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 ) سيما سوژا:يسندهنو(انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

  ٢٠١٣ اگست ٠۵

  تيکه داران قومی،
  ! دشمنان اتحاد و ھمبستگی زحمتکشان ھستند

  
يکی از اين . لۀ ممکنه در صدد تفرقه انداختن ميان زحمتکشان و فرزندان آنان ھستنددشمنان زحمتکشان با ھر وسي

گليس ھاست  انۀسياست استعماری گذشت. ی و زبانی استئوسايل دامن زدن به مسايل قومی، تعصبات مذھبی و منطقه 

دان غربی آن به افغانستان ی ھا و انگليس ھا و متحئحال که باز امريکا. »نداز و حکومت کنتفرقه بي«که می گفتند 

ميک شان عملی می ان قومی و مزدوران فرھنگی و اکاديورش آورده اند، ھمان سياست کھنه را از طريق تيکه دار

  . سازند

در اين مکان ھا . ميک افغانستان در حال حاضر به محل اين بازی استعماری تبديل شده استمکان ھای تحصيلی و اکاد

ی و لسانی تحريک می کنند که ئ تيکه داران قومی جوانان را به تعصبات قومی، مذھبی، منطقه که اکثراً دولتی ھستند،

پيھم می شود که که اين تحريکات سبب تظاھرات ھا و تحصن ھای  بيھوده و  يکی اين: اين کار دو پيامد ناگوار دارد

باعث ضياع وقت تحصيلی محصالن می شود؛ دوم و مھمتر از ھمه سبب نفاق ميان زحمتکشان و جوانانی می شود که 

  . از خانواده ھای زحمتکشان ميليت ھای مختلف کشور می آيند

 دوستی و تيکه داران قومی که در دولت کنونی که حمايت خارجی ھای مسلح را با خود دارد، شريک ھستند و در

که حاکميت شان را ادامه بدھند و بيشتر و خوبتر چور و چپاول بکنند، به  سر می برند، برای اينه رفاقت کامل ب

اختالفات قومی و لسانی دامن می زنند و شماری از جوانان و محصالن بی خبر را شکار دسايس و توطئه ھای خود می 

 تاجيک انساير مليت ھای زحمتکش کشور ما تحريک می کند و تيکه دارتيکه دار پشتون، جوانان پشتون را عليه . کنند

ليت ھا انجام می دھد تا اتحاد و ھمبستگی زحمتکشان را از عمل را در مقابل زحمتکشان ديگر مو ھزاره و ازبيک عين 

  . کنند»پاچاھی« ،ميان برده، بر مردم تھيدست و نادار ما

فريب تيکه داران قومی را نخورند، زيرا که اينھا نوکران خارجی ھای خصوص محصالن است که ه پس بر جوانان و ب

بردن ھمبستگی زحمتکشان ن خارجی و منافع خود، در تالش از ميان امسلح و تفنگدار ھستند و به خاطر منافع متجاوز

 ھا تقويت نمايند، ليت ھمبستگی و اتحاد را ميان تمام مۀجوانان و محصالن بايد  روحي. ليت ھای کشور ھستنداز تمام م

زيرا اکثريت جوانان و محصالن کشور ما به خانواده ھای زحمتکش ارتباط دارند که ھمه زير ستم ھای مختلف زندگی 

  .دردناکی را سپری می کنند

  


