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 13/04/2015         داکتر محمد خالد

 اشندگان افغانستانبخطر برای تمام 

 جنگ جز بربادی ارمغانی ندارد

در دوران حکومت حامد کرزی اقلیت هزاره به پیشرفتها و رشد بی سابقه در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی،   

اقتصادی و فرهنگی نایل آمدند. به سعی آنها مذهب تشیع برای اولین بار منحیث یکی از دو مذهب رسمی کشور 

شناخته شد. جوانان هزاره در تمام پوهنتونهای کشور بیش از سهم خویش راه یافته و به فرصتهای شغلی در  برسمیت

را که یکی از ولسوالی  دایکندیدوائر حکومتی در والیات هزاره جات و والیات کالن افغانستان دست پیدا کردند. 

 پارلمانهای ارزگان بود به والیت مجزا تبدیل نمودند. سهم هزاره ها در تمام عرصه ها چه در حکومت و چه در

هرکها و قریه جات مخصوص بخود را در کالن شهرهای افغانستان ایجاد کردند. تمام این پیشرفتها در چشگمیر شد. ش

اندک زمانی یعنی زمامداری حکومت کری که روابطی نزدیک با ایران داشت و بصورتی معماگونه وپرسش برانگیز 

 از ایران پول میگرفت صورت گرفت.

 سه عامل عمده بودند که عبارت بودند از: ناظران میگویند در پیشرفت سریع هزاره ها

فراهم شدن زمینه در اثر تالشهای پیوسته حکومت ایران در طی دو دهه گذشته، بوسیله مالهای مذهبی تشیع        -

برای تشویق جوانان هزاره به تحصیل در داخل افغانستان و یا بعضا در ایران. این در حالی بود که ایران جوانان 

میداده است که منجر به ادامه  نظامیواره تشویق به مبارزه علیه امریکا مینموده و طالبان را آموزش پشتون را هم

جنگ علیه نیروهای امریکایی و حکومت افغانستان در مناطق پشتون نشین شد و زمینه رشد پشتونها را ګرفت. هزاره 

پنهانی به معین الیات خویش میپرداختند بلکه طی یک برنامه ریزی ها نه تنها در مناطق هزاره نشین به پیشرفت و

شهرهای افغانستان به صورت دست جمعی مهاجرت میکردند. در نتیجه امروز کالن شهرها منجمله والیت هرات  کالن

پول  صد ها هزار هکتار زمین زراعتی را یا باهزاره نشین است که   ًتحت محاصره ده ها شهرک و قصبه کالتقریبا 

 در حالیکه بامیان و دایکندی به مراکز تفریحی و توریستی تبدیل میشدند. ایران خریداری و یا غصب نموده اند.

تالشهای آغا خان اسماعیلی که برای هزاره ها فرصتهای شغلی )مثل شرکت مخابراتی روشن( ایجاد نمود،        -

به کشورهای خارج  ی خارج خان در بامیان، زمینه سازی مهاجرت هزاره ها آغاساخت شفاخانه و پوهنتون 

 .کانادابخصوص 

تالشهای قشر زحمتکش هزاره که از فرصتهای بدست آمده استفاده اعظمی نمودند. این قشر که به ایران        -

 میبرند. رنجوابستگی ندارند از مشکالت متعدد 

ده است. دالئل مهم آن میتواند نکات ذیل این پیشرفتها سبب نگرانی و عکس العمل سائر اقوام بخصوص پشتونها شاما 
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افراطگرایی شیعه و زیاده طلبی در اثر سوء رهنمایی مالهای مذهبی که تحت تاثیر ایران هستند و نمایش         ( أ

دینی تشیع مثل عاشورا، نوروز، اعمار مدارس دینی د رمناطق سنی نشین که با بلندگو های  مناسبتهایقدرت آنها در 

 پر قدرت اذان به روایت شیعه پخش میکنند و سائر تبلیغات از طریق تلویزیونهای متعدد راه اندازی کرده اند.

هراس هستند، در سایه تاریخچه پر از کشمکشهای تاریخی میان نگرانی اقوام دیگر که از پیشرفت هزاره ها در     ( ب

که اولی از تشیع و دومی از اسالم سنی نمایندگی  رگیرین میان هزاره ها و و اقوام دیاین دو نژاد. اختالف سنتی و د

 میکند.

ایران از آن بهره ترس از انتشار درگیریهای قومی و فرقه یی که در سائر کشورهای اسالمی براه افتاده و     ( ت

 برداری میکند.

ایجاد شهرکهای هزاره نشین که از نظر صاحب نظران همانند شهرکهای یهودی در سرزمین فلسطین است و     ( ث

 نیز نفوذ آنها در اردوی ملی.

در حالیکه جنگ مذهبی میان سنی ها و شیعیان بگونه غیر سابقه در کشورهای متعدد در جریان است، حفظ بیطرفی 

رای تمام ملت افغانستان یک امر حیاتی است. نگرانیهای سیاستمداران افغانستان امروز که تالش دارند دامنه این ب

جنگ به افغانستان کشانده نشود، از افراط گرایی هزاره و عکس العمل مخالفین آنها کامال قابل درک است. برای حفظ 

هبی هزاره ها جلوگیری نماید، از آبادی شهرک های مذهبی این توازن و بیطرفی، حکومت باید از افراط گرایی مذ

وفرقه یی در کالن شهرهای افغانستان که گفته میشود ساکنین آن مسلح هستند گام بردارد و یا اینکه مخالفین هزاره ها 

ردوی زیر پوشش حرکت داعش این کار را خواهند کرد. جلوی نفوذ ایران از طریق استخدام مفرط جوانان هزاره در ا

ملی گرفته شود. هزاره ها همانند سائر اقوام و مذاهب بشمول اهل تشیع قزلباش همراه با سائر اقوام و در کنار آنها 

 زندگی کنند. این شهرکهای که مخصوص آنها ایجاد شده باید برای سائر اقوام جای بدهد.

دهد بلکه افغانستان را به کام جنگهای حرکتهای افراطی هزاره ها نه تنها خود آنها را در معرض خطرات قرار می

چنانچه همین حاال خبرهای از اختطاف هزاره انتشار این جنگها امروز بیش از هر زمان دیگر است  مذهبی میکشاند. 

 ها در شاهراه های افغانستان نشر میشود.

یک برگ برنده در مقابله با شیعه علنی در یمن، ایران میتواند از هزارها منحیث  –از طرف دیگر، با آغاز جنگ سنی 

در مقابل تمام قوتهای جهانی با وی دنیای عرب بالخصوص در یمن استفاده نماید. ایران امروز در میز مذاکرات هسته 

قوت بیسابقه ایستاده است، نه به تنهایی خود بلکه به زور نفوذی که در کشورهای دیگر همچون عراق، سوریه، لبنان 

نفوذ درین کشورها به قیمت ویرانی این کشورها و از میان رفتن ملیونها انسان شده است. اینجا  ویمن دارد، هر چند این

 در سابق نداشتیم. قدرتیاست که خامنه یی میگوید ما هرگز چنین 
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