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   امريکا- انجينر محمدھاشم رائق

  ٢٠١٣ اگست ٠۵
  

  بازھم تعصب
  :تحت عنوان " تيموری"  نويسنددهً توانا محترم تيمورشاه ۀبه ارتباط نوشت

  "ی بر طرد نمايندگان اھل ھنودمکثی بر تصويب پارلمان مبتن"

 ما ۀکه ملت بيچار بلی ھمان تعصباتی. که ھنوز ھم در مغز پوچش تعصب خطور می کند لعنت و نفرين باد به شخصی

که باشد تعصب مذھبی، قومی ،  ين تعصب است ، تعصب از ھر نوعیم تمام بدبختی ھا ھأرا به اين روز انداخته، منش

ی که در مقامات بلند دولتی و کشوری، پارلمان، کابينه رتبه ھای بلند کرسی اشغال انخت کسبد ب. لسانی، سمتی و غيره 

 اقليت ھا که در طول تاريخ رنج کشيده ۀ در بارخصوصاً  . زنگزده به نفع خويش استفاده می کنندۀين اسلحانموده اند واز

 افغانستان سال ھا زير ی و ھندويکان سمردم.  کشورمايکمانند اقليت برادران اھل ھنود و س. و زحمت ديده اند

 که در لياقت، صداقت در حالی.  تحت تحقيروتوھين مردم عوام قرار داشته اندر قوه ھای حاکمه قرار داشته و حتااستعما

از اين قوم زحمت کش بھترين محاسبين و تجارپيشه ھا در اجتماع داشتيم و به  .ت کار ازھيچ طايفه عقب نبوده اندو پش

پرانات "از آواز خوان ھای مشھورمحترم "بالمکنداس" ھای بلند دوکتوران طب مانند محترم پوھاند صاحب سويه 

. صد ھا شخصيت در رشته ھای انجينری، مھندسی، پيلوتی وغيره"  چترام صاحب" ازموسيقی دانان محترم " صاحب

  .و از جمله خانم ھا جای دارد از محترمه  انارگلی ياد آورشويم

 توان سھم ۀ روس اين قوم شجاع از ديگر وطنداران عقب  نبودند و تا اندازتنگ مقابل ابر قدرج افغانستان و در جھاد

  . خويش را برای نجات وطن مردانه و دليرانه ادا فرمودند

 مدتی تحت پناھندگی ملل متحد  تحت شرايط سخت  ،ياد دارم در روزگاران تلخ مھاجرت در دھلی جديده خوب  ب

 ۀی کرديم وازطرف دفتر ملل متحد يک مدد معاش کمکی برای ھرخانواده  پرداخته می شد و به آن گذارزندگی م

خير ھرماه  برای اخذ مدد اھرصورت در ه ب. را پيش می برديم به اميد زندگی مجھول و نا معلوم آينده بخورو نمير

 ۀ ھم؛ھم می خورده  اکنون بعد از بيست و چند سال حالم بای که از ياد آوری آن حتامعاش معينه در دھن غرفه 

 یھمه خجالت زده يکی روی خود را می پوشاند وديگری عينک ھا .مھاجرين صف می بستيم و به لين استاده می شديم

  .ستاده بوديروزی  در صف ما يک مرد مھاجر افغان ازاھل ھنود ا. آفتابی می پوشيد تا شناخته نشوند

 او،الله در کابل از دست تان روز نداشتيم «: ان رو به پيرمرد ھندو کرد وگفت غ افیبی حياو  چشم پسر جوان شوخ

     .             »نام مھاجر افغان معاش ميگيریه اينجا خو ملک خود تان است بازھم ب

اشتند با برده  باری که در طول سالھا تحت توھين و تحقير قرار د پيرمرد به آواز بسيارآرام و محترمانه ھمانطوری

  :گفت
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دانم من و تو چه فرق داريم يک افغان من و يک  افغان تو، ھردو وطن از دست داده، تو  نمی.  آغاجی من افغان ھستم« 

اگر . کت  دارای چندين مذھب و دين باشدلمسلمان و من ھندو، بايد بفھميم که مذھب از مليت فرق دارد، می توانديک مم

 ليون ھا مسلمان زندگی می کننديطورمثال درھمين ھندستان مه يد اکثر ممالک دنيا ھمينطور ھستند بمعلومات داشته باش

   ».و مليت شان ھندی است

  . مالمت قرار دادندمورد يد کردند و پسر بچه را ۀ مردم تأئ اين پيرمردرا ھمۀگفت

ھموطن ما  درشھر پشاور پاکستان در روزگاران مھاجرت يکی از فاميل ھای  اھل ھنود: يکی ازدوستان قصه کرد

که به حال نزع رسيد و روزی   برايش ميسر نشد تا اينبودکه الزم  یئو پدر فاميل سخت بيمارشد، تداو زندگی می کرد

  :حضور خواست و چنين گفته پسربزرگ خود راب

را به چوب پاکستان  مکه می بينی حال من خراب است و وصيت من به تو اين است که بعد مرگم جسد بچه ام طوری«

  .». افغانان برخيزم نه پاکستانیۀنسوزانی ومرا به چوب بلوط وطنم بسوزان، تا درزندگی پس ازمرگ از جمل

؟؟ کش تلف شودترمائيد آيا اين شرط انصاف است تا حق اين قوم شجاع و زحمفاعضای محترم پارلمان شما قضاوت 

  . ختم

  

  

 


