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 50/50/3512                  انجینر محمدهاشم رائق 
 

 بازهم تعصب
 

 نویسنددًه توانا محترم تیمورشاه "تیموری" تحت عنوان :تباط نوشته ربه ا
 ""مکثی بر تصویب پارلمان مبتنی بر طرد نمایندگان اهل هنود

 

 ۀکه ملت بیچار لی همان تعصباتیب کند. نوز هم تعصب در مغز پوچش خطور میکه ه لعنت و نفرین باد به شخصی
 که باشد تعصب مذهبی، ، تعصب از هر نوعیین تعصب استمتمام بدبختی ها ه اء، منشاین روز انداختهرا ب ما

و ، پارلمان، کابینه رتبه های بلند حکومتی د دولتی وکه در مقامات بلن ت کسیخببد  .قومی، لسانی، سمتی و غیره
اقلیت  ۀدر بار خصوصاً  کنند.زده به نفع خویش استفاده می ازین اسلحه زنگ ده اند واشغال نموهای مهم را کرسی 

 کما. مردمان س کشور کههانند اقلیت برادران اهل هنود و سریخ رنج کشیده و زحمت دیده اند. مأها که در طول ت
توهین مردم عوام قرار  و ها زیر استعمار قوه های حاکمه قرار داشته و حتی تحت تحقیرافغانستان سال یو هندو

از این قوم زحمت کش بهترین  طایفه عقب نبوده اند.هیچ داشته اند. در حالیکه در لیاقت، صداقت و پست کار از
طب مانند محترم پوهاند صاحب سویه های بلند دوکتوران و ب ،پیشه ها در اجتماع داشتیم محاسبین و تجار

موسیقی دانان محترم " چترام صاحب"  صد ها  حترم "پرانات صاحب" ازم از آواز خوان های مشهور بالمکنداس""
باید انارگلی  از محترمه  .دنشخصیت در رشته های انجینری، مهندسی، پیلوتی وغیره. و از جمله خانم ها جای دار

 شویم. آوریاد 
 

و تا اندازه توان  نبودندقوم شجاع از دیگر وطنداران عقب  روس این تد افغانستان و چنگ مقابل ابر قدردر جها
 سهم خویش را برای نجات وطن مردانه و دلیرانه ادا فرمودند.

تحت شرایط سخت  زندگی ل متحد در دهلی جدید مدتی تحت پناهندگی مل تبیاد دارم در روزگاران تلخ مهاجرخوب 
و  ن گذاره بخورپرداخته می شد و به آک مدد معاش کمکی برای هرخانواده طرف دفتر ملل متحد ی از ی کردیم وم

اخذ مدد معاش ماه  برای  خیر هرادر بهرصورت  را پیش می بردیم به امید زندگی مجهول و نا معلوم آینده.  نمیر
که از یاد آوری آن حتی اکنون بعد از بیست و چند سال حالم برهم می خورد.  همه مهاجرین ای معینه در دهن غرفه 

ا آفتابی دیگری عینک ه همه خجالت زده یکی روی خود را می پوشاند و .صف می بستیم و به لین استاده می شدیم
 اهل هنود استاده بود. ر افغان ازدر صف ما یک مرد مهاج. روزی دمی پوشید تا شناخته نشو

الله در کابل از دست تان روز  ،اوگفت : }  مرد هندو کرد و ان رو به پیرغاف یپسر جوان شوخ چشم بی حیا
 . بنام مهاجر افغان معاش میگیری{و ملک خود تان است بازهم نداشتیم اینجا خ

باری ین و تحقیر قرار داشتند با برده ها تحت توهکه در طول سالطوری پیرمرد به آواز بسیارآرام و محترمانه همان
از دست  هردو وطن ،افغان توچه فرق داریم یک افغان من و یک  دانم من و تونمیآغاجی من افغان هستم. گفت: }

کت  دارای چندین مذهب و لیک مم تواندیم که مذهب از ملیت فرق دارد، میداده، تو مسلمان و من هندو، باید بفهم
ها مسلمان مثال درهمین هندستان ملیون طورطور هستند ب اگر معلومات داشته باشید اکثر ممالک دنیا همیندین باشد. 
  ید کردند و پسر بچه را مالمت قرار دادند.أئرا همه مردم ت این پیرمرد ۀگفتو ملیت شان هندی است.{  کنندزندگی می
شهر پشاور  هموطن ما  در اهل هنودزگاران مهاجرت یکی از فامیل های در رو دوستان قصه کرد:  یکی از

رسید و  برایش میسر نشد تا اینکه به حال نزعالزم  شد، تداوی و پدر فامیل سخت بیمار پاکستان زندگی می کرد
خراب است و  نبچه ام طوریکه می بینی حال م } ست و چنین گفت:خوا بحضور را بزرگ خود سرپروزی 

مرا به چوب بلوط وطنم بسوزان، تا  که بعد مرگم جسد مرا به چوب پاکستان نسوزانی و وصیت من به تو این است
 مرگ از جمله افغانان برخیزم نه پاکستانی.{. زندگی پس از در

کش تلف  تاف است تا حق این قوم شجاع و زحمآیا این شرط انص رمائیدفمحترم پارلمان شما قضاوت  اعضای
 شود. 

 
 ختم.
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