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 !لجنزار منحط قومى
 
 
 

قومى،   قوت سقوط از قله هاى انترناسیونالیستى کارګري، اخوت اسالمى، و اصل انسان و انسانیت به لجنزارکثیف
ختلف بوده و بحث باالى آن نیز یکى از سمتى و زبانى تصادفى نبوده و قربانیان آن هم از طیف هاى م

  .جالب و ضرورت است  بس  بحثهاى
دارم که افراط و تفریط درین عرصه و تمام ساحات زندګى میو تأکید هم بحث را به نحوى انکشاف دمیخواهم من 

 خطاء است.
ر اصل انسان و انسانیت و ب   را باید تفکیک   ثانوى قوم، زبان و سمت   صفات   خصایل ماهیوى انسان و انسانیت و  -۱
 در دین اسالم   که
 اصل اخوت اسالمى و در افکار چپى -۲
که انسان را از سقوط به لجنزار قومى، سمتى و زبانى   طبقات و مبارزات طبقاتى و معتقدین به این اصول اند -۳

 .بدون افراط و تفریط باید مبرا و دور سازد
ګانهء فوق را با کتګورى آسان ساز دیروز  سه  و اما افکار معذور، مریض و یا مزدور این همه اصول و اساسات     -۴

یعنى راست و چرا نفیه نموده و به شرارت و تفرقه دامن میزنند؟ چرا این کتګورى ها هم خود و هم دیګران را به 
 و سمتى سوق داده و مصروف میسازند؟   تفرقه هاى قومى، زبانى

اند. آنهایکه از طبقات و مبارزات    اصل انسان و انسانیت ، واصل اخوت اسالمى با هم در مطابقت و مکمل یکدیګر
طبقاتى از زحمت کش و طبقهء کارګر که :پرولتاریاى جهان متحد شوید، با طمطراق به خصوص شان سخن میزدند 

و سمتى سقوط کرده اند و اینکه در ابتداى   بانىمیګفتند و حال عدهء از رهبران شان به لجنزار کثیف قومى، ز  و
سالهاى نود قرن ګذشته تأکید در دولتدارى نیز تأکید داشتند ) ویدیوى شان در یوتیوب وجود دارد( که اصل حزبى  

اصل     همه میدانیم و یا با کمى دقت به آن رسیده میتوانیم. بلى زحمت کش   نه، بلکى اصل قومى را اساس قرار میدهند،
هویت قومى ندارد، استثمار ګر و استثمار شونده است و درین چوکات قوم زحمت کش و قوم مفت خور بحث و  و 

دید درست نیست. تاجر بر خون قوم و دالل خون و اشک قوم است که ازین فتنه خاصتاً در دو دههء اخیر استفاده 
امتیاز دادند، اجیر همسایهء   براى شانکردند و مردم را به جان هم انداختند، و حکومات ضعیف و دیسانت شده 

فتنه کردند، دشمنان وحدت    شان در رأس ایران و پاکستان علیه افغانها و افغانستان  دشمنانهء  طماع و برنامه هاى
و درد مردم افغانستان هم ازین وسایل و ذرایع ناروا استفاده کردند و میکنند. شعارهاى بلند   اسالمى و تاجران خون

اسالم     جهانى در سالهاى نود قرن ګذشته هم تصادفى نبود که در یکشبه از قهرمانان آزادى و مدافغان، جهاد و  ګو هاى
رهبران تاجک، پشتون و هزاره نبدل ساختند. کمى به عقب بروم و از امیر عبدالرحمن خان پسر افضل خان،    رابه

نم. عبدالرحمن خان بعد از یازده سال هجرت و تحقیر برادر زادهء شاه ) امیر شېر على خان( متوفى را یاد آورى ک
و با نمایندهء   به شانه هاى اقوام مختلف ازبک و ترکمن به قسمت هاى شمال کابل رسید و درآنجا با مردم محل

انګلیس در حالى معامله کرد که پسر شاه متوفى یعنى غازى محمد ایوب خان در جنګ میوند شجاعانه میجنګید و 
تاریخ ساز شدند. امیر عبدالرحمن خان بعد از قدرت رسیدن بخاطر سرکوب مخالفین خود بلى    میوندماللى هاى 

مخالفین خود نه اقارب، نه قوم و نه زبان را اساس میداد، هرکه در مخالفت وى قرار میګرفت سر سخت سرکوب و 
از تیغ امیر نجات یافته و به کویتهءپاکستان   از بین میبرد تا اینکه عدهء از مردمان افغانستان مرکزى با فامیل هاى شان

قومى و زبانى علیه وحدت و    تا امروز بر بنیاد عقده هاى  و مشهد ایران متوارى و فرارى شدند و نواده هاى شان
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این فاشیست هاى قومى و زبانى و استخبارات خارجى اند که ازین     میجنګند   علیه منافع افغانستان جنګانده میشوند و
و واقعیت هاى تلخ تاریخى شرارت و فتنه ساخته، ګلو پار میکنند و جنګ قدرت و جیب را صبغه و رنګ  حالت

  .و شرارت میکنند  قومى و زبانى داده
  .داریم  بلى ما ضرورت به آموختن از ګذشته و بدون بند ماندن در ګذشته و رسیدن به اصل و اساس انسانى

ن سیاسى بر اساس و بنیاد اشتراک نسخه و برنامهء اعمار وطن و خدمت به جامعه و نظامیکه در آن حزب و سازما
خویش بر اصل حاکمیت قانون   مشترک کنند و جهت رسیدن به نسخه هاى مطروحهٔ   انسان و افغان متحد شده، مبارزهٔ 

ویم. تالش ق مشروع بدست آوردن،، معتقد باشیم و شو ګرفتن مشروعیت تطبیق نسخه هاى شان را از مردم و به طر 
حل نیست و ما را به  هبراى کسب قدرت سیاسى از طریق کنفرانسهاى بن، دوحه، قطر و از استخبارات اجنبى را

نمى رساند. ابعاد دیګر این قضایا قابل تعمق بیشتر اند اما نبود احزاب سیاسى   صلح و استقرار با عزت و عادالنه
مدرن بخش از عوامل سقوط به شرارت ها و لجنزار هاى کثیف  ایجاد شده توسط ملت، رهبرى شده به اساس قوانین 

 .نه کرده اند سالمنظارت  قومى، سمتى و زبانى اند که حاکمیت ها درین عرصه، خاصتاً در دو دههءاخیر کمک و
  !الهى ما را هدایت نیکى کن
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