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 کشتار یک اقلیت پناهندۀ آغوش اسالم!
 

 

بی گناه یخن بدرم و موی و روی بر کنم و  مظلوم وبشره و بی رحمانه ای در حق اولتر از کدام کشتار وحشیان

جنایات و فجایع توسط زنده جانی که  استان سرایی کثیف ترین، ملعون ترینغم نامه و د این صفحۀ تا به کی

 انسان می خواند و در صف اسالم قرار می دهد صورت گیرد.  را خود

چوچه سگانی را می پرورانند و مغز سازمان های مخوف، غول پیکر و اسرار آمیز با عالمی امکانات مالی 

می گنجانند تا زیر نام اسالم خون ملیون ها بی  را شسته و در کالبد شان خصلت وحشی ترین جانوریرا شان 

گناه بریزند و بالد اسالمی و مهد تمدن های کهن و پایگاه ها و جایگاه های مکاتب و فلسفه های انسانیت را از 

 با صبغۀ ی. این گروه های مرموز و اسرار آمیز تحت شعار ها و نصب العین هایبیخ و بن برباد و فناه کنند

 عامل بربادی و بدنامی اسالم می گردند. ،دینی به نام مسلمان خود

تکرار جنایات دد منشانه ت گاه هموطنان اهل هنود و سکه ما، در عباد دو روز قبلسانحۀ دردناک و قلب شکن 

بی غرض و بی  و نفر بی گناه، هم وطنان صلح دوست ۲۶اسالم را با خون  ای است که لوحۀ سپید و مصفای

 گناه  اهل هندو و سکه ما سرخ ساخت و عدۀ زیادی را مجروح گردانید.

مقامات امنیتی بعد از واقعۀ کارتۀ پروان که خانم سکه را با چاقو تکه تکه کرده جواهراتش را دزدیدند باید حد 

 بزرگی ترتیبات خاص امنیتی می گرفت.اقل در عبادت گاهی به این 

ند همه بشر ا ،هندو و مسلمان یهود و عیسوی و بودایی  فرقی نیستددمنشانۀ و قتل  ناحق البته در ریختن خون

ولی اهل هنود وسکه در افغانستان از قرن ها بدین سو در آغوش اسالم پناه آوردند و در بسی والیات افغانستان 
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حیث یک اقلیت زندگی می من ها، خود خاص زادۀ جهالت و با قبول واقعیت موقف علی الرغم بعضی تبعیضات

کردند. با لغو مقررۀ مالیۀ اضافی )جزیه( در خدمت زیر بیرق افغانستان به حیث سپاهی برای دفاع از وطن شان 

هم داقت سبر عالوۀ ساحۀ اقتصادی در دیگر ساحات زندگی افغانستان با ص ،شامل خدمت شده با توسعۀ معارف

 گرفتند. 

ها و حکومت هندوستان را در برابر مسلمانان هند  اگر پاکستان توسط گماشتگان خود انتقام رویۀ ظالمانۀ هندو

 می گیرد این دیگر یک جنایت سازمان یافته است. افغانستان از هندو و سکه شور بازار

وقوع این سانحه و این فاجعۀ غم انگیز و اسفناک  هم وطن ! به جز ابراز عمیق ترین تأثر و اندوه خود به مناسبت 

دردناک خود داری و عمیق  یندارم و از ریختن سرشک غم یبه حیث یک انسان، افغان و مسلمان گفتنی دیگر

 نمی توانم ولی کاری از دستم ساخته نیست.

ز اعماق قلب با ایشان ا مصیبت بزرگبه هموطنان عزیز اهل هنود و سکه خود عرض می کنم که در چنین 

 شریکم و برای همه بازماندگان و جامعۀ اهل هنود و سکه وطن عرض تسلیت و تعزیت دارم.

 

 پایان

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


