
com.afgazad.www                                 com.gmail@afgazad     
 

١

 
 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

د تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـش کشور نباچو  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

 
 Political  سياسی 

  
  موسوی: نويسنده

  
  

  اعتراف زبونانه يک مزدور فرومايه
  

ه اصطالح و ه ب سی ک ان کنفران ری در جري ای خب انه ھ ق رس م از طري ما ھ ين ش ه يق ه اداره زب ارت خارج
ادی . مستعمراتی کابل، در ھفته قبل برگزار نمود؛ قرار گرفته ايد ابع م ومی دانيد که آن اداره به دوام فروش من

اريخ ومعنوی فعلی کشور سته خويش ، از ت ه و واب اندن ماھيت کري رای آراستن  وپوش ا ب  در صدد آن است ت
ان  ناخته شده، خيانت خويش را کتم اريخی ش ام شخصيت ھای ت شيدن ن ان ک کشور نيز ھزينه نموده ، با به مي

  .نمايند
ستعمراتی مصاحبه ای انجام داده بود با به اصطالح وزير خار" علی ياور سليمی"به ھمين مناسبت   جه اداره م

ه برخی از آن . ًکه ذيال توجه شما را به قسمتی ازآن جلب می نمايم" داکتر رنگين دادفر سپنتا" ناگفته پيداست ک
ان را  اليزم آلم اوه سرائی ھای آن عامل امپري ام ي وده، ضمن آنکه تم ه نب د بقي را به بحث کشيدن به معنای تائي

  . ر بر بخش ھای مھمتر آن قرار می دھممحکوم می نمايم، تمرکز خويش را بيشت
ستان آزاد"در ھمين جا بايد از اداره پورتال ملی ومردمی ستان-افغان ردر "  آزاد افغان دن آن خب ه خاطر گنجاني ب

ه .بخش خبرھای خويش، صميمانه ابراز امتنان نمايم ر مراجع ن خب  صورت زيرا به ھراندازه ايکه بيشتر به اي
  .ھيت وابسته ومستعمراتی اداره کرزی بيشتر آشکار می گردد به ھمان اندازه ماگيرد 

  وزير خارجه اداره مستعمراتی کرزی درپاسخ به پرسش، 
ان آن دوره و عصر حاضر وجود دارد" ز مي .  اما با وجود تفاوتی که شما از آن نام برديد، وجوه مشترکی ني

ستقالل رسيده بود و به شدت نيازمند جلب توجه به عنوان مثال در آن دوره افغانستان کشوری بود که تازه به ا
سته خود را در سطح . و مساعدت جامعه جھانی بود اه شاي ا جايگ از دارد ت ستان ني ز افغان ونی ني در دوران کن

ان . جھان بدست آورد و جامعه جھانی به آن کمک کند تمدار افغ ن دو سياس ولی آنگونه که مشاھده می شود، اي
  "دليل اين امر چيست؟. ان سياست خارجی امروز افغانستان عمل کردندبسيار موفقتر از مأمور

  :می گويد
اه ترقی خواه، " ری يک ش ه رھب ام مردمی و ب ا قي ستند ب ه توان د ک ور خارجه کشوری بودن ران ام ا وزي  آنھ

ان  تعماری آن زم ستان(بزرگترين قدرت اس د) انگل زی را . را، شکست دھ ين چي ا چن روز م فانه ام ی متأس ول
ين . اريمند م از ب صادی ھ ود و زيرساخت ھای اقت ه ب رو ريخت ما دولتی را به ميراث گرفتيم که نھاد ھای آن ف

ا . ملت ھم به عنوان يک مجموعه واحد و متحد نتوانست تبارز کند. رفته بود ان م سويی مي وعی ھم در نتيجه ن
د ود آم زم بوج ا تروري ارزه ب ارجی در مب روی خ ه در آن دوره. و ني درت درحاليک ک ق ه ي د علي ی واح  ملت

ا . استعماری مبارزه می کرد ه اينھ د ک ران خارجه يک ) طرزی و دروازی(اينھا باعث می ش وان وزي ه عن ب
  ".درحاليکه ما مجبوريم در سياست خارجی مان با يک ائتالف حرکت کنيم. کشور مستقل، نيرومند تبارز کنند

  :نکات آتی اعتراف شده است در پاسخ باال
  ام ھمگانی مردمــ  قي١
   موجوديت يک شاه ترقی پسندــ ٢
  گترين قدرت استعماری زمان خودشرــ شکست دادن بز٣
   ــ عدم حمايت مجموع ملت از اداره دست نشانده۴
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  )نيروھای خارجی( ــ  تبانی با  امپرياليزم ۵
  بارز نمودندارجه يک کشور مستقل ونيرومند تبه عنوان وزيران خ) طرزی ودروازی( ــ ھر دو وزير۶

الی جمالت دپلماتيک ه را در الب ه صورتآنچ ا ب ی وي ار مخف ا از انظ يده ت ز کوش ام آمي ستقيم  وابھم ر م  غي
  :تيستاعتراف نمايد، قرار آ

ا اداره ای .." به ميراث گرفتيم" ــ در البه الی کلمات ١ ه آنھ ی دارد، ک می خواھد، اين حقيقت راازانظار مخف
افع ھستند مستعمراتی که به وس امين من اوزين وت داف متج ر آورده ساختن اھ ه خاطر ب يله نيروھای اشغالگر ب
  .آنھا به وجود آورده شده اند

يم " ــ در جملۀ ٢ تالف حرکت کن ا يک ائ ان ب ر "درحاليکه ما مجبوريم در سياست خارجی م ه صورت غي  ب
  .يردگشکار صورت می  به عدم استقالل ويا به عبارت ديگر مستعمره بودن کشور، اعتراف آمستقيم

وان ٣ ت، می ت  ــ ضمن ياد دھانی از قيام عمومی، شاه ترقی پسند، شکست دادن استعمار وحمايت مجموع مل
  .عکس آنرا که وضعيت فعلی اداره مستعمراتی باشد، نيز تداعی نمود

د، ضمن ع از می کن ان ب ی زب ين اعتراف ه چن ه ب وامل ديگر اينکه چرا وروی کدام اھدافی اين مزدور فروماي
اتی  ه از مجاری اطالع م آن باشد، ک ی ممکن يکی ھ نيده وامنيت ار شدن خودرا ش ار برکن ر از ک مربوطه خب

ام است ر ن ه در مقطع خاصی زي عله ای"، وی ک اخته، " ش اليزم آشکار س ا امپري رده اش را ب شت پ ط پ رواب
ود  شه نم ان و از آن طچاکری علنی برای قدرت ھای متجاوز امپرياليستی راپي اريخی يک جري روی ت ق آب ري

ًضد امپرياليستی وضد ارتجاعی را به معامله گذاشت، شايد ھنوز فکر می کند که يک مھره کامال سوخته وبی 
  .اروپا حرفی برای گفتن داشته باشدشنفکران مستقر درمصرف نبوده وبازھم خواھد توانست در بين رو

وز نمی خواھ ر آن ھن انش نمی اين خائن به وطن ومردمان دلي ا از بارگناھ ی، نتنھ ين اعتراف ه چن ذيرد، ک د بپ
ا ه او را در قطار آنھ ديکاھد بلک ه خيانت دست می يازن ه ب ه وداوطلبان ه آگاھان د ک رار می دھ ی از .ی ق   وقت
ستقل حتا در يک اداره مستعمراتی) وزير خارجه(موقعيت يک کارمند باال رتبه شور م ه ک  پذيرفته می شود ک

ار است؟ آنھائيکه نمی نيست، سوالی که ه ک ه چرا در ھمچو اداره ای مشغول ب  به وجود می آيد ، آن است ک
د "دانند ويا به چنين امری اعتقاد ندارند وھنوز ھم ادعا دارند که گويا  ی جدي غرب آمده تا افغانستان را يک دب

ر"بسازد ه ام ل مواضع خاينان د ، شايد بتوانند زمانی نيت نيک شان را به مثابه دلي د، ھرچن ذکار دھن وز شان ت
ن تاريخ ھيچ گاھی بر اساس نيت افراد اعمال آنھا را به قضاوت نکشيده وبعد از اين ھم نخواھد کشيد ؛ مگر اي

روز مزدور فرومايه با چنان قضاوت و آگاھی  د ام ، ھمان بھانه خاينانه را نيز نخواھد داشت، مگر اينکه مانن
عمل بار ديگر وبا صراحت بيشتر اعتراف به خيانت خود نموده وبگويد که به خاطر پول وتعلقات قبلی به اين 

اريخی يک  روی ت وده است ، آب دست يازيده، وبه خاطر تامين منافع فردی به عالوۀ آن که به وطن خيانت نم
ته مشوقی . به معامله گذاشته استنيز يان انقالبی را جر ده از آن گذش راد سست عنصر ش ده ای ازاف رای ع ب

  .از حرکت خاينانه وی ، در مسير خيانت گام گذارندپيروی وبی ايمان ، تا به  
درا تداعی م" عذر بد تر ازگناه"دليلی که می خواھد به وسيله آن خيانت اش را رقيق وقابل فھم سازد،  . ی نماي

  :وقتی می نويسدبه خصوص 
دورانی که دولت ھای ملی، حتی کشورھای بزرگی چون امريکا، چين و .  جھان آينده جھان وابستگی ھاست"

ستم . مجموعه اتحاديه اروپا نمی توانند بدون وابستگی زندگی کنند رن بي ل ق ا اواي وزدھم ي رن ن والت ق اينھا مق
  ".ی ملی می توانستند بازيگر سياست ھای بين المللی باشندھستند که کشورھا به عنوان دولت ھا

وره سواد سياسی اش را  در " ؟!آقای وزير" از مصاحبه فيل در اين قسمت ياد ھندوستان نموده، می خواھد ک
ود، . عرضه نمايد" جھانی شدن"بازار ان نمی ب ی اش در مي ای مواضع سياسی فعل اطمينان دارم که ھر گاه پ

شور " پروفيسور"اين به اصطالح  ل ک ط متقاب صادی و رواب حقوق به نيکويی می دانست که ھمکاری ھای اقت
  .ھا چيزيست  و وابستگی وانقياد طلبی چيز ديگر

يم،  ان می بن روش محصوالت اش در جھ وقتی امروز نيازمندی امريکا را به مواد خام خاورميانه ويا بازار ف
ه نتيجه و ا از آن ب د ت ستگی وانقيوجدان آلوده می خواھ ای خاوراب ه کشور ھ درت ب ر ق تنباط اد آن اب ه اس ميان

انخوار"امروز امريکای .  گردد اط سياسی " جھ ه شکلی از اشکال در ارتب ين ب ره زم ام کشور ھای  ک ا تم ب
شده ،  ه کشور ھای ديگر ن ستگی آن کشور ب ه عالوۀ آنکه باعث واب اط ب ن ارتب واقتصادی قرار دارد، اما اي

 وجود آورده است تا از موضع يگانه ابر قدرت با غارت وچپاول کشور ھای ديگر ودرصورت زمينه آنرا به
زان .  خويش را تامين نمايد آنھا ، منافعنبه دار کشيدن  رھبراايستادگی با  جالد از " صدام"تا ھنوز جسد آوي

  .زدوده نشده تا در درک معنای وابستگی آمريکا بد فھمی به وجود آيدھا خاطره 
ا در يک گونه " وروبينسون کروز"درست است که در شرايط کنونی برای ھيچ کشوری ساده نيست تااين  تنھ

اھم در .جزيره زندگی نموده واز تماس با ساير کشور ھا پرھيز نمايد ا ب ه چرا کشور ھ مشکل در اين نيست ک
اکم م ه يکی را ح ين کشورھاست ک اط ب ازد وديگری را ارتباط اند، بلکه سؤال اساسی در چگونگی ارتب ی س

ی . محکوم ين الملل ول  شدۀ ب به يک کشور حق می دھد تا به خاطر تامين منافع غارتگرانه اش تمام موازين قب
وکری  دن خود پابوسی ون ده مان رای زن رازير پا گذارد، عکس آن از ديگری می خواھد تا به انقياد تن داده، ب
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درت"م ومخرب اش، به مثابه گی عظييک کشور با تکيه بر ماشين جن .پيشه نمايد در ق وده" ق د ،عمل نم  بتوان
شاند درتی را پاسخگو نباشد، وروزانه ده ھا تن را در يک عمل جنايتکارانه به خاک وخون ک يچ ق  واز آن  ھ

د ری بخواھ ب"ديگ اجلو اس ردت م بگي د، ".   را محک اکم باش ه ح ه ک شوری ک د ک ين ھرچن ی ب ين روابط چن
به ارتباط متقابل  بين کشور ھای  از سوی ديگر که ھيچ ربطی  طلبانه وانقيادروابطيست غارتگرانه از سويی

ه . مختلف ندارد م، در صورتی ک سايه سروکار داري د ھم ا چن زل ب دام در جوار من ما در زندگی عادی ھر ک
ازيم!بر مبنای تحليل داھيانهباشيم خواسته  ار س سايه داری خويش را عي  ؟ يک مزدور خود فروخته روابط ھم

دتا بايد به ھمسايه ھا حق دھيم  ده نماين ين کنن ايد دور . در تمام امور زندگی ما مداخله تعي ين صورتی ش در چن
اب احصائيه  ا درج کت سايه ھ ام ھم از انتظار نباشد ھر گاه ھنگام نامگذاری طفل جديد، به جای نام پدر، نام تم

  . گردد
ضيه ان د است ق ودن با مثالی که در باال تذکار يافت امي شه نم سايه داری نيک پي ه ھم د ک دکی روشن شده باش

سايه  ام ھم ام تم ه ن ل خودرا ب ست وطف ا چيزي ز ديگرھ ردن چي ر خارجه اداره . ک ه برداشت وزي ا تاسف ک ب
وده، وع دوم ب سايه داری از ن ل ھم ستگی متقاب انی و واب ط جھ ستعمراتی ، از رواب د م ه نمی توان زی ک ه چي  ب

وق ووجا تن حق شد، داش ور يک ديکر است ، در بيندي ه در ام دم مداخل ل وع رام متقاب ا احت وام ب ساوی ت يب م
  . ھنگامی که کشور ھا خواسته باشند باھم ارتباط برقرارنمايند

ور  د در ام ی دانن سايه داری نيک م ه ھم د ب ود را متعھ دگی شخصی خ ه در زن ستان ھمانطوريک ردم افغان م
د کشوری نيز ، از عين موضع حرکت نموده ھيچ گا ھی ودر ھيچ حالتی به کشور ديگری اين حق را نمی دھن

دتصميم گرفته، فرزند شان را به نامکه به جای آنھا  ات حال اگر .  خود نامگذاری نماي ستعمراتی مقام اداره م
ان از شست ش د ن د از طرف ! درکل به چنين تحليل وموضع گيريی رسيده ان ا می توانن داد خود آنھ ه ھر تع ب

د؛ اسم پدر برای فرزندان شان انتخاب می نمايند، اسمی که به جای  زنيم، دست يازن ی ب ا الل اگر حرف ان م زب
  :مگر وقتی پای روابط کشور ما با کشور ھای ديگر در ميان باشد بايد بدانند که از پيشينيان چنين آموخته ايم

  رفتن به پای مردم بيگانه در بھشت         حقا که با عقوبت دوزخ برابر است
د. را می گذاريم برای وقت وزمان ديگر" سپنتای مزدور"ث در باره ساير چرنديات بح ه ان ته : که گفت ن رش اي

  . سر دراز دارد
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