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 افغـان سیکانو او هـیندوانو د 
  

 د بادشاه خان  انسان دوستي اوکـرغـیـړن ژونـد 
 

څو ورځې  وړاندې مې د یوه افغان سیک ښاغلي دیاسینګ یو شعر په اینټر نیټ کې واورید چې هم یې خوښ کړم او  هم یې 

 ی او دایې شعــر او شعـور دی:غمجن کړم.  دیاسینګ پکتیاوال افغان د
 

 و  زه او تـهـان شسـان  ..... ږدو  .انسانیت ته غاړه کښی 

 و زه او تـهـقـربان ش  ......   ه یـوبــله ـکیــنه نکــړو لـ  

 ر ه  دا ال اواره  د   ......  ږلـیـچي  په کې نـشـته کـ 

 هپرې روان شو زه او ت  ......   ه چې الس تر السهـراځ    

 کېرق په ما او تا څه  ف   ......    وره پـیدا یــوــله یـوه ن    

 و زه او تهـیا مسلمان ش   ......  څه که هـیندو سیک  نـو     
 

د ښاغلي دیاسینګ ملت سره فغان ول اه او د ټوالونپښتګ ي دیاسینبه دومره ووایم چې ژوندۍ دې وي د پښتو سره د منلزه 

واد دوستي ی،هور رڼاګه! مړینه ستاسې د شعینشري احساس. افغان دیاساو بون ړیتوب، ملي پیوستېته وایي کلتوري سافغانیت! د

 او بشر دوستي نشي وژلی! 

 

 زهریس
 

لکو خکې بوخت وو، او د ښار ، په تجارت  اوحسابدارۍ ندوان په جالل اباد کې اوسیدله شمیر سیکان اوپه افغانستان کې  ګڼ 

سره په  لسم ټولګي کې  ډیرګمان  سال )عبادت ځای( جوړکړی و. پهښار په زوړ ښار کې یې ښایسته درمد دغه ته ګران وو. 

ې د زړه له کومي ومنل شوه. بل مهیله  عبادت د لیدلو هیله وکړه.درمسال او هلته د سیکانو د چې له ارنام سینګ نه مې د وم 

 ه ډیر غلي اوپه درمسال کې یو سیک هارمونیه غږوله اویو بل تبله وهله. هارمونیه وال پستلې. سهار ورغلم او څپلۍ مې ووی

دلو. هر څه په موازنه ونیه وال او هارمونیې غږ ته نڅیږکې  خپلې دینې سندرې اورولې او د تبلې کړنګ به د هارمخورا خوږ غ

 د احمدظاهر په غږ کې الپسې مشهوره شوه  یاد شوه چې وروسته  ره ټپه را پهاو ژور فکر روان وو.هلته راته د پښتو یوه مشهو
 

 یـار مې هیندو زه مسلمان یم ......... د یار لـپاره درمسال جارو کومـه
 

 ري وو.زما پالراو هغه ملګ الل آباد کې د سیکانو مشر ارنام سینګ و.په ج روهیله پـښتو فوروم د سکالو
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به دواړه  ټېدکان ته ورتللو او دوه درې  ګیڼلمانځه به د ارنامسینګ  وروسته د ماسپښین له اباد ته الړ،پالربه مې چې کله جالل 

و د اوم چې مشرځوی ته تللم، په دوه علتونوو: یو دا هم د پالر سره د ارنامسینګ دکان ترنج په لوبه کې بوخت وو. زه بهد س

چینک د شیدو چای د الچي،  سړی و او زما لپاره به یې یوډیر مهربان اوبل داچې ارنام سینګ  ژنم،پالر ټول دوستان باید وپی

نګ یو ګوډ او ډیر بې وزلي مسلمان ته د پیاده په حیث کار ورکړی و.  د څپلیو او د یاو زلیبیوو سره راغوښت. ارنام سو کلچ

رمې کار اف و، او د روژې په مهال به یې تر غال به له کار نه معدوه اخترونو په مهورکاوه، د   د ډوډۍ لګښت یې هم رمېغ

ر یا ورکاوه. په افغانستان کې د غفن ټوکر وړینګ به بې وزله مسلمانانو ته د کهم ویلي وو چې ارنام سیکاوه. پالر مې را ته دا

 ړنه شوه.هال کرغیزییز( په م199۶تر 1989) مسلمانانو وضعه د داخلي جګړې

 

 8000کورنیو ) 1200نږدې په افغانستان کې  200۷د وزارت راپوربهرنیو چارو دامریکې د  دغیر مسلمان افغانانو په اړه

، نږدې پنځوس زره سیکان او هیندوان اوسیدل. [ نه199۶تر1989له داخلي جګړې ] کولو. خو پخواوګړیو( افغان سیکانو ژوند 

دینونه )سیکان، هیندوان، او لږ  شمیر پټ عیسویان نور  ٪1شیعه ګان، او نږدې  ٪19( سنیان، ٪80) یاسلنېپه افغانستان کې ات

وي(.  د بهایان به هم موجود  ۴00ي. ښایي تنو په  شاوخوا کې اټکل کیـږ 800او   ۵00ژوند کوي. د عیسویانو  شمیر د  

کتوبر( د غیر مسلمان دیني ډلو ډیرغړي له افغانستان نه ووتل. په ا 2001سپتمبر تر  199۶) داخلي جنګ او د طالبانو په مهال

ې  ک. په دغه کال کې سیکانو په کابل ( سیکانو او هیندوانو په افغانستان کې ژوند کولو3000) زییز کې، نږدې درې زره 200۷

ګ کابل کې یوه کلیسا او یوه سیناګوږ عبادت  ځایونه  لرل. په دت ځایونه لرل، او هیندوانو په څلور ښارونو کې شپ( عبا۷) اووه

تنه( په کابل کې  300کالونو راهیسې شته دي. غټه برخه یې ) 1۵0ه افغانستان کې له ویان پپلقیدې ي عوې. د بهای هم شته

ه بهایي لل شوي دي، او پخپدي. د بهایی عقیدي  غړي مرتد ګڼاړولي تنه یې د هیواد په نورو سیمو کې استوګـن دي، او پاتی سل 

 عقیده کفر )بالسفیمي( ګڼل شوې ده. ولولئ:

 

U.S. Department of State’s International Religious Freedom Report, 200۷  

 

 

 سونی اینجل راسموسین/الجزیره –وړیاګډ خوراک(په حال کې «)لنګر»افغان سیکان د خپل عبادتځاي د میاشتني 
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Afghan Sikhs eat breakfast together at the langar in come together every month to share 

a communal meal[Sune Engel Rasmussen/Al Jazeera] mid-Dec ember 

 نو او هــینـدوانو  بریـښنا پاڼـېد  سیکا

یال ټولنې مرستانو د ږي. د سیکانو او هیندونومی« ګوردواره»پروان کارته کې  په کابل ښارکې د سیکانو غټ عبادت ځای په

تقریبا زییز[ په افغانستان کې 19۷۵ندې ]( کالونه وړا۴0)دسمبر؟( کې وویل چې نږدې څلویښت )201۵سینګ په مشر روالي 

کورنۍ دلی دی.   غټ اکثریت یې سیک کورنیو ته رالوی 3۶3اوس یې شمیر ځوس زره سیک او هیندو کورنیو ژوند کاوه. خوپن

بل کې ه کاږي. پچلی« صبتعیز تبعیض او سې ټولنپپرل»چې په وروستیو کالونو کې  دلو علت دادیټیشمیر د راټیدغه دي. د

نه زیاتې کورنۍ له خپل هیواد افغانستان نه ووتلې. پخوا  1۵0و یواځې په تیر کال کې له شولې، اسیک کورنۍ پاتي 102یواځې 

 په اوسني اساسي قانون دي.پاتي شوې  «څو درځنېیو»اوس یې  په جالل اباد او کندهار کې ډیرو سیک کورنیو ژوند کاوه، خو

 حقوق یت سینګ وایي چې په کاغذ سیکان مساوییټیوان )دکان وال( کولجشوی دی. هالمي دینونو حق خوندي کې د غیراس

جیت هم خپله کورنۍ هیند ته یر، کولډیرو کورنیو په څنورو دواره د د ګور« بهر نشي وتلی.په شپه کې » لري، خو نوموړی

ږیره، او فلزي  ریلېخپل سیک پټکی په سر تړي، ناخخپلې عقیدې مطابق، کولجیت و. دي شاتره پاو پخپله د خپل کار لپا ږلهیول

کورنۍ نو غټه جمعي کډوالي د سیکافغان المل ګررځي. د ا« ووهلاو زاحمت م»غه رواج یې د الس کوي. خو دبنګړی په 

اکتوبر( موظف شوو طالبانو ته  2001سپتمبر  تر  199۶مهال )و په الباند طشوه. پیښه  ( په مهال199۶تر  1989جګړې )

)مالیات( ورکوي او نور  «جزیه»ناوی وشي، په دې شرط چې هغوی به درته دې یکانو او هیندوانو ټولنو د س امر شوی و چې

نې ړټوکر د سید غیرمسلمان په څیروښئ )زینونه ځاشول چې باید  شان هغوی ته وویل به له خپل دین نه، نه اړوي. دغهنان افغا

خپل  )عبادت ځایونو( کې «ګوردوارو»لرله چې په خپلو اجازه هغـوي شان ه ي(. دغکې وځړوړوند مالس په کې یا دجیب ه پ

ه نا کلشي. خو کولجیت سینګ وایي چې کله نه وریدل واچې غږ یې له  ګوردوارو نه بهر  شرطدې کړي، پدیني مراسم اجرا 

و کې هم د سیکانو او ني  په ولسمشریاشرف غ امد کرزي اوځینو سرګردان طالبانو له خوا مزاحمت کیدل. د حبه سیکان د 

ګړو یي چې پخوا له جدر( وال کوچنۍ کیږي. یو بل سیک )سیوینرکاه مرسته نه ده شوې او ټولنې یې کومه پام وړ هیندوانوسره

موږ په ز»طالبانو په مهال  داخلي جګړې اووخت په تیریدلو سره، دخو دپه خوا کې ژوند کولو. « لي ټولنومحموږ د نورو »

 داخلي جګړې په مهال،د« وي وو.او طالبانو په واسطه متعـصب ش داخلي جګړوصب زیات شو. خلک د قابل کې تعم

ې او نور مسلمانان ی« او زمکې ضبط کړلانوني ډول د ډیرو سیکانو کورونه قیر په غ»)محلي( کوماندانانو  زوځاییبیالبیلو

 ړي.یتي ډلې کمزورې کلونکړي او اقله ي معامسره تجارت سیکانو چې دهڅول 

هیندوانو او سیکانو  ۶000کاږي چې پــه دغـه هــیـواد کې د نـږدې  « په جـرمني کې د هـیندوانو اوسیکانو مرکزي  جـرګه»

ـږدې  ناستازولي کوي، او په هامبورګ، اِیسین، کاسیل، فرانکفورت ]ماین؟[، شتـوتګـارت او میونښـن ښارونو کې یې اړولي دي. 

شوي  او هیوادوال )تبعـه( شوي دي. خـو نـږدې  « ادغام»)زیر ګوت( په جرمني  کې  « ډیره  ښه سویه»[ یې په ۶۷٪] 3\2

 یـې  د  دې خطر  سره مخامخ دي چې  له المان نه واپس افغانستان ته وشړل  شي. 33٪

ره مخامخ س« نـژادي تبعـیض او دیني تعـقـیب»تان کې د جرمن سیکان  او هــیندوان ګیله کوي چې قـومونه  یې په افغانس-افغان

دي، که څه هـم سیکان او هـیندوان له څه دپاسه دوه زره کالونو را هیـسې )د بودیستانو سره یوځای( په افغانستان کې  ژونـد  

 کړی دی. د بُن پوهنتون د الهیاتو پوهاند

کې په غټه  کچه  درې زره  2003ا کې دې اټکل ته ګوته نیولې وه چې پهپه نیمایي کې په خپله وین 200۵َمـنـفریـد هـوتـر د  

افغانستان هـیڅکله  هـم په هغو  »هـیندو او سیک کورنیو د افغانستان  په  سیموکې ژوند کولو. نوموړی پوهاند زیاتوي چې 

نو کې، افغانستان د ایراني زردشتي غټــو هیوادونو کې نــه راځي چې هـیدویـزم پکـې چلـیده. له اسالم نه په وړاندې وختو

پیــړۍ(په سیمه کې راتلو چې بیا یې د  اسالم  په راتلو سره نفوذ له مینځه الړ، او ختیـزې  اوشمال ختـیــزې برخې   ۷/8نفـوذ)

 ـیندویزم  بیایې د  بودیزم  او نورو هـیندي دیني  مفکورو د اغـیز النـدې وې. په وروسـتیـــو دوه  تـر درې  پـیــړیـو کې ه
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زییز کالونو په پیل کې، د هیندوانو]هـیـنـدیانو[ شمیر نږدې پنځوس زره تنو ته رسیده چې په 1990افغانستان  ته راورسیـد.... د 

 «جالل  اباد،  لغمان، کابل  او کنـدهار کې اوسیدل.

 

 وندوي ډکیقزم عیکسید 

تر 1۴۶9)ک اننورو ګړۍ کې دپیزه ییز 1۵لیون وګړي لري. سیکیزم په می2۵ سیکیزم اوس په نړۍ کې نهم غټ دین دی چې

د چې  ږيپوهیل. هیڅوک نرد کړې یندویزم غټ ټکي یهددلی و، خو ږیر زیدو په څیینهده غو. هه شترامینځ رېله ال (1۵39

. یدراوتلی له زده کړو او ښودنو ن وګوروګانوچې د لسانګریزي لفظ دی یو سیک یا سیکیزم واقعي معنا کومه ده. سیکیزم

 دي. وېډې شوڼپکې راغنظریې او مفکورې ګوروګانو ږي چې دهم ویل کی« ګورومات» زم تهسیکی

لی شي. ردای بیالبیل نومونه او شکلونه لو دی، په داسې حال کې چې خعقیده راچاپیر دی چې خدای ی سیکیزم د خدای په اساسي

« رلنګ»والړه ده. په سیکیزم کې د  وب(نسانانو په سمسمکیتوب )مساویتیزم بله اساسي مفکوره د ټولنې په خدمت او د اد سیک

ړیا ورکول چا ته پکې خوراک وپه ګډ پخلیځای را څرخي او هر  ځای )ګوردواره( کېرواج هم ارزښتناک دی چې په عبادت

ذهب یدې، مقغه شان په سیکیزم کې د خلکو د عږي. دي او اعتباري ګڼل کیدررناوی کیږږي. په سیکیزم کې ټولو دینونو ته کی

م نه والی لري، له هیندویزسره تاریخي او جغرافیایي ورته  . که څه هم سیکیزم د هیندویزمر نشتهاو رنګ )تور او سپین( توپی

 راوتلی نه دی.

نه مني؛ ځکه چې په سیکیزم کې ت او ذهني تصویر عباداو د بُت، مجسمې خالف، سیکیزم په توحید والړ دی، د هیندویزم  په 

ت دی، چې نوم یې حقیقدای ږي. یو خکی ونکی دی او نه لیدلخدای بې پای، الیتناهي، بې جسمه، بې شکله، تلپاتی، نه ویجاړید

 ږیدلی دی، خپل په خپله موجود دی. ، نه نفرت لري، تلپاتی دی، نه زیټولو خالق دی، نه ډار لريد

په سانسکریت ژبه کې هغه چا ته ویل کیـږي چې له ذهن/عقیدې نه تیاره لرې کوي. یعنې ګورو مفسر دی، الرښود « ګورو» 

دی، ښوونکی/معلم دی. ګورو دخدای پوهه د هغه بنـدګانو ته  رسوي. نانک په لس ګوروګانو کې لومړی ګورو و. سیکیزم لس 

(، ګورو 1۵۷۴تر 1۴۷9(، ګورو  امرداس )1۵۵2تر   1۵0۴و انګاد  )(، ګور1۵39تر 1۴۶9ګوروګان لـرل: ګورو نانک)

تر 1۶30(، ګورو  هار رای) 1۶۴۴تر  1۵9۵(، ګورو هارګوبیند) 1۶0۶تر1۵۶3(، ګورو ارجان )1۵81تر  1۵3۴رامـداس)  

(، 1۶۷۵تر 1۶21: په پینځه کلنۍ کې تر ټولو ځوان ګورو و(، ګورو تیغ  بهادر )1۶۶۴تر  1۶۵۶(، ګورو هار کریشان)1۶۶1

 (.1۷08تر 1۶۵۶ګورو کوبیند سینګ )

په سیکیزم کې د ذهن/شعور پاکي ډیر ارزښت لري. انسانان د خدای په وړاندي مساوي دي او هر انسان د ژوند حق لري. نجات 

(  ٪10) سلنې د انسان په اعمالو کې پروت دی. په کورنۍ کې ژوند مهم ګڼل شوی  دی. سیکان باید د خپلو عایداتو لږتر لږه لس

د خپل ولس په  خدمت  او مرسته کې او د خدای په خدمت کې ولګوي. یو سیک باید د خدای اراده ومني. مادیاتو ته  باید ډیره 

پاملرنه ونــشي. بې ارزښته وینا لکه الفــې، چغــلي او دروغ جایز نه دي. د تمباکو، شرابو)الکهولو( ... نه  باید ځانونه لرې 

رودواره(  په عبادتځای) ګو«  لنـګـر»یک  باید ځان  له تعصب، تبعــیض، کینې  او بې عـدالتۍ نه لــرې   وساتي. وساتل شي. س

رول کیـږي. د سـیکانو د عــبادتـځـای  کې د  هر چا لپاره د ترکارۍ وړیا  خوراک دی، ځکه چې تـرکاري په ټولو دیـنونو کــې کا

و]په جالل اباد کې هم ورت درمسال ویل کیده[. په ګورودواره  کې د سیکانو سپیڅلی عبادتي کتاب « درمسـال»پخــوانی نــوم 

مقولې،  ضرب المثلونه، دیني سرودونه، او د  ۵89۴مخونه،  1۴30پروت وي. په دغه کتاب کې «( ګورو ګرانت صاحب)»

 هـیـنـدو او مسلمان شخصیتــونو کړانـدې خونــدي شوې  دي. 1۵د په بیالبیلو برخو کې د  هـین

درمسال ته سرپټ او  پښې لوڅ ننوتل مجاز  دي. سیکان په  یو خدای  عقیده لري چې د هغوي  په ژبه )پنجابي( کې ورته 

ړخونو کې کښیني. ماشومان په هر اړخ کې کښیناستلی وایي. نارینه  او ښځینه بالغ سیکان د درمسال په بیالبیلو ا« وهیګورو»

شي. څوک چې نشه او مست وي یا الکهول ورسره  وي، درمسال ته د  ننوتلو اجاه نـلـري. د سیکانو غټ عبادتځای په 
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کې دی. سیکان په یو ستر جهانشمول  خدای )اومکاربراهمن( عـقیده لري  چې نه شکل لري، نه ځـانګړی نوم «  امریتسر»

 لري، نه بل )ثاني( لري
 

“One Omkar, having the name of Truth, Creator of all, Without Fear, Without Hatred, Eternal, Self-

existent, and the giver of Guru’s blessing.” 
 

ندنه، ایمان، وفامني، ( سرښ2( تواضع، خیرات او مرسته. )1پـه لـڼـډ  ډول د سیکیزم د ارزښتونو څلور غټې څـڼـډې دادي: )

 ( د ټولنې خدمت او د انسانانو مساوي والی.۴یت او شریفانه فعالیت. )( خالق3فکر)کانټیمپلیشن(. )اوت
 

 په اړه او په صوبه سرحــد کې د هــیندوانو او سیکانو د باچا خان فخـر افغان نظر د برتانوي هـیند د ویش
 

)ډایــریکټ اکشن( اعالن کړ  عملنـیغ  (13۶۵رمـضـان 18)1۶د اګیست په  19۴۶د ُمسلیم لیګ ګوند مشر محمد علي جناح د 

 «:موږ باید یا ویشل شوی هـیند ولـرو یا ړنــګ شوی هـیند»چې 

 “We shall have either a divided India or a destroyed India”[telegraphindia.com: 19/9/2016]. 

نو کې جګ مقام لري! میاشت کې چې د مسلمانانـو په زړوپه  میاشت کې وشو، په هغه  لکه چې وینو، دغه اعالن د  روژې 

«  بـدر»اګیست( ښایي د دې لپاره غوره شوې وه چې د هـیند مسلمانانو ته د اسالم د پـیغـمبـر د  1۶رمضان/ 18دغه ورځ )

په دې ډول د هـیند د  مسلمانانو په زړونـو  جګړه او ورپسې د روژې په میاشت کې  د مکې د نیولو جګړه ور په زړه کړي، او

کې د   غـیـر مسلمانانو په ضد د هغـوی اسالمي احساسات راوپاروي. را به  شو د باچا خان فخرافغان نظر ته چې په لـر 

ان ندې به د  عبداالغفارخموسس و،او د مهــاتــما ګـــانـدي ســره یـې ملګـرتــیا لـــرله.  ال« خــدایي خــدمـتګــار»افغـانـستان کې د 

 باچاخان خپله  وینا وړاندې کړم: 

مسلم  لیګ د انګریزانو پیداوار وو...د امن او سالمتۍ  د خرابولو دپاره مسلم لیګ او فـرنګـیان په  یوه سال وو....په صوبه 

سیکانو تعـلقات  ډیرښه  وو، ښه څه سرحد ]لـر افغانستان[ کې د خدایی خدمتګارۍ د  تحریک  په وجه  د مسلمانانو، هندوانو او 

چې د  وروڼو په شان  وو، دا تحریک د خدای د مخلوق د خدمت او انسانیت تحریک و. دې تحریک په مسلمانانو، هندوانو ]او[ 

سیکانوکې د مینې محبت اوخـدمت جـذبه پیدا کړې وه، چې پخوا یې مثال نه و. دا تحریک کلیـوال  تحریک  و، مرکز یې  هم 

 کلي کې و، ځکه چې اکثریت قـوم په کلو کې اوسي....دا تحریک د کلـو نه  په

کیلو متره(  لرې 28۶میله) 1۷8شـروع شو او په ښارونو کې خـور شو....]بهار د هـیند په راجستان کې دی او له ډهـلي نه 

د  مسلم لیګ  رضاکاران بهار ته دی[. په بهار کې چې کوم فسادونه وشول نو زموږ د صوبې ] صوبه سرحد:لـر افغانستان[ 

الړل، دوی خدمت  له تللـي نه وو، دوی په  هـیندو او مسلمان کې نفـرت زیاتولوله تللي وو، او  چې د  هغې  ځای نه واپس  

په خالف  یې لویه ږراتلـل نو ډیـر هــډوکي یې له ځان سره راوړل، او په  سرحد  کې یې کلي په کلي  وګرځول او زمو

ګـڼـډه وکړه او مطلب  یې دا و، چې په صوبه سرحد کې هـم  د هیـندو او مسلمان او سیک  په منځ کې د نقاق او فساد اور پـراپـی

بل کړي. ولې فساد یې ونه کړی شو او په  خپل مطلب کې کامیا ب  نه شول، ولې چې  دلته د خدایـي خدمـتګارو د تحـریک  

 «شوې وې.  پـه  برکت د فساد او دښمنۍ جرړې ایستلې

د هندوستان د  تقسیم اعالن وکړو او  دایـې وویل چې په صوبه سرحدکې به ریفرینډم کیـږي،د »خو چې کله  وایسرا  مونټ بیټن

 غانستان کېپه صوبه  سرحد/لر اف ه هم فسادونه شروع شول]ځکه چې هلتهدې  زموږ په صوبه ډیر خراب  اثر وشو او دلت

د برتانوي  .اکثریت الرهکانګرس او خدایي خدمتګار پکې بشپـړ   ؛اړتیا نه وه منتخبه اسمبلی/جرګه شته وه، نوو انتخاباتو ته

 موږ خو د مسلم لیګ نه»ه اړتیا نه وه:هیند په نورو  اداري واحدونو/صوبو کې چې منتخبې اسمبلۍ وې، هلته نوو انتخاباتو ت

[. نو بیا مسلم  لیګیانو د  پیښور په  بازارونو او الرو کوڅو کې بیګناه « اکثریت ګټلی و، نو بیا  بل الیکشن ته څه ضرورت و.

 خلک قتلول شروع کړل.
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 یدیا؟/ویکـي پ1938دې، یش نه وړاند له ونښور کې د هیره  په پدي سانباچا خان د مهاتما  ګ
 

ی تی نه شول، په کورونو کې هم د دود پیښور ښار بازارونه بند شول، هیندوان، سیکان په خپلو کورونو  کې قید وو، بهر ته راو

د حکم  د رسیدوسره لس  زره خدایي خدمتګار پیښور ته راغلل »د خدایی خدمتګار  « عزت، دولت او سرونه محفوظ نه  وو.

دکانونه  یې پرانیستل او کاررونه یې شروع  کړل. د  راوښکل، ربهـ نه  یندوان او سیکان د خپلو کورونواو د راتلو سره یې  ه

یښ نه کړي، او د  هـیندوانو،  سیکانو مال، ـوی په دکانونو د خدای  خدمتګار پـیـرې ولګیدې چې مسلم لیګان ورته  ضرر پد

ول  صوبه ]سرحد[ کې  چې کوم کوم  ځایی  خدایي خدمتګار ووهلته د  هیندوانو،سیکانو ـځان او عـزت محفوظ شو. دغه شان په ټ

لیګیانو په اشارو  ]مسلم[ و اورنګیانپیم وو چې د هان یندوبعضې انګریز پرست هی کې مال، ځان، عزت  په امن وو.  په دو

رحد نو په صوبه س یی منلی نه ویسیم مسئله قد تند[ یوی او ]دهړې نه ي کبې وفایسره زموږ رانو کانګرس مشه د ګډیدل....ک

ه تباه او برباد نه وی رسیدلی او نه به سیکان او هیندوان دومرسر او مال زیان دومره د ه د هیندوانو، سیکانو او موږ ته کې ب

د نه صوبه سرح ان او سیکان چې دهغه هـیندوورې تر اوسه پ»  :ږي چېیان دې پایلې ته رسافغخان فخر باچا «شوي نه وی.

و ن ندوستان ته تللی یماران وایي. هر کله چې زه هیند ته تللي دي ځان ته اوس هم خدایي خدمتګویستل شوي دي، او هپه زور 

ندوستان کې د تقسیم په وسوم. تاسې وګورئ چې څه وخت په هیندوانو او سیکانو په زړونو کې محسو هاو محبت د هغهغه مینه 

ره پااظت د د حفیندوانو او سیکانو ته ]په صوبه سرحد کې[ د خپلو هلوخت کې فسادات شروع شول، نو خدایي خدمتګارو د

اظت حفدوی د مال او ځان بچ کړي او د  دویدایي خدمتګار وو، نو هلته یې خ ر کړي دي او کوم ځای کې چېتکلیفونه تیمره څو

او مسلمان کې یې څومره نفرت پیدا کړو او دو نیه پهندوستان ه چې د وګورئطرف ته تاسو کانګرس ته  دی. بلیې کړی 

 ولولئ:. 1981جوالی13ـ « ده!!اووه ده یقعوږزم سي وه اویالوي پغهدد دشدم تچې عدی  ت دادد یې وکړو، خو حقیقشڅومره ت

 . 2008خان )باچا  خان(ارفغدالبع

ه کې ولنني ټتښډله پچې په شسه ده سووي منده معغه ځالنرافغان هاو فخ فارخان مشهور په باچاخانغبدالد،عه آنیار پرکیما ځز

لو  وګوف له منکوف اوښتون د چُ پې خوبیالی وکه )ورو په ورو( یوکه سَ او سَ سو بوزغلی وکاره وسنوي او سیاسي مې د معی

 ست.راووی

ومي زړه له که دزي نوباګل اریاو رئیس منلي رڼله پخواني استاد نځي پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوه زه ځیرکیار د کابل

ي بحث ي علمپپام په سکای زما ندوانو په اړهیسیکانو او هتان/پښتونخوا کې در افغانسدې لیکنه کې یې په لکه چې پځ مننه کوم!

 چاپ( راوګرځاوه. ځیرکیار 2008/138۷ه )د ان کتاب تر افغخخان فااچبکې د
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  ېرېبـډ چـیـنـې او لـڼـډې
 

جرمنی. چاپځای: دانش خپرندوی  ولنهتوري ودې ټکل د افغـانستاند  :خپرندوی د.هد و جد او جان(، زما ژونفارخان )باچاخغالعبد

اني بختبدهللا ه کې ښوواند عکتاب د السي نسخې په ساتندې خان دباچاد  .۷8۶تر  ۷۷0، مخونه: 2008نه، پیښور: ټول

ان غراففخاچاخان ب، تګارمدبختانی خ دانپوه مخېلوماتو له پخو معړی دی. زما دي خدمتګار[ دروند مسولیت ادا کدای]خدمتګارخ

 تګار دی.  دمافغانستان کې لومړی خدایي خ ر نږدې و او پهته ډی
    

Dr. Gunisha Kaur, Lost in History: 1984 Reconstructed. Sikh Spirit Foundation.  2nd ed., 2009 
 

مراجعې ړنې لپاره دڅید سیکانو د تازه موضوعګانو د کالونو کې 1990او لومړیو  1980تر ګونیشا کاور دا کتاب په د میرمن ډاک

 م ده.و فعالیت ګره هاله د بشر د حقوقو باندې د تیري د څیړنې لپاره. لیکوکتاب دی، په تیره د بشر په حقوق ښه

Patwant Singh, The Sikhs. Paperback, 2001 
 

کې د سیکانو په عبادتي مرکز برید  198۴پیـړۍ تر اندیرا ګاندي څیـړل شوی دی. په  1۵په دې کتاب کې د سیکانو  تاریخ له 

نو په اسیکانو ژوند  پکې په نوي ډیلي کې پای ته ورسید. خو  لیکوال نه وایي چې ولې هـیندي عسکر د سیک 3000وشو اود 

کې  ـیـندمقابل کې ودریـدل. ښایی د سیکانو مساواتي نظام به د هیندوانو د طایفـوي نظام سره په ټکر کې و؟  بـودیـزم  په ه

 یت و او دوه ځلې لومړۍ وزیره شوېهیند د ملي کانګرس کوټلی شخصاندیرا ګاندي دکړ. ]ګ ونرمختپوزیـږیده، خو هلته  یې 

« خالصتان»ووژل شوه.  31د اکتوبر په  198۴. هغه د خپل دوه سیک محافظانو له خوا د 198۴تر  1980؛ 19۷۷تر 19۶۶وه:

کې مسلم لیګ په خپل پریکړه لیک کې  19۴0چې په د سیاسي خپلواکۍ خوځښت و. کله ه پنجاب سیمه کې د سیک ملیګرانو پ

اسالمي دولتونو په ي او ینددیښمنه شوه چې د راتلونکو هد سیک مشرانو یوه ډله ان، وغوښتانانو بیل اسالمي هیواد د مسلم

ولګوله چې په لوي  مفکورې ته ډډه« تانخالص»امله سیکانو د شي. له دې  پاتیسره به د سیکانو ټولنه بې دولته  داجوړی

 رکیارځی - هواروي[نۍ ته الر دیني واکمبه د سیکانو پنجابستان کې 

 

Patwan Singh and Harinder Kaur Sekhon, Garland Arounf My Neck: The Story of Puran Singh of 
Pingalwara. 2001 

 

ۍ تدوسنوع  ۍ اوتر دوسشبکې د وږونو ه غټې د انسانانو پې پټیولنې د ټد ټدلو او ړیو، کوبانیو، معش السو، تې وزلباب ددا کت

 اذان کوي!
 

Dr. I. J. Singh, The World According to Sikhi. Centennial Foundation, 2006. 
 

د ځان دی  روي. دا کتاب یو معنوي سفو )چیلینجونو( یې ازمندې نیسي او د نوې ټولنې په بلند سیک فلسفه د کتنې الدا کتاب 

 طلبې ټولنې د میندلو لپاره! -وه ده د مساوات ژندنې لپاره او یوه ډییپ
 

Eknath Easwaran, Nonviolent  Soldier of Islam: Badshah Khan, A man to Match His mountains. 
(Tomales, California 949۷1: Nilgiri Press P.O. Box 256),  1984, 2nd edition 1999 

 

وی و. د دوهم په لیکل ش( د انګریزي سرلیک سرچ1999) چاپم ( سرلیک د دوه198۴) چاپد لومړي انګریزي د دې کتاب 

م د اسال» ؛ږيته متوجه کیدغه سرلیک ډیر خلک لیل چې وروسته شو په دې د –مخکې ز زما په وړاندیسرلیک ( 1999) چاپ

 شي دوهغټ دین دی. په دې ډول مو په یو غد نړۍ دوهـم  اسالم ده )پدیده( ده اودیزوالو ته یوه نوې ښکارنلوی« ربې تاوه عسک

 . مرغۍ وویـشتلې
 

 ویبـسـایـټـونه
 

Dr. Sher Zaman Taizai, Bacha Khan in Afghanistan,” June 2002[asianreflection.com  22 September 
2016]; Hamid Shalizi, Afghanistan’s dwindling Sikh, Hidu communities flee new abuses. 



  

 

 

 8از 8

Reuters.com[12 September 2016]; Hinduwebsite.com [11 September 2016]: afghan-hindu-
germany.de [10 September 2016]; Sikhsexodus.com[ 9 September 2016]; Concepts of Sikhism. 
Compiled and Edited by: Dr. J.S. Mann,MD & Dr. S.S. Sodhi, Ph.D. Halifax, Nova Scotia, Canada; 
Zentralrat  der afghanischen Hidus and Sikhs in Deutschland e.V.; U.S.  Department of State’s 
International Religious  Freedom Report, 200۷[ 10 September 2016]; Sikhism, Basic Concepts. 
Compiled by: Jayaram [11 September 2016].  

 

 ډاکتر رحمت ربی ځیـرکیار

 

 

 


