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 جمهوری سکوت

  

مذهبی هزاره ها  وتقوای دینی  صداقت، اعتقاد و شکی وجود ندارد که مومن ترین شیعیان جهان از منظر

تقوا  دینی از این باور و مختلف مذهبی و مراسم ۀادی جمهوری اسالمی ایران به بهانسفانه که ایأمت اند. اما

کنند. یکی از این  آنرا به ضد خود هزاره ها تبدیل می استفاده ابزاری نموده و سیاسی وسوء بهره برداری 

نوکران جمهوری اسالمی ایران با  گان و" است که وابستبرداری ها از باور مردم هزاره "روز قدس بهره

 شعار را در زیر عکس های خمینی و دراماتیک ساختن این روز، تالش می نمایند تا جمعی از هزاره ها

که از  یهای از حلقوم آنها این شعارها را فریاد بکشند. شعار امریکایی و اسرائیلی، جمع نموده و های ضد

زبان پیروان  نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بنام روز قدس در مینی وهمان نخستین دستور خ

" به کشورهای دیگر صادر گردید که قطعاً تاوان بسیار زود این "روز سیاسی شان در ایران جاری گردید. 

 می پردازند. ملت های مصاب به آن پرداخته و تبعات این شعار پراگنی هارا ملت ایران و
 

" است که جمهوری اسالمی ایران با گسترانیدن ، یک روز "سیاسی"قدس روز"ه باید بداند که هزار ۀجامع
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ضد جامعه جهانی  میان هزاره ها توسط عوامل مزدور خویش، نیت دارد تا این جامعه را بر بساط آن در

جامعه  به خواهد خویش را صید نماید. جمهوری اسالمی ایران می از این طریق ماهی مراد و قرار دهد

 میان شیعیان افغانستان که کتله بزرگ آن را هزاره ها تشکیل می جهانی نشان دهد که نفوذ مذهبی ما در

با بلند کردن عکس  ما در موجودیت شما، هم ارتحال امام خود را ، واست ریشه دار دهد، بسیار عمیق و

ها ن را از حلقوم افغاشما انی متحدان جه هم در روز قدس، شعار ضد شما و کنیم و ، برگزار میهای وی

خواهد به غرب بگوید که اگر خواسته  های سیاسی، ایران می دهیم. با نشان دادن این مانور بیرون می

که در طی  یآنهم توسط هزاره های مشکل دچار سازیم.را در افغانستان به سادگی به توانیم شما  باشیم می

کتک و اهانت ما همراه بوده، اما این مردم بدون آنکه از  سال مهاجرت شان در ایران، پیوسته با 35این 

ضد  بر دهیم و را روی دوش های شان قرار می " خوددر حال هم عکس "رهبر شالق ما عبرت بگیرند،

 دهیم! شما از زبان آنها شعار هم می

فلسطینیان شما در مورد موضع ، استاد عبدالعلی مزاری پرسید که: "زمانی خبر نگاری از رهبر شهید

گرفتاری داریم که اصالً به فلسطین فکر کرده  ما آنقدر مشغله وچگونه است؟" رهبر شهید پاسخ داد که: "

مشکل و گرفتاری دارند که برگزاری" موقعیت دیگر، دهها  حال هم هزاره ها در زمان وتوانیم. " نمی

ای به مشکالت شان می افزاید. ما  کند، بلکه گرهی تازه نه تنها مشکل شان را حل نمیروز سیاسی قدس "

سال حضور  14زاره ها در این نداریم که ضد جامعه جهانی شعار بدهیم. ما ه هزاره ها در موقعیتی قرار

یم. اکنون ، استقبال کردریخ با آن مواجه بوده ایمأبه دالیل زیادی که در ت خودکشور  در را جهانی ۀجامع

، سید هادی لنگ، سید جاوید و سایر حسینی مزاری ، سیدندهارینباید تشیع درباری چون: شیخ محسنی ق

را از حلقوم ما فریاد کنند،  یهای نام روز قدس، شعاره ، بت فقیهی، در این جمعهمزدوران معاش بگیر والی

بازیچه سیاست بیگانه ها قرار  گذشته آز آن ما نباید که کل جامعه هزاره تاوان سنگین آنرا بپردازند. 

نه قم. لذا بیایید که مشارکت در روز قدس را تحریم نماییم و  بلخ است نه تهران و ون اینجا کابل وبگیریم چ

 کاهد و به این راهپیمایی وهمسویی با سیاست های ایران " نه " بگوییم. این عمل نه از وجاهت دینی ما می

 ستم، کشتار، اجحاف و چارکند. اکنون ما کمتر از فلسطین د نه هم به عقاید مذهبی ما لطمه وارد می

بسوزد، نه فلسطینی که هزاران کیلیومتر از  پد وتگیری نیستیم. باید نخست قلب ما برای خود ما ب گروگان

: آگاهی هم نداشته باشند. گفته انددور است. شاید فلسطینیان از موجودیت ما هزاره ها در افغانستان  ما

 که در خانه بسوزد صحرا را صبر است.  ی"چراغ

 تاریخ انتشار

 سرطان ۱۶سه شنبه  ۱۳۹۴ 
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