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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۲۱/۰۴/۲۰۲۲                                                        احمد ادریس رحمانی

 ست؟ یهزاره ک
 شد؟ عهی ش  چگونه

 رد؟ ی گ ی قرار م  یظاممورد حمالت ن   وستهیچرا پ  و 
 

و هزاره ها از   باشندی و هند م انهیخاور م انهیم یایاز مردمان اس یمخلوط کی  کیتیمردم افغانستان از نظر جن اکثر
مغول هستند که بعد از عقب   یها رویکه انها بازمانده گان ن   نستیموجود ا یوریت کی .  گرچه ستندیامر مستثنا ن نیا

از   یکه امروزه انجام شده است انها را مخلوط  کیتی جن  یبجا مانده اند اما اکثر تست ها  ۱۵از باختر درقرن    ینینش
  .کندیم  تیتثب انهیها خاور م یرانیو ا - انهیم یایاس یترک ها -مردمان  مغولستان 

  .رسد یاره ها به کجا مهز کیموگرافید ایو  کی جنت شهیر ستیاساسا مهم ن یول
ساختار چهره شان    ایو    کیجنت  تیهو  لیکه هزاره ها به دل  دهدیبدست نم  یگواه منطق  چیه  خیکه تار  نستیا  تیواقع

  ن یا  شهیکه ر دهدینشان م یصفو خ یتار یبررس نیقرار گرفته باشند. برعکس اندک تر یو حمالت نظام گردیتحت پ
بودن هزاره   عهیش  یعن یانها   یمذهب  تیحاصل هو  هادر مقابل هزاره    ینظام  -  یاسیس یهمه کشتار ها و زد و بند ها

 ی پرداخت ول  اتییبه همه ابعاد ان به جز  نجایدر ا  شودیاست که نم  یخیتار  عیوس  ی لیبحث خ  کی  نی.  اباشدیها م
 :کنمیم انیمساله را بصورت خالصه ب نیدر چند سطر عمق ا دییریمساله را بگ  نکهیبخاطر ا

 نیا  خیتار  کباریو    د ی.  اگر هنوز هم قناعت تانرا فراهم نساخت برودیتوجه کن  قیدق  یلیخ  یخیچند نکته تار  نیا  به
 .دیبه دقت بخوان یدران یها و اغاز امپراتور یها تا سقوط صفو یمرزوبوم را از زمان عباس

 چرا؟ 
 .ابدیانتشار م یصفو یبار در افغانستان توسط امپراتور نیاول یبرا عهیمذهب ش .۱
  ن یزم  رانیدو قرن بر تمام ا  یامروز برخاستند و ط  جان یاالصل بودند که از اذربا  یها اساسا مردمان ترک  یصفو .۲
  یی امروز حکمروا  انهیم   یایافغانستان امروز و اس  -گرجستان امروز    -عراق امروز    -امروز    هیقسمت از ترک  کی  -

 .کردند
منسوب   لیها را مغل ها سقوط دادند و هزاره ها تا به امروز به دل  ی عباس  یعنیرا    یقدرتمند سن  یامپراتور  نیاخر .۳

 .کشندیو کفاره انرا بردوش م  یاز مالمت ییبودن به مغل ها گوشه 
بود   عه یانها را که مذهب ش  یها احتماال باعث شده است تا هزاره ها مذهب رسم  ی االصل بودن صفو  یترک  .۴

 .رندیبپذ
  یها که هزاره ها جز ان بودند در رقابت و نبرد ها  یها( همچنان باصفو  یها )عثمان  یسن  گرید  یامپراتور  .۵

 .متداوم بود
سال بعد از   ازدهی  قیو دق  دندیان با حمله به اصفهان به چالش کشافغانست  یرا پشتون ها  یسلطنت صفو  نیاخر .۶

  .میشناس یکه امروز ما انرا به نام افغانستان م گرددیم جادیا یتوسط احمدشاه دران یها کشور یسقوط صفو
ها    ینرفته بود که سن  نیاز ب  یو دران  یعثمان  -  یعباس  -  یصفو  یامپراطور  یهنوز عوامل اختالفات و جنگ ها .۷

نفت دوباره در سنگر   یانتها  یثروت ب  میبر سر تقس دیرقابت جد  کیدفعتا خود را در قلب    انهیخاور م  یها  عهیو ش
   .افتندیجنگ 

.  گرچه جهاد افغانستان شودیو جهاد افغانستان شروع م  دیایبه وجود م  رانیا  یاسالم  یرقابت جمهور  نیاوج ا  در
بزرگ روس    ی باز  لی که امدن روس ها به افغانستان خود به دل  میدانیهمه م  ی روس ها بود ول  ندیبخاطر به چالش کش

  .بود انهیخاور م  یها برسر کنترول منابع نفت یها با غرب
کشتار هزاره ها در گذشته و   یاصل  لیکه دل  دیشویمتوجه م   دیدهیهم قرار م  ینکات را پهلو  نیا  یمن وقت  دید  از

بر سر ثروت   یسن  یبا عرب ها   عهیش  یها  یرانیا  دیبه رقابت شد   ردیگیارتباط م   مایمسقت  ریسال اخ  ۲۰بخصوص در  
است که قرارگرفتن    یناچار  یاندازه از رو  همانجنگ به    نیطرف ا  کینفت.  قرار گرفتن هزاره ها در    یسروپا  یب

   .ان گریپشتون ها در طرف د
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  س یرو ی.  از مردیگ یصورت م   یسن  یقاطع عرب ها تیها در حما   یپشتون ها با سقوط صفو  دنیبه قدرت رس  سااسا
تعهد   دیتجد  یبرا  کباری به قدرت    دن یهر رهبر پشتون افغانستان قبل ار رس  ی احمدز  یخان هوتک گرفته تا اشرف غن 

کنند.     جادیا  یالملل  نیب  تیقدرت شان مشروع  یراانها امده است تا ب  شیعرب ها پ  ایسفر کرده و    یبه عربستان سعود
 رونیمنطقه از ان ب  ک یت یوپولیبزرگ ج  ریوجه تصو  چیبه ه  یسفر ها بنام حج صورت گرفته است ول  نیگرچه ا

را نشان    یعباس  یمطلق با امپراتور  ییداشتند که همنوا  اهیس  رقینبوده است. قبل از نادر خان تمام شاهان افغانستان ب
   .دهدیم
و کالن شدن قلمرو  عهیبوده است که از نفوذ مذهب ش  نیا ریچند قرن اخ یاهداف عرب ها در ط نیاز بزرگتر یک ی

  ی و هزاره ها گرددی م عهیکمربند مهار نمودن قدرت ش نیراستا افغانستان اول نیبه عمل اورند.  در ا یریجلوگ عهیش
که از نظر   گردندیعرب ها/افغان ها واقع م  یفاعدرعقب کمربند د  عهی ش  یامپراتور  یمرگه ها  شیپ   ثیمنح   عهیش

  .دیایخطرناک به حساب م یلیخ ینظام
 یاست که حت  لیدل  نیبوده است.  به هم   خیحد و حصر پشتون ها با هزاره ها در طول تار  یب  یدشمن  یاصل   لیدل  نیا

است   لیدل  نی. به هماورندیبا هزاره ها بوجود ب  یاسیبهتر سروابط    ریسال اخ  ۵۰نتوانسته اند در    یسن  یتاجک ها
  .گرددیم جیترو شتریو ب شتریهر روز ب انستانمردم پشتون افغ نیعرب در ب  یها یمفرط سن ییگرا ادیکه بن

خطرناک تر از طالبان بوجود خواهد امد تا   یگرا ها  ادیبن  ندهیروند نخواهند بود. در ا  نیوجه اخر ا  چیبه ه  طالبان
 ی به نحو  دییدقت نما  یبنام پاکستان هم  وقت   یبه وجود امدن کشور  یگردند.  حت  رانیدر شرق ا  عهی مانع رشد قدرت ش

که پاکستان   ستین  لیدل  ی. بدیایها در منطقه به حساب م  عهیاز نفوذ ش  یریجلوگ  ی برا  یکمربند دوم  کی  ثی منح
  .گرددی مکافات م شهیهم یانه عربستان سعودبچه نازد ثی منح

 ببخشند؟ ییرها تیوضع نیهزاره ها خود را از ا شودیچگونه م -گذشته  نیدرنظرداشت ا با
 :وجود ندارد شانیرو شیدر پ شیب یسه راه کنمیکه من فکر م ییجا تا
ممکن باشد.  معموال فرهنگ    میاگر فرض کن  یاست حت  ریوقت گ  یلیبکنند که پروسه خ  یخداحافظ  عهیبا مذهب ش .۱

نسل جوان    یها  سندهیکه نو  ی. کار هاندیتا بصورت مکمل تحول نما  ردیگیاز هزار سال وقت م  شیها و رسوم ب
  ی برا  ستیسال انجام داده اند نقطه اغاز  ۲۰  نیرفاه مردم هزاره در ا  یان برا  ییهزاره بخاطر نقد مذهب و کار ا

  .تا ثمر بدهد ردیممکن صد ها سال وقت بگ که  یمیراه حل دا کی
 دهدیم  جهیزودتر نت  یلینسبتا مشکل اما خ  ستیبکنند که باز هم کار  ی خداحافظ  یبصورت موقت  هیجغراف  ن یبا ا .۲

پاکستان    نهی)نسبت به گز به    ی مساله است.  هزاره ها   نیا  یبارز برا  یلیمثال خ  کیاول(.  مهاجرت هزاره ها 
اگر انها به عوض پاکستان در    دی.  حال تصور کندافغانستان دارن  یبهتر از هزاره ها  یلیخ   یپاکستان  امروز زندگ
جمع   داشتند؟یم  یهم اروپا رفته بودند امروز چه نوع زندگ  ا یو  ایاسترال  ایو  ن یچ  ای  هیمانند روس  یهمان وقت به کشور

 یهمم ی نه چندان دور راه حل ها یها ندهیو اروپا در ا -کانادا  - ایمانند استرال یهزاره در کشور ها یشدن کتله ها
   .ستین هیجغراف  رییگذاشت که مهاجرت تنها راه حل تغ دیمردم هزار به وجود خواهد اورد. ناگفته نبا هیبق یبرا
 یمهم برا  یلینمونه خ  کی  یمزار  یکوتاه عبدالعل  یبکنند. زندگ   یخداحافظ  یو فرهنگ   زیصلح ام  یزندگ  وهیبا ش  .۳

  کند ی با خود تنفنگ حمل م  وستهیکه پ   دیکن  یخانه زندگ  کیدر    یراه حل است.  اگر قرار باشد شما با کس  نیمصداق ا
خانه را  ایو  دیبدست اور یشما هم تنفگ  نکهیبجز ا دیندار  ییشما چاره  بردیمعضله دست به ماشه م نیو با اندک تر 
  .دیبرو یگرید ییرها کرده جا

ابداع و خلقت قدرت را ااز پشتون ها    -  تیمعنو   -هنر    -با سالح فرهنگ     کنندیکه فکر م  یی ها  کی ها و تاج  هزاره
   .اند اموختهیالف هم ن استیو اساسا از مکتب س کنندیم یزندگ ال یخواهند گرفت در خواب و خ

 گر ید  یمذهب اسالم سن  یک ی  گرفتن و نگهداشتن قدرت دو حربه مهم به دست دارند:   یافغانستان برا  یها  پشتون
فقط  ردیقدرت را از پشتون ها بگ  یکس ی سالح گرم.  اگر قرار باشد روز ری. مذهب  سالح نرم است و شمشریشمش

  اریبس   ینمونه ها  یمزار  یدوستم و عبدالعل  لجنرا  -احمدشاه مسعود    یممکن خواهد بود.  زندگ  ینظام  یتوسط برتر
است که انها   نیراه را تا اخر بروند ا  نیکدام شان نتوانستند موفقانه ا  جیه  نکهیا  لیادعا هستند.  اما دل   نیکوچک ا

بهتر از رهبران هزاره در کابل موقف خواهد   یلیپور خ  یمانند عل  یراه حل کس  نیسالح نرم را با خود نداشتند. در ا
 .شتدا
 نیسالح نرم پول است و کارا تر  نیموثر تر  ۲۱در قرن    دیموفق بدر ا  استیس  دانیدر م  دیخواهیهر صورت اگر م  به

اش مذهب است چون مردم را با فقر راحت    لیبد  نیبهتر  دیاور یبدست ب  دی. اما اگر پول را نتوانستیسالح گرم تکنالوژ
دو از    نیبدست اوردن ا  یو برا  دیاش اسلحه است.  برو  لیبد  دیاوریبدست ب   دینتوانست  ی. اگر تکنالوژداردیم  نگه

   .دیر یبگ  یشیطالبان پ
نزد اساسا به علم   یتان سالم یاگر طالب خودش امده برا دیبدست اورد یاز طالبان پول و تکنالوژ شتریکه ب یروز

 . دیاعتماد نکن استیس
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