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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ٢۴
 

 ک ھا از افغانستانِفرار ھندو ھا و س
ھای افغانستان جزء ھندو ھا و سک . اھل ھنود و سک افغانستان از شر مظالم اخوانی ھا از کشور فرار می کنند

حقوق اجتماعی و " مزايای ۀباشندگان اصلی اين مرز و بوم اند و حق دارند در صلح و آرامش به سر برده و از ھم

اما با کمال تأسف که شرارت اخوانی گلوی اين دو اقليت مذھبی را می فشارد و آنھا را مجبور . برخوردار باشند" مدنی

  .رسد کن اند که شر شان به کسی نمی رمظلوم و کاھا و سک ھای افغانستان مردم ھندو . به فرار از کشور می سازد

يک عده از کسبه کاران اھل ھنود و سک شکايت دارند که افراد مربوط به گروه ھای اسالمی آنھا را با چاقو و تفنگچه 

دو تن از دکانداران . واھند کردشوند وگرنه گلوی شان را قطع خ" مسلمان"دھند  که  تھديد نموده و برای شان دستور می

اين نوع تھديد ھا ھر روز اتفاق می افتد و . ک گفتند که در جريان تھديد، سه تن از ناظران حيات شان را نجات دادندِس

دارند که مورد اذيت و آزار قرار می گيرند و اگر چنين ھندو ھا ھم شکايت . کسی نيست که به شکايات آنھا گوش دھد

  .که از سرزمين اجدادی خود فرار نمايند ندارند به جز اينای بيرحمی ادامه يابد، چاره 

ک زمانی اقليت ھای موفقی بودند که بيشتر در تجارت  دکانداری مصروف بوده و ھيچ زمانی برای ِ جوامع ھندو و س

با ھزار ھا  درد واندوه که شرايط بد سياسی و اجتماعی، اين دو اقليت را . کلی خلق نکرده اندکشور و ساير مردم آن مش

دانيم که  نمی. شب و روز ما در ھراس و دلھره می گذرد"مردم ھندو و سک می گويند که . وادار به گريز ساخته است

.  فاميل را در خود دارند٢٢٠وامع صرف اين دو ج"طبق گزارش انجمن ملی ھندو ھا وسک ھا ". چه کنيم و کجا برويم

در گذشته، ھندو ھا و سک ھا در شھر ھای مختلف ".  ھزار تن عضويت داشتند٢٢٠، ١٩٩٢که قبل از سال  در حالی

قانون اساسی . برند افغانستان زندگی می کردند، اکنون تعداد کم آنھا  صرف در کابل، غزنی و ننگرھار به سر می

 اقليت ھا را تضمين می کند، اما دولت مستعمراتی خود را حفاظت کرده ۀن در ظاھر حقوق ھمدولت پوشالی افغانستا

  .  ً به تأمين امنيت برای مردم و خصوصا اقليت ھادتواند، چه رس نمی

 زدن به اين یپشت پا. مردم شريف و با وجدان کشور بايد از حقوق اقليت ھای ھندو و سک حمايت خود را اعالم نمايند

  .    خيانت ملی محسوب می شودوجيبه

 

 

 
 


