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  ناصر بيدار: مترجم

  
  
  بسياری از مقامات،طبق ادعای امريکا

   اند"سيا" معاش خور سازمان ، دولت افغانستانباالئی
  

 به اتھام فساد ، و اينکه وی برای چندين سال " صالحیءمحمد ضيا"ارش يک مقام امنيتی افغان پس از نشر گز

مخفيانه حقوق بگيرسازمان سيا بوده ، مقامات اياالت متحده به دفاع از او برخاسته و اشاره کردند که در واقع چندين 

  .مقام باالی افغان از سيا حقوق و دستمزد دريافت می کنند

خود را با تعدادی از مقامات افغان ، از جمله رئيس " بلند مدت "حليلگران می گويند که سازمان سيا روابطدر واقع ت

  .  داشته است"کرزی"جمھور 

ال بردن روابطش با ؤسازمان سيا از ابراز نظر مستقيم درين خصوص خودداری ورزيده ، اما ھشدار داد که زيرس

  .است" خطرناک و بی حاصل"مقامات افغان 

 برای آزادی او، جدی بودن دولت افغانستان در تعھدش "کرزی" به فساد و اقدام سريع "صالحی"پس از متھم شدن 

  . ال برده استؤبه مبارزه با فساد را زيرس

تحت فشار " مبارزه با فساد"نکتۀ حائز اھميت ولی ناگفته آنست که در حاليکه اياالت متحده دولت افغانستان را برای 

مقامات امنيتی يک کشور که آشکارا از سازمان . د، خودش سرگرم فاسد ساختن ھمان مقامات افغان استقرار ميدھ

چه صفتی ميتوان به آنان داد؟ جای شگفتی است که چطور ] خائن ملی [جاسوسی بيگانه معاش می گيرند، جز فاسد 

ه خودش ھمان فرھنگ را ترويج کرده و اياالت متحده اميدوار است تا به اين فرھنگ رشوت دھی پايان دھد، مادامک

  به اشاعۀ فساد بپردازد؟

  

  :يادداشت

خوانندگان عزيز، وقتی اظھارات مقامات امريکائی را با واقعيت ھای موجود در کشور ما و نشخوار ھای دلقک 

بيگانه نوشتۀ که در اين روز ھا تمام سايت ھای انقياد طلب و مزدور " گين اسپنتاداکتر رن "استعمار و امپرياليسم

  :وی را قالدۀ گردن خود ساخته اند، مقايسه می نمائيم نکات آتی به صورت برازنده خود را متبارز می سازد
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پرروترين و ديده درا ترين مزدور استعمار است که در چنين حالتی وظيفۀ تکذيب يک واقعيت انکار " سپنتا "-١

خود اعتراف به گرفتن حقوق " ای.آی.سی"ی شخص معاش خور چه در حاليکه از جانب. پذير را به عھده می گيردنا

 اسناد افشاء شده - و يا تمام اسناد به صحت چنان امری گواھی می دھد- قضيه برادر کرزی- از آن سازمان می کند

ده نيز انکار نمی ورزد، اين بی آزرم و خاين به  و از آن گذشته منبع رشوت دھن- درکل وبه خصوص مسألۀ صالحی

 خود  شرمگاه خود و سايرخلق افغانستان وظيفه می گيرد تا آن واقعيت را تخطئه نمايد، تا مگر از آن طريق

  .ندفروختگان را از انظار بپوشا

ر معرفی نموده با اخو اين فرد و يا آن فرد، مجموع نظام مستعمراتی را جيره ۀنا خواسته و برای تبرئ" سپنتا "-٢

 نھاد ھا را شامل می شود، نه اينکه افراد به صورت خودسرانه به چنين ،صراحت ابراز می دارد که اين تزريق پول

به آن داستانی شباھت پيدا می کند که گويا فردی تمام برھنه، به خاطر پنھان " سپنتا"اين کار . کاری اقدام بورزند

  .وشاندن شرمگاھش بردارددست از پنمودن موی سربا دست، 

و " ای.آی.سی" آنھم تالش به خاطر انحصاری ساختن روابط با کهديگر نيز است نکتۀ مبين يک " سپنتا" تذکر -٣

  .ساير نھاد ھای استخباراتی فعال در افغانستان می باشد

شان در داخل و خارج تا جائيکه از مطالعۀ اوضاع در داخل افغانستان بر می آيد، گستردگی طيف خاينان و وطنفرو

 جواسيس آنقدر زياد داز افغانستان و نداشتن کمترين ھراسی از عاقبت خيانت به ميھن، عرضه را در بازار خري

مسلم است که چنين . و محدوديت ھای تقاضا در قبال آن نام برد" تورم عرضه"ساخته که به درستی می توان از 

" کاال"اده و در نتيجه منافع فروشندگان ، قيمت ھا را کاھش د و تقاضا عرضهمناسبات در امری مانند ساير زمينه ھا

دارد زودتر از ديگران متوجه اين " اقتصاد سياسی"که کوره سوادی ھم از " سپنتا. "را به خطر مواجه می سازد

نرا در آيندۀ سياه گرديده، ضمن انکار مناسبات خود فروشانه و جاسوس مشربی مسلط بر ساختار اداری کشور و آ

 می خواھد بگويد که اين امر را بايد در انحصار در آورده و از رقابت در ،چوکات مناسبات نھاد ھا محدود ساختن

  .بازار آزاد جلو گيری نمود

انحصاری که فقط خانواده ھای چند و افراد مشخصی از ادارۀ مستعمراتی کرزی را بتواند شامل شود و متباقی افراد 

ند و خواسته اند در اين ر،ميھن فروشی زمامداران کابلبا ديدن " د ھستند پيروان ملوک خومردم"را که به رسم 

  . قانونی تھديد نمايدتعقيبخاينانه شرکت نمايند، از ادامۀ کارشان برحذر داشته و حتا به زندان و

می خواھند با نشر خاين مبادرت می ورزند در خطوط کلی خود، " سپنتای" سايت ھا و جرايدی که به نشر نوشتۀ -٤

ويا به عبارت . ار مخفی نمايندظآن مطلب و بيان گستردگی طيف جواسيس و وطنفروشان، قبح عمل خويش را از ان

  .نه در ماھيت آنو  سازندمشخص و ديگر می خواھند حقانيت را در کثرت پديده جست وجو 
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