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 ون هزاره بر گردن همه ماست خ 
 
 

ریزد، و هیچ قوم و تباری از آن  بیش از چهل سال است در این سرزمین خون ناحق بر زمین می 
هاست. این  تریِن آن رود وحشتناک تان می های افغانسبرکنار نمانده است، اما ظلم فجیعی که بر هزاره 

توان درک کرد که نه در مسجد احساس امنیت کنی، نه در مکتب، نه در بازار و نه در  را وقتی می 
توانیم  هیچ جرمی نداشته باشی جز هزاره آفریده شدن و یا به مذهب شیعه بزرگ شدن. اگر نمی خانه، و 

در انسانیت خود شک کنیم. امنیت جانی داشتن نخستین    پی ببریم باید   به عمق چنین وضعیت تراژیک
توان  ترین جنایتی که می ترین حق طبیعی هر انسانی است، و واستاندن آن از وی، ظالمانه و ساده 

 .انجام داد، به بهانه هر ایدئولوژی و به انگیزه هر اعتقادی که باشد 
رسد..  ببینیم ریشه آنتولوژیک آن به کجا می تر داشته باشیم، و  باید بر این پدیده دردناک درنگی عمیق 

گونه این نیهیلیسم حیوانی  شود.. چه ای می چه چیزی سبب هستی یافتن چنین کنش معطوف به نیستی 
اندام می و وحشت  دین عرض  بی چه  کند. آفرین در جامه  آدمیان  به  گونه زندگی  ابزار رسیدن  گناه 

 .شود قدرتی کثیف و شرارتبار می
های آلوده به تباهی سیاست  که دست های استخباراتی را نادیده بگیریم و بدون آن نقش بازی که  بی آن 

را انکار کنیم، باید یک گام فراتر بگذاریم، و به جای انداختن بار سنگین این مسئولیت بر دوش این  
یت  ما سر در گریبان خویشتن کنیم و بپرسیم که آیا هر یک از ما سهمی در این وضع   و آن، همهٔ 

ایم که در خانه به فرزندان خود چه درسی از همدیگر پذیری و  نداریم؟ آیا روزی از خود پرسیده 
ها بدون تفکیک شان بر  ایم؟ آیا در مساجد ما روزی از برابری و برادری انسان دیگر نهراسی داده

کاتب ما از  پایه دین و مذهب گفته شده و درس محبت با همه مخلوقات خدا داده شده است؟ آیا در م
پلشتی و  برای    ، زشتی  تمرینی  و  آمده  میان  به  سخنی  اجتماعی  زندگی  در  آن  مظاهر  و  تبعیض 

که برای رسیدن به قدرت به  دوستی بی قید و شرط انجام یافته است؟ آیا سیاستمداران ما از این نوع 
اند د اندیشیده گرایی متوسل شوند روزی عرق خجالت بر جبین شان نشسته و با خوترفندهای کثیف قوم 

اند؟ آیا علمای ما از رافضی خواندن  روز فرو کردهکه چگونه کارد در پیکر هزارزخم این مردم سیه 
اند؟ آیا رهبران  و مبتدع شمردن طرف مقابل دست کشیده و به غیر اخالقی بودن این روش پی برده

   اند؟گرایی آگاه شده فرقه  های آلوده به عفونت مذهبی هر دو طرف به ضرورِت به تاریخ سپردن کتاب 
داعش و طالب تنها نوک این کوهی است   هاست.کند همه این چه ریختن خون هزاره را تسهیل می آن

 !که از اقیانوس نفرت دینی و تعصب مذهبی بیرون زده است 
شمارند!!  ها را واکنشی به فاطمیون و زینبیون می شرمانه جنایت در حق هزاره ای به صورت بی عده

رود و پیرمردی که در  گاه می ای است؟ کودکی که در دشت برچی به آموزش ین چه توجیه احمقانه ا
مزار برای ادای نماز به مسجد، چه ربطی به یک مشت مزدور در آن سر دنیا دارند؟ در کدام دین  

   پرسند؟گناهان می و آیین گناه مجرمان را از بی
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پسندیم  های ما ادامه یابد، و هیچ کدام ما نمی برای هزارهخواهیم این روزگار تلخ  اگر به راستی نمی 
اقلیتی مذهبی یا تباری مورد قساوت جالدانه دیگران قرار بگیریم، باید از    که خود روزی در مقام 

آلود به دوش بگیریم. باید برای  خویشتن آغاز کنیم. باید تقصیر خود را در برچیدن این بساط خون 
دهن  نفرت بستن  که  می هایی  مذهبی  یا  قومی  به  پراکنی  ببندیم.  کمر  باشد  که  طرف  هر  از  کنند، 

گناهان  گرایی و تعصب مذهبی دارند کمک نکنیم و در ریختن خون بی هایی که روحیه فرقهمدرسه
های مظلوم افغانستان نگیریم. باید دعواهای  های مظلوم ایران را از شیعهسهیم نشویم. باید انتقام سنی 

و یمن را به خاک خود نکشانیم. باید بدانیم که هیچ دین و آیینی باالتر از جان آدمی   سوریه و عراق
مقدس مکتبی  و  مذهب  هیچ  انسان و  زندگی  از  و  تر  ارزیابی  برای  اخالقی  معیار  تنها  نیست.  ها 

یابی هر کیش و آیینی میزان تعهد آن به حفظ جان و حراست از زندگی است. نه شیعه بودن  ارزش
چه بد است و از هر بدی  آن   نه مسلمان بودن بد است و نه نامسلمان بودن.   و نه سنی بودن.   جرم است 

ساری است  شرم   چه مایهٔ آن   خویی روی آوردن است. بدتر است غیر انسانی عمل کردن و به درنده 
بعیض  باید به انسانیت پاکیزه از تعصب و ت  هاست. ها و به اندوه نشاندن خانوادهویران کردن خانه 

 .برگردیم و خدا را تنها از این راه بجوییم
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