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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 !او دختر دیوان

 !بی بی رادو جان
 

نماینده هندوباوران   انارکلی هنریار،

افغانستان، باالخره بغضش ترکید. بغضی  

از سالها تبعیض، تحقیر و بی عدالتی.  

یس ئدیروز یکی از کارمندان ارشد ارگ، ر

روابط مردمی ارگ، به او تاخت که ما از 

یک اقلیت نیم درصدی، تو را وکیل ساخته  

ازنمایی سالها ستم عادی شده درین مملکت است، برای یس، بئ ایم باز گالیه داری... سخنان آقای ر

او همه چیز در یک چوکی فرمایشی خالصه می شود. خانه های مردم را بگیرید، محل عبادتشان  

را آتش بزنید، کودکانشان را با سنگ بدرقه کنید و بعد به یک نفر از آنها چوکی بدهید، که 

 .ی شرمد انصاف خود را نشان دهید. آدم اگر آدم باشد م

این سرزمینی است که نخستین کلمات وداها در آن زاده شده اند، نخستین کتاب بشر، ریگ ودا، 

کتاب دانش بشر، بزرگترین آثار هنری و فکری تاریخ رنگ ودایی داشته اند. کوه آسمایی، هنوز  

یه  معبد مقدس هندو باوران جهان است. پنجشیر چاوکی، معبد سوریا در شمال کابل، خیرخانه 

خورخانه، خانه خورشید ودایی است، اجداد همین مردمان مسلمان امروز، باورمندان همین آیین  

بوده اند، گیرم، اصال قدیمی نباشند، صد سال قبل امده باشند، آنچه برای اقتصاد و طب و دانش، 

برای این مملکت شده، صدقه سر همین هاست. بیش از همه اینها، هم خون و هم خوان و هم  

نوشت ما در وطنی مشترکند. چگونه همه ما در مقابل این همه مصیبت بر آنها، فریاد نکشیدم،  سر

 ...بلکه هنوز مدعی هم هستیم

ما مردمی هستیم که تبعیض، که نادانی که عصبیت وارد مغز استخوان ما شده، چون سرطانی تلخ و هنوز بر ان اقرار 

 .نمی کنیم که مداوا شویم
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 ....سته جمعی از آنها عذر بخواهیمباید شرمنده خانم انارکلی و هم باورانشان باشیم. باید د

ما مردمی هستیم که تبعیض، که نادانی که عصبیت وارد مغز استخوان ما شده، چون سرطانی تلخ 

 .و هنوز بر ان اقرار نمی کنیم که مداوا شویم

 ....نارکلی و هم باورانشان باشیم. باید دسته جمعی از آنها عذر بخواهیمباید شرمنده خانم ا 
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