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انديده رگ تن حقوق اتباع ا ل هنود و و سیك ومخالفت هب عقائد و مناسك دينى اشن

در سه دهه اخیریعنی از آغاز حاکمیت جهادی و تسلط تنظیم های اسالمی تا امروز نود ونه
درصد هندوان وسیکهای افغانستان این کشور را ترک نموده اند ووالیاتی چون قندهار و هلمند
بکلی از این هموطنان که باشنده گان اصلی و تاریخی این کشور اند تخلیه شده است.

آیا شرم آور تر از این پدیده می توان در دنیا سراغ داشت که باشنده گان اصلی کشوری نسبت
تفاوت دینی و عقیدتی مجبور گردانیده شوند کشور را ترک نمایند و به کشور های مختلف مهاجر
شوند؟
گفته می شود از دو صد وبیست هزار باشنده هندو وسیک که در آخرین سال های حاکمیت حزب
دموکراتیک خلق افغانستان در کابل و والیات دیگر زنده گی داشتند امروز یک هزار و سه صد و
پنجاه نفر باقی مانده اند وبس .رییس شورای هندوان وسیک های افغانستان در صحبتی اظهار
داشت که مهاجرت هندو ها وسیکها با تسلط تنظیم های جهادی در کابل آغاز گردیده در حاکمیت
مدعی دموکراسی امریکایی  ،جهادی به اوج خود رسیده است .علت عمده این مهاجرت ها را زور
گویی زور گویان ،غصب منازل و دکان ها و مراکز فرهنگی و عبادی هندوان و سیکها  ،آزار و
اذیت آنان از جانب مردم ،عدم وارسی به مشکالت وشکایات شان از جانب ادارات دولتی برشمرده
 ،تبعیض استخوان سوز و بر خورد خشن در برابر این هموطنان را عامل عمده فرار هندوان و
سیکها از کشور دانست .موصوف اظهار داشت که مناطق و محالت آتش سپاری اموات آنان نیز
غصب گردیده حتی یک محل نیز برای به آتش سپاری میت هندوان و سیکها در کابل باقی نمانده
است .در حالیکه در طول تاریخ و طی هزاران سال در آتش سپاری میت آنان مخالفت و ممانعتی
وجود نداشته بصورت نورمال این مراسم در محالت معین عملی می گردید.

گفته می شود یگانه محلی که فعال در شهر کابل برای آتش سپاری مورد استفاده قرار می گیرد
منزل شخصی یکی از این هموطنان است که آنجا نیز با پرتاب سنگ و چوب مراسم آتش سپاری
اخالل می گردد و حتی از جانب همسایه ها ،میت مورد بی احترامی و هتک حرمت قرار می
گیرد.
جالبست که با این همه ظلم و اجحاف و با این همه حق تلفی معاون سخنگوی رییس جمهور اطمنان
می دهد که دولت به همه خواسته ها و مشکالت هموطنان هندو وسیک رسیده گی می کند و شرایط
عادی زنده گی آنا را میسر می سازد .چنین اظهار نظر ها ی بی محتوا و غیر مسووالنه بجای
اطمنان  ،انزجار و نفرت ایجاد می کند و لعن ونفرین رانثار چنین حاکمیت و چنین سخنگویان می
سازد.
شرم باد بر حاکمیتی که نظاره گر این همه ظلم و حق تلفی بر کتله معینی از مردم مظلوم وبی
دفاع خود است اما کاری انجام نمی دهد.
نفرین بر زور مندان و غاصبینی که به بهانه دین و مذهب مالکیت و دارایی هموطنان هندو وسیک
را غصب نموده باعث مهاجرت و پرا گنده گی اجباری آنان در اقصا نقاط جهان گردیده اند.
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