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  ماستۀخون ھزاره بر گردن ھم
 و ھيچ قوم و تباری از آن برکنار نمانده است، اما  ريزد بيش از چھل سال است در اين سرزمين خون ناحق بر زمين می

توان درک کرد که نه در مسجد  اين را وقتی می. ھاست ِترين آن رود وحشتناک میھای افغانستان  ظلم فجيعی که بر ھزاره

 و ھيچ جرمی نداشته باشی جز ھزاره آفريده شدن و يا به  احساس امنيت کنی، نه در مکتب، نه در بازار و نه در خانه

. انسانيت خود شک کنيمتوانيم به عمق چنين وضعيت تراژيکی پی ببريم بايد در  اگر نمی. مذھب شيعه بزرگ شدن

ترين جنايتی که   و واستاندن آن از وی، ظالمانه ترين حق طبيعی ھر انسانی است امنيت جانی داشتن نخستين و ساده

 . ھر اعتقادی که باشدۀ ھر ايدئولوژی و به انگيزۀتوان انجام داد، به بھان می

چه چيزی سبب .. رسد  آنتولوژيک آن به کجا میۀيم ريشتر داشته باشيم، و ببين  دردناک درنگی عميقۀبايد بر اين پديد

 دين عرض ۀآفرين در جام گونه اين نيھيليسم حيوانی و وحشت چه.. شود  می  يافتن چنين کنش معطوف به نيستیھستی

 ..شود گناه ابزار رسيدن به قدرتی کثيف و شرارتبار می گونه زندگی آدميان بی چه.. کند اندام می

ھای آلوده به تباھی سياست را انکار کنيم، بايد  که دست ھای استخباراتی را ناديده بگيريم و بدون آن بازیکه نقش  بی آن

 ما سر در گريبان خويشتن ۀوليت بر دوش اين و آن، ھمؤيک گام فراتر بگذاريم، و به جای انداختن بار سنگين اين مس

ايم که در خانه به فرزندان  داريم؟ آيا روزی از خود پرسيدهکنيم و بپرسيم که آيا ھر يک از ما سھمی در اين وضعيت ن

ھا بدون  ايم؟ آيا در مساجد ما روزی از برابری و برادری انسان خود چه درسی از ھمديگر پذيری و ديگر نھراسی داده

 ما از زشتی  مخلوقات خدا داده شده است؟ آيا در مکاتبۀ دين و مذھب گفته شده و درس محبت با ھمۀتفکيک شان بر پاي

دوستی بی قيد و شرط انجام  و پلشتی تبعيض و مظاھر آن در زندگی اجتماعی سخنی به ميان آمده و تمرينی برای نوع

ی متوسل شوند روزی عرق ئگرا که برای رسيدن به قدرت به ترفندھای کثيف قوم يافته است؟ آيا سياستمداران ما از اين

اند؟ آيا  روز فرو کرده اند که چگونه کارد در پيکر ھزارزخم اين مردم سيه ديشيدهخجالت بر جبين شان نشسته و با خود ان
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اند؟ آيا  علمای ما از رافضی خواندن و مبتدع شمردن طرف مقابل دست کشيده و به غير اخالقی بودن اين روش پی برده

  اند؟ ی آگاه شدهئگرا هھای آلوده به عفونت فرق ِرھبران مذھبی ھر دو طرف به ضرورت به تاريخ سپردن کتاب

داعش و طالب تنھا نوک اين کوھی است که از اقيانوس .. ھاست  اينۀکند ھم چه ريختن خون ھزاره را تسھيل می آن

 !نفرت دينی و تعصب مذھبی بيرون زده است

ه توجيه اين چ!! شمارند ھا را واکنشی به فاطميون و زينبيون می شرمانه جنايت در حق ھزاره ای به صورت بی عده

رود و پيرمردی که در مزار برای ادای نماز به مسجد، چه  گاه می ای است؟ کودکی که در دشت برچی به آموزش احمقانه

  پرسند؟ گناھان می ين گناه مجرمان را از بیئربطی به يک مشت مزدور در آن سر دنيا دارند؟ در کدام دين و آ

  پسنديم که خود روزی در مقام ھای ما ادامه يابد، و ھيچ کدام ما نمی  ھزارهخواھيم اين روزگار تلخ برای راستی نمیاگر ب

بايد تقصير خود را در .  ديگران قرار بگيريم، بايد از خويشتن آغاز کنيمۀاقليتی مذھبی يا تباری مورد قساوت جالدان

کنند، از ھر  نی قومی يا مذھبی میپراک ی که نفرتئھا بايد برای بستن دھن. آلود به دوش بگيريم برچيدن اين بساط خون

ی و تعصب مذھبی دارند کمک نکنيم و در ريختن خون ئگرا  فرقهۀی که روحيئھا به مدرسه. طرف که باشد کمر ببنديم

بايد دعواھای سوريه و . ھای مظلوم افغانستان نگيريم ھای مظلوم ايران را از شيعه بايد انتقام سنی. گناھان سھيم نشويم بی

نی باالتر از جان آدمی و ھيچ مذھب و مکتبی يئبايد بدانيم که ھيچ دين و آ. من را به خاک خود نکشانيمعراق و ي

ينی ميزان تعھد آن به ئيابی ھر کيش و آ تنھا معيار اخالقی برای ارزيابی و ارزش. ھا نيست تر از زندگی انسان مقدس

نه مسلمان بودن بد است و نه نامسلمان .. ه سنی بودننه شيعه بودن جرم است و ن. حفظ جان و حراست از زندگی است

 ۀچه ماي آن.. ی روی آوردن استئخو چه بد است و از ھر بدی بدتر است غير انسانی عمل کردن و به درنده آن.. بودن

 بايد به انسانيت پاکيزه از تعصب و تبعيض.. ھاست ھا و به اندوه نشاندن خانواده ساری است ويران کردن خانه شرم

 ..يمئبرگرديم و خدا را تنھا از اين راه بجو

 


