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ھنگام » شھکارھای ضدملی« اخیراً پارلمان افغانستان بھ سلسلھ 
قانون انتخابات داشتن یک کرسی ھندوھا وسیک ھا راحذف تصویب 

.  دنی گردیدنمودند ورئیس جمھوربا توشیح آن شریک این گناه نابخشو
ازطرف دولت طرازجھادی یگ وسھموطنان ھندواین دستبرد برحقوق 

،نقض آشکارمعیارھای قبول شده حقوق ـ طالبی وپارلمان سوپرارتجاعی
اسالم،تاریخ وسنن پسندیده مبین ملی وبین المللی بوده کھ باارزشھای دین 

                            .                            ملی ما مغایرت کامل دارد
پیروان و» باھم برادر و برابر « م  ن خانھ مشترک تمام اقواافغانستا

مذاھب مختلف میباشد ونقض حقوق ھریک ازگلھای این باغ کھن بھ 
درحقوق بین المللی .  مفھوم نقض حقوق تمام احاد ملت پنداشتھ میشود

ضوابط ومعیارھا بخاطر دفاع ازحقوق اقلیت ھای مذھبی وقومی وجود 
:                         کھ دولت افغانستان مکلف بھ اجراء آن میباشد دارد

ـ منشورسازمان ملل متحد                                                          
ـ اعالمیھ جھانی حقوق بشرواسناد ناشی ازآن                                  

سی                                          ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیا
قومی ومذھبی                        ـ اعالمیھ حقوق اقلیتھای ملی ،

درصدسال اخیر ازدوره امانیھ وانفاذ اولین قانون اساسی تا مرحلھ جاری 
وقانون اساسی نافذ، اساسات پی ریزی وتسجیل گردید کھ متضمن حقوق 

بھ یاد باید داشت کھ صحبت از امتیاز . میباشدبرادران ھندو وسیک ما
قانون اساسی وھم اسناد بین المللی دھی نمیباشد بلکھ برطبق مندرجات 

دولت مکلف است ترتیبات اتخاذ نماید تا زمینھ مشارکت فوق الذکر،
اقتصادی واجتماعی را بخاطر تساوی حقوق ات سیاسی ،اقلیتھا رادرحی
                                                                       .مساعد بسازد



قانون 40و ماده 2با تاسف باید خاطرنشان ساخت کھ احکام ماده 
ھای اساسی در رابطھ بھ اجرای مراسم مذھبی وعدم تعرض برملکیت

ھندوھا وسیکھا بصورت دوامدار نقض میگردد و در دھسال اخیر با 
ھیچی کھ دم ازرعایت حقوق بشر میزنندلمللحضورگسترده جامعھ بین ا

گونھ تصمیم بخاطر استرداد ملکیتھای آنان کھ دردھھ انارشی جھادی و
                                 .  طالبی غصب گردیده، اتخاذ نشده است

مخالف معیارھای ن در اروپا درحالیکھ این تصمیم انجمن حقوقدانان افغا
وم مینماید ازتمام مدافغان حقوق بشر، عامیان قبول شده حقوقی رامحک

دموکراسی میخواھد کھ در برابر این تصمیم ننگین صدای اعتراض شان 
انستان تالش غرا رساتر بلند نمایند وبخاطرحقوق ھندوھا وسیک ھای اف

    .نمایند

                                                                       بااحترام         
پوھاند دکتور غالم سخی مصئون                                              

اروپا     رئیس انجمن حقوقدانان افغان در


