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 افغان عامی

٢٠١٢ سپتمبر ٠٩  

  

!شھزادۀ انگليس برای کفارۀ گناھانش» مکۀ«افغانستان يا   

 

 

انجام قرن بيستم به آزادگی ، شھامت وقھرمانی ھای ضداستعماری خود َشھرۀ آفاق  و ملتی که درقرن نزدھم وآغاز

استعمارگرخزيده درھند را که نياکان شان با آفريدن  و بود ، ھيھات چنان زبون وبيچاره شده است که دشمن متکبر

 نبه کمک خاينان وجانيان کف وکالردارھمدست چپن پوشان ُولنگی پوشا حماسه ھا ازدربيرون انداختند ، امروز

جاکش ، ازدريچه به داخل کشورشيرمردان وشيرزنان دوباره راه يافته وھرآنچه دلش می خواھد انجام می  و زورم

 عده ای کودن وياھم جاده صاف کن استعمارکه شرايط غمبارامروزی را ھم مرادف با ھمان دورۀ ھستند. دھد

... زده و!) تفوبه چنين آزادی دروغين ودموکراسی رسوا(» دموکراسی«... و» آزادی«پرافتخاروانمود کرده ودم از 

  ...آرام می لمند» سايۀ درخت«در

ه است که اشغالگران ، عالوه برتجاوزبرخاک آبائی ما ، قصداشغال تراژيدی ملت ما به آن حدی وخامت پيدا نمود

کشتاربيرحمانۀ ھموطنان مظلوم ما، چوروچپاول دارائی ھای ملی وذخائرزيرمينی  دائمی آن ، توھين ، تحقيرو

ن سرزمين ما ، حال تا آن حدی پررو شده اند که حرامزادگان فسادپيشۀ خودرا ھم برای سرزنش وتنبيه ، به سرزمي

مقدس ما می فرستند تا لوث افتضاح وبدنامی خودرا با کشتاربيرحمانۀ چند افغان بی دفاع ، با ادعای خودساختۀ 

، پاک نموده روی وآبروئی به زعم خود برای آن زادگان فساد ، تدارک نمايند وبا چسباندن چند » القاعده«و» طالب«
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ی بودن اشرافی شان به خصوص درشرايط حاضربيکاری مدال به سينۀ شان ، به آن فضله ھای بشريت ـ که طفيل

  .بدھند» قھرمان جنگ ضد تروريزم«وبحران خشم وغضب می آفريند ـ لقب 

ی وساده دل ، اکثراً ثروتمندان ومتمولين که بخش ه ئمسلمانان عنعن چون افغانستان ، به اعتقاد ی درکشورھای اسالمي

وچه بسا که با ... ، برای گويا کفارۀ گناھان خود ، به مکه می روندل تشکيل می دھد ذار اعمدۀ شان را منافقين و

» حاجی«برای بيشترافتادن به جان ومال مردم ، به کشورھای شان بازمی گردند وزيرنام » سند معافيت گناه«

» ۀمک«حال باداران آل سعود ، ازافغانستان ـ اين سرزمين دالوران ـ . روزگارھموطنان خود درمی آورند دماراز

  !بگيرند» غسل طھارتُ«استعمارگران وچوچه ھای شان ساخته اند ، تا با ريختن خون بيگناھان افغان ،

پسردوم » پرنس ھری«چوچه سگ مشھورکه به اين دليل به سرزمين شيران برای باردوم فرستاده می شود ، 

تخت انگليس ، سوم شناخته  تاج و وليعھد برتانيه می باشد ، که به اساس رديف انتظار برای احراز شھزاده چارلز

ھفته پيش ، مطبوعات سراسرجھان با قيل وقال فراوان ، آخرين افتضاح اين زادۀ فساد را  فقط حدود دو. می شود

درختم ھمان ھفته ، پرنس ھری با دوستان ھم سرشت . ازانترنيت واخبارگرفته تا راديو وتلويزيون انعکاس دادند

انجام عمل جنسی  و ويگاس درامريکا به شراب نوشی مفرط ، استفاده ازموادمخدرخود دريکی ازھوتل ھای الس 

وازآنجائی که ھرافتضاح نازپروردگان طفيلی برای مصاحبان شان می . وضيعت ھای حيوانی متوسل شده بود در

لفون مبايل بارآورد ، يکی ازھمان دوستان ھم پيکش تصاويربرھنۀ وی با معشوقه ھايش را توسط تيه تواند ثروت ب

گرچه دربارانگليس خيلی تالش نمود تا افتضاح را سرپوش گذارد . برداشته ودرمقابل پول به مطبوعات فروخت

وارثين ادا وتمکين (خاندان ويندسر» پاک منشی«ويرزممکن نيست ت... ولی درعصرانترتيت ـ بالگ ـ تويترو

 محکم نشستن روی زمين ، پرنس چارلزپدرپرنس برای...  بعد از.  ديگرازپرده بيرون نيفتد) عصرويکتوريائی

ھری ، به اساس گزارش مطبوعات ، مبلغ چھارمليون پوند به گماشتگان استخباراتی برتانيا سپرد تا به امريکا رفته 

دخترانی را که درآن شب با پرنس ھری عياشی نموده وھمخوابه شده بودند ، حق السکوت دھند ونگذارند که 

  . جزئيات افتضاح آن شب ، بازھم به خورد مطبوعات داده شوديا و بيشتر تصاوير

چند سال پيش ، درعين شرايط  َمی خوارگی ، . البته اين باراول نيست که حرامزادۀ ويندسُرگلی را به آب می دھد

دراين . جا می آورده وی لباس افسرنازی به تن نموده وبه رسم ھتلر، بازوی خودرا کشيده گرفته سالم نازی ھا را ب

جای شک نيست که تبعيض ونژادپرستی جزء سرشت طبقاتی اشرافيت است ، درھرکشوری که باشد ، وھيچ معجزه 

 ساله وود ودنپرنس فليپ که امروز(ھم بزند؛ چنانکه پدرکالن پدری پرنس ھری ه ای ھم نمی تواند اين معادله را ب

وقاحت کلمات زنندۀ نژادپرستی را به زيردستان خود خطاب  ، پسرش چارلزو خود پرنس ھری ، بارھا با) است

که افتضاح نازپروردگان طفيلی  ولی ازآنجائی. پرنس فليپ حتا آشکارا افکارفاشيستی خودرا بيان می کرد. نموده اند

برداشته که دقيقاً وھدفمند (به زودی ماستمالی می شود ، حتا درانترنيت ھم نمی توان به آسانی اسناد ومدارک سابق 

  .را دوباره يافت) شده اند

که ، پرنس ھری ھيچ عمل زننده ای که درحلقات اشرافيت ـ اين طفيلی ھای  يک نکته قابل يادآوری است وآن اين

، مردم » رخنۀ ديوار«اوفقط موجب شده که از. تاريخ زده و بی مفھوم بشريت ـ تازگی داشته باشد انجام نداده است

اشراف ھا ، درواقعيت امرچه زندگی حيوانيی » فرشته نمائی«و» پيوريتانيزم«پس پردۀ ريای دنيا نظاره کنند که در

ازقرن ھا به اين طرف ، دربارھای سالطين محل عياشی ھای کامالً . اين نه تازکی دارد ونه ھم تعجب. جريان دارد

ا که فرمانروايان برای ارضای چه بس. می شناخته است نه ھم مسلمان وکاغر  ونداشتهحيوانی بوده وھرگزاستثنأ 

  نفسانی خود ، سرنوشت خلق ھا را به بازی گرفته وجوی ھای خون جاری ساخته اند ، به ناموس مردم  خواھشات
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داستان ھای شھوت رانی حيوانی اميرحبيب هللا و نادرپسرظاھرشاه که درآن ...  تجاوز نموده اند وغيره وغيره

ويردربارانگليس است زپس اين پردۀ ريا وت. کشورخودماستدونمونه از... خودرا ازدست داده بود ماجرا يک چشم

وبرای اعادۀ آن ، بايست خون افغان ھای شجاع ريختانه شود که ...  واقعاً آبروی نداشتۀ آنھاکه دريده شده است نه 

مراجعه شود به . البته اين جنايت را پرنس ھری قبالً انجام داده است و به ريختن خون ھموطنان ما افتخارمی کند

  :شھادت يک خبرنگارشاھد صحنه در ِلنک انترنيت درپائين

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/theroyalfamily/9070895/Prince-Harry-in-

Afghanistan-I-watched-Harrys-first-kill.html 

 

ا فوراً بعدازافتضاح الس ويگاس ، پرنس ھری به افغانستان برای باردوم به خدمت زيربيرق فرستاده شد که چر اين

وبه خصوص که اينبارخالف مخفی کاری ھای شديد سفراول وی ، ازرسيدنش به روزجمعۀ گذشته به واليت ھلمند 

ی درامريکا ، ازخشم بيحد مطبوعات به دنبال عياشی ھای شھزاده ھر. خبرداده شد ، خود قابل تأمل است
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ھای » آزادی«ياد دارند که مرگ مادرپرنس ھری ـ درست به دليل ه ھمگان ب. مادرکالنش ملکه اليزبت يادآورشد

آيا دربارانگليس اينک با فرد ديگری ... خالف تعامالت دربارـ بيشتربه يک توطئه شباھت داشت تا به يک تصادف

سابقه ای مکدرساخته است ،   وبه شکل بیاً آنھا را شديد» زگی اشرافيتپاکي«ازميان شان که تصويرمردم فريب 

تصفيۀ حساب خواھد نمود؟ زمان به آن پاسخ خواھد داد ولی دليل پا گذاشتن شھزاده ای از دشمنان تاريخی وسوگند 

برای خوردۀ ملت ما به خاک افغانستان وملوث ساختن اين خطه به ھدف کشتاربيگناھان وانتقام جوئی نظامی 

وطنپرست نمی تواند قابل  شکست ھای تاريخی شان دراين سرزمين ، برای ھيچ افغان اصيل ، باوجدان و» جبران«

پذيرش باشد؛ ودرضمن ثبوت اين حقيقت تلخ است که ملت افغان فاقد حاکميت ملی بوده وھرھرزه ای ازقماش 

ه به مدرن ترين سالح کشنده به آنجا رفته با تکي و  خاطریاستعمارگروتجاوزگرکه خواست ، می تواند با راحت

  .وبرگردد

 

!وقت آنست که فرزندان صديق ودلسوزاين مرزوبوم به خود آمده حماسه ھای ميوند را تکرارنمايند  
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