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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اپريل ٠۴
 

 ھـافزايش تعصب عليه اھل ھنود و سک
ی تعصب را بيشتر عليه متعصبين مذھب.  سخت در زير فشار قرار دارندھـدر افغانستان لجام گسيخته، اھل ھنود و سک

بار ھا اتفاق افتاده که .  آنھا تشويق می نمايندرد و پيروان احمق خود را به حمله بناين دو اقليت زحمت کش دامن می زن

اقليت . ًاين دو اقليت حتا در شھر کابل مورد ھجوم اوباشان مذھبی قرار گرفته و زندگی نسبتا آرام شان را برباد کرده اند

سک از باشندگان اصلی افغانستان اند که حتا نسبت به اکثر مذھبيون متقلب قدامت تاريخی بيشتر دارند و به ھای ھندو و 

  . اين کشور وفادارتر اند

 افغانستان در شرايط بد امنيتی قرار دارند و دولت مستعمراتی نمی تواند و يا ھـگزارش ھا حاکيست که اھل ھنود و سک

ه اين دو اقليت مرتکب ھيچ گونه خشونتی و يا خيانتی نشده اند، بلکه ب. ا کاری انجام دھدنمی خواھد که برای امنيت آنھ

اين مردم مظلوم بار ھا از جانب متعصبين نژادی و . عکس قربانی تحوالت ضد مردمی و ضد ملی اين کشور بوده اند

  . مذھبی مورد بد رفتاری قرار گرفته و به مال و ناموس شان تجاوز شده است

 طوری سال اخير، ۴٠تحوالت ضد ملی .  ً افغانستان بيشتر تاجر پيشه اند و زندگی نسبتا آرامی داشتندھـاھل ھنود و سک

با نصب مذھبيون بی مقدار و بی . گذاشتھم ثير منفی بر اين دو اقليت أتکه اکثريت مردم ما را به سوی تباھی کشانيد 

اوباشان مذھبی بر خانه و . ن دو اقليت  با مشکالت جدی مواجه شدندر اريکۀ قدرت توسط استعمار جھانی، ايبحياء 

دولت مزدور از ترس گروه ھای .  حمله کرده و دارائی شان را چور و چپاول کرده اندھـکاشانۀ اھل ھنود و سک

 باعث شده  ھاھـظلم وستم بر ھندو ھا و سک. ًمتعصب اسالمی،  اصال  شھامت ندارد تا شکايات اين دو اقليت را بشنود

  . است که يک تعداد شان از افغانستان فرار نمايند

ر اريکۀ قدرت نشسته اند، نبايد از دولت مستعمراتی بکه افغانستان در چنگال استعمار قرار دارد وعمال شان  تا زمانی

  . کابل انتظار عدالت را داشت

 


