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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١١ می ٠٧

  !بھانه" قاعده"و" الِدن"مقصود توئی 
  

انی خود ، به امپرياليزم امريکا برای تأمين منافع غارتگرانۀ استعماری خود ، به اساس سرشت جھانخواروغيرانس

سان مار افعی ھرآن کشوری را که ضعيف تشخيص دھد، برآن تجاوزنظامی می نمايد، دربند استعمارش می کشاند، 

ولی ھمزمان . جوقه جوقه مردمان آنرا کشتارمی نمايد وسرانجام ھمه ھست و بود شان را می بلعد و نابود می کند

اريخ ھم خطورننموده است، چنان به عوامفريبی و مسخ حقايق وبا خباثتی که نظيرآن درذھن شريرترين ماکياول ت

، شيررا بدون " جھان آزاد"آشکاروعريان می پردازد که تماشاگران مبھوت طلسم استعماری، عمدةً اتباع 

است ، با توبيخ رفتارمی کنند " جھان غيرآزاد"کوچکترين ترديدی سياه تشخيص داده و باھرآنچه بينا و با بصيرت 

ھا چگونه ممکن است سياھی شيررا منکرشوند؟ ازھمين منوال است افسانۀ گويا کيفرنمودن "غيرمتمدن"که اين 

  .اوسامه بن الدن توسط کوماندوھای خاص امريکائی درروزيکشنبه اول می امسال

 صبح واقع شد ، ظاھرشدن بارک اوباما ، رئيس جمھورامريکا ٤پردۀ اول نمايشنامه که به وقت اروپا حوالی 

من ھم مانند مليون ھا . رپردۀ تلويزيون وابالغ غيرمترقبۀ اعدام طراحی شدۀ اوسامه بن الدن درپاکستان بودد

انسان ُکرۀ زمين با تعجب تمام اخبارمربوطه را تماشا و استماع نموده وتا حد زياد موضوع را به ھمان شکلی که 

لی ھرقدروقت می گذشت ، سؤاالتی که درآغازبه رئيس جمھورامريکا و رسانه ھا گزارش می دادند قبول نمودم و

شکل گنگ درذھنم خطورمی نمودند ، کسب اھميت بيشترنموده وآنھا را نه تصورات گذرای ذھن مبھوت خود بلکه 

مگردراين . نطفه ھای منطق درحال نمومی يافتم که ھرکدام مانند جوانه ھای نبات درحال رشد اما رشد سريع بودند

 من مسلماً تنھا نبوده ام زيرا ازتلويزيون و راديوگرفته تا مطبوعات چاپی و انترنيت ، ھمه جا روند رويش منطق ،

با پی بردن به اين پديدۀ سريع و جھانشمول ، آناً تصميم گرفتم . جھانيان سؤاليه ھای بسيارمنطقی را پيش می کشيدند

و نشنوم تا افکارخودم بکرمانده و بتوانم بدون تا ازکنجکاوی خود جلوگرفته و نظرات و سؤاالت ديگران را نخوانم 

اما به ھيچوجه دورازامکان نيست که بعداً . متأثرشدن ازبرداشت ديگران ، به نتايجی که خود تشخيص می دھم برسم

  .ھمسوئی و تشابھاتی ميان طرزديد خود وديگران دريابم

قيقاً طراحی شدۀ اعدام بن الدن توسط ازتاريخ اول می تا امروزکه ھنوزپوره يک ھفته ازصحنه سازی ھای د

وياھرکسی که به نام وی (می گذرد ، دولت امريکا باربارشرح چگونگی به قتل رساندن وی . ای.آی.سی
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ضد و تقيض گوئی و بی منطقی درگفته ھای مقامات امريکائی تا آن . را تغييروتعديل نموده اند) ازپادرآورده شده

ازطرف ديگرآنھمه . د وبرای خوانندگان محترم اين سطور، ضياع وقت می دانمحديست که من ذکرآنھا را برای خو

ضد ونقيض گوئی رسوا را ھمه قبالً آگاه ھستند و من با تکرارآنھا کدام معلومات تازه ای را به دسترس ديگران 

. دفی باشدولی اين نکته را برجسته می سازم که کمترمحتمل است آنھمه ضد ونقيض گوئی تصا. قرارنخواھم داد

معمول درمطبوعات را خصوصاً افغانان مقيم غرب بلند ) مسموم سازی\سم( انتوکسو ) معلومات(انفواصطالحات 

  .اند

به منظورمغشوش ساختن ذھنيت عامه، دول، سياستمداران، مطبوعات سمعی وبصری و غيره مراجع خصوصاً به 

 و وارونه ازيک موضوع پخش می نمايند که تفکيک داليل سياسی، حقايق را کتمان نموده و شرحی کامالً تصنعی

توسل به اينگونه . آن ازواقعيت ھائی که به وقوع پيوسته باشند، درظاھرودرنظرسطحی، مشکل است، صورت گيرد

 بيشتردرجريان جنگ بين کشورھای درگيرازطريق مطبوعات انفو به جای انتوکسمسموم سازی افکاريعنی اشاعۀ 

اين درست چيزيست که ما درموضوع سربه نيست ساخته شدن ادعائی بن الدن ھم . ردطرفدارشان صورت می گي

  .شاھد آن ھستيم

من به اين عقيده ھستم که راه اندازی يک بارگی شبخون  بربن الدن تداوم پرده ھای پيشتراين درامۀ تراژيدی ـ 

قعاً ازميان برداشت پس دليل آن حتماً اين ھرگاه قبول نمائيم که بن الدن راامريکا وا. کوميدی نزديک به ده سال است

بوده که بايست ھمه اسرار و جعليات حمالت يازده سپتمبربا بن الدن به گور می رفت تا مردم جھان به دست داشتن 

خود دولت اضالع متحدۀ امريکا و دست نامرئی صھيونيزم درحمالت برج ھای دوگانۀ نيويارک پی نبرند، درغيرآن 

سی، تبليغاتی و ستراتيژيک دھه ھمه منسوخ شده وامپرياليزم امريکا و متحدينش درحسابدھی به ھمۀ معادالت سيا

به عبارت ديگربن الدن جزء الينفک اسرارجعليات واقعۀ يازدھم . مردم خود ومردم دنيا بيچاره می شدند

 ھمان طوری که شايع است، ويا شايد ھم. سپتمبردوھزارويک است وبه ھمان شکل بايد برای ابد درابھام باقی بماند

وی، به سان صدھا تن " قتل مطبوعاتی"جورآمدی ميان دولت امريکا وبن الدن صورت گرفته باشد که با 

مگراين سؤال باقی می ماند . ازجواسيس کارکشتۀ استعماردرگذشته ، وی ازانظاروصحنۀ جھان بيرون کشانده شود

  .م شده استکه کدام نگون بخت به جای وی قربانی مرمی عموسا

شام چھارشنبه يکی از تلويزيون ھای اروپائی، برنامه ای حدود يک ساعت بحث و تبادل نظرروی عملی شدن قتل 

متخصصين ("ادعائی بن الدن داشت که درآن يک سفيرسابق امريکا و متخصصين جھان اسالم وکشورھای عربی 

سؤاليه ھائی را که اکثرمردم پيش می کشند ، اين . و مفسران مجرب مطبوعات اشتراک ورزيده بودند") تروريزم

ازجمله . خاصی طرح می کردند و بعضاً جرقه ھائی ازحقايق ازگفتارشان بيرون می جھيد" معصوميت"آقايان ھم با 

يک مفسرتلويزيون اشاره کرد که اين بسيارسؤال برانگيزاست که با وجود فرورفتن دوطيارۀ مسافربری دردوبرج 

کترين اثری ازآنھا دراثرآتش سوزی مدھش باقی نماند اما تصادفاً دو پاسپورت ازدو تبعۀ عرب که نيويارک ، کوچ

وی تعجب خود را . گويا ازجملۀ اختطاف کنندگان بودند درمحوطۀ برج ھا يافت شد که بسيارکم صدمه ديده بودند

، موضوع بحث به طرف " تصادفی"دراينمورد با کم روئی حسابشده ای اظھارکرد ولی بسيارزود وبه طور 

ازاين مثال ھا . ديگررفت وآن ظن واشتباه به حجم يک کوه ، به سان يک پرکوچک بی وزن به ھوا رفت و ناپديد شد

فراوان درھرطرف ، درطول ده سال ، ديده شده و به گوش رسيده ولی وقاحت وديده درآئی امپرياليزم امريکا تا آن 

 وقع نگذاشته وبا بی شرمی خاصۀ يک روسپی سياسی، جعليات متعفنی را حدی است که به ھيچيک ازاين سؤاالت

  . به خورد مردم خود ومردم جھان می دھد که منطق ابتدائی ھم آن را رد می نمايد
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 ، دولت امريکا به سرکردگی رئيس جمھوراوباما می خواھد چنان فضائی را به انتوکسبه تأسی ازھمان سياست 

حقايق و واقعيت ھا درازدحام دروغ ھا و جعليات رسمی رنگ باخته به استھزاء کامل مبدل وجود بياورد که نه تنھا 

مطبوعات امپرياليستی . گردند بلکه مردم ھم به کلی خسته شده و ازدنبال نمودن موضوع وکشف حقايق دست بکشند

 معقول ، برمالساختن طورمثال آنھا ھمه سؤاالت. و ھمدست امريکا ازھمين حاالدرراستای آن مصروف کارھستند

" توطئه"ضد ونقيض گوئی مقامات امريکائی و واکنش ھای به حق مردم جھان را آھسته آھسته با تئوری نامنھاد 

نزديک می سازند وبا گوشزد کردن اينکه با اعالن اعدام بن الدن و عدم موجوديت عکس يا فلم قتل وی برای 

اين دقيقاً متردد ساختن مردم . را به آن می کنند" توطئه"مه اطالق جھانيان، حدس و گمان چنان لجام می گسلد که ھ

بدين ترتيب آنچه درواقعيت توطئه است، اين بارباتوطئه عليه . و دور ساختن آن ھا ازمواضع منطق و برھان است

نسان ا"ذھنيت عامۀ جھانی توسط ھمان مجريان توطئه ، به شبح توطئه مبدل گشته تدريجاً به يک بحث مضحک که 

  .بسازند مبدل خواھد شد" سبک"و" کوچک"نبايد با ياد ازآن خودرا " ھای با ھوش

 بارھا واقع شده که مقامات، مطبوعات و نوکران امپرياليزم به منظورخفه ساختن صدای به حق مردم، تئوری 

انه دررابطه با را پيش کشيده اند تا از ادامۀ ھرگونه بحثی بريک موضوع حساس و افشاءگر" توطئه"خودساختۀ 

  .خود جلوگيری نموده باشند

موضوع ديگری که عمق فتنه گری امپرياليزم امريکا را آشکار می سازد اينست که تا جای معلوم تصاوير، فلم ھا و 

نوارھای صوتی که دراين ده سال به تعقيب انھدام برج ھای دوگانۀ نيويارک درمطبوعات پديدارگشته و به معرض 

مردم جھان قرارداده می شدند، اکثراً جعلی بوده اند که بيشترين استفاده ازوسايط پيشرفتۀ مونتاژ و تماشا و استماع 

چندين بن "ھرگاه اين مسأله کامالً به ثبوت برسد، فرضيۀ . امکانات الکترونيک برای ايجاد آنھا صورت گرفته است

 بارھا واقع شده که يک پيام صوتی، ودراوايل، .و کشته شدن يکی ازآنھا ھم نمی تواند بی اساس ازآب درآيد" الدن

ويديوھای بن الدن زمانی پخش می شدند که حساس ترين موقع درسياست داخلی امريکا به شمارمی رفت؛ وياھم 

بن الدن ، کمک جانانه ای برای " تروريستی"پس ھرگاه درھربارپيام . قضايای دنيا پخش آن را ضرورمی ساخت

ريکائی آن بوده است ، آيا اين خود بن الدن بوده يا دھھا وصدھا ھمچو وی که با توليد ام" دشمن"پيشبرد سياست 

  دوبارۀ صدا يا تصوير وی توسط امريکا به نفع سياست عوامفريب استعماری آن به کارگرفته می شد؟

 عوامفريبانه امپرياليزم امريکا به دليل نداشتن ھيچگونه پشتوانۀ منطق انسانی، محکوم به توسل به سياست ھای

" نمونۀ شرافت ، اخالق و انسانيت"ورسوا می باشد تا خون آشامی آنرا دردنيا تضمين نموده و درعين حال تصوير

امريکا " دموکراسی"را ھمان طوری که با تبليغ آن ازطريق متحدين امپرياليست خود و نوکران انقياد طلب خود که 

می توان به جرأت گفت که امپرياليزم . ت نخورده نگه دارندو غرب را شفای ھمه آالم وانمود می کنند، دس

اکثرجنايات را دردنيا با ھمدستی ناخودآگاه آنعده ازاتباع بی خبروساده لوح خود، که متأسفانه تعداد شان به صدھا 

اول ھمان جمع کثيرازاھميت درجه " خرساختن"مليون می رسد ، انجام می دھد و برايش درتوھم نگھداشتن و بازھم 

درنتيجه تمام ھم و غم امپرياليزم امريکا ھمين است که اوالً با چکاندن چند واقعيت به گوش آنعده ، . برخورداراست

خود تکيه " دموکرات"چگونه دوباره فضاء را چنان مغشوش بسازد تا لوده ھای شرطی شده به معبود امپرياليست و 

 دولت امريکا انتوکسدانسته ، با تغذيه ازنشخوار" توطئه"ئوری کرده و تمام ابھام و ضد ونقيض گوئی ھا را زادۀ ت

" نيکوکار"و ديگرامپرياليست ھا ، برای درک واقعيت ھا برمغزخود ديگرفشارنياورند و اعتماد خود به امپرياليزم 

ف اين مھمترين ھد. را ارادتمندانه تجديد نمايند) اتباع ممالک اسالمی" (تروريست ھا"برای نجات خود ازشر
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 خودی ۀمقصود تحميق ذھنيت عام: پس مثل آفتاب ھويداست که. سياست امپرياليزم امريکا و متحدين آن می باشد

  !ند بن الدن و القاعده فقط بھانه ابودهھا "متمدن"وديگر

  

  


