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 ! هزارهدردی دلی با هموطنان 

که ازسالها بدینسودر  بوده ما وطن بوستانگلهای رنگین دیگراقوام شریف کشور چونما  اهل تشیع و هزاره عزیزهموطنان    

 جوانشرقیم که ها میشنو رسانهدر وقتیاواخر اند،درین شریک بوده باهمهمدیگر شادیو غمزیسته ودراقوام برادرکشورسایرکنار

 ملی،پولیسی فیصدی را در صفوف اردو زنان این قوم زحمت کش بیشترینبه تعلیم و تربیه رو آورده  بیشتر هموطنان هزاره ما

هلی کوپتررا آموخته و تیم هزاره ما تخنیک طیاره ودلیر دوشیزه گانوقتی می بینیم ،شکیل میدهندملی و محصلین پوهنتون کابل ت

امید خویش بیشتربه آینده کشور احساس خوشی نموده خبرها اینبا شنیدن  داده اندوالیت بامیا ن تشکیل در های کوهنوردی را 

مدت کوتا بدان دست یافته اند با زندگی این ما درداخل کشورطی ه پیشرفتها را که هموطنان هزاره این هم اگر،میگردیم وار

 . نبودهبل مقایسه اصال قا توهین آمیز مهاجرت درایران مقایسه نمائیم

فغان بسته اند ا مکاتب را بروی اطفال مهاجروازه های درایران  تعدادی از شهرهایدر که اطالع دارند  هموطنان عزیز ما

،نویسنده  مواجه بوده وغیره .. پدرسوخته ،کثیفر و سخنان نیش دارچون افغانی هرروز با توهین، تحقی آنجادرافغان ین مهاجر

 :چنین به رشته قلم درآورده است  ایراندرافغانهای مهاجر انسانی در برابرغیررفتاراز خویشراچشم دید لینا روزبه حساس خانم باا

و آوای مرد جوان ایرانی را ... چشمان اشکبار و نگران پیر مردی که با ریش سفید و کمری خمیده پشته ای را بر پشت کشیده "

افغانی خر دیگر اگر در مقابل مغازه ام آمدی و این بساط کثیفت را :" شتم با صدای بلند می گفتکه در مقابل حرم مطهر امام ه

 "باز کردی به پولیس اطالع می دهم تا دست بسته به کشور عقب مانده ات بفرستندت

 ی، تصاویر اندمواجه  ۀروزمرهمه  که افغان های مهاجرما در ایران با آناست  یآمیزتوهین  برخورد از کوچکی مثالتنها  این  

ایران که چندی قبل پولیس  بی تفاوت و هموطنان زخمی و غرق در خون ما در یکی از جاده های ایران و نگاه های مغرورانه

توهین و اذیت مهاجرین  دراین اواخر نشر رسید هنوز هم از خاطره ها محوه نگردیده است،ه درتعدادی از تلویزیونهای کشور ب

و بر  گردیده استان ممنوع الدخول اعالم برای مهاجرین افغایران  ومناطق هاتعدادی از شهرور به حدی رسیده که غان در آنکشاف

 ایران در والیت شیراز قابل دسترسی بودهنیز در پورتال افغان جرمن آنالین همین اکنون آن که ویدوی هاشگزار آخرین اساس

 .ندارند سپورتی راده از وسایط ترانمواد غذائی واستفانان، خرید حقحتی افغانها ی مهاجر

نموده ده استفا و غیر انسانی علیه غیر جرمنها ی جرمنی از چنین رفتار های فاشیستیتنها نازی هاشاید  جهان در تاریخ معاصر   

را درآنکشور  آنهمه تحقیر ها و توهین ها وطن بازگشت به اعدادی ازهموطنان هزاره ما بت  کهست دراینجا ،ولی تأسف باشند
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تبدیل  آنکشور و نفوذ فرهنگی ت های شوونستیبرای اجرای سیاس در دست مقامات ایران ۀوش و در کشور خویش به وسیلفرام

 عالیرتبهرشوه های کالن به مقامات  و دادنزرخرید  اجیران همین انست با استفاده از، طی چهارده سال اخیر ایران تو میگردند

به یاد هموطنان ما ، بطورمثال د، نج نماییروبطور وسیع ت خویشرا در کشور ماروش خاص  وراه و ، زبان،فرهنگ ،در ارگ 

در سالهای قبل در کشور ما از طرف هموطنان اهل تشیع و هزاره ما به وسایر روزهای مذهبی عاشورا تجلیل از روز دارند که

سیاه در جاده های  و بیرق های ، شعارهاها آن سالها نه ازین دروازه، درهمان شکل عنعنوی و افغانی آن صورت میگرفت

 از آیام، در آن در جاده های عمومی پوش هدرت و عبور و مرور کاروانهای سیاق نمایش مومی شهر کابل خبری بود و نه ازع

 بلیغاتی هیچگونه استفاده سیاسی و تبیدون و تکایا  مساجدافغانی آنهم در محوطه شیوه سنتی وز های مذهبی با عاشورا و سایر ر

 .مدتجلیل بعمل می آ

از پوشیدن که  قرار گرفته آنقدر تحت تاثیر فرهنگی ایران ما تعدادی ازهموطنان هزاره جای نهایت تأسف است که امروزواقعأ  

دو همین  ،مینمایندتقلید  اننشیوه های معمول در ایران و حزب هللا لب از براه انداختن تظاهرات لباس گرفته تا طرز رفتار و گفتارو

نموده بودند دست به  حزب هللا را بلندما در منطقه دشت برچی در حالیکه بیرقهای زرد هزاره سه هفته قبل تعدادی از هموطنان 

، هموطنان اع کشور بودههمه اتبتظاهرات حق مشروع ،خوب بودند، وحدت ملی ش کرسی در دولتخواهان شتظاهرات زده، آنها 

ما آنرا با کشور ایران  چه در دولت قبلی و چه در اداره فعلی در اختیار داشته اگر راهزاره و اهل تشیع ما پست های مهمی 

کرسی های  (که تقریبا عین فیصدی اهل تشیع را در کشور ما دارند)در جمهوری اسالمی ایران برای اهل تسنن  ه نمائیممقایس

، سه هفته قبل یگانه مسجد اهل تسنن در تهران ندادهبه آنها حتی یک مدیریت عمومی را نیزکه  چهرا و سفارت الیت وزارت ، و

عجیب ، بعمل آمد بوسیله پولیس ایران جلوگیری  نمایند ءادادر آنجا  اران که میخواستند نماز جمعه راذگمسدود و از ورود نماز

برای  هموطنان هزاره و اهل تشیع ما در حالی دعوای شش کرسی وزارت آنهم وزارتهای کلیدی را دارند که که  اینست

در ستند بیرق ملی خویشرا ضر نیلبنان را در دست داشته حتی حابیرقهای حزب هللا ران خوشنودی مقامات جمهوری اسالمی ای

                 .حمل نمایندتظاهرات 

 حزب هللا                         تظاهرات کابلتظاهرات                                     

 

                  تگردیده اسفراموش فوتوی رهبر حزب هللا صرف را نشان میدهد کابل رات تظاهکه  سمت چپتصویر در                               

در حتی   ثابت نمایند به آنهاخویشرا خوش خدمتی و  برای اینکه خود را ایرانی تر از ایرانی ها جلوه داده یک عده وطنداران ما 

  اینکه وعجیب برتن نمودهرا  قبای روحانیون ایرانی بعوض لباس وطنی خویش پیروی و مقامات ایرانیز اپوشیدن لباس نیز
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که  در حالیکه با کرتی و پطلوناشتراک مینمایند فوقتأ  أنیز وقتی تلویزیون هایکه در بحثاز وطنداران هزاره ما دیگری  یتعداد

 مورد استفاده مقامات رسمیبخاطر اینکه  صرف نیکتائی از پوشیدن مشکلی ندارند ولی هیچ بودهن آن در ایران رایج پوشید

 .امتناع می ورزندایران نیست  جمهوری اسالمی

 همۀ راه و رسم زندگی ن حد تحت تاثیر دیگران قرار گرفتهما تا ایاینست که چرا  اتاین موضوعازیاد آوری در اینجا هدف  

  و رسوم و شیوه های مختلف اداب تفاوتهانمائیم، یل و خواست دیگران تنظیمرا مطابق به مخویشش ظاهری شخصی و حتی پوش

مردم هر کشور شیوه و طرز زندگی  دیگرمتمایز می نماید، وملتز کشوررا ا وملت که یک کشور استخصوصیاتی فرهنگی 

که ما در همه رسوم و عادات  باشد، اگر قرار داده تشکیل  راآنها  فرهنگی ملی و که در حقیقت هویت شتهدا شانرا ص خودخا

باله رو و مقلد دیگران باشیم در اینصورت دیگراز هویت ملی و فرهنگی ما چیزی باقی خویش کورکورانه  دنوفرهنگی اجتماعی 

 .نمی ماند

حفظ  کشور و علیای دفاع از منافع و سربلندی شان در عزتاین نتیجه رسیده باشند که  هموطنان اهل تشیع و هزاره ما باید به

در جاده های   زرد حزب هللا هایو بیرق ییرقهای سیاه اخوندبشتن افرابر بعوض لذا چه بهتر که هویت ملی و افغانی شان بوده

ثابت نمایند که آنها نیز مانند سایر اقوام برادر کشور  تهدر تظاهرات شان برافراشرا بیرق پرافتخار سه رنگ افغانستان  ،کابل

 .هستندمین ن اصیل و وفادار این سرزفرزندا

  والسالم                                                          

 


