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 آیا مردم کشور های "جهان سوم" پند پذیر اند؟ 

 
انگلیس فریدریک   1۹1۷  در سال  عیسوی جنرال 

از مناطق عراق   ستنلي مود زمانی که وارد یکی 
ترجمان خود  از  گردید.  مقابل  با یک چوپانی  شد 
خواست که برای چوپان بگوید: "اگر سگ خود را  
جنرال   بکشی،  کند  می  مراقبت  گوسفندانت  از  که 

 ".یت یک پوند سترلنگ خواهد دادبرا
گرچه سگ برای چوپان اهمیت بسزایی دارد زیرا  
درندگان   حملهٔ  از  را  اش  رمه  و  چوپان  سگ 
محافظت می کند، اما ارزش یک پوند سترلنگ در  
آنزمان آنقدر زیاد بود که با آن مقدار پول می شد  

 .نصف رمهٔ گوسفندان چوپان را خرید
د را بخوشی پذیرفت و فوراً سگ خود را آورد و گفت آقا من پیشنهاد شما را بخوشی در واقع چوپان این پیشنها

 .جنرال انگلیس کشت قبول دارم و سگ خود را پیش پاهای
  :بعداً جنرال انگلیس به چوپان گفت

 "اگر سگ را پوست کنی یک پوند سترلنگ دیگر برایت خواهم داد "
 .کرد و چوپان در بدل یک پوند سترلنگ سگ را پوست

 ."انگلیس گفت که: "اگر سگ را قطعه قطعه کنی برایت یک پوند دیگر خواهم داد 
 .چوپان به عجله به این درخواست وی نیز پاسخ مثبت داده و سگ خود را تکه تکه کرد

اگر یک پوند   "جناب جنرال  انگلیس صحنه را ترک گفت. چوپان به عجله عقبش دویده و گفت:  سپس جنرال 
 ."رایم بدهی گوشت سگ را خواهم خورد سترلنگ دیگر ب

 :جنرال انگلیس به این درخواست چوپان پاسخ منفی داده گفت
شما را منحیث یک ملت   من با این کار فقط خواستم خود را با ماهیت اصلی خودت آشنا ساخته و سایکولوژی"

 ."معلوم نمایم
ت نمودی و قطعه قطعه کردی و حال در  پوس  پوند سترلنگ بهترین دوست و رفیقت را کشتی،  3تو در مقابل  

و این چیزی است که من در صدد دانستن    مقابل یک پوند سترلنگ دیگر حتی حاضر هستی گوشت اش را بخوری،
 ."آن بودم

 :سپس جنرال انگلیس رو به سربازانش نموده گفت
 ."آنها نترسیدهرگز از هیچکدام   ٬تا زمانی که مردم با این طرز تفکر در این سرزمین وجود دارد"

--- 
چنین است حال ملت هایی که سردمداران آنها حاضر اند در مقابل پول، منصب و قصر، نه تنها وجدان، شرف و  

  .ناموس خود را بفروشند، بلکه در مقابل مادیات از فروش وطن، مردم و حتی مقدسات خود نیز ابا نورزند
 .نی استعمار از آنها نابغه و قهرمان های پوشالی می سازندو در پاداش این بیگانه پرستی، دستگاهای دروغ پراگ

 .لنک انگلیسی متن برای دوستان عالقمند از طریق مسنجر ارسال خواهد شد 
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