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   د افغـان سيکانو او ھـيندوانو  کـرغـيـړن ژونـد او

   د بادشاه خان  انسان دوستي

د څو ورځې  وړاندې مې د يوه افغان سيک ښاغلي دياسينګ يو شعر په اينټر نيټ کې واوري
دياسينګ پکتياوال افغان دی او دايې شعــر او شعـور .  چې ھم يې خوښ کړم او  ھم يې غمجن کړم

  :دی
  انسـان شـو  زه او تـه......  انسانيت تـه غاړه کـښيـږدو 

  قـربان شــو زه او تـه  ......   کيــنه نکــړو لـه يـوبــله 

  ا &راواره  ده  د .. ....  .کـږلـيـچي  په کې نـشـته 

  پرې روان شو زه او ته  ......     راځه چې &س تر &سه

  کېڅه فرق  په  ما او تا ..  ....     له يـوه نوره پـيدا يــو

  يا مسلمان شو زه او ته...... نــو  څه  که ھـيندو سيک  

ل زه  به دومره ووايم چې ژوندۍ دې وي د پښتو سره د منلي دياسينـګ پښتــونـوالـه او د ټـو
دٻته وايي کلتوري سـړيتوب، ملي پيوستون  او بـشري ! افغان  ملت سره  د ښاغلي دياسينګ  افغانيت

  ! مړينه ستاسې د شعـور رڼا،ھـيـواد دوستي او بشر دوستي نشي وژلی! افغان دياســينګه. احساس

  

  ريـزهـس

په تجارت  په افغانستان کې  ګڼ  شمير سيکان او ھيندوان په جHل اباد کې اوسيدل ، 
د دغه ښار په زوړ ښار کې يې ښايسته .  اوحسابـدارۍ  کې بوخت وو، او د ښار خلکو ته ګران وو

په ډيرګمان  سره په  لسم ټولګي کې  وم  چې له  ارنام سينګ نه . جوړکړی و) عبادت ځای(درمـسال 
. ړه له کومي ومنل شوهھيله  مې د ز.  مې  د  درمسال او ھلته د سيکانو د عبادت د ليدلو ھيله وکړه

په درمسال کې يو سيک ھارمونيه غږوله اويو بل تبله .  بل    سھار ورغلم او څپلۍ مې وويستلې
ھارمونيه وال په ډير غلي او خورا خوږ غـږکې  خپلې دينې سندرې اورولې او د تبلې کړنګ . وھله

ھلته راته د .او ژور فکر روان ووھر څه په موازنه . به د ھارمونيه وال او ھارمونيې غږ ته نـڅيـدلو
  پښتو يوه مشھوره ټپه را په ياد شوه چې وروسته  د احمدظاھر په غږ کې Qپسې مشھوره شوه  

  د يار لـپاره درمسال جارو کومـه......... يـار مې ھيندو زه مسلمان يم 

  ١٦٢٨=t&٣٦=http://rohella-pashto-forum.com/forum/viewtopic.php?fروھيله پـښتو فوروم د سکالو

پHربه  مې  چې . زما پHراو ھغه ملګري وو. په جـHل آباد کې د سيکانو مشر ارنام سينګ و
کــله جH ل  اباد ته Qړ، وروسته د ماسپښـين له  لمانځه به د ارنامسينګ دکان ته ورتللو او دوه  درې  

Hر سره د ارنامسينګ دکان ته تللم، په زه  به ھم د پ. ګيڼـټې به دواړه د سترنج په لوبه کې بوخت وو
يو دا چې مشرځوی وم او د پHر ټول دوستان  بايـد وپيـژنم،اوبل داچې ارنام سينګ : دوه علتونوو

ډيــر مھربان  سړی و او زما لپاره به يې يو چينک د شــيدو چای د Qچي،  کلچـو او زليبيوو سره 
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.  ـــې وزلـــي مسلمان ته د پـياده په حيث کــار  ورکـړی وارنام  سـينـګ يو ګـوډ او ډيــر ب. راغوښت
د څپلـيو او  د غـرمې د ډوډۍ لګښت يې  ھم  ورکاوه، د  دوه اخترونو په مھال  به لـه کار نه معــاف 

پHر مې را ته دا ھم ويلي وو چې ارنام سينګ به  . و، او د روژې په مھال به يې تر غرمې کار کا وه
په  افغانستان کې د غـير مسلمانانو وضعه د داخلي .  نانو ته د کـفن ټوکر وړيا ورکاوهبې وزله مسلما

  .په مھال کرغيـړنه شوه) زييز١٩٩۶تر ١٩٨٩(جګړې 

  

  ٢٠٠٧امريکې د  بھرنيو چارو  د وزارت راپور غير مسلمان افغانانو  په اړه  دد 

خو پخوا له . يکانو ژوند  کولوافغان س)  وګړيو٨٠٠٠(  کورنيو ١٢٠٠ه افغانستان کې  نږدې پ
په افغانستان کې . نه ، نږدې پنځوس زره سيکان او ھيندوان اوسيدل] ١٩٩۶تر ١٩٨٩[داخلي جګړې 

سيکان، ھيندوان، او لږ  شمير ( نور  دينونه ٪١ شيعه  ګان، او نـږدې ٪١٩سنيان، ) ٪٨٠(اتياسلنې
ښايي .  تنو په  شاوخوا کې اټکل کيـږي٨٠٠  او ۵٠٠د عيسويانو  شمير د  . پټ عيسويان ژوند کوي

 ٢٠٠١سپتمبر تر  ١٩٩۶(د داخلي جنګ او د طالبانو په مھال).   بھايان به ھم موجود  وي۴٠٠
 زييز کې، نږدې درې ٢٠٠٧په . د غير مسلمان ديني ډلو ډيرغړي له افغانستان نه ووتل) اکتوبر
په دغه کال کې سيکانو په کابل  کې  . لوسيکانو او ھيندوانو په افغانستان کې ژوند کو) ٣٠٠٠(زره
په کابل کې . عبادت ځايونه لرل، او ھيندوانو په څـلور ښارونو کې شپـږ عبادت  ځايونه  لرل) ٧(اووه

 کالونو ١۵٠د بھايـي عـقيدې  پلـويان پـه افغانستان کې له . يوه کليسا او يوه سيناګوګ ھم شته وې
په کابل کې استوګـن دي، او  پاتی سل  تنه يې د ھيواد په ) نه ت٣٠٠(غټه برخه يې . راھيسې شته دي

د بھايی عقيدي  غړي مرتد ګڼـل شوي دي، او پخپله بھايي عقيده کفر . نورو سيمو کې  اړولي  دي
   ٢٠٠٧ ,U.S. Department of State’s International Religious Freedom Report:ولولئ. ګڼل شوې ده) بHسفيمي(

 

په حال کې )وړياګډ خوراک(»لنګر«افغان سيکان د خپل عبادتځاي د مياشتني   

الجزيره/ سونی اينجل راسموسين–  
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  ا پاڼـېد  سيکانو او ھــينـدوانو  بريـښن

د . نوميـږي» ګوردواره« کابل ښارکې د سيکانو غټ عبادت ځای په پروان کارته کې په
کې وويل چې نږدې ) دسمبر؟(٢٠١۵سيکانو او ھيندوانو د  ټولنې مرستيال مشر روالي  سينګ په 

په افغانستان کې  تقريبا پنځوس زره سيک او ھيندو ] زييز١٩٧۵[کالونه وړاندې ) ۴٠(څلويښت 
غټ اکثريت يې سيک  کورنۍ .    کورنيو ته رالويـدلی دی٣۶٣خو اوس يې شمير. يو ژوند کاوهکورن
پرلـپـسې ټولنـيز تبعيض او  «د دغه شمير د راټيـټيـدلو علت دادی چې په وروستيو کالونو کې . دي

 سيک کورنۍ پاتي  شولې، او يواځې په تير کال کې له ١٠٢په کابل کې يواځې . چليـږي» تعـصب
پخوا په جHل اباد او کندھار کې ډيرو سيک .  نه زياتې کورنۍ له خپل ھيواد افغانستان نه ووتلې١۵٠

په اوسني اساسي قانون کې د .پاتي شوې  دي» يو څو درځنې«کورنيو ژوند کاوه، خو اوس يې 
کولجيت سينګ وايي چې په کاغذ ) دکان وال(ھـټيوان . غيراسHمي دينونو حق خوندي  شوی دی

د ګوردواره د  نورو  ډيرو » .په شپه کې  بھر نشي وتلی«يکان مساويی حقوق لري، خو نوموړیس
د . کورنيو په څـير، کولجيت ھم خپله کورنۍ ھيند ته ولــيـږله او پخپله د خپل کار لپاره پــاتـي شـو

په  Qس خپلې عقيدې مطابق، کولجيت  خپل سيک پټکی په سر تړي، ناخريلې ږيره، او فلزي بنګړی 
د افغان  سيکانو غټه جمعي کډوالي . Qمل ګررځي» مــزاحمت  او  وھلـو«خو دغه رواج يې د . کوي

 سپتمبر  تر ١٩٩۶(د طــالبانـــو په  مھال .  په مھال پيښه  شوه) ١٩٩۶ تر ١٩٨٩(د  کورنۍ جګړې 
نو  ته دې  درناوی موظف شوو طالبانو ته امر شوی و چې د سيکانو او ھيندوانو ټول)  اکتوبر٢٠٠١

ورکوي او نور افغانان  به له خپل دين نه، نه ) ماليات(»جزيه«وشي، په دې شرط چې ھغوی به  
زيـړټوکر د سينې (دغه شان ھغوی ته وويل  شول چې بايد  ځانونه  د غيرمسلمان په څيروښئ . اړوي

زه  لرله چې په خپلو  دغـه  شان ھغـوي   اجا). په  جيب  کې يا د Qس په  مـړوند  کې وځړوي
کې خپل ديني مراسم  اجرا  کړي، په  دې  شرط چې  غږ يې له  ) عبادت ځايونو(»ګوردوارو«

خـو کولجـيت سينـګ  وايي چې کله  نا کله به سيکان د  ځينو . ګوردوارو نه بھر  وانه وريدل شي
لسمشريو کې ھم د د حامد کرزي او اشرف غـني  په و. سرګردان طالبانو له خوا مزاحمت کيدل

يو بل . سيکانو او ھيندوانوسره  کومه پام وړ مرسته نه ده شوې او ټولنې يې  ھـرکال کوچنۍ کيـږي
خو د .  په خوا کې ژوند کولو» موږ د نورو  محلي ټولنو«وايي چې پخوا له جګړو ) سيوينـدر(سيک 

.   مقابل کې تعـصب زيات شوزموږ په«  وخت په تيريدلو سره، د داخلي جګړې او طالبانو په مھال 
د داخلي  جګړې په مھال، بيH » .خــلک د  داخلي جګړو او طالبانـو په  واسطه متعـصب شـوي وو

  په غــير «کومانــدانانــو ) محلي(بيلو ځاييزو

او نور مسلمانان يې ھڅول چې د  » قانوني ډول د ډيرو سيکانو کورونه  او زمکې ضبط کړل
  .ـي معامـله ونکړي او اقــلـيتي ډلې کمزورې کـړيسيکانو  سره تجارتـ

کاږي چې پــه دغـه ھــيـواد کې د » په جـرمني کې د ھـيندوانو اوسيکانو مرکزي  جـرګه«
ِ ھيندوانو او سيکانو استازولي کوي، او په ھامبورګ، ايسين، کاسيل، فرانکفورت ۶٠٠٠نـږدې  

وتګـارت او ميونښـن ښارونو کې يې]ماين؟[ ډيره  ښه «يې په ] ٪۶٧ [٣\٢نـږدې  .  اړولي دي، شـت
   ٪٣٣خـو نـږدې  . شوي دي) تبعـه(شوي  او ھيوادوال » ادغام«په جرمني  کې  ) زير ګوت(» سويه
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  .يـې  د  دې خطر  سره مخامخ دي چې  له المان نه واپس افغانستان ته وشړل  شي

نـژادي «يې په افغانستان کې د جرمن سيکان  او ھــيندوان ګيله کوي چې قـومونه  -افغان
سره مخامخ دي، که څه ھـم سيکان او ھـيندوان له څه دپاسه دوه زره » تبعـيض او ديني تعـقـيب

د ُبن پوھنتون د الھياتو . په افغانستان کې  ژونـد  کړی دی) د بوديستانو سره يوځای(کالونو را ھيـسې 
  پوھاند

 په خپله وينا کې دې اټکل ته ګوته نيولې وه چې  په نيمايي کې٢٠٠۵َمـنـفريـد ھـوتـر د  
.  کې په غټه  کچه  درې زره ھـيندو او سيک کورنيو د افغانستان  په  سيموکې ژوند کولو٢٠٠٣په

افغانستان ھـيڅکله  ھـم په ھغو  غټــو ھيوادونو کې نــه راځي چې «نوموړی پوھاند زياتوي چې 
 ٧/٨( وړاندې وختونو کې، افغانستان د ايراني زردشتي نفـوذله اسHم نه په. ھـيدويـزم پکـې چلـيده

په سيمه کې راتلو چې بيا يې د  اسHم  په راتلو سره نفوذ له مينځه Qړ، او ختيـزې  اوشمال )پيــړۍ
په وروسـتيـــو دوه  . ختـيــزې برخې  يې د  بوديزم  او نورو ھـيندي ديني  مفکورو د اغـيز Qنـدې وې

زييز کالونو په پيل کې، د ١٩٩٠د .... يــړيـو کې ھـيندويزم  بيا افغانستان  ته راورسيـدتـر درې  پـ
شمير نږدې پنځوس زره تنو ته رسيده چې په جHل  اباد،  لغمان، کابل  او ] ھـيـنـديانو[ھيندوانو

  ».کنـدھار کې اوسيدل

  

   ډکـونيد  سيـکـيـزم عــقـيـدو

 زيـيـزه  ١۵سيکيزم په . ميليون وګړي لري٢۵ دی چې   اوس په نړۍ کې نھم غټ دينسيکيزم
ھغـه  د ھـيندو په څيـر . له Qرې  رامينځــتـه شـو) ١۵٣٩تر ١۴۶٩(پيـړۍ کې د  ګـورو  نـانـک 

ھيڅوک نه پوھيـږي چې  د سيک يا سيکيزم . زيـږيـدلی و، خو  د ھـيندويزم غټ ټکي يې  رد کړل
ريزي لفظ دی چې د لسـوګوروګانو له زده کړو او ښودنو نه سيکيزم يو انګ. واقعي معنا کومه ده

ھم ويل کيـږي چې د ګوروګانو نظريې او مفکورې پکې » ګورومات«سيکيـزم ته. راوتلی  دی
  .راغـوڼـډې شـوې دي

يکيزم د خدای په اساسي عــقيده راچاپــير دی چې خدای يـو دی، په داسې حال کې چې خدای س
د سيکيزم بله اساسي مفکوره د ټولنې په خدمت او د انسانانو په . ونه لـرلی شيبيH بيل نومونه او شکل

رواج ھم ارزښتناک دی چې په » لنګـر«په سيکيزم کې د . وQړه ده)  مساويتـوب(سمــسـمکيتوب 
کې  په ګـډ پـخليځای را څرخي او ھر چا ته پکې خوراک وړيا ورکول ) ګوردواره(عبادتـځای 

دغه شان په سيکيزم .  کې ټولو دينونو ته دررناوی کيـږي او اعتباري ګڼل کيـږيپه سيکيزم. کيـږي
که څه ھم سيکيزم د  ھـينـدويزم  . توپيـر نشته) تور او سپـين(کې  د خلکو د عـقيدې، مذھب او رنـګ 

  .سره تاريخي او جغرافيايــي ورته  والی لري، له ھيندويزم نه راوتلی نه دی

، سيکيزم په توحيد وQړ دی،  او د ُبت، مجسمې او ذھني تصوير عبادت  د ھيندويزم  په خHف
نه مني؛ ځکه چې په سيکيزم کې خدای بې پای، Qيتناھي، بې جسمه، بې شکله، تلپاتی، نه 

يو خـدای چې نوم يې حقيقت دی، د  ټولو خالق دی، نه ډار . ويجاړيدونکی دی او نه ليدل  کيـږي
  .  دی، نه زيـږيدلی دی، خپل په خپله موجود دیلري، نه نفرت لري، تلپاتی

  . عقيدې نه تياره لرې کوي/په سانسکريت ژبه کې ھغه چا ته ويل کيـږي چې له ذھن» ګورو« 
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. ګورو دخدای پوھه د ھغه بنـدګانو ته  رسوي. معلم دی/يعنې ګورو مفسر دی، Qرښود دی، ښوونکی
تر ١۴۶٩(ګورو نانک:  لس ګوروګان لـرلسيکيزم. نانک په لس ګوروګانو کې لومړی ګورو و

(  ، ګورو رامـداس)١۵٧۴تر ١۴٧٩(، ګورو  امرداس )١۵۵٢  تر ١۵٠۴(، ګورو انګاد  )١۵٣٩
، ګورو  )١۶۴۴ تر ١۵٩۵( ، ګورو ھارګوبيند)١۶٠۶تر١۵۶٣(، ګورو ارجان )١۵٨١ تر ١۵٣۴

ۍ کې تر ټولو ځوان په پينځه کلن: ١۶۶۴ تر ١۶۵۶(، ګورو ھار کريشان)١۶۶١تر ١۶٣٠( ھار رای
  ).١٧٠٨تر ١۶۵۶(، ګورو کوبيند سينګ )١۶٧۵تر ١۶٢١(، ګورو تيغ  بھادر )ګورو و

انسانان د خدای په وړاندي مساوي دي او . شعور پاکي ډير ارزښت لري/ه سيکيزم کې د ذھنپ
په کورنۍ کې ژوند مھم ګڼل . نجات د انسان په اعمالو کې پروت دی. ھر انسان د ژوند حق لري

 د خپل ولس په  خدمت  او مرسته ) ٪١٠(لږتر لږه لس سلنې سيکان بايد د خپلو عايداتو . وی  دیش
مادياتو ته  بايد ډيره پاملرنه . يو سيک بايد د خدای اراده ومني. کې او د خدای په خدمت کې ولګوي

نه  ) ... الکھولو(د تمباکو، شرابو. بې ارزښته وينا لکه Qفــې، چغــلي او دروغ جايز نه دي. ونــشي
سيک  بايد ځان  له تعصب، تبعــيض، کينې  او بې عـدالتۍ نه لــرې   . بايد ځانونه لرې وساتل شي

کې د  ھر چا لپاره د ترکارۍ وړيا  خوراک دی، ځکه )  ګورودواره( په عبادتځای»  لنـګـر«. وساتي
ـبادتـځـای  پخــوانی نــوم د سـيکانو د عـ. چې تـرکاري په ټولو ديـنونو کــې کارول کيـږي

يکانو سپيڅلی په ګورودواره  کې د س]. په جHل اباد کې ھم ورت درمسال ويل کيده[و» درمسـال«
 مقولې،  ۵٨٩۴ مخونه، ١۴٣٠په دغه کتاب کې . پروت وي) »ګورو ګرانت صاحب«(عبادتي کتاب 

 ھـيـنـدو او مسلمان ١۵ضرب المثلونه، ديني سرودونه، او د ھـيند په بيHبيلو برخو کې د  
  .شخصيتــونو کړانـدې خونــدي شوې  دي

 سيکان په  يو خدای  عقيده لري چې د ھغوي  .درمسال ته سرپټ او  پښې لوڅ ننوتل مجاز  دي
نارينه  او ښځينه بالغ سيکان د درمسال په بيHبيلو . وايي» وھيګورو«کې ورته ) پنجابي(په ژبه 

څوک چې نشه او مست وي يا الکھول . ماشومان په ھر اړخ کې کښيناستلی شي. اړخونو کې کښيني
. کې دی»  امريتسر« د سيکانو غټ عبادتځای په .ورسره  وي، درمسال ته د  ننوتلو اجاه نـلـري

عـقيده لري  چې نه شکل لري، نه ځـانګړی نوم ) اومکاربراھمن(سيکان په يو ستر جھانشمول  خدای 
 ,One Omkar, having the name of Truth, Creator of all, Without Fear, Without Hatred“لري) ثاني(لري، نه بل 

Eternal, Self-existent, and the giver of Guru’s blessing.”  

. تواضع، خيرات او مرسته) ١: (پـه لـڼـډ  ډول د سيکيزم د ارزښتونو څلور غټې څـڼـډې دادي
د ټولنې ) ۴. (خHقــيت او شريفانه فعاليت) ٣). (کانـټـيمـپلـيشن(سرښندنه، ايمان، وفامني، اوتـفکر) ٢(

  .خدمت او د انسانانو مساوي والی

چا خان فخـر افغان نظر د برتانوي ھـيند د ويش او په صوبه سرحــد کې د ھــيندوانو او د با
 سيکانو په اړه

نـيغ      )   ١٣۶۵رمـضـان ١٨(١۶ د اګيست په ١٩۴۶ ُمسليم ليګ ګوند مشر محمد علي جناح د د
  :»وی ھـيندموږ بايد يا ويشل شوی ھـيند ولـرو يا ړنــګ ش«اعHن کړ چې ) ډايــريکټ اکشن(عمل

 “We shall have either a divided India or a destroyed India”[telegraphindia.com: ١٩/٩/٢٠١٦].  

   چې وينو، دغه اعHن د  روژې په  مياشت کې وشو، په ھغه  مياشت کې چې د مسلمانانـو لکه
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غوره شوې وه ښايي د دې لپاره )  اګيست١۶/ رمضان١٨(دغه ورځ ! په زړونو کې جګ مقام لري
جګړه او ورپسې د روژې په مياشت کې  د »  بـدر«چې د ھـيند مسلمانانو ته د اسHم د پـيغـمبـر د 

مکې د نيولو جګړه ور په زړه کړي، او په دې ډول د ھـيند د  مسلمانانو په زړونـو کې د   غـيـر 
 خان فخرافغان نظر ته چې را به  شو د باچا. مسلمانانو په ضد د ھغـوی اسHمي احساسات راوپاروي

موسس و،او د مھــاتــما ګـــانـدي ســره يـې ملګـرتــيا » خــدايي خــدمـتګــار«په لـر افغـانـستان کې د 
  : Qندې به د  عبداالغفارخان باچاخان خپله  وينا وړاندې کړم.  لـــرله

پاره مسلم ليګ او فـرنګـيان د امن او سHمتۍ  د خرابولو د...مسلم  ليګ د انګريزانو پيداوار وو
کې د خدايی خدمتګارۍ د  تحريک  په وجه  د ] لـر افغانستان[په صوبه سرحد ....په  يوه سH وو

مسلمانانو، ھندوانو او سيکانو تعـلقات  ډيرښه  وو، ښه څه چې د  وروڼو په شان  وو، دا تحريک د 
سيکانوکې د ] او[مسلمانانو، ھندوانو دې تحريک په . خدای د مخلوق د خدمت او انسانيت تحريک و

دا تحريک کليـوال  تحريک  و، . مينې محبت اوخـدمت جـذبه پيدا کړې وه، چې پخوا يې مثال نه و
  دا تحريک د کلـو نه ....مرکز يې  ھم په کلي کې و، ځکه چې اکثريت قـوم په کلو کې اوسي

 راجستان کې دی او له ډھـلي نه بھار د ھـيند په....[شـروع شو او په ښارونو کې خـور شو
صوبه [ په بھار کې چې کوم فسادونه وشول نو زموږ د صوبې ]. لرې دی)  کيلو متره٢٨۶( ميله١٧٨
د  مسلم ليګ  رضاکاران بھار ته Qړل، دوی خدمت  له تللـي نه وو، دوی په  ] لـر افغانستان:سرحد

ې د  ھغې  ځای نه واپس  راتلـل نو ډيـر ھـيندو او مسلمان کې نفـرت زياتولوله تللي وو، او  چ
ھــډوکي يې له ځان سره راوړل، او په  سرحد  کې يې کلي په کلي  وګرځول او زموږپه خHف  يې 

 مسلمان او سيک  په لويه پـراپـيګـڼـډه وکړه او مطلب  يې دا و، چې په صوبه سرحد کې ھـم  د ھيـندو او

ې فساد يې ونه کړی شو او په  خپل مطلب کې کاميا ب  نه ول. منځ کې د نقاق او فساد اور بل کړي
  ».د تحـريک  پـه  برکت د فساد او دښمنۍ جرړې ايستلې  شوې وې شول، ولې چې  دلته د خدايـي خدمـتګارو

 
  يدياــپي ـويک/؟١٩٣٨ره  په پـيـښور کې د ھـيـنـد له ويش نه وړانـدې، ـدي سـباچا خان د مھاتما  ګـان
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د ھندوستان د  تقسيم اعHن وکړو او  دايـې وويل چې په « مونټ بيټنخو چې کله  وايسرا 
صوبه سرحدکې به ريفرينډم کيـږي،د دې  زموږ په صوبه ډير خراب  اثر وشو او دلته ھم فسادونه 

جرګه شته وه، نوو /لر افغانستان کې منتخبه اسمبلی/ځکه چې ھلته په صوبه  سرحد[شروع شول
د برتانوي ھيند په . کانګرس او خدايي خدمتګار پکې بشپـړ  اکثريت Qره انتخاباتو ته اړتيا نه وه؛
موږ خو «:صوبو کې چې منتخبې اسمبلۍ وې، ھلته نوو انتخاباتو ته اړتيا نه وه/نورو  اداري واحدونو

نو بيا مسلم  ليګيانو د  ]. » .د مسلم ليګ نه اکثريت ګټلی و، نو بيا  بل اليکشن ته څه ضرورت و
د پيښور ښار بازارونه بند .   بازارونو او Qرو کوڅو کې بيګناه خلک قتلول شروع کړلپيښور په

شول، ھيندوان، سيکان په خپلو کورونو  کې قيد وو، بھر ته راوتی نه شول، په کورونو کې ھم د دوی 
د حکم  د رسيدوسره لس  زره خدايي «د خدايی خدمتګار  » .عزت، دولت او سرونه محفوظ نه  وو

 راوښکل، رتګار پيښور ته راغلل او د راتلو سره يې  ھيندوان او سيکان د خپلو کورونونه   بھـخدم
د دوی په دکانونو د خدای  خدمتګار پـيـرې . دکانونه  يې پرانيستل او کاررونه يې شروع  کړل

زت ولګيدې چې مسلم ليګان ورته  ضرر پـيښ نه کړي، او د  ھـيندوانو،  سيکانو مال، ځان او عـ
کې  چې کوم کوم  ځايی  خدايي خدمتګار ووھلته د  ] سرحد[دغه شان په ټـول  صوبه . محفوظ شو

په دوی کې  بعضې انګريز پرست ھـيندوان  ھــم وو .  ھيندوانو،سيکانو مال، ځان، عزت  په امن وو
  سره  بې که د  کانګرس مشـرانو  زموږ....ليګيانو په اشارو ګډيدل]مسلم[چې د پيـرنګيانـو او  

د تـقـسيم مسئله  يی منلی نه وی   نو په صوبه سرحد کې به د ] دھـيـند[وفايــي کـړې نه  وی او 
ھيندوانو، سيکانو او موږ ته  دومره د سر او مال زيان  نه وی رسيدلی او نه به سيکان او ھيندوان 

تر اوسه پورې  « :سـيــږي چې باچا خان فخر افغــان دې پايلې ته ر».دومره تباه او برباد شوي نه وی
ھغه ھـيندوان او سيکان چې د  صوبه سرحد نه په زور  ويستل شوي دي، او ھـيند ته تللي دي ځان ته 

ھر کله چې زه ھيندوستان ته تللی يم نو ھغه مينه  او محبت د ھغـو . وايياوس ھم خدايي خدمتګاران 
وګورئ چې څه وخت په ھيندوستان کې د تقسيم تاسې . ھــيندوانو او سيکانو په زړونو کې محسوسوم

د خپلو ھـيندوانو او ] په صوبه سرحد کې[په وخت کې فسادات شروع شول، نو خدايي خدمتګارو دلـته 
سيکانو د حفاظت د  پاره څومره  تکليفونه تيــر کړي دي او کوم ځای کې چې خـدايي خدمتګار وو، 

بل  طرف ته تاسو . او ځان  حفاظت يې کړی دینو ھلته يې  دوی بچ کړي او د  دوی د مال 
کانګرس ته   وګورئ چې د  ھـيندوستان  په ھـيـنـدو  او مسلمان کې يې څومره نفرت پيدا کړو او 

 پــالـيـسي وه او زمـوږ ي  چې عــدم تـشـدد د ھـغـویخو حقيقـت دا دڅومره تشـدد يې وکړو، 
  . ٢٠٠٨)باچا  خان(عـبـدالـغـفـار خان :  لولئو.  ١٩٨١جوQی١٣ ـ »!!او ده  وه  عـقـيـده 

زما ځـيـرکـيار پـه آنـد،عـبدالـغـفارخان مشھور په باچاخان او فخـرافغان ھـغه ځHنـده معـنـوي 
موسـسه ده  چې په شـډله پـښـتـني ټـولنه کې يـې د معـنوي او سياسي مـوسـسو بوزغلی وکاره او 

َسـوکه سـوکه    .بيالی پـښتون د ُچـوف او کـوف له منګـولو  راوويـستيـې خو) ورو په ورو(َ

زه ځيرکيار د کابل پوھنتون د ښوونې او روزنې د پوھـنځي له پخواني استاد او رئيس منلي 
ځـکه چې په دې ليکنه کې يې په لـر ! رڼـاګل اريـوبـزي نـه د زړه له کومي مننه کوم

  په اړه زما پام په سکايـپـي علمـي بحث  کې د بـاچا خان پښتونخوا کې د سيکانو او ھـيـندوانو /افغانستان

  ځيرکيار. راوګرځاوه)  چاپ٢٠٠٨/١٣٨٧د (فــخـر افغـان کتاب تــه 
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   ېرډٻـب ېيـنـې او لـڼـډچـ

د  افغـانستان د کلـتوري : خپرندوی. ، زما ژونـد او جــد و جـھـد)باچاخان (فارخانعبد الـــغـ
  .٧٨۶ تر ٧٧٠: ، مخونه٢٠٠٨: دانش خپرندوی ټولـنه، پيښور: چاپځای.  جرمنی-ودې ټـولنه

 د  باچا خان د دې  کتاب د Qسي نسخې په ساتنه کې ښوواند عـبد�  بختـاني 
زما د پخو معــلوماتو له  مخې پوھـانـد . دروند مسوليت ادا کړی دی] خــدايـي خدمتګار[خـدمتګار

ــان ته ډيـر نږدې و او په افغانستان کې لومړی خدايي بختانی خـدمـتګار ،   بـاچاخان  فخـرافغ
٢nd  .Reconstructed. Sikh Spirit Foundation ١٩٨٤ :Dr. Gunisha Kaur, Lost in History.  خــدمـتګار دی

 ed., ٢٠٠٩ 

 کالونو کې د سيکانو د تازه ١٩٩٠  او لومړيو ١٩٨٠ ميرمن ډاکتر ګونيشا کاور دا کتاب په د
 څيـړنې لپاره د مراجعې ښه کتاب دی، په تيره د بشر په حقوقـو باندې د تيري د موضوعګانو د
  ٢٠٠١ ,Patwant Singh, The Sikhs. Paperback.ليکواله د بشر د حقوقـو فعاليت ګره ھـم ده. څيړنې لپاره

 کې ١٩٨۴په .  پيـړۍ تر انديرا ګاندي څيـړل شوی دی١۵ دې کتاب کې د سيکانو  تاريخ له په
.  سيکانو ژوند  پکې په نوي ډيلي کې پای ته ورسيد٣٠٠٠يکانو په عبادتي مرکز بريد وشو اود د س

ښايی د سيکانو مساواتي . خو  ليکوال نه وايي چې ولې ھـيندي عسکر د سيکانو په مقابل کې ودريـدل
ده، خو ھلته  يې  نظام به د ھيندوانو د طايفـوي نظام سره په ټکر کې و؟  بـوديـزم  په ھـيـند کې وزيـږي

انديرا ګاندي د ھيند د ملي کانګرس کوټلی شخصيت و او دوه ځلې لومړۍ وزيره . [ پـرمختـګ ونـکړ
 د ١٩٨۴ھغه د خپل دوه سيک محافظانو له خوا د . ١٩٨۴ تر ١٩٨٠؛ ١٩٧٧ تر١٩۶۶:شوې  وه
 خپلواکۍ په پنجاب سيمه کې د سيک مليګرانو  د سياسي» خالصتان«.  ووژل شوه٣١اکتوبر په 
 کې مسلم ليګ په خپل پريکړه ليک کې د مسلمانانو بيل اسHمي ھيواد  ١٩۴٠کله  چې په . خوځښت و

وغوښت،  د سيک مشرانو يوه ډله انديښمنه شوه چې د راتلونکو ھـيندي او  اسHمي دولتونو په 
مفکورې ته » صـتانخال«له دې  امله سيکانو د . جوړيـدا سره به د سيکانو ټولنه بې دولته  پاتی شي

   ځيـرکيار- ]ډډه ولګوله چې په لوي پنجابستان کې  به د سيکانو ديني واکمنۍ ته Qر  ھواروي
  

Patwan Singh and Harinder Kaur Sekhon, Garland Arounf My Neck: The Story of Puran Singh of 

Pingalwara. ٢٠٠١  

کـړيـدلو او  د ټـولنې د ټـيـټې پـټې د انسانانو پــه وزلـو، تـش Qسـو، معــيـوبانـو، دا کتاب د بې 
  !غـوږونو  کې د بـــشـر دوســتــۍ او نوع  دوسـتـۍ  اذان کوي

Dr. I. J. Singh, The World According to Sikhi. Centennial Foundation, ٢٠٠٦. 

دا . يې ازمـوي) جونوچيلين( کتاب  د سيک فلسفه د کتنې Qندې نيسي او د نوې ټولنې په بلنـو دا
 طلبې ټولنې د ميندلو -کتاب يو معنوي سفـر دی د ځان پـيـژندنې لپاره او يوه ډيـوه ده د مساوات 

  !لپاره
Eknath Easwaran, Nonviolent  Soldier of Islam: Badshah Khan, A man to Match His mountains. 

(Tomales, California ٩٤٩٧١: Nilgiri Press P.O. Box ٢٥٦),  ٢ ,١٩٨٤nd edition ١٩٩٩  

د انګريزي ) ١٩٩٩(سرليک د دوھـم  چاپ) ١٩٨۴( کتاب  د لومړي انګريزي  چاپد دې
 وروسته شو –سرليک  زما په وړانديـز مخکې )  ١٩٩٩(د دوھم  چاپ. سرليک سرچـپه ليکل شوی و

لويـديزوالو ته » وه عسکـرد اس�م بې تا«په دې دليل چې  ډير خلک  دغه سرليک  ته متوجه کيـږي؛ 
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په دې ډول مو په يو غـشي دوه مرغۍ . ده او اس�م د نړۍ دوھـم غټ دين دی) پديده(يوه نوې ښکارنـده 
  . وويـشتلې
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