
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ نومبر ٢٢
 

 تعصب عليه اھل ھنود
ت ھا و ًخصوصا اقلي. در افغانستان مسستعمره به جز يک عدۀ معدود، ساير مردم از مزايای حقوقی برخوردار نيستند

در سيستم حقوقی افغانستان، جايگاھی برای . آنھم اقليت مذھبی اھل ھنود که ھيچ گونه پشتوانۀ قومی و نژادی ندارند

برادران و خواھران ھنود ما صرف به ترحم صاحبان  .  کردءھندو ھای افغانستان داده نشده است که بتوان به آن اتکا

بار ھا اتفاق افتاده که مال و خانۀ اھل ھنود به تاراج رفته، الکن . ی ندارندقدرت محتاج اند و ديگر کدام واسطه و حام

در کشوری که اکثريت مردم از حقوق انسانی برخوردار نيستند، به حقوق  اھل . عرض و داد شان به جائی نرسيده است

  . شود ھنود چطور توجه می

در قانون اساسی .  تبعيض و حق تلفی قرار می گيرندگزارش ھا حاکيست که اھل ھنود افغانستان طور سيستماتيک مورد

. دولت مستعمراتی که زير نظر تجاوزگران امريکائی ساخته شده، ماده ای در خصوص حقوق اھل ھنود ديده نشده است

شکايت . مال و خانۀ اھل ھنود را به تاراج برده و از آن خود کرده اندعده ای از دزدان و جنگ ساالران به زور خود 

گران خود در مسند قدرت تکيه زده اند و به  رسد، زيرا تاراجمردم ھنود به مقامات دولت مستعمراتی به جائی نمی

ھا را اذيت می متعصبان دينی گاھگاھی به منازل اھل ھنود حمله کرده و آن. ًشکايات اين مردم اصال گوش نمی کنند

پس چطور ممکن است که اين اقليت بتواند در صلح و . دانند که اين عملکرد ضد بشری را مباح می بدتر اين. نمايند

اين اقليت حتا يک نماينده در شورا ندارد که مدافع . آرامش در افغانستان زندگی نمايد و حيات بی تکليفی را سپری کند

دولت مزدور کابل . ه ھندو ھای افغانستان دسته دسته اين کشور را ترک می گويندروی ھمين دليل است ک. آنھا باشد

  . استتحقق نيافته وعدۀ حمايت از اقليت ھا را داده است، اما اين وعده در عمل هھميش

  . يموق اقليت ھا را محکوم می کنيم و آنھا را به مبارزۀ دايمی عليه ھر گونه ظلم و ستم دعوت می نمائقما تجاوز به ح

 

  


