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 پیشگفتار

تنها  زیست نیما تا کنون اادارد،  انیدر افغانستان جر یزیهاست هزاره ستقرن

 .گرفتیصورت م رونیاز ب گانه،یدشمنان شناخته شده و ب یاز سو

اره و توسط از درون جامعه هز رون،یعالوه از ب ،یزیدر حال حاضر، هزاره ست

صورت  زین کنندیجامعه قلمداد م نیکه خود را فرزندان ا یو کسان هایخود

ها آورده و برسر هزاره ییمتوجه شود چه بال یکه کس نیبدون ا رد،یگیم

 .آورندیم

ها را هدف قرار داده و هزاره یماد ییجسم و دارا شتریب رون،یاز ب گانگانیب

و  روح و روان شتریب ش،یصفت در لباس م گرگ یهایخود یول دهند،یم

 اند.ها را هدف قرار دادههزاره ینیو د یفرهنگ ،یانسان تیهو

که  شودیپرداخته م یتیاز بعد هو یزیسلسله نوشتار، به هزاره ست نیا در

 .مسئله توجه کنند نینخبگان و جوانان مؤمن و متعهد هزاره به ا دوارمیام



 

 

 



 

 

 

 ؟ستیهزاره ک

 ؟ا اَدراک مَاالهزارهالهزاره، وم

ز گسترش اافغانستان، بعد  یایمردمان ساکن در جغراف یکنون یقوم یهاتیهو

است و قبل از آن شکل گرفته جیبه تدر ،یمرکز یایاسالم در خراسان بزرگ و آس

 اثبات یبرا و قابل قبول حیصر یخیسند تار چیوجود نداشته و ه ییهاتیهو نیچن

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس تیوجود ندارد. تا زمان ظهور اسالم هو زینها آن

اساس  بر یغرب یایو آس یمرکز یایآس ،یجنوب یایدر آس یعیمردمان منطقه وس

تبار و  ل،یا نه بر اساس قوم، شد،یم فیکه به آن تعلق داشتند تعر یحوزه تمدن

 .یمحل یهاها و فرهنگخورده زبان

د، و مردمان داشتن یبرجستگ نیرم، هند و چ ران،یا یتمدن یهادر آن زمان حوزه

 یتا ساسان یهخامنش یهادوره یهایرانیاغلب همان ا یافغانستان کنون نیسرزم

 شدند.  دهینام کیه بعد از هجوم اعراب به خراسان، تاجک - و هستند - بودند

 یایاسالم در خراسان و آس نییزمان با گسترش آهم یالدیها در قرن ششم مترک

و  افتندیگسترش  هیشده و به مرور زمان تا قسطنطن ریبه افغانستان سراز یمرکز

شده و به عنوان  خیوارد تار جیبه تدر یالدیم زدهمیها هم از قرن دهم تا سپشتون
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شناس افغانستان ،1«یدوپر سیلو»اند؛ و اما هزاره، به نوشته قوم ظهور کرده کی

تا شانزدهم  زدهمیاز قرن س ،یسیپژوهشگر انگل 2«باکون زابتیال»ز یو ن ییکایآمر

منطقه ثبت  خیقوم بزرگ در تار کیشکل گرفته و به عنوان  جیبه تدر یالدیم

 است.شده

و  یتبار یهاشهیشکل گرفته و ر خیکه قوم هزاره چگونه در بستر تار ستیمهم ن

غلط،  ای درست است بطهرا نیمطرح شده در ا اتیو نظر رسدیآن به کجا م ینژاد

هور پشتون مهم آن است که هزاره از بدو ظهور در افغانستان، مانند اقوام نوظ

 .استدهشناخته شده و کامل ظهور کر تیو ترک تبار، با هو کیتاج

 یهاولفهمو  اتیاست که از خصوص یاجتماع یهاتیاز انواع هو یکی یقوم تیهو

و  یطیمح ،یخیتار ،یاجتماع یهامانند: مذهب، زبان، رسوم، ساخت یمتعدد

 عهیش قوم از ابتدا مسلمان کی. هزاره به عنوان شودیم لیتشک یخاص یمحل

نجابت،  لیدل نیهماست و به متولد شده یرانیا یمذهب و متعلق به حوزه تمدن

قوم  نیاز مشخصات ا یو سخت کوش تیتوأم با مظلوم یختگیصداقت و فره

 .رودیشمار مشجاع و وطن دوست به

تند که آن را نسل هس ینیروشن، محکم و افتخارآفر یتیارکان هو یها داراهزاره

نگ، زبان، هنر، فره خ،یاراندر نسل با خون زنان، مردان و جوانان خود بنا کرده و ت

 .اندبر آن رشد و گسترش داده هیدانش و افتخارات خود را با تک

                                                           
1 Louis Dupree 
2 Elizabeth E. Bacon 
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 رویشده پ دهیکه هزاره نام یوجود ندارد که قوم هزاره از زمان یسند و مدرک چیه

بعداً  یسنّ یهاباشد، اندک هزاره عیّاز اسالم و تش ریغ گریو مذهب د نیکدام د

 یسند زنده ستم مذهب ،یسنّ  یهاهزاره قتیاند. در حقمذهب داده رییتحت فشار تغ

 . روندیشمار مدر افغانستان به

هزاره عبارتند  یمقو -یمل تیارکان هو گریو به عبارت د یو عناصر اصل هاهلفؤم

 :از

 (عیّاسالم و مذهب تش نیو مذهب )د نید -1

 (یزبان )فارس -2

 (یو محل یاسالم یهانییها و آفرهنگ )سنت -3

 )هزاره جات( نیسرزم -4

است،  یرسو زبان فا عیّمذهب تش ،یهزارگ تیعناصر سازنده هو نیدر واقع مهمتر

ام جعفر صادق ام یمذهب فقه رویو پ یدوازده امام عهیها شقاطع هزاره تیاکثر

اند که شده نیها چنان با هم عجهزاره یو مذهب یقوم تیالسالم هستند. هو هیعل

 کندیم یرا تداع هعیش ،یعموم فکارها و ابه صورت خودکار در ذهن« هزاره»واژه 

 هزاره است.  کنندهیتداع «عهیش»و واژه 

 یلیاسماع یحت و یهزاره سنّ  گریکدیو هزاره با  عهیش یهاواژه یدر تعامل و تداع

دهنده  لیصر تشکعنا انیدر م یلیو اسماع یسنّ یهاو واژه شودیدر ذهن متبادر نم

 .ندارند یاقابل مالحظه گاهیجا ،یکالن هزارگ تیهو
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برعکس  وهزاره است  ینیو د یمذهب تیهو نیهزاره ع یو مل یقوم تیدر واقع هو

  :نوشت نیچن توانیرابطه را م نیو ا کند،یصدق م زیآن ن

 هزاره ینیو د یمذهب تیهزاره = هو یو مل یقوم تیهو

 یناث یعیگفت، اسالم ش توانیاست که م یرابطه آنقدر محکم و ضرور نیا

همان  دهد،یم لیانسان هزاره را در افغانستان تشک ،یانسان یعلت وجود ،یعشر

و  دهدیم لیتشک یاسالم یدئولوژیپاکستان را ا یاسیس یکه علت وجود یطور

 ک،یدئولوژیا و یاسیش سیو مذهب و از هر گرا نیاز هر قوم و نژاد، د هایپاکستان

 .دانندیمتعهد م یتیعنصر هو نیخود را به ا

و  ادیو اع یعروس یهاشنجاز  یزندگ یهانهیها در همه زمفرهنگ و رسوم هزاره

 تحت ...و  گرفته تا انواع ورزش، هنر، فولکلور، خوراک، پوشاک یمراسم عزادار

 عیّ( و مذهب تش)ع تیب . اگر مکتب اهلاستافتهیرشد و گسترش  عیّتش نییآ رتأثی

واهد شد و دچار هزاره از او گرفته خ تو افتخارا یمعنو یاز هزاره گرفته شود، هست

 . شودیم تیبحران هو

و اعتبار الزم  تیثیهستند که از ح یلیاسماع یو حت یسنّ  یهانمونه بارز آن هزاره

 نیرفتار اگ زیهزاره خود ن زانیست نی. دباشدیبرخوردار نم یو مل یدر سطح قوم

بودند و حاال  دهیچسبها مغول دهیپوس یهابه استخوان یمشکل هستند که روزگار

خود  یشود که به چه کس دهیداند، تا فردا و کوروش پرداخته وشیبه نبش قبر دار

 .زنندیم وندیپ یتیهویرا از ب

 یهایسال گذشته قربان 3۰۰ یشان در طیمذهب تیحراست از هو یها براهزاره

اند که دوست و دشمن به آن را تحمل کرده ییجان فرسا یهاو رنج شماریب
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وردک و غصب  دانیتا م ارزگاناز  یو دران ییغلجا لی. تجاوزات قباکنندیاعتراف م

 یامرا شماریب یهاو ستم «عبدالرحمان خان» یکشها، نسلهزاره یهانیسرزم

 کیچی، ه«سردار داوود خان»تا  «اهلل خانامان»ها، از بعد از او در حق هزاره

خود را با  تیهزاره هو رایدرآورد، ز ینتوانست هزاره صبور و راست قامت را از پا

خاک و خاکستر و  انیاز م یاچنگ و دندان حفظ کرد و پس از هر حمله و هجمه

)ع( قد راست کرد و با عزّت و شرف به  تیاهل ب تیالخون و آتش با پرچم و

 .دادخود ادامه  اتیح

نتوانستند با قتل و کشتار و اسارت  خیکه در طول تار یدشمنان هزاره، همان طور

هر نام  ایهزاره را سرنگون سازند، حاال هم چه به نام داعش  تیپرچم هو یو بردگ

غرب کابل  یهاچه در جنگهزاره را از پا درآورند، چنان توانندینم یگرید

که همان دشمنان هزاره  عیو تش المدشمنان اس ریاخ یهانتوانستند. اما در دهه

 شهیبه ر شهیکه توسط فرزندان ناخلف هزاره از درون ت کنندیهستند تالش م

ساخته از پا درآورند.  تیهویقوم شجاع و سرافراز را ب نیهزاره زده و ا ییوال تیهو

 .بحث خواهد شد شتریرابطه ب نیدر ا یبعد یهادر بخش





 

 

 

 

 هاهزاره تیهو رییتغ یتالش برا ؛یزیهزاره ست

 وندیپ «خان عبدالرحمان» ریدر افغانستان با دوران امارت ام یزیهرچند هزاره ست

مان، هزاره قبل از عبدالرح یلیاز آن است که خ یدارد، اما شواهد و قرائن حاک

آغاز  هایکوچ ژهیپشتون به و لیو قبا «یاحمدشاه ابدال»توسط شخص  یزیست

ن سلطه در زما دانیم رهمانند وردک و د یزیخو حاصل عیمناطق وس .شده بود

پشتون  لیبه تصرف قبا یهند در شرق و جنوب شرق افغانستان تا غزن یهامغول

دند مجبور به مان یآن مناطق کشته و آواره شدند و اگر اندک یدرآمد و ساکنان اصل

که  دیکوش شدند؛ عبدالرحمان خان با تمام توان یقوم یو حت یمذهب تیهو رییتغ

داده و مذهب اهل سنّت  رییغرا با زور، قتل و کشتار ت انیعیها و همه شهزاره تیهو

 .کند لیتحمها آن را بر

 تیحفظ هو یخان و براعبدالرحمان ریو فرمان تکفها در برابر ستم، تجاوز هزاره

بعد از  .را تحمل نمودند یو مال یجان نیمقاومت کردند و تلفات سنگ شانیمذهب

مهاجرت کردند؛ و  هیهمسا یها به کشورهااز هزاره یادیشکست مقاومت، عده ز

 لیدل بهها آن از یشدند که بخش هیمجبور به تق اتیادامه ح یهم برا یالبته عده ا

به مرور زمان ناخواسته  گر،ید یلیخاص و عوامل تحم ییایجغراف تیموقع
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و  زیجلر یهاهزاره یمذهب شدند، مانند برخ یکرد و سنّ  رییشان تغتیهو

 .گریپروان و مناطق د تیوال یخعلیوند و قتندر در ش یهاهزاره

به  - هاهزاره هیعل یکیزی، هرچند خشونت ف«ظاهر شاه»اواخر دوره سلطنت  در

و  ریتحق لیمبا تح یزیبود اما هزاره ست افتهیکاهش  - هایجز خشونت کوچ

ادامه  1357سال  «هفتم ثور یکودتا»رم تا ـن یهاو اِعمال انواع ستم ضیتبع

 .افتی

 جیرابر با بسهمانند دوره عبدالرحمان، جنگ ظالمانه و ناب 1371بار دوم در سال 

بر محور  یافهیمذهب از هر قوم و طا یسنّ یو نظام یاسیس یروهاین یتمام

عبدالرسول » به رهبری «افغانستان نیمجاهد یحزب اتحاد اسالم»ها و پشتون

به  یزیزاره ستهشد و  لیدر غرب شهر کابل تحم انیعیها و شبر هزاره ،«افیّس

اتفاق  «یزارم یعبدالعل»افشار و شهادت استاد  عیفجا کهنیتا ا د،یاوج خود رس

ها، جنگ نیدر ا .هزاره در خون نشست انیعیش یافتاد و کبوتر عدالتخواه

ها نها به داد هزارهتنه  یمزار دیشه ۀرغم استغاث یو ترک تباران، عل یسُنّ یهاهزاره

 .بلکه در صف دشمنان هزاره قرار گرفتند دند،ینرس

و  دیها طول کشطلبانه هزارهماه مقاومت حق 9سال و  2دوره که حدود  نیا در

صورت گرفته نتوانست،  یکشعام و نسلقتل یهزاران نفر کشته و آواره شدند، ول

جبران  کاولنگیجنگآلن و  هیقر ف،یکمبود را در شهر مزارشر نیاما طالبان بعداً ا

ز زن و مرد و امظلوم هزاره اعم  سافرانگرفتن م ریکردند و زخم ناسور کشتار و اس

وردک  دانیم کابل، قندهار، هرات، فراه، یرهایتا کنون در مس 1371کودک از سال 

 .شودمی تازه روز هر و است چکانخون هنوز...  و
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 رییم به تغطالبان هم قصد داشتند که مانند عبدالرحمان، اقدا انیدر م یعناصر

 .ندیمذهب بنما رییها از طرق مختلف، از کوچاندن گرفته تا تغهزاره تیدادن هو

در شهر  یسخنران کی یطالبان در بلخ ط یوال «یازیعبدالمنان ن یمولو» چنانچه

، با صراحت 1377شهر در سال  نیا انیعیها و شعام هزارهبعد از قتل فیمزارشر

از  ایبروند  رانین و اافغانستان را ترک نموده به مغولستا ایها اعالم کرد که هزاره

 یبوم ریعناصر غ یهم برخ دانیدر دره م .مذهب بدهند ریینو مسلمان شده و تغ

خ را هم با و دره سنگال یمنیز ردادیمیدا نینش عهیطالبان قصد داشتند منطقه ش

 د.به تصرف خود درآورنها آن مالکان چاندنکو

ورت صدر افغانستان تحت نام داعش  یکش عهیو ش یزیهزاره ستدر حال حاضر 

اند، کردهن رییتغ یکش عهیو ش یزیهزاره ست انیپردازان و مجر هینظر .ردیگیم

 اند، تنها نام و عنوانگذشته بوده یهاسده یها و حتهستند که در دهه ییهاهمان

  .استکرده رییزمان تغ اتیمطابق با مقتضها آن

 رییتغ یاسالم یرال امارت عبدالرحمان به امارت طالبان و سپس جمهوطور مثبه

 ریام»، «خاناهللامان ریام»و  «خانعبدالرحمان ریام»شخص  یجانام داده و به

اند، البته شده نیگزیجا «خانیغناشرف ریام»و  «خانیکرز ریام» ،«خاننیگلبد

 .گریبا القاب د

 یدادهایرو که ستیدر افغانستان آن ن یزیهزاره ست خیمختصر تار یادآوریهدف از 

هزاره  زانیست نینشخوار را د نیا .و مظالم عبدالرحمان خان نشخوار شود یخیتار

که از حد متعارف  کنندیآنقدر تکرار کرده و م ،یشیو نه چاره اند ییاستفاده جو یبرا

 .گذشته است
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 :ذکر سه مطلب است خیدر بستر تار یزیست ارههدف از طرح موضوع هز

ها نتوانستند هو آواره ساختن هزار یکشدشمنان هزاره با قتل، کشتار، نسل -1

به  نیدهند، از ا رییرا تغ شانتیآنان را خاموش ساخته و هو یخواهعدالت یصدا

 .دنابیهدف شوم دست  نیبه ا توانندیبعد هم هرگز نم

 یمذهب ندویستان به خاطر پداعش در افغان یهزاره کش ندیگویکه م یکسان -2

دشمن مذهب  ایحمق نادان هستند و ا ایاست  هیعراق و سور ران،یها با اهزاره

افغانستان عمر  در یکش عهیو ش یزیهزاره ست کهنیا یبرا .باشندیها مهزاره

ها را هزاره یادر هر زمان و با هر بهانهها آن .ساله دارد 3۰۰حداقل  یطوالن

مذهب خود  یانسان چیه .هم بخاطر مذهب است رانیبا اها آن یدشمن .کشندیم

رنج  نیبه ا بلکه م،یو کشته شده ا دهیکه ما بخاطر تو رنج کش کندیرا محکوم نم

 تیانسان ۀریا از داپا ر ز،یمذهب ست انیگراهزاره .دینمایو کشته شدن افتخار هم م

 .اند نهادههم خارج 

 کندیم دیدر حال حاضر تهد یهزاره را به صورت جد یو بقا تیآنچه که هو -3

ها آن نوشته به نیکه در ا باشندیگرا مهزاره زانیست نینه داعش و طالبان، بلکه د

  .شودیپرداخته م

 یفرهنگ ،یاسیو سرنوشت س یساز میکه در حال حاضر عنان تصم یزانیستنید

 .هرجا که خاطرخواه شان است ،کشندیها را در دست گرفته و مهزاره یو اجتماع



 

 

 

 انیهزاره گرا یزیست ههزار

ئه شد و ارا یهزارگ تیاز قوم هزاره و هو یمختصر فیتعر نیشیپ یهادر بخش

 تیهزاره را مکتب اهل ب یو مل یقوم تیهو نیکه رکن رک دیواضح گرد

مکتب و  نیه ا. خدشه وارد کردن بدهدیم لیتشک عیّو مذهب تش السالمهیعل

 یخواهالتکه وقار، عزت نفس، عد سازدیهزاره را چنان مخدوش م تیمذهب، هو

و  انیابخش به هزاره گر نیرا از او خواهد گرفت. در ا یزیستم ست هیو روح

 .شودیپرداخته مها آن یزیهزاره ست یچگونگ

 :کرد میبه دو دسته تقس توانیم یطور کلرا به انیگرا هزاره

 نی)د کییال و یسکوالر، التقاط ست،یملحد، مرتد، کمون یهاعناصر و گروه -1

 (زیست

ا دانشجو و تو طلبه گرفته  یمختلف مردم از روحان یاز قشرها یعناصر مذهب -2

 .کسبه

حدود  یزیدستیّرا با س یزیگرا، هزاره ستهزاره یبه کمک عناصر مذهب زانیست نید

که توسط  «ییگرا دیّ س لینقد و تحل»در کابل آغاز کردند. جزوه  شیسال پ 46
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 یدر قالب تز ساختگ یزیست نینوشته و منتشر شد آغاز چن «مبلغ لیمحمد اسماع»

 .بودند یو التقاط یمذهب اهربه ظ انیآن هزاره گرا شتازیبود که پ ییدگرایّس

نوان قوم مطرح که سادات در تمام کشورها و از جمله افغانستان به ع دانندیهمه م

 یاقوام مختلف زندگ انیدر م ید مذهبجا به عنوان نمابلکه در همه ستینبوده و ن

وجود ها نآ در رابطه با یطبقه اجتماع ای تیبه نام قوم یمشکل چیو ه کنندیم

ادات و هزاره، توسط س انیم یتیقوم یصنعها مشکل تهزاره انیندارد. تنها در م

 جادای ههزار ۀاز جامع ییزدا نیه قصد دـو نابخرد ب زیست نید انیهزاره گرا

 است. شده

 :کرد نییتع نیچن توانیرا م انیهزاره گرا یزیمراحل هزاره ست

 جادیو ا یقوم به گروه یو معنو یوضع سادات جامعه هزاره از نماد مذهب رییتغ -1

 تیهو ینگگایو هزاره به منظور درهم شکستن  دیّس انیم ینیخصومت، نفرت و بدب

 .هاهزاره یمذهب

ء استفاده از با سو یو مخالفت با انقالب اسالم رانیا هیخصمانه عل غاتیتبل -2

 یبرا زانیست نی. تالش احمقانه درانیا میمق نیمهاجر یلیو تحم یعیمشکالت طب

سرانجام  ران،یا یماسال یبا جمهور انیعیها و شهزاره انیخصومت و فاصله م جادیا

محروم  یو اقتصاد یاسیس ،یمذهب ،یهنگفر لیبدیو ب میها را از پشتوانه عظهزاره

 .سازدیروشن آنان را مخدوش م تیساخته و هو

آشکار  یزیره ستهزا قتیکار مبارزه با منافع هزاره بوده و در حق نیاست که ا یهیبد

 .ردیگیاز هزاره صورت م تیحما یاست که به ظاهر برا
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 پشتون به رهبری یهاستفاشی -هزاره  یخیائتالف نامقدس با دشمنان تار -3

 ۀها و فاجعزارهدر غرب کابل که منجر به شکست مقاومت ه - «حکمتیار نیگلبد»

 .شدن به طالبان شد متسلی

 یهادرتق یهزاره تحت رهبر کیدئولوژیو ا یاسیبه جبهه دشمنان س وستنیپ -4

. قرار دادن کایآمر سپتامبر در 11بعد از حادثه  المللنیب سمیونیو صه یاستکبار

 اریره در اختهزا ییایو جغراف یفرهنگ ،ینظام ،یاجتماع ،یاسیس یهاتیتمام ظرف

ست موقت و در بدل چند پ یاشغالگر عضو ناتو و به اصطالح جامعه جهان یروهاین

 ها.ت و معاونت و خلع سالح هزارهوزار تیصالحیب

ها را خلع سالح کردند: بار اول در سال سه بار هزاره کمدست هزاره، زانیهزاره ست

 میها را در غرب کابل به طالبان تسلکوچک اما قدرتمند هزاره یجنگ نیماش 1373

به  انیدر بام 1377را در سال  هازارهها و مهمات هسالح یکردند، بار دوم تمام

، توسط 3«آر ید ید»طالبان گذاشتند و فرار کردند، و بار سوم تحت عنوان برنامه 

دشمنان  کهیکردند در حال یآورها را جمعسالح هزاره ،«یحامد کرز»دولت 

تر شرفتهیپ یهابه سالح شیاز پ شتریها نه تنها خلع سالح نشدند بلکه بهزاره

 .مجهز شدند

و آشکار با  حیر( و مبارزه صیمذهب سمی)پلورال ینیو د یمذهب یچندگانگ جادیا -5

 تیهو رییتغ یراب یخیمرحله و بزنگاه تار نیترمهم نیها. اهزاره یعیش تیهو

گذشته به آن دست  حدود سه دهه یهزاره در ط زانیست نیها است که دهزاره

 . اندافتهی

                                                           
3 DDR (Disarmament, Demobilization and Reintegration) 
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ه نام ب «یحزب وحدت اسالم» هینشر سندگانیآغاز شد که نو یپروسه زمان نیا

 یمذهب تیاند، هورا از من گرفته یمل تیهو ،با مذهب»نوشتند که: « امروز ما»

 « .کندیوارد م زیها نهزاره ینژاد تیرا بر هو شیضربه خو نیبزرگتر ،عهیش

 فیدر مشهد، قم، تهران، کابل و مزار شرها آن ها و بلکه تندتر ازنوشته نیا هیشب

ا حرص و بو اهل فرهنگ و رسانه هزاره،  انیدانشجو ون،یروحان ها،توسط طلبه

و مراجع  نیمجتهد یعلما و حت ها،ینفر از مذهب کیو  شدیولع تمام خوانده م

 ییزدا تیطئه هوتو نیبرسد، نه تنها با ا عیّنشد که به داد اسالم و تش دایهزاره پ

کردند و هنوز هم  یهمراه طئهبا تو ینحو هب کیها مقابله نکردند، بلکه هر هزاره

 .کنندیم یهمراه

 یسن یهاهبا هزار یگانگیاتحاد و  عه،یش یمرحله با شکستن پوسته مذهب نیدر ا

که  یدر حال و ملحد مطرح شد، یستیکمون یهاو ترک تباران و گروه یلیو اسماع

با فتنه  انیعیش گریها با سادات و دو موجود هزاره یخیتار یگانگیاتحاد و  بیتخر

. دیگرد ییاو اجر یریگیهزاره، به شدت پ ریغ انیعیش یساز گانهیو ب ییزدا دیّس

 ۀاز جامع یضوعو آنان را  ندیگویسخن م یحیمس یهاهم با افتخار از هزاره نکیا

 ز سر آنان که خودعبا و عمامه ا دی. باکنندیهزاره قلمداد م ینیو چند د مذهبی چند

ها همه فتنه نیاو در برابر  پندارندیهزاره مریو غ ارههز عهیو طلبه ش یر ا روحان

 .اند برداشته شودساکت

 

  



 

 

 

 

 یهاتیهو جیها و تروهزاره یعیدرخشان ش تیمبارزه با هو

 آنان یبرا یجعل

 یدتیعق ،یفکر یمبان ،یسُنّ یهایریمانند تکف کهنیگرا، ضمن اهزاره زانیستنید

 کنندیتالش م دهند،یقرار م نیرا با خصومت و لجاجت مورد توه عهیو مقدّسات ش

ها و عناصر و متشکل از گروهسکوالر  ،ینیجامعه چند د کیکه جامعه هزاره را 

در  لیدل نیکنند. به هم یمعرف پرستطانیش یو حت ستی، کمونمسیحی، الییک

 ۀپارچکی جامعهکی هزاره ۀکه جامع کنندیم غیتبل یاجتماع یهاها و شبکهرسانه

 ،یلیاسماع ،ینّسُ عه،یمُتکثّر و متشکل از هزاره ش جامعهکیبلکه  ست،ین یعیش

 .است ستیو آتئ یحیمس

و مقدسات  عهیش یرفک یهزاره با مبان زانیست نیاز مبارزه و اهانت د ییهابه نمونه

 :دیتوجه کن یمذهب

تر است که کربال از ارزگان مهم دیبه من بگو تواندیم یچه کس :داد هاتفیسخ•

 یکمتر تیو تبر خوردن مردم در هزاره جات اهم ریسال ت 1۰رنج روان سوز  ای



 ست؟یهزاره ک /24

 میما عظ یبرا نقدریدر کربال را دارد؟ چرا کربال ا نیروز رنج حس 1۰نسب به 

 4اند؟ما را بسته یهااند و چشمما را شسته یاست که مغزها نیجز ا د؟ینمایم

نژادپرستانه است که دست  ستیفیمان کیبلکه  ستیمذهب ن عهیش» :خزر الیآت•

هاست که مراسم استحمارگر است. من خودم سالرا از پشت بسته سمیو فاش سمیناز

بنوشم، گل  یسکیام. حاضرم با دوستانم شب تا صبح وکرده میدهه محرم را تحر

 5.«کنمیمراسم شرکت نم نیدر ا یول میو گل بشنو مییبگو

 دانمیم دهیفا یب یقرآن را کتاب یعنیاسالم  یمتن کانون نیهم :هاتف دادیسخ•

 6ندارم. یاعتقاد نیراشد یو خلفا عهشی امامان به …

بود و نازدانه  یاشراف یبانو کی]حضرت زهرا )س([  یو :اضیف نیمحمدحس•

در امروز شود سخن  زن در به یالگو دیایب یکه و نی. استیبزرگ شده و نازدانه ز

کار داشت و دست خانه خدمت است. حضرت زهرا )س( تاجر زاده بود که در یبیعج

و  کردیم یاز خانه کار رونی. ضمناً نه سواد داشت نه در بزدینم دیو سف اهیبه س

 7داشت. یو اجتماع یاسیس تیئولاز خانه مس رونینه در ب

: سادات یدر غزن اضیمحمد اسحاق ف خیش اهللتیآ ندهینما ،یمالستان زادهیعل•

 نندیبیم کهنیهم یو زهرا نشانه دارند، ول امبریالزهرا )س( که به زعم خود از پ یبن

 ریو تزو بیفر یهاپرده شوند،یخراب م کورهاید شوند،یها شکستانده مطلسم

                                                           
 https://t.me/Hazara_new/2565، 2۰2۰ یم 13در تلگرام، « نسل نو هزاره»به نقل از کانال   4
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 /5602https://t.me/Hazara_new، 2۰2۰ یم 11در تلگرام، « نسل نو هزاره»به نقل از کانال  6
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ها از بام شانییرسوا یهاو طشت شوندیافشا م یاصل یهاچهره شوند،یباالزده م

افسانه و خرافات اثر خود را از دست  ن،یدروغ یهالتیجعل فض افتند،یم ریبه ز

منطق نمرود و  یهاوهیکه از شجز آن ماندینم یباق شانیبرا یراه چیه دهد،یم

 بنی سادات» برخورد …استفاده کرده ن،یزم یفرعون و جباران و مفسدان رو

محترم  انیآغا نیا ست،ین دیجد وهیش کی ،یو منطق یعلم لیبا مسا« )س( اهراالز

)ع(  نیمعصوم مهییآنکه از حضرت محمد )ص( و حضرت زهرا )س( و ا یبه جا

 8تبهکاران و نابکاران نشانه دارند. رینشانه داشته باشند، از فرعون و نمرود و سا

سال قبل که توسط  14۰۰ نیما هنوز با قوان کهنیا یعنیحماقت  :گراخردهزاره •

 9.میکن یزندگ ،وضع شده سوادیچند ب

و  یو عل امبریاست که از نوادگان پ نیسادات ا یبرتر لیتمام دل :هاتف دادیسخ•

ها انسان گریبر د یفاطمه و امامان هستند. خوب باشند، مگر خود آن افراد چه برتر

بودند  یحالت مردان و زنان عرب نیشان داشته باشند. در بهترداشتند که نوادگان

حالت  نیافزودند. در بدتر یبر دانش آدم یزیبه بشر کردند و نه چ یکه نه خدمت

 یافزودند و نه تنها جامعه عرب یقبل یهارا بر فرقه یکشفرقه خشونت و آدم نیچند

 1۰و خرافه خود آلودند. یزیربا فرهنگ تعصب و خون زیجهان را ن یجاها هیکه بق

                                                           
an.org/faurozg- ،«یمبارزه با خرافات مذهب امدیپ ،یواکنش سادات افغان» ،یمالستان زادهیعل 8

AF/article/997/   وalizadeh-ma.blogfa.com/post/17 
 سبوکیدر ف اضیف نیبه نقل از صفحه محمدحس 9
 /5602https://t.me/Hazara_new، 2۰2۰ یم 11در تلگرام، « نسل نو هزاره»به نقل از کانال  10
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نکن که تو را با  یاحترامیب زیبه چنگ :دیّفرد س کیخطاب به  ،یداد قاسمخالق•

اش دهیو عق نیرا به خاطر د یکس زی. چنگکنمیم وردار ییجاکیامامت  12

محمد  نییآ روانیداشته باشد، پ یخوب انهیخواست با مسلمانان م زیاست. چنگنکشته

 11رسانده شد. شانیکرد که بعد به جزا انتیبود که به او خ

 یدر حال یکنیخوار خطاب مرا خون زیچنگ :دیّفرد س کیخطاب به  ار،یمهد یعل•

 ختاری ۀشهر یکشو آدم یخواراجدادت در خون ری)ع( و سا یکه محمد )ص( و عل

 12.هستند

 ترفندهای شیعه ستیزان

مختلف  یها به ترفندهاهزاره یعیش تیمبارزه با هو یگرا، براهزاره زانیست عهیش

 :شرح است نیبدها آن که اهم شوندیمتوسل م

 گانهیب یساز یو خود یخود یساز گانهیب -۱

فراهم شدن  یبرا ،یمذهب رتیبصیب انیگراهزاره، به کمک هزاره زانیستنید

به  ییآجرها دنیها اقدام به کشهزاره ینیو د یعیش تیهو وارید یفروپاش نهیزم

کار  نیا لیبه دو دلها آن نمودند. وارید نیاز ا رهزارهیغ انیعیش گرینام سادات و د

داشتند. چراکه سادات به  نهیکه از سادات عقده و ک نیبه خاطر ا یکیرا کردند: 

 عهیش دعات، همان «فرهنگ قیرمحمدصدیم»پژوهشگران مانند  ینوشته برخ

 عیّرا دعوت به مذهب تشها آن ظهور قوم هزاره در افغانستان، یبودند که از ابتدا

 «هیام یبن» زانیمانند اسالم ست ز،یستاسالم انیگرااند. هزارهساخته عهینموده و ش

                                                           
 سبوکیدر ف اضیف نیبه نقل از صفحه محمدحس 11
 سبوکیدر ف اضیف نیبه نقل از صفحه محمدحس 12
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اهلل رسول تیکه انتقام مسلمان ساختن اعراب با هدا العنههیعل «دیزی»و بخصوص 

کربال  نی( در سرزمع) تیبالسالم را از اهل هیعل ی)ص( و مجاهدت حضرت عل

 .رندیگیها را از سادات مساختن هزاره عهیگرفتند، انتقام ش

اباعبداهلل  دهیبر لب و دندان سر بر زرانیکه با چوب خ یزمان ،«هیابن معاو دیزی»

من که در جنگ  اکانیکاش ن»: گفتیبا افتخار و به صراحت م زدی)ع( م نیالحس

هاشم با  بنی...  زهیخزرج را از زدن ن لهیکردن قب یزار دندیدیبدر کشته شدند م

نازل شد؛ من از دودمان خندف نباشم  یآمد و نه وح یکردند، نه خبر یسلطنت باز

 13.«از فرزندان احمد )ص( بخاطر آنچه او کرد رمیاگر انتقام نگ

نه اهزاره را وار افغانستان و خیکه تار یمذهب یگراهزاره زانیدستیّ س یالبته برخ

به  یکه سادات فرار کنندیا مو به دروغ ادع سندینویاند، عکس آن را مخوانده

دو  رهم باشد ه نیاند که اگر چنشده عهیشها آن ها پناهنده شده و توسطهزاره

 ؟ستیچ یطعنه زدن برامفتخرند، 

ادات، خواندن س گانهیو ب تیکه با طرح مسئله قوم لیدل نیبه ا گر،یو دو د

به  میرمستقیادات و غبه س میطور مستقجامعه هزاره را به یاجتماع یهایناهنجار

 یعیش تیهو وارید بیرتباط داده و به تخرا - قبل یهاالبته در دهه - عهیمذهب ش

را هم از جامعه هزاره به عنوان  تسادا و ندیها به دست خودشان اقدام نماهزاره

 .اندکار به زعم خودشان موفق شده نیخارج سازند که در ا گانهیب

که توطئه شوم  یدرحال ز،یدستیّس یمذهب انیگراگرا، و هزارههزاره زانیست نید

 یسُنّ  گانگانیب یساز یزمان طرح خودهم کنند،یسادات را مطرح م یساز گانهیب

                                                           
 133 فحه، ص45بحار االنوار، جلد  13
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به نام هزاره اجرا را  عیّو تش نیگمراه و ضد د یهاها و فرقهگروه گریمذهب و د

 .کنندیم

شنفکران و رهبران و کمک رو یهزاره با همراه زیستنیگرا و دروشنفکران قوم

ب در جامعه درست کردند و آن گفتمان را به گفتمان غال یقوم گفتمان نیا یاسیس

 یتمان اصلگف خیکه در طول تار «یگفتمان مذهب» یجانمودند. به لیهزاره تبد

 باشد،یم هزاره یمل تیهو یو رکن اصل دهدیم لیرا تشک انیعیجامعه هزاره و ش

ر داخل و عناصر مسلمان هزاره د یاسیس یروهایشد و ن لیتحم «یگفتمان قوم»

 اریوت اختدر برابر آن سک ایاستقبال کردند  فیگفتمان سخ نیاز ا ایو خارج، 

رد ظهور ک فیگفتمان سخ نیا یبه عنوان مجر «یحزب وحدت اسالم»نمودند. 

به دست  خیرتا طولدر  کهها هزاره یجهاد مقدس و مقاومت مذهب یو دستاوردها

 .بر باد داد آمده بود را

بر  انه،گیب یساز یو خود ،یخود یساز گانهیشود که توطئه ب دهید دیبا نک،یا

 ؟استها تاکنون داشتههزاره یبرا یچه دستاورد یگفتمان قوم یمبنا

را آگاهانه و ناآگاهانه  بندهیباور فر نیگرا، اهزاره یمذهب یهاو گروه زانیستنید

است، اگر براساس  تیکه هزاره در افغانستان اقل ندینمایو هنوز م کردندیم غیتبل

 تیو اکثر یافغانستان که سُنّ گریعمل کند تمام اقوام د عیّتش یگفتمان مذهب

و اگر بر  اندازندیراه م یو جنگ مذهب رندیگیها قرار مهستند، در مقابل هزاره

هزاره عمل شود و مذهب کنار گذاشته شود، در آن صورت نه  یاساس گفتمان قوم

و ترک  یلیاسماع ،یسن یهابلکه هزاره شوندیهزاره متحد نم هیتنها همه اقوام عل

و با  رندیگیها قرار مبخاطر تبار مشترک در کنار هزاره زیتباران ازبک و ترکمن ن

 .شوندیم هزاره متحد
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از هر  نایعیو مجموعه ش اسالمی غرب کابل که حزب وحدت یهاجنگ یدر ابتدا

 یروهاینو  افیّس استاد اسالمی مجبور شدند با حزب اتحاد یحزب، گروه و قوم

 چ،یکه ه یسن یهاشوند، هزاره ریاحمدشاه مسعود درگ یبه فرمانده یدولت

 یروهایدوستم هم از ن رشیدعبدال یتباران به رهبرو ترک یلیاسماع یهاهزاره

ه بعداً خودش با کردند. دوستم ک تیها حمادر برابر حزب وحدت و هزاره یدولت

 گلبدین یاسالم کرد با حزب وحدت و حزب دایاختالف پ یربان الدینبرهاندولت 

ه در کابل ک یزمان یمزار دی. شهدینرس جهیائتالف کرد که آن هم به نت اریحکمت

 یدوستم صدا اماکند،  تیدر تنگنا قرار گرفت هرچه از دوستم خواست که او را حما

 .دهد حیرار ترجطالبان شده و فرار را برق میکه مجبور شد تسل نیتا ا دیاو را نشن

 یها در سمت شمال ضربه زدند. بار اول در زمان رهبرها دو بار به هزارهازبک

عام نموده و رزمندگان جوان هزاره را قتل رتان،یدر شهرک ح ،یمزار دیشه

 فیالبان به مزارشرطرا به رودخانه آمو انداختند و بار دوم در زمان حمله  شانیکرهایپ

ها کمک کردند و به هزاره طالبان را ها،عام هزارهو قتل 1377 (مرداد) اسد 17در 

 .پناه ندادند

 انیگرامذهب که از دوستان هزاره یهزاره سنّ  سندهینو ،یرحمان رحمان یآقا

 نیهزاره چن انیعیشبا  یسُنّ  یهاهزاره یبه دشمن باشد،یم زیست عهیو ش زیستنید

 لیبه دل یسن یهاهزاره ر،اخی ۀچهار ده یاسیدر تعامالت س»: کندیاعتراف م

شان را کشتند  ۀعیان شبرادر دند،یرزم اهو ازبک هاکیدر کنار تاج یمذهب ییگراهم

 «.کشته شدند عهیبردران ش یاز سو زیو خود ن
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ها، ز پشتونا شتریب ،یاسیبر سر قدرت س سنی ۀکه هزار سدینویدر ادامه م یرحمان

برخالف  یسن یها. هزارهکندیهزاره رقابت م انیعیها با شو ازبک هاکیتاج

هزاره هزاره » دهندیکه شعار م عهیش یاسیو س یمذهب انیگراو هزاره زانیستنید

که هزاره  ندیگوی، م«ندارد نداریو د نیدیب ،یحیمس ،یلیاسماع ،یسن عه،یاست ش

 کنندیم یاراحتناظهار  عهیهزاره ش یو اجتماع یاسیس یدارد و از برتر یو سُنّ  عهیش

 .باشندیم عهیدر برابر هزاره ش یو خواستار احقاق حقوق هزاره سن

 یو برخ زیستعهیش یهاهزاره یکه از سو «سنّتاهل یهاهزاره سراسری یشورا»

در  راًیاخ شوندیم تیحما یلیخل میمحقق و کر هزاره، مانند محمد یاسیرهبران س

 یدرصد 15ا ت 1۰در مورد  کایکه در واکنش به گزارش وزارت خارجه آمر یاهیانیب

را با  ودخصومت خ اقعافغانستان منتشر کرد، رقابت و در و یهاهزاره تیجمع

اندرکاران امور بروز داد که چرا در داخل و خارج مقصد دست نیچن عهیش یهاهزاره

 ونیلیچهار م یهزاره سن تیکه جمع یاست، در حال عهیافغانستان از هزاره، هزاره ش

 نفر است.

شرح است:  نیبه اسنّت اهل یهاهزاره سراسری یشورا ۀیاز متن اعالم یبخش

است، و براساس  عهیاز هزاره فقط هزاره ش اشیحام یاحکومت و نهاده تیروا»

بخاطر مذهب  یسن یهاجهت هزاره نیاز ا دهند،یحق م عهیش یمذهب تیهو

است. داشته یخلط مفهوم نیدر ا شهیما ر تیها محرومسال شوند،یم یمستثن

 زاها آن تیاست، بازهم روادرصد خوانده 15تا  1۰ها را هزاره کایوزارت خارجه آمر

در گزارش وزارت خارجه  یبحث هزاره سن انیم نیاست. در ا عهیهزاره برابر ش

 یدرصد 15تا  1۰ یسن یهاهزاره یاست که حت نیاست. بحث ما ا یمنتف کایآمر
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 یانینهاد و جر چیرا ه یهزاره سن ونیلی. چهار مدهندیم لیاز نفوس کشور را تشک

 «!ستیهرگز ممکن ن یسنانکار کند. مسئله صلح بدون هزاره  تواندینم

کنند که هویت شیعه هزاره را ازبین ببرند و بجای آن هزاره تالش می دین ستیزان

های سنی هویت خود را با مذهب سنی تنها هویت قومی سکوالر بنشانند، اما هزاره

را اختیار « اهل سنت»شان نام مذهبی درحال احیاکردن هستند، و برای شورای

 کنند.های دین ستیز همراهی میتشیع با هزاره کردند، اما در تخریب

 کی یسن یهاها، هزارهها و ازبکپشتون ها،کیها با تاجهزاره یهادر طول جنگ

 یو معنو یماد تیحما گونهچیقرار نگرفتند و ه عهیش یهالحظه هم در کنار هزاره

و  هاکیها، تاجاعتراف کرد در کنار پشتون یکه رحمان ینکردند، بلکه همان طور

بلوچ  یو حت کیش، تاجقزلبا انیعیکه ش یال. درحدندیهزاره جنگ انیعیها با شازبک

 نکردند. غیردو حزب وحدت  یمزار دیاز شه یتیحما گونهچیو پشتون تبار از ه

مناطق شهر  گریاهلل خان، چنداول و دقلعه فتح ،یمنیتا رآباد،یقزلباش در وز انیعیش

از ها نآ هرچند اکثر دند،یدشمنان هزاره جنگ هیپرچم حزب وحدت عل ریکابل ز

 ند و با حزب وحدت اختالف داشتند.بود یحرکت یاسیلحاظ س

. کردندیهم م یمال تیقزلباش به قدر توان از رزمندگان هزاره حما انیعیاز ش یبرخ

 یهاتیکه از شخص ریفق خانیرعلیبه نام فق یکابل شخص محترم رآبادیدر وز

اقوام و  یهاغرب کابل کمک یهابود در اوج جنگ اریآن د یو اجتماع یمذهب

کرده به  یآورجمع یخصوص گریرا با چند نفر د رآبادیوز نیدوستان خود و مؤمن

 که من خودم شاهد بودم. دادیم لیتحو یمزار یشخص آقا
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 1383 سال یجمهور استیو صدا در انتخابات ر قزلباش بدون سر نیمؤمن نیهم

 سندگانینو واعظان، زان،یست نیدادند. متأسفانه د یمحقق رأ محمد یحاج یبه آقا

و  دندیرا ند یمذهب وندیپ یهاییبایز نیا ،یمذهب رتیبصیب انیو هزارگرا

 .نندیبب خواهندینم

 یزیست رانیا -۲

 تیهو رییتغ یرابو  یگفتمان قوم یبر مبنا رت،یبصیو ب زیستنید انیگراهزاره

 ران،یا یاسالمیو جمهور عیّبه دشمنان تش یخوش خدمت زینها و هزاره یمذهب

از  شتریکه ب کنندیم یاند و سعبه خود اختصاص داده زیرا ن یزیست رانیافتخار ا

 رانیا ،یوهاب یهایریو تکف هاستیونیصه ،یغرب یو کشورها هاکیها، تاجپشتون

 .باشند زیست

جهان و افغانستان  یاسیبا درک نادرست از اوضاع س یمزار یاستاد عبدالعل دیشه

 از و داشت، مسعود احمدشاه ۀنابخردان ییاعتنایکه از ب یو بخاطر عقده شخص

 یقرار گرفته بود، همکار زیست نید انیگراو القاآت هزاره ریتحت تأث گرید سوی

با  یمساو ،یاستاد ربان یاسالم ترا با دول رانیا یاسالم یدولت جمهور یاسیس

 دیاز شه تیو حما رانیجانبه اکه به کمک همه یحزب -با حزب وحدت  یدشمن

 یعنی هزاره ۀو قسم خورد یخیبه دشمن تار ،نموده یتلق -شد  لیتشک یمزار

 . وستیپ 14«یاس آ یآ»و  اریحکمت نیگلبد

                                                           
1 4 ISI (Inter-Services Intelligence) 
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 )شهریور( بلهسن 23منجر به حادثه خونبار  یماه عسل حزب وحدت با حزب اسالم

نفر از  زاره 3۰تا  1۰آن مجموعاً  جهیشد که در نت یمزار یبه دستور آقا 1373

 .شدند یدر غرب کابل کشته و زخم عهیهزاره و ش یو مردم عاد نیمجاهد

 چیبه نفع ه یابه هر بهانه یزیست رانیکه ا دانندیم ریافراد آزاده، آگاه و بص

 ثیهرح افغانستان که از نیبخصوص به نفع مردم متد ست،ین ایدر دن یمسلمان

 دارند.  رانیبا ا یناگسستن یوندهایپ

تنش،  طیو در شرا برندیسود م رانیبا ا کیاز روابط ن گرانیاز د شتریها بهزاره

 رانیبا ا که بر طبل خصومت یکسان نیبنابرا شوند؛یمتضرر م گرانیاز د شتریب

 .کنندیم ینخواسته با هزاره دشمن ایخواسته  زنندیم

 یزیستاسالم -۳

 لاسماعی» توسط هزاره، ۀاز جامع ییدزدایّس ای یزیدستیّکه فتنه س ییاز همان ابتدا

 یباشد برا یامقدمه یزیدستیّکه س شدیم ینیبشیدر کابل آغاز شد پ ،«مبلغ

 . یزیست عهیو بخصوص ش یزیستاسالم

جرات  وهزاره واقع شدند  نیدر ابتدا به شدت منفور جامعه متد زانیدستیّس

 لیضع تا زمان تشکو نی. اندیسادات سخن بگو هیجا علو در همه آشکارا کردندینم

ود که بحزب وحدت  یداخل یهاادامه داشت و در زمان تنش یحزب وحدت اسالم

 ت. ا گرفجامعه هزاره را فر ختهیسر باز کرد و لجام گس یغده سرطان نیا

 یاسیو س یها و عناصر فرهنگغده، علما، طلبه نیمتأسفانه در گسترش و رشد ا

 ییو هم نوا یهمکار زانیدستیّ را به عهده دارند، چرا که با س یهزاره نقش اصل

 سکوت نمودند. ها آن یدر برابر لجن پراکن ایکردند 
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بلکه  ست،یره نو هزا دیّس یبحث ساختگ یگفته شد که مسئله اصلها آن هر قدر به

اغلب  تأسفانهم ،یزیستعهیو ش یزیستاسالم یاست برا یاموضوع بهانه نیا

ده مندانه با و چنان عق کنندیتوجه نکردند و نم یمذهب ریو غ یمذهب یهاهزاره

ها نخوار هزارهو خو یخیدشمن تارها آن ییکه گو کنندیسادات برخورد کردند و م

 تازندیخود م نیریها از بند آزاد شده و چپ و راست بر دشمن دهزاره نکیبوده و ا

 .رندیتا انتقام بگ

شوند علما و  یزیستنیوارد مرحله د زانیدستیّکه س نیبعد از ا رفتیانتظار م

 ند،ینما یدگستایا نینخبگان مسلمان و مؤمن هزاره به خود آمده و دربرابر منحرف

 یابر سادات، طدربر ییو هزاره گرا یزیدستیّچرا که سبود،  هودهیانتظار ب نیاما ا

است، شده لیو تبدشده و به تاب نهینهاد هاههزار انیدر م جیدهه به تدر 4از  شیب

شوند  کیزدتابو ن نیکه مؤمنان آگاه و دلسوز هزاره هم جرات ندارند به ا یطور

 .چه رسد که آن را بشکنند

 یمدع افتگانی لیغان و تحصمبل سندگان،یها، علما، نوکه طلبه دهیرس ییکار به جا

و ائمه اطهار  مبرایهزاره به خدا، پ زانیستنیدر برابر هتک حرمت د عیّاسالم و تش

 ای ندینمایسکوت م یبا خونسرد یمذهب یاصول یها و باورهاسنّت بی)ع( و تخر

 یدر صورت هانیاما هم گذرند،ینموده و م قانهیرف حتیدوستانه و نص میانتقاد مال

فوراً متهم  هزاره را نقد کند زانیست نید د،یّ و بخصوص س رهزارهیغ عهیش کیکه 

وشنفکران و ر هیعل رتکفی ۀو استفاده از حربه رنگ زد یطلب یبرتر ،یبه نژادپرست

 .کنندینخبگان هزاره م

امروز جامعه هزاره افغانستان  تیواقع ردیچه نپذ ردیبپذ یآنچه گفته شد چه کس

و امامان معصوم و اهانت به حضرت زهرا  امبریجامعه انتقاد از خدا، پ نیاست، در ا
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 ییهاتیشخص و نقد زیستنید انیگرااما انتقاد از هزاره و هزاره ستی)س( جرم ن

.شودیمحسوب م انتیجرم و خ یمزار دیمانند شه



 

  



 

 

 

 یغرب یو خدمات یاطالعات یهاسازمان یهاهزاره، آماج توطئه

حال  نیع و در یجامعه ستم زده و سرکوب شده هزاره سالهاست گرفتار تشنج درون

 یقوم انیو سلطه جو یخیهزاره توسط دشمنان تار یاست. بالندگ یرونیب یبالندگ

در  پارچهکیاما جامعه،  شود،یتحمل نم یرونیب یهاوابسته به قدرت یو مذهب

 یو تشنج درون هایتخم ناهنجار نه. متأسفاکندیدارد و مقاومت م یبرابر آن آگاه

منافع  که با یسابق کاشته شد، طور یهاستیتوسط روشنفکران منحرف و کمون

 دارد.  وندیپ یاو مسلمانان هزاره، در هر دوره عیّدشمنان اسالم و تش

رشد  زند،یاز چهل و پنج سال است که جوانه م شیب فیبذر کث نیکه ا یعلت

است که  یمستمر یهایگذارهیو سرما هایزیررنامهب شود،یم ریو فراگ کندیم

 یبه رهبر 17«6 یام آ»، و 16«موساد» ،15«ایسازمان س»و بعداً  هایسیابتدا انگل

 اند. تاکنون انجام داده سیاز زمان استعمار انگل المللنیب سمیونیصه

                                                           
1 5 CIA (Central Intelligence Agency) 
1 6 MOSSAD 
1 7 MI6 (Secret Intelligence Service) 
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و اهانت سادات، پرداخت خمس،  ریتحق ،18«سیوزارت مستعمرات انگل»در طرح 

 یزیشده بود، چ یزیربرنامه یو سن عهیبه اختالفات ش زدنعلما و دامن  بیتخر

 .شودیهزاره انجام م زانیست نیو د انیزدا دیّ که در حال حاضر توسط س

 19«میاورشل یستیونیطرح صه»و  1983در سال  ایسازمان س یزیست عهیطرح ش

آن  یاجرا یرا مورد توجه قرار داده و برا رینکات ز هر دو، 1986در سال 

 :کردند یزیربرنامه

 .السوال بردن حادثه جانسوز کرب ری)ع( و زنینهضت امام حس بیتخر -1

 .)عج( موعود یبه مهد دهیعق بیتخر -2

و  یالتقاط یهایپردازهیبا نظر ینید ریخلل ناپذ یو باورها تیمرجع بیتخر -3

 .مبارزه با خرافات ۀبه بهان

 2۰.یعیش رانیبا ا یدشمن قیتشو -4

 نیو مفسد نیمنحرف یهاموارد فوق در افغانستان، اگر حداقل به کامنت یاجرا

توجه  کسبوی( در فست؟ینوشته )هزاره ک نیمختلف هم یهادر بخش ز،یست نید

را حذف ها آن نیترشرمانهیو ب نیتندتر گرچه من اغلبِ  شود؛یشده باشد ثابت م

 .ماهکرد

                                                           
1 8 Secretary of State for the Colonies 
1 9 Jerusalem Program 

و  85 تا 73صفحات  ،«انهیدر خاورم ایتانیاطرات مستر همفر، جاسوس برخ» 20

www.nooreaseman.com/forum257 
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نظام  سیأست یافغانستان، از ابتدا عهیجامعه ش یجامعه هزاره به عنوان بخش اصل

 تیو هو بیو متحدانش، هدف تخر کایمتحده آمر االتیموجود توسط ا یاسیس

است عه انجام شدهجام نیدر رابطه با ا ریز یبیتخر یهاقرار گرفته و برنامه ییزدا

 :که هنوز به شدت ادامه دارد

دختران  ژهیبه و عهیکه جوانان نخبه و مستعد ش یبه کسان یغرب 21یانجوها -1

دالر  1۰۰هر نفر  یبه ازا ندیموسسات نما نیو جذب ا یمعرف هابه آن هزاره را

 .پردازندیپول م

در  نیدر تمام مناطق افغانستان از جمله در مناطق هزاره نش یخانگ یساهایکل -2

 یشروپی حال در یوحشتناک طرز به …هرات و  ف،یکابل، مزارشر یشهرها

 22است.

 انیو بام یل، جاغوردر غرب کاب هایاشعله ژهیبه و یستیکمون یهاگروه یایبقا -3

از  شتریب «یحزب همبستگ»و  کنندیم تیفعال یبا استفاده از وضع موجود به آرام

 ینترنتیا یهاهبه صفح ستیادعا کاف نیاثبات ا یفعال است. برا هاستیمائوئ ریسا

 .مراجعه شود «ییرها زمانسا»و  یحزب همبستگ ژهیبو یستیاحزاب کمون

و هزاره، جهت  عهیش یهاخانواده انیدر م یماهواره توسط موسسات غرب عیتوز -4

 یوهستانمناطق ک یدر شهرها و حت یو اخالق یو ابتذال فکر یفرهنگ غرب جیترو

 .رهیو غ انیبهسود، بام

                                                           
2 1 NGO 

، 1389 (حمل) نیفرورد 31فارس،  ی، خبرگزار«مایه گذاری گسترده غرب برای جذب جوانان مسلمان افغانسر» 22

www.farsnews.ir/news/8901310416/ 
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اره دختر هز 2۰۰و جذب  یجذب دختران جوان هزاره توسط موسسات غرب -5

 .هامدل و مانکن لباس در رسانه کار به عنوان جهت عهیش

 جیضربه زدن به فرهنگ ازدواج و ترو یدر کابل برا «جشن طالق» یراه انداز -6

 23دختران هزاره. انیدر م دیازدواج سف ایتجرد 

 یکندیدا در سالگرد شهادت امام رضا )ع( در «بادام یجشن سنت» یبرگزار -7

 .یتوسط موسسات غرب

دختران هزاره به  یمبتذل و رقص برا یقیآموزش موس یهاگسترش کالس -8

خانه فرهنگ » ،24«ایآس ادیبن»مانند  یغرب یصورت مختلط توسط انجوها

 ...و  25«افغانستان

 یبه زنان فاحشه در کابل برا ییاروپا یکشورها یبرخ یاز سو یپرداخت مبالغ -9

 شیهزار فاحشه در ب 58از  شی. بهای شهرنابایبرهنه در خ مهیحضور به صورت ن

ها آن از یکه بخش قابل توجه دهندیم سیفاحشه خانه شهر کابل سرو 1۰4از 

قرار  یمنیو تا یگافشار، کوته سن ،یدشت برچ نیطور عمده هزاره نشدر مناطق به

 26دارند.

و ژاپن، با پرداخت رشوه  یکره جنوب لند،یتا ن،یچ یکشورها یهایروسپ -1۰

و  یکندیدا ،یغزن نینش عهیش یهاتیها از والبا هزاره یکیبخاطر شباهت فز
                                                           

 orturl.at/ruJX5sh، 1397دلو  7 وز،ین ی، برچ«که طالق خود را جشن گرفت یزن افغان» ،یاقبال صادق 23

2 4 The Asia Foundation 
2 5 Afghan Cultural House (Afghanistan Youth Cultural & Arts Organization) 

، 24/12/1396، ، افغانستان یرسانشبکه اطالع ،«کابل و هرات و قندهار یهااحشه خانهف» 26

https://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=148543 
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 ینموده و بنام هزاره به فسق و فجور و جاسوس افتیدر یشناسنامه افغان انیبام

 27.پردازندیم

( تحت ییای)کور یاتن از جوانان دختر و پسر کره 15۰۰حدود  1385در سال  -11

مختلف  یاز آنجا به شهرها خواستندیوارد هرات شدند و م« صلح والیفست»عنوان 

در هرات با مخالفت  هاآن انجام دهند. یشیمبتذل نما یهاافغانستان رفته برنامه

 در بلخ دهند.انجام  های خود رابرنامه انستندنتو و علما و مردم مواجه شده دیشد

در کابل هم  .کردند یریجلوگ هایامردم دست به تظاهرات زده و از ورود کره نیز

 .کرد یریشهر جلوگ نیبه ا هایاوزارت داخله به خاطر مخالفت مردم، از سفر کره

و موساد استقبال  ایمزدور سازمان س و یحیفاسق مسگروه  نیکه از ا یتنها شهر

دادند و مورد  شیشان را نمامبتذل یهابرنامه انیدر بامها آن بود. انیبام ،کرد

 28قرار گرفتند. یو اهال یاستقبال وال

سال  26ت تا کنون به مد 1373که از سال  «مدرسه معرفت» یهاتیفعال -12

 شود،یداره ماو  سیتأس یغرب یهاسفارتخانه تیسابق با حما یهاستیتوسط کمون

ها فرهنگ و شرافت هزاره ن،یبر سر د ییکه چه بال طلبد؛یبحث مفصل م

به جامعه  یجامعه مذهب کیز کردن جامعه هزاره ا لیاست، و در حال تبدآورده

ساخته  نیدیسکوالر است و تاکنون هزاران دختر و پسر هزاره را سکوالر و ب

 .استجامعه داده لیتحو

                                                           
 منبعهمان  27
، 1385مرداد  14 ،یسیبیب ی، خبرگزار«کند یرا خارج م یفغانستان شهروندان کره جنوبا» 28

https://www.bbc.com/persian/afghanistan/story/2006/08/060803_s-
deport-koreans.shtml 
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و  کایزنان آمر یهمکار یشورا»تحت نظر  گفتهشیپ یهااز برنامه یاریبس

 ،شد سی، تأس3۰«دانشگاه جورج تاون» لیدر ذ 2۰۰2که در سال  29«افغانستان

 .شودیانجام م

 یوهاب اهل سنت به انیددمنش و داعش پرورش عربستان در م میرژ گرید یاز سو

که  کند،یم تیفعال هایغرب یبه خصوص دختران، پا به پا یجوانان سن یساز

 قندز تیدر وال «اشرف المدارس»از شش هزار دانش آموز دختر در  شیب لیتحص

کابل و ننگرهار هم  یها در شهرهامدارس و برنامه نیاز آن است. از ا یانمونه

 .شودیم تیشده و حما جادیهاست که اسال هایتوسط سعود

و  یطانیش یهاتیها و فعالاز برنامه یبود از خروار، و بخش یالذکر مشتموارد فوق

است. ها را هدف قرار دادههزاره انتیو د رتیشرافت، غ ت،یبرانداز که هو تیهو

 ییزدارتیدند؛ غرسان یزیست نیآغاز کردند و به د ییزدا دیّرا با س ینید ییزدارتیغ

معه پاک هزاره سرود و جشن دمبوره آغاز کردند و جا ورا با ساز  یو اخالق یناموس

و  یفساد اخالق همه در شتازیجوامع افغانستان و بلکه پ نیتراز آلوده یکیرا به 

 .نمودند لیتبد یانحراف فکر

 انیدر م یو اخالق یجنس یهایاز فساد و فحشا و ناهنجار یاثر شیچهل سال پ

صدر پاکان و شرافتمندان  هزاره در انیعیبود، ش زیناچ یلیهزاره نبود و اگر بود خ

فروشان به افغانستان قرار داشتند، اما حاال در صدر رقص و دمبوره و در کنار تن

زده قرار و غرب زیست نید کرده، لیبا فرهنگ، تحص شرفته،یعنوان جامعه پ

                                                           
2 9 U.S.-Afghan Women's Council (USAWC) 
3 0 Georgetown University 
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خان، راحت بخوابد که خطر  نیو در رأس همه گلبد عیّاند. حاال دشمنان تشگرفته

.اندبرده نیها خودشان از برا هزاره عیّتش



 

  



 

 

 

 

 سخن آخر

بول ق عه،یو مرض و برادران مؤمن هزاره ش غرضیاگر خوانندگان منصف و ب

 ند،یقت مطالعه نما( را از ابتدا تا انتها با دست؟ینوشته )هزاره ک نیزحمت فرموده ا

و کافر  ستم مسلمان ریت یو چرا هر از گاه ستیمتوجه خواهند شد که هدف من چ

 یار چه سودک نیا پردازم؟یم زارهجامعه ه لیو به مسا خرمیهزاره را به جان م

عث اختالف و کار با نیبا ا ایهزاره ها؟ آ یبرا یضرر ایمن دارد و چه نفع  یبرا

 و به خصوص انیعیش انیم یوحدت و همدل میدر جهت تحک ای شومیفساد م

 یشکست و بدبخت ای خواهمیها را مهزاره یعزّت و سربلند دارم؟یها قدم برمهزاره

 ؟ندآزاده و دردم ایتندخو و حقارت زده هستم  ،یاقدهرا؟ عها آن

 ییزدا تیفتنه هو»است، آمده یقبل یهاکه در متن نوشته در بخش یطورهمان

حداقل از زمان عبدالرحمان خان در افغانستان  رون،یاز ب ،از جامعه هزاره «سخت

 از درون جامعه هزاره اخیر یهادر سال «نرم ییزدا تهوی ۀفتن»آغاز شده بود، اما 

 سمیونیوابسته به صه یاستخبارات یهاانجوها و دستگاه تیو حما یزیربا برنامه و

 سیانگل ثیخبو دولت  کایمتحده آمر االتیا یبه رهبر یو استکبار جهان المللنیب

 .استدهیبه اوج خود رس
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و به خصوص هزاره  عهیمتأسفانه علما، دانشمندان، مراجع و روشنفکران مسلمان ش

هزاره  زانیست تیاند، نه تنها با هوکرده اریبار اختفتنه سکوت مرگ نیدر قبال ا

 یهایپردازهیو نظر یپراکن ثیحد ،یبه شبهه افکن یکه حت کنندیمبارزه نم

ت أجرها آن بهکار  نیو با ا دهندیهم نم یو منطق یپاسخ علمها آن زیکفرآم

 .لگد مال کنندها را هزاره انتیشرافت و د دهند کهمی

هم حضور دارند،  یاجتماع یهاشان در شبکهیکه تعداد قابل توجه زانیعز نیا

های از دین و ارزشنکردند،  انیزدا تیو هو زانیست نیاز د حیصر تیاگر حما

و  هیچند آها کنند. آنها دفاع نمیاسالمی و انسانی نیز دربرابر تجاوز و هجمه آن

 سندینویم یو مذهب یعلم تیخاصیمطلب ب کیو حداکثر  حتیو پند و نص ثیحد

هم به ها آن ردندا یضرر زانیست نیکه کارشان به د نیا لیو به دل گذرندیو م

 دیو تمج فیتعر چ،یکه ه ندیگوینم راهیبد و ب شانیندارند و برا یدوستان کار نیا

 .کنندیهم م

است در دوران تجاوز  یو مؤذن عراق یسیافسر انگل آن داستان هیشب هانیا یکارها

بر فراز مناره مسجد رفت  یمؤذن ،یدولت عثمان یبعد از فروپاش .به عراق سیانگل

با تفنگ او را نشانه گرفت تا بزند،  یسیبه اذان دادن که افسر انگل ردو شروع ک

 دهدیما شعار م هیافسر گفت، عل ،یبه او گفت چرا مؤذن را هدف گرفت گرید یعراق

دعوت  یبرا دیگویگفت به شما کار ندارد، اهلل اکبر م یعراق کند،یم ادیو داد و فر

آورد و گفت اگر به ما غرض  نییپاتفنگش را  یسینماز خواندن. افسر انگل مردم به

 .دیبگو خواهدیندارد بگذار هر قدر اذان م

گران مسلمان  استیو س انیکرام و دانشمندان، فرهنگ یبه خاطر عدم توجه علما

 ،یو هم از نظر علم یو معنو یهم از نظر ماد یبا دست خال جانبنیا عه،یش
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در  یزیست نیو د ییزدا تیکنم و در رابطه با فتنه هو اهیمجبورشدم که کاغذ س

و  زانیست نید یو دشمن سمیبه قدر توان بنو یافغانستان مطالب عهیجامعه ش

و مذهب و  نیرا به جان بخرم. چرا که دفاع از د یمزدوران فاسد استکبار جهان

 من است. فهیکه بدان تعلق دارم وظ یاجامعه یهاارزش

جهاد و مقاومت سنگر به سنگر در  یهاجامعه هزاره جامعه من است، در طول سال

 گریکدیهزاره کنار  یهبو مذ یقوم تیو هو ملی استقالل ن،یبرابر دشمنان د

 زین ندهیبوده و در آ نیچن زین میستمگر قد یدر زمان امرا م،یو خون داد میدیجنگ

من به خاطر شانتاژ، تهدید، توهین و تهمت چند دین ستیز حقیر  .چنان خواهد بود

سرنوشت و به برادر هم ،کنمها جامعه هزاره را رها نمیبصیرت آنو حامیان بی

 گویم:هزاره می

 خاک یپا ریتا دامن کفن نکشم ز

 باور مکن که دست ز دامن بدارمت

*** 


