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 بیگانه تا به کی؟ای دشمنان وطن و ای چاکران 

 

از طریقت قدرت های  عده ای وطن ما پیرویبا نهایت تأثر و تأسف عمیق و جفای ظالمانه در حق 

سیاسی و استعماری در ایجاد نفاق و درهم شکستن شالودۀ وحدت ملی غرض تحکیم و استمرار قدرت 

عدم رشد مطلوب سطح دانش مردم و سلطۀ جهالت و فقدان علم و  .خود اند بهره برداری های مالی

 معرفت زمینه ساز تطبیق مؤفقانۀ این شیوه ها است.

حت مصل و ، سازش گرتوسط یک قدرت اجنبی و یا نظام غیر ملیاستند کسانی که به اساس هویت قومی 

 بر اریکۀ قدرت تکیه زده اند. گراء 

 سرشار از بادۀ خود نگری و بزرگ منشی و مقام و منزلت و ثروتدر زمان قدرت مندی مست و مدهوش 

 الجعایشان معتادین الاز این  بوده، تعظیم، احترام و انقیاد طبقات عاجز مدح، ثنا، روانی عمیقتأثیرات  و

 افیون می سازد. معتادین بد تر از جنون آسای قدرت،

و در تأمین  کشانیدهجنون  سویبه  را منال آن هاچه مقام باشد چه مال و چه صیانت قدرت چه منصب و 

 د و هراسند و دهشت می افگنند قتل می کننمتوسل می گردکه در اختیار دارند  ه ایاین هدف به هر وسیل

 .دنچاکری و پابوسی و خدمت به اجنبی تن می دهد و به نو واهمه می آفرین

استفادۀ نا جائز و غیر ملی از  شیوۀ صیانت قدرت اد سازنده ترینمهیب ترین، ویران کننده ترین و براب

  هویت قومی به حیث یک حربۀ سیاسی است. 

در یک جامعۀ عقب افتاده با سطح پائین دانش و غیبت نهضت های مترقی ملی صاحب نفوذ سیاسی، 

سودای دار  فارغ ز اناوج قدرت سرش در مالکین ثروت های بی حساب طبعاً خود را رهبر قوم جا زده و

 .و ندار قوم است
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که تند باد بیداری جامعه درخت تنومند قدرت شان را تکان داده و تزلزلی در موقف شان آوانی ولی  

 و و شقاق نفاقتزویر، ، بقای خود را در تفتن، بردبآنها را کنار  ،رائط عینی حامعهشو احساس گردید 

د به کار می بندن ضربۀ کاری ولی خائنانه حربه و ا به حیثایجاد تفرقه سراغ می نمایند و هویت قومی ر

 و تعصب را در مزرعۀ اندیشه های گروه ساده دل و خوش باور ، نفرتخصومت حسادت، عداوت، تخم   و

 می کارند.  قوم خود

نفری که در حاتم بخشی ها و پیوند های خاص به مقاماتی توسط اعمال نفوذ همین  اگر یکی دو

ار کنبر اداری های اصالحاتمعیارمی رسیده بودند ولی بر اآلۀ دست بیگانه به مق ،انزتفرقه اندا

قت، اهلیت و اا نفر اهل قوم خود را که بر معیار لیهاین سود خواران سرمایۀ قدرت صد  شدند.

ار هانه قربه عزل پیروان و وابستگان خود را گرفتنا دیده ا گزین اند جکفایت در مقامات مختلف 

تبعیض  دظلم شده و این قوم مور قوم شریففالن در حق » داده از غوندی شر و فساد می گوید

 «.تجرید قرار گرفته و

می  بر رتدق معتادایی است که از حلقوم یک دخطرناک ترین ص ترین، فتنه انگیز ترین واین ناروا

 درز جداییبرای منافع شخصی  خود لیح و آشتی با طالب سخن می راند و. کسی که از صلدبرآی

ه تفرقۀ قومی را ب و منفعت بیگانه اقوام را در این شرائط وخیم وطن فراخ تر ساخته به سود خود

  مورد استفاده قرار می دهد. حیث یک حربۀ خالف منافع ملی

 

 
 

 تذکر: 
د را مطالعه کنند، می توانن هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز

 .عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند با "کلیکی" بر
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