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داکتر ملک ستیز

چرا داعش هزاره ها را آماج قرار می دهد؟
این که اکثریت هزاره ها وابسته به گروه شیعه هستند ،مهم ترین عاملی است که داعشیان را دیوانه وار
واداشته تا به اعمال نسل کشی نسبت به این گروه دست زنند .شکست فرسایشی داعش در عراق و سوریه
راه را برای آن ها در افغانستان باز کرده است.

حضور پر قدرت امریکا و اروپا در افغانستان سبب می شود تا داعش با تظاهر قدرت در این جغرافیا،
حضور خود را در جهان به نمایش گذارد .اما در عقب این تفکر سه دلیل دیگر نیز نهفته است که هم نوایی
طالبان را با داعش به بار می آورد.
این هم گرایی برای جامعه خیلی زیان آور می باشد.
نخست ،در این که هزاره ها گروه بالنده و سازندۀ کشور هستند ،هیچ شکی وجود ندارد .این گروه به معنای
واقعی آن به ارزش های جمهوریت و مردم ساالری پی برده اند و این ساز و کار را بهترین ابزار برای
ترویج مساوات ،عدالت و تأمین حقوق همشهری خود در جامعه برگزیده اند.
این ابزار داد خواهانۀ هزاره ها هژمونی ایدیالوژیک و دوکترین داعشیزم را تضعیف می کند و هم گرایی
طالبان را که در همین زمینه با داعشیان هم نوا هستند محدود می سازد.
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دوم ،هزاره ها گروه فعال و متعهد سیاسی در افغانستان هستند .مأموریت فعال سیاسی این گروه بر دکتری
قدرت در افغانستان اثر مهمی می گذارد .این گروه پیش آهنگ تظاهرات سیاسی و مدنی در کشور هستند و
ضربه زدن به این گروه ،روند تعامالت و دگرگونی های مثبت گرایانه در کشور را آسیب می رساند .چیزی
که داعش و طالبان در آن هم نوایی کامل و شامل دارند.
سوم ،هزاره ها از فعاالن ارزش های حقوق بشر و جامعۀ مدنی هستند .آن ها با فکر باز به این ارزش ها
می نگرند و با نواندیشی باورمند هستند .آن ها در این زمینه کتاب و مقاله می نویسند ،حرف می زنند و
دادخواهی می کنند .این رویکرد هزاره ها برخالف مقاصد طالبان و داعش است.
واقعیت این است که هم میهنان هزاره ما باشندگان فعال کشور هستند .برای پاسخ دادن به داعشیزم و
طالبانیزم ،ما همه باید هزاره شویم .تا هراس افگنان به سالمت جامعۀ ما بیش از این آسیب نرسانند .طفل
خونین هزاره در تکیه خانه باید به درفش و گریه مادر خونین هزاره باید به آواز دادخواهی پشتون ،تاجیک
و اوزبیک و… .مبدل شود .آن گاه به جای داعیشیزم ارزش ها و آرمان های ما پیروز می شود.
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