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 !و نازنین هزاره  هموطن خوب

این را بخوبی می دانید که افغانستان را هیچ قدرت مادی در جهان هستی تجزیه کرده نمی تواند. مال های ایرانی با  

آنهمه ساز و برگ نظامی شان در نزدی هیبت افغان ها حبابهای هستند روی آب.تاریخ شاهد مدعایم است. به خس و 

 .خاشاک و حباب تکیه ننمائید

ی را که هزاره های پیرو والیت فقیه ایران و بندگان خمینی و خامنه ئی از قبیل ایاالت شعار های خائنانه و ضد مل

متحده هزاره جات، هزارستان وغیره از طریق ورای مجازی تبلیغ می کنند و سخت به ملیت ستیزی مشغولند، خواب 

 .و خیالی بیش نبوده و هرگز به واقعیت نخواهد پیوست 

ائنانه و نابخردانه، باعث ایجاد نفرت عمیق بیشتر علیه مردم هزاره می گردد و آنها  این نوع حرکت های ضد میهنی خ

را در این کشور بیشتر از پیش تجرید و منفور ساخته و بستر نابودی محتوم شان را فراهم می سازد، که هرگز چنین 

 .مباد

گردیده   اند و جرأت اخالقی آنها سلب  روشنفکران و "چپی" های هزاره نیز در پیله سکتاریزم و قومپرستی پنهان شده

است، تا به ملیت شان تفهیم نمایند که عبدالعلی مزاری، محقق، خلیلی، دانش، کاظمی، شفیع دیوانه، غنی علیپور... 

همانندی خلقی، پرچمی و خادی، گلبدین، سیاف، حقانی، دوستم، مسعود، ربانی، فهیم، عبدهللا، عطاء، مال عمر، مال  

پاکستان،   .. خائنان ملی، جاسوسان اغیار، جنایتکاران، آدمکشان، تمدن ستیزان و نوکران منافع ایران هیبت هللا و.

عربستان، ترکیه و امپریالیزم شرق و غرب بوده و می باشند و جنایتکاران از هیچ قوم و ملیتی نمایندگی کرده نمی  

 .توانند

و قوم شان را در تاریکی   ملیت  وم پرستی پنهان شده اند،روشنفکران و "چپی" های هزاره که در پیله سکتاریزم و ق

مطلق مشغول خمینی پرستی، مزاری پرستی، قوم پرستی، محلیگرائی و تجزیه طلبی رها کرده اند. تا بحال یکی از 

 !نشده است، که علیه جنایتکاران قومی و ملیتی شان جبهه گیری نمایند؟  اینها دیده

تان است. همانطوری که ملیت هزاره در بیست والیت افغانستان زندگی می نمایند، دیگر  افغانستان مالکیت مردم افغانس

 .ملیتها نیز حق دارند تا در هر نقطه ای از میهن باستانی شان زیست نمایند

قبل از این که هموطنان هزاره ما در مناطق مرکزی کشور مسکن گزین شوند، بادیه نشینان و چادر نشینان کوچی که 

قبائل و اقوام آریائی می باشند، از هزاران سال قبل در این مناطق در گشت و گذار بودند. مناطق مرکزی    جزء از

 .مهریه و جهیزیه مادر و میراث پدری هیچ کسی و یا ملیت و قومی نیست 

ر خمینی اگر می خواهید که در پهلوی دیگر ساکنان این مرز و بوم در صلح و صفا زیست باهمی داشته باشید، به افکا

 .و مهمتر از همه مظلوم نمائی پایان بخشید و تجزیه طلبی   پرستی، قوم پرستی، سکتاریزم
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بیائید با دیگر ساکنان این وطن زخمی یکجا و هم صدا شوید و میهن را از شر تجاوز استعمار غرب، مداخالت ارتجاع  

ان نجات بخشید، به عمر دولت و حکومت  اسالمی منطقه و فرامنطقه و شرارت های جهادی ها، طالبان و سائر خاین

دستنشانده متشکل از تمامی جنایتکاران و خائنان ملی نقطه پایان بگذارید و برای ساختمان یک افغانستان دمکراتیک 

 .برای همه کار و پیکار نمائید. در غیر آن در این قمار بازنده اصلی شما هستید

ان و یمن از شما استفاده های ابزاری کردند. و اما در داخل کشور  مال های ایرانی در جنگ های عراق، سوریه، لبن

 .شان شما را حتی آدم به حساب نیاورده و سخت اهانت کردند و این سلسله ادامه دارد

 .از افغان و افغانستان و پشتون ستیزی بپرهیزید

نگذارید تا شما را علیه هموطن و   دستان مال های ایرانی را در سرزمینی که زیست دارید، قلع و قمع و قطع سازید و 

 .کشور تان استفاده های ابزاری نمایند
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