافیست به تا
 : میگذارم و اینکه چه آزمونی را بیان میکند به شما میگذارم

به خاطرم دارم کودکی ام در مکتب استقالل، این قدیمی ترین و با پرستیژ ترین مکاتب افغانستان، زیرا فرزندان    ـ  ۱
ی در آن تحصیل میکردند و در آن سالها ما دو مدیر مکتب داشیم، یک مدیر افغان و یک مدیر مذکر خاندان شاه

فرانسوی. از صنف دهم به باال مضامین عمده علمی و حتا پسیکولوژی و منطق هم توسط معلمان فرانسوی تدریس  
ای "اسالم". با وجود آن  میشد. یعنی یک لیسه ممتاز و مدرن بود نه یک مکتب تحت نفوذ مالها و صاحب امتیازه

دولت شاهی و حکومت آن سخت نیاز به حمایت روحانیون داشتند. رژیم شاهی مشروعیت مردم نداشت )هیچ رژیم  
شاهی چنین مشروعیتی ندارد مگر اینکه حکومت آن دموکراتیک باشد(. خالصه در همان آوان کودکی هنگام "تفریح"  

طرف    ۴ویدیم تا از مخزن آب ) محوطه بزرگ با لوله های "شیردهن" در  که معموآل بعد از دو ساعت درسی بود، مید
آن(، آب بنوشیم. در کنار همین مخزن یک تانکر کوچک با یک لوله "شیرهن" وجود داشت برای کودکان و همصنفی  
ا هایمان که هندو بودند. یعنی فرهنگ رسمی و سیستم درسی حاکم ناشی از "اسالم" مدعی بود که چون هندوه ه

 .مسلمان نیستند "نجس" شمرده میشدند و نباید به لوله که از ان کودک مسلمان آب میخورد دهن بزنند
بودم، گرچه با سیاست آشنا نبودم، مطالعات و کتابهایی را هم که میخواندم، به اضفه   ۸و  ۷ـ چند سال بعد، صنف  ۲

ت به پوچی و نادرستی چنین اعتقادات مذهبی پی کتب درسی، ناول، داستان و شعر بود. ولی کافی بودند تا به سرع
ببرم. اینکه هندو ها در زمره دوستان و آشنایان قرار گرفتند. باهم مینشستیم، غذا میخوردیم. در ضیافت های آنها، 
مانند اشتراک در مراسم عروسی دوست هندوی ما ) که قیوم غفوری حتمن اسم او را بیاد دارد، در "گزرهندوها" در 

ازار" اشتراک کردیم، غذا های آنها را دوست داشتیم، در مراسم مذهبی آنها، در همان سالها، در درمسال جالل "شورب
آباد شرکت میکردیم و با آنها "مفرح" ) یکنوع "شیرپیره" مخدر خنده زا( میخوردیم. خالصه، هزاره، تاجیک، پشتون، 

. وقتیکه فرانسه آمدم در میان گروه کوچک افغانهای گرونبل هندو نه قوم میشناختیم نه دین و مذهب. فقط دوست بودیم
 .هموطنم گنگا رام بهترین دوستم بود و مرا در مبارزاتم علیه خلق و پرچم و سپس علیه تجاوز شوروی کمک میکرد

ل کتاب  ـ همه چیز با "جهاد" تغیر نمود. مسلمانان کوته فکر و دگماتیک و افراطی که اعتقاد داشتند که هندو ها اه ۳
نیستند و در نتیجه "نجس" هستند، خارج از وابستگی قومی با انقالب اسالمی یا اسالمی ساختن دوباره افغانستان،  
سرآغاز روندی شدند که با جنایات طالبان به اوج خود رسید. نتیجه هموطنان هندوی ما را که در اقتصاد، تجارت،  

ی افغانستان داشتند و گذشته از همه اگر دورتر برویم مالکین  کسب و کار، هنر و موسیقی نقش مهم درغنای فرهنگ 
اصلی و اجداد دور ما قبل از تهاجم خونین اعراب دراین مرز وبوم بودند، را تا سرحد نابودی کشتند و مجبور به 

 .ترک وطن کردند
دفاع کند یا سرداران و    کی وطن پرست است ؟ انارکلی که میتواند برود ولی میماند تا از هویت افغانی و هندوی خود

 فرماندهان واین مال و آن مالی جنایتکار ؟
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