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 افغان عامی

 ٢٠١١ می ٠٣

  متمدن نماھای طفل خو و مرگ بن الدن
 اپريل ٢٩روز جمعه . ازچندروزبه اينسوجھان غرب به داليل مختلف درشادی وعربده کشی غرق بوده است

يک روزبعد يعنی به تاريخ اول می ، واتيکان پاپ پيشين ، ژان پل دو، . ف بود با عروسی نواسۀ ملکۀ بريتانيامصاد

درجشن عروسی شھزادۀ انگليس حدود نھصد ھزارنفرسياح ازممالک . شدن بلند برد" ولی"را به مقام خاص برای 

نفرازمدعوين تاجدارو افراد سرشناس جھان مختلف به لندن سرازيرشدند که اين تعداد عالوه بر يک ھزارونھصد 

درنمايشنامۀ واتيکان تعداد اشتراک کنندگان درميدان سنت پيتر به يک مليون نفر بالغ . سياست ، ھنر وسپورت بود

دشمن درجه يک امريکا "ولی امروز امريکاجشن جھانيی را برپا نمود که عبارت از پايکوبی برجسد . می شد

آنچه وجه مشترک . دراين جشن شايد به تعداد مليارد نفرسھم گرفته باشد. ن می باشد، اوسامه بن الد" وغرب

کودنی به مفھوم آلۀ دست بودن . اشتراک کنندگان دراين سه رويداد را نشان می دھد، کودنی شان می باشد

  .سياستمداران ، مطبوعات و روحانيون

 ، به سببی که يا گوشۀ کاله شھزادۀ انگليس را زمانيکه به اجتماعاتی که به شکل ھستيريک اشک می ريختند

ازدورتوانسته اند تشخيص بدھند و ياھم قادرشده اند تصويری ازپيراھن عروس بردارند ، نزد انسان اين شک 

وترديد پيدا می شود که آيا واقعاً اين صدھا ھزارنفر ازعقل سليم بھره مند ھستند ياخير؟ به ھمين ترتيب ، به ھزاران 

دان واتيکان ازدو روز قبل حاضربوده ودرشرايط مشکل برای تماشا ويا حداقل استماع مراسم نفردرمي

دقيقه شماری می کردند تا پيرمردی با سابقۀ مشکوک درصف جوانان ھتلری و امروزپاپ يا " بی َاتيفيکيشن"

لی به زعم پيروانش دارای رھبرکاتوليک ھای جھان ، يک انسان به تمام معنی معمولی مانند مليون ھا انسان ديگر و

صدھا ! آری...  قدرت مافوق الطبيعه، به پاپ پيشترازخود درجۀ روحانيت مافوق بشررا اعطاء نمايد

ھزارنفرگردآمدند که به ھمين دليل اشک شادی بريزند وازپاپ پيشين به خاطر خوبی ھايش که اکثراً زادۀ ذھن 

عاً مايۀ تعجب و تأسف است اينکه اکثريت جمعيت لندن وواتيکان آنچه واق. وبرداشت ھرکدام شان است، تشکر نمايند

را جوانان تشکيل می دادند ؛ واين درست به دنبال چندين سال افتضاح پيھم کشيشان درسوء استفادۀ جنسی ازاطفالی 

استفادۀ جنسی يا سوء " پيدوفيلی"که به حق به مقابله با " متمدن"غربی ھای . که درراه دين نزد آنھا تعليم می ديدند

ازاطفال خردسال به مقابله برمی خيزند ، اينبارشعارو اعتقاد خودرا به کلی فراموش نموده به جانيان برباددھندۀ 
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حيات کودکان خود بازھم سرتعظيم فرود آورده و ھيچکسی درھيچ جا ازآن افتضاحات حرفی به زبان نياورد، من 

  .ارتغذيه می نمايدجمله مطبوعات که به صورت عادی از آنگونه اخب

ھمواره فخرفروخته و مردمان کشورھای عقب نگھداشته شده را " جھان سوم"که درتقابل با " جھان آزاد"

وانمود می نمايد ، خود با وجود ظاھرمتمدن چنان درحماقت و خرافه دست وپا می زند " وحشی"و حتا " غيرمتمدن"

اره وسدۀ پيشرفته ترين اختراعات و کشفيات ، تعداد غيرقابل درآغاز اين ھز. که واقعاً رقت و ترحم بار می آورد

ھای ازخودراضی ، يا به بقايای تاريخزده و مندرس نظام شاھی که شکلی ازارتجاع درحال نزع " متمدن"انکاراين 

و افول می باشد، دل خوش می کنند و اشک سوزان می ريزند و ياھم به يکی ازعتيقه ترين آثارارتجاع درجھان 

تو گوئی که نجات بشريت ازمصايب و بليات و آسودگی و . ی ارتجاع مذھبی دلباخته مجذوب آن می شونديعن

يک " باالرفتن"بھروزی شان بسته به ھمخوابه شدن و خوشبخت شدن دوجوان يک خانوادۀ شاھی وياھم منوط به 

  !رھبرجناحی ازعيسويت درسلسله مراتب خودساخته و خودبافتۀ روحانيت می باشد

ررويداد اخيرکه اعدام بن الدن است، حماقت و کودنی عدۀ زيادی به اين دليل برمال می شود که اينھا با حافظۀ بی د

نھايت کوچکی که دارند ، فراموش می کنند که ھمان بن الدنی را که امروزامريکا به گلوله بست وبسان شکارچيی 

. ای. آی.ن الدنی بود که ھمين امريکا به وسيلۀ سیکه خرس شکارشده را برای فخرفروشی به نمايش می گذارد، ب

به وجود آورد، تسليح و تجھيزکرد، به ضد رقيب سوسيال امپرياليست خود به کاربرد، بعداً به سرپرستی مخلوقات 

، وی را بدترين و خطرناک ترين "ناين ايليون"ديگرخود يعنی طالبان گماشت و درموقعش با راه انداختن درامۀ 

ه دشمن خود و جھان غرب وانمود کرد؛ وسرانجام تا آن زمانی زنده اش نگھداشت که به اصطالح به درد وحتا يگان

وعقبگرائی اسالمی ، به دليل ددمنشی ھايش ديگرتوده ھای بی خبر و احساساتی " القاعده"امروزقطعۀ . می خورد

ھھا وصدھا نوکرازکارافتادۀ ممالک مسلمان و به خصوص ممالک عربی را نمی تواند بفريبد، پس به سان د

ولی ھيچيک ازين حقايق را . امپرياليزم، اينباربن الدن ديگر نمی توانست بيشتردربازی امريکا مثمرواقع شود

مطبوعات "غرب ملتفت نيستند و به ھمان دھلی ميمون وارمی رقصند که دھل شان و " طفل خوی"اکثريت جامعۀ 

ان معلومات کاذبی را چشم و گوش بسته پذيرفته نشخوارمی کنند که و ھم...  شان برای شان می نوازد" آزاد

گرچه ازرويداد اخير يعنی قتل بن الدن توسط قوای خاص . حکومات شان و رسانه ھای شان به خوردشان می دھند

ازجمله . ؤال برانگيزاستنظامی امريکا فقط يک روز می گذرد ولی سؤاالت زيادی دررابطه باچند مسألۀ ديروزس

  .تاريخ اول می

ژان پل دوم از مدت ھا قبل سازماندھی شده بود، که اگربه روز يکشنبه تصادف نمودن اول " باال بردن"اگرمراسم 

می بھانه نباشد، حتا درھمان صورت ھم تاريخ اول می برای آن مراسم مذھبی مشکوک به نظرمی رسد؛ اقدام به 

ـ نه اينکه وی چپی يا کامونيست بود ـ نمی تواند ازروی تصادف باشد زيرا قرارگفتۀ اوباما، قتل بن الدن دراول می 

مشکوک بودن اين تاريخ برای قتل . وی ازماه اگست سال گذشته از محل بود وباش بن الدن اطالع حاصل نموده بود

، )علمبردارصھيونيزم( اسرائيل مراسم خودرا عملی نمود و)عيسويت(بن الدن به دليلی است که درعين روزواتيکان

وازآنجائيکه جورج بوش جونيوردرآغازحمالت انتقامجويانه بعد . را برقرارنمود" ھولوکوست"مراسم يادبود از 

يا جنگ صليبی ياد می کرد، به مشکل می توان اين سه مسأله را تصادفی دانست؛ " کروشيد"ازيازده سپتمبر، از

درضمن " کارروائی فلمی"ھای امريکا ، اين " رامبوگری"وت بی چون وچرای وازآنجائيکه قتل بن الدن يعنی ثب

امريکا متوجه شده، بسياربلند " زوال ناپذير"پياميست به انقالبيون جھان تا درروزسمبوليک اول می، به قدرت 

  ...پروازی نکنند تا به سرنوشت بن الدن دچار نگردند
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يک . ن انتخابات آيندۀ رياست جمھوری دراياالت متحدۀ امريکا می باشدولی نکتۀ ديگری را ھم نبايد ناديده گرفت وآ

درغرب ، به تقريب مبارزات انتخاباتی، عالوه برمسابقۀ مصرف " دموکراسی"تعدادی ازکشورھای برخورداراز 

طورمثال گروگانانی را که ماھھا و سالھا . گزاف جھت جلب آراء ، به مانورھای ديگری ھم دست می زنند

موشی گذاشته و خانواده ھای شان به نا اميدی نزيک شده اند ، دفعتاً و معجزه آسا توسط دولت برسراقتدار و درفرا

نامزد دوبارۀ رياست جمھوری، ازنزد گروگان گيران نجات داده شده به خانه و کاشانۀ شان برگردانده می شوند 

و ديگران تجاوز يا تجاوزبيشترنموده ھزارھا ؛ با نزديک شدن انتخابات تعيين صدراعظم برقلمر) مثال فرانسه(

پس عالوه بر . بارک اوباما ازاين امرمستثنی نيست). مثال اسرائيل(انسان بيگناه را به خاک وخون می کشانند 

بيکاره شدن بن الدن، دليل ديگرقتل وی ھمين پيروزی احتمالی انتخاباتی می باشد که اوباما برای آن تدارک ديده 

عمل کردند؛ يعنی ) احمد شاه مسعود" (بزپنجشير"اد بياوريم، امريکا وغرب به عين شيوه درمورد اگربه ي. است

آنگاھی که دربازی شطرنج دوابرقدرت رقيب ، آن دانۀ نازدانه می توانست به نفع يکی يا ديگری به کاررود ازوی 

، آنگاه  به اصطالح ورق گشتی شانکار می گرفتند ولی زمانيکه ديگر ضرورتی به وی احساس نمی شد ودرباز

، الدن ، باداران شان درموقعيت خاصمسعود وبن : درھردو مورد.  خودرا طرح ريزی نمودندۀقتل مزدورکارکشت

  . شان مفيدتريافتندۀ شان را برای پيشبرد پالن ھای خود نسبت به زندۀمرد

بود ولی ازحکومت پاکستان پنھان عا دارد که طرح ازبين بردن بن الدن ازماھھا به اينسورويدست دامريکا ا

يب پذيری ولت پاکستان را ازانتقامجوئی و آساين ادعا بيشتربه يک جورآمد شباھت دارد تا د. نگھداشته شده بود

درغيرآن چگونه می توانست ممکن باشد که بن الدن ازسه سال . پيروان بن الدن تا حد امکان درامان نگھدارد

سرببرد ولی حکومت پاکستان با شريرترين سرويس ه  پايتخت پاکستان بۀميک مرکزمھم نظامی درحو درجوار

ن استخبارات نظامی خود، ازموجوديت وی بی خبرباشد؟ آنچه محتمل است اينکه دربرابرشک وترديد روزافزو

 ۀحفت"، بن الدن را به عنوان  عالوه برداليلی که درباال ذکرشد،امريکا درمورد متحد پاکستانييش، دولت پاکستان

، سؤاالت زيادی دن ھرچه باشدولی دليل يا داليل ازبين بردن بن ال. به باداران امريکائی خود لو داد" حسن نيت

دراين رابطه درذھن خطورمی کند و ازآنجائيکه دولت و نظاميان امريکا تا حال ھيچ تصويرمستند ويا ثبوتی از 

ازيک طرف .  مرگ وی  ھنوزھم افزون خواھد شد، ابھام درمورد الدن به جھانيان عرضه نکرده استمرگ بن

امريکا اعالن کرد که جسد بن الدن را با رعايت رسوم اسالمی درپاکستان دفن نمودند ولی بعد اظھار داشتند که 

کفن نمودن توط يک عسکرمسلمان امريکائی دربحرانداختند که دربرابرآن صدای  و شو و جسد وی را بعد ازشست

  . را مغايراصول اسالم دانستنداعتراض بلند شده آن

حقايق درمورد مرگ وی ھرچه باشد ، بودن و نبودن بن الدن به حال اکثريت مطلق محرومان جھان بی تأثيربوده ، 

 سياست ھای خود شان ۀ، بن الدن ھا فقط زادم امريکا و متحدين امپرياليست آنخالف صحنه سازی ھای امپرياليز

زنفوس يک جامعه خلق می شوند و بعد بازھم نظربه صوابديد خودشان نابود ساخته بوده ، مدتی برای فريب بخشی ا

خلق ھای محروم جھان با اين آفريده ھای ارتجاعی استعمارکوچکترين ربطی نداشته ، جدا و ۀ مبارز. می شوند

روزتاروزخودرا مستقل ازپيدا و پنھان شدن آنھا ، سيرتکاملی خودرا می پيمايند و به عنوان گورکن امپرياليزم 

 ملت ما برضد اشغالگران به سردمداری بادارديروزی ۀ؛ ازآنجمله است واکنش آرام و اوج گيرندتثبيت خواھند نمود

 ۀاين فقط بی خبران طفل خوی غربی اند که سواربرزورق درزبرداشت.  امريکاۀاضالع متحد: بن الدن

ن وتاراج دنيای تھيدستان ، امپرياليزم خودی را درراه غرورامپرياليستی خود به خيال واھی استيال برقلمروديگرا

  ! فنای محتوم آن ھمراھی می نمايند


