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!آقايان متمدن ايرانی مارا به خير تان اميد نيست لطفا شر مرسانيد  

 
در ) هزاره های افغان از آنجا مانده،از اينجا رانده( مطلبی تحت عنوان يازتاب مربوط به ايرانی هادر سايت خبری

.راج مهاجرين افغان از اين کشور درج شده که هم باعث خشم ميشود وهم باعث خندهرابطه با اخ  
خشم به خاطر لحن حماقت اميز وتوهين وتخريش کننده نويسنده مطب،وخنده بخاطر ساده لوحی وبی خبری نويسنده از 

.اوضاع فعلی افغانستان  
 

 اخراج شده از همه اقوام افغانستان هستند،درست ادر حاليکه مهاجرين!!!در اين مطلب ادعا شده که مهاجران هزاره
است که تعدادی زيادی از مهاجرين را هزاره ها تشکيل می دهند ولی اطالق تنها هزاره به اين اخراج شده گان نشاندهنده 

کم اطالعی نويسنده حتی از وضعيت کشور خودش ومهاجريناخراج شده افغان است که از همه قوم وتبار کشور هستند 
.ه يک قوم وقبيله خاص تعلق نمی گيرندوب  

 
نکته ديگری که بايد ذکر کرد،لحن توهين آميزوتخريش کننده ومريض گونه نويسنده   مطلب نسبت به افغان ها عموما 

وهزاره ها خصوصا استکه باعث ازار روح وروان هر انسان بدور از عقده ومرض روحی وروانی ميشود،وبنظر می 
.به اين مرض گرفتار استرسد که نويسنده مطلب   

دايه مهربان تر !آواره تراز گذشته شده اند)از اين جارانده از آنجا مانده(در اين نوشته ادعا شده که به اصطالح هزاره ها 
؟؟؟!!!ازمادر  

 
در اين نوشته با بی شرمی تمام ادعا های فاشيستی وبی اساس وکليشه يی ايرانی ها نسبت به مهاجرين افغان تکرار 

ه،واز مهجرين بعنوان قاچاقبران دزدان وتبهکاران ومنتقل کننده گان انواع امراض واشغال کننده گان شغل ايرانی شد
.ووو ده هااتهام بی اساس   توهين آميز ضد انسانی ونژادپرستانه ديگر قرار گرفته اند..ها  

 
الح هزاره ها درکشور خودشان دارای در اين نوشته چون دايه مهربان تر از مادر اشک تمساح ريخته شده کهبه اصط

.شان ناديده گرفته شده%25حق وحقوق نيستند وحقوق   
 

من به جواب نويسنده اين مطلب وهمه آن خود بزرگ بين های پر باد وافاده ديگر ايرانی که چنين افکار فاشيستی 
می گويم!!!ونژادپرستانه در کله دارند !)خير تان اميد نيست لطفا شر نرسانيدمادر مارا به از آقايان دايه مهربان تر(   

درقانون اساسی فعلی افغانستان حقوق همه شهروندان از زن ومرد مساوی است وهيچ کس بخاطر قوميت زبان مذهب 
.وجنسيت خود مورد تبعيض قرار نگرفته  

 
قانون اساسی فعلی کيور عزيز ما افغانستان از مترقی ترين قوانين اساسی در منطقه خاورميانه است،که نمونه اشرا نمی 

.توانيم ال اقل در کورهايی همچون ايران سراغ کنيم  
 

به در اين قانون مذهب جعفری همانند مذهب حنفی برسميت شناخته شده،در اين قانون اساسی زبان های ساکنان کشور 
شمول زبان های تورکی اوزبيکی وترکمنی برسميت شناخته شده وگوينده گان اين زبان ها می توانند به زبان مادری 

.خودشان نشرات وجرايد داشته باشند وحتی مکاتب محلی وکتب درسيبه زبان مادری خودشانميتوانند داشته باشند  
مذاهب ديگر از جمله زبان تورکی آذری ومذهب حنفی که در کشور شما از اين حق وحقوق انسانی برای زبان ها و

.خبری نيست  
 

!واما دررابطه با هزاره ها  
اين که شما دايه مهربان تر از مادر اشک تمساح ريخته ايد که به اصطالح هزاره ها در کشور شان از حق وحقوق 

!مساوی برخوردار نيستند   
 حکومت جديد وقانون اساسی جديد هزاره ها جزو گروه هايی بر خالف ادعای پوچ وبی اساس  تان بايد بگويم که در

قرار می گيرند که بيشترين برد ونفع را داشته اندوفعال نيز جايگاه سياسی هزاره ها مورد رشک وکينه وغضب بعضی 
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عناصر سکتاريست وقدرت طلبداخلی وبعضی خارجی های عقده يی وشکست خورده قرار گرفته که شما نويسنده مطلب 
.توانيد يکی از انها باشيدمی   

وچون رهبران سياسی هزاره فعال در جمع هواداران ومزدوران ايرانی وجبهه ساخت آنها قرار نگرفته،اين مسئله خشم 
.افرادی چون شما را دوچندان ساخته واين چنين به ياوه گويی وپريشان نويسی روی آورده ايد  

 
 از حقوق کامال مساوی باديگر برادران خود برخوردار هستيم وفعال از سخن اخر اينکه ما هزاره ها فعال در کشور خود

جايگاه سياسی باال وتثبيت شده يی برخوردار هستيم مشکالت مهاجرين يک مشکل عمومی کشور ما است وبه هيچ وجهه 
. تشکيل می دهندتنها به جامعه هزاره مربوط نمی شود اگرچه تعدادی زيادی از مهاجرين اخراج شده افغان را هزاره ها  

ولی اين مشکل بر می گردد به مشکالت سی سال جنگ وبی سرنوشتی کل کشور ويک مشکل ملی وسراسری افغانستان 
.محسوب ميشود  

  
 


