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 2022جون    11حمید انوری                                                           شنبه          

 یا جنگ اوکراین؟!  جنگی اوکراین

توخی"  نام"نظیفه  به  اوکراین ی را تحت عنوان"مطلب  ؟!خواهری؟!  ایرانی  جنگی  از کدام سایت   ،"

اینکه آن منبع مربوط روس    - اقتباس کرده و به سایت"افغان اند، غافل از  آنالین" فرستاده  جرمن 

باید بوده باشد که تبلیغات  سیه   مربوط به فراریان حزب تودۀ ایران، باشندۀ روایرانی، غالبا   مشربان 

تهوع آور سازمانهای تبلیغاتی و پروپاگندچیان جنگی روسی را نشخوار کرده اند، اما خانم توخی را  

آن تبلیغات جنگی به مزاق برابر افتاده است، آنرا کاپی کرده و جهت نشر به سایت متذکره ارسال  

 ه است که البته حق مسلم هردو است؛ اما حق تبصره بر آن نیز محفوظ است. داشت

در آن مطلب کاپی شده حتی زحمت آن را هم به خود نداده اند تا اصطالحات آخندی ایران در آن  

 تصحیح گردیده و به دری افغانستان تبدیل گردد. 

 زمین تا ثریا. ، تفاوتی است از را با جنِگ اوکراین جنگی اوکرایناوال  

آن نوشتۀ کاپی شده از عنوان غلط است تا انجام و اگر    با تأثر خدمت شان باید عرض کرد اینکه:

برشماریم، طوماری خواهد شد از حوصل آنرا  انشائی  امالئی و  نارسائی های  تمام  این  بخواهیم  ۀ 

 بیرون.  مختصر 

 بگفتۀ  شاعر: 

 رس ـا مپ ــر مـمـان عو ـتۀ دی ـۀ آشفـخ ـنس                                     

 خط غلط، معنی غلط، انشاء غلط، امالء غلط                                     

 

ولی و اما و مگر، از غلط و غلط بازی ها که بگذریم و از"پهپاد" هم که بگذریم، اینهمه تبلیغات  

 چرا؟! برای تجاوزگران وحشی صفت و ددمنش روسی 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Tokhy_n_j_ukrayin.pdf
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آنچه تبلیغات چیان جنگی روسی از زرات خانۀ کریملین بیرون داده اند، ایرانی های خریداری شده  

هم همه را یکبارگی فرو برده و هضم نموده اند،   ؟! خانم توخی آنرا به فارسی آخندی ترجمه کرده و  

 بدون اینکه کمی زحمت کشیده، اندکی آنرا بجوند و بعد فرو دهند تا معده را دچار مشکل نسازد. 

پاول یوزف  )همچو تبلیغات تهوع آور را در زمان دیکتاتور آلمان" آدولف هیتلر"، شخصی بنام"گوبلز

که وزیر اطالعات یا وزیر تبلیغات جنگی هیتلر     Paul Joseph Goebbels  آلمانی  به) گوبلس

 بود، به عهده داشت. 

بود که در سرمقالهٔ آن همواره    «Das Reich»به بعد گوبلس مدیر مجلهٔ هفتگی  1۹۴0"... از سال  

آمیز خیالی    های معجزه  نوشت و از اختراع سالح   دربارهٔ »پیروزی نهایی« در آیندهٔ نزدیک می 

ایراد کرد که در آن این   برلین استالینگراد، سخنرانی در ها در  داد. بعد از شکست آلمانی   خبر می 

 ویکی پدیا « خواهید؟  زد: »آیا جنگ تمام عیار می    مشهور خود را فریاد میجملهٔ 

و این درست همان تبلیغات جنگی"گوبلز" است که امروز از جنجرۀ خونین تجاوزگران روسی بیرون  

می شود و یک مشت افراد خالی ذهن و یا هم در بند سر زلف کریملین و پوتیِن دیوانه، آنرا بدون  

می بلعند و فراموش میکنند که چگونه کشوری به نام    و ترین تفکر و یا هم با دستور قبلی، فراندک  

قرار گرفت و چگونه برباد داده شد. آیا همین تجاوزگران روسی  سیه  افغانستان، مورد تجاوز رو 

قی  ما، سخت فعال گردیده بود و از حنجرۀ کثیف خل   ینبودند که ماشین تبلیغاتی شان در کشور باستان 

و پرچمی و خادی و...، فریاد سر داده بودند که افغانستان را در ظرف چند ماه اشغال میکنند و یا  

که پا گذاشتند، دیگر بیرون کردن  یئ جاهم اینکه"مشت و درفش باهم برابر نیست" و اینکه "روس ها  

عساکر خالی ذهن اردوی    هآنان ب آنها کاریست محال" و از اینگونه چرندیات تهوع آور و میان خالی.

  سرخ روسی تلقین کرده بودند که افغانستان مورد تجاوز امریکائی ها قرار گرفته و ما و شما وظیفۀ 

 انترناسیونالستی خود میدانیم که به کمک افغانها بشتابیم و.... 

 وطنان ما هنوز هم بسته به زلف ژولیدۀ کریملین نشینان و ماشین تبلیغاتی آنان اند؟! چرا یک عده هم

 یک نگاه گذرا می اندازیم به جفنگ نامۀ کاپی شدۀ خانم؟! توخی: 

اوکراین شعله ور گردیده، جنگ میان کشور روسیه و کشورهای انگلیس و    در  ال  جنگی که فع"  

در این جنگ از طریق ناتو شرکت دارد، میباشد. هدف جنگ بجز تقسیم    عمال  که    ( امریکا)آمریکا

 " .. .مجدد اقتصادی جهان چیزی دیگری نیست 

قبول است که آنچه در باال ذکر شده است از بیخ و ریشه درست و حقیقت محض است، اما اندرین  

 تار شوند؟! میانه گناه مردم عام و مظلوم اوکراین چه است که باید نامردانه و وحشیانه کش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

بدون اینکه بدانند این جنگ آنها نیست و توسط قدرتی    ،درین جنگ هزاران اوکراینی میجنگند   ال  فع"  

 " .ای تردید آنها را تنها خواهند گذاشت  تحریک شده که بدون لحظه 

، باید از  و آزادی و استقالل  آنها می دانند که نظر به جبر تاریخ و نظر به عشق و عالقه به میهن 

ه اینکه چون امریکا و یا اروپا و یا این کشور و آن کشور در جنگ روس  وطن شان دفاع نمایند، ن 

اره گِر کشتار  ظاوکراین، آنها را تنها خواهند گذاشت، به اصطالح دست زیر االشه نشسته و ن  –

مردم، دوستان، آشنایان و فامیل ها و جگرگوشه های خود باشند. این کار هرگز و در هیچ نقطۀ دنیا،  

 از عقل خیلی ها دور و از احساس به فرسنگ ها فاصله دارد. امکان ندارد و 

 گوسفندی بََرد این گرِگ مزور همه روز 

 گوسفندان دگر خیره درو می نگرند 

 آیا خانم توخی؟! مردم مظلوم اوکراین را همه گوسفند تشخیص نموده اند؟! 

" روسی و بقیه چرندیات را از  "، "تحلیلگرِ خانم؟! توخی با همین مقدمۀ مختصر می رسد به "تحلیلِ 

چه خوب بود که اندکی درنگ می کرد و "تحلیل"  زبان یا قلم او، کاپی کرده و منتشر میکند، اما  

 متذکره را کمی هم سره و خشره و ته و باال میکرد و راست و دروغ را از هم جدا.

 غات جنگی تجاوزگران روسی: لیدرنگی می کنیم به تب

حتی تاجاییکه وزیرخارجه این جزیره کوچک لیز تراس بابیشرمی کامل میگوید : ما به حرکت  "... 

 ".ریعتر برای بیرون راندن روسیه ازتمامی خاک اوکراین ادامه میدهیم بیشتر و س

یا همان بریتانیه، جزیرۀ کوچک است یا بزرگ، رو دیگر آن    هم  سیه نخست اینکه اگر انگلستان 

کشور شورا ها و سرزمین پهناور نیست، بلکه تجزیه شده و پارچه پارچه است و تا کمر هم در  

قروض اتحادیۀ اوپا و امریکا و...، گور است، دیگر هم اینکه خود اعتراف میکنند که کشوری را  

ر مستقل  مورد تجاوز قرار داده و خاکش را به توبره کرده اند و انگلیس ها به کمک مردم و کشو

 اوکراین شتافته و در مقابل اشغالگران از کشور مورد تجاوز و مردم آن حمایت میکنند و... 

در مورد چه نوع "حرکت بیشتر و سریعتر" صحبت می کنید؟ با نیروی نظامی اوکراین دیگر  "...  

باچی کسی  چیزی باقی نمانده ؟ اگر خود میخواهید بفرمایید ببینیم که چه میشود !معلوم نیست لندن  

 " وارد جنگ میشود؟ 

انگلیس ها و دیگر اروپائی ها و نیز ایاالت متحدۀ امریکا، عمال  در اوکراین با تجاوزگران روسی  

می جنگند و این جای هیچ سوالی را باقی نمی گذارد. روس های اشغالگر عمال  اعتراف میکنند که  

با وحشت تمام نیست و نابود کرده اند    نیرو های نظامی اوکراین را که از کشور شان دفاع میکنند،
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به این میگویند چشم سفیدی و دیده درائی. نه تنها لندن، بلکه نیمی    . و به دیگران نیز اخطار می دهند 

 از جهان با شما تجاوزگران ددمنش، در جنگ هستند و حق تان است که چنان هم باشد. 

است و هیچ تفاوتی از آن ندارد. عاقبت  تبلیغات جنگی میان تهی شما درست مانند تبلیغات گوبلز  

را هم دیر یا زود خواهیم دید و نتیجه    سیهماشین جنگی آلمان را با چشم و سر مشاهده کردیم، از رو

نیز معلوم است. بدا به حال آن دسته هموطنان ما که چنین چرندیات را کور کورانه قبول کرده و در  

 اهی عاقبت به ذغال ماندنی است. کنار تجاوزگران روسی می ایستند که روی سی 

روز باالی اوکراین آورده اند، چگونه می شود  تاد میالدی باالی افغانستان آوردند، امآنچه در دهۀ هش 

؟! مگر آنکه  ست ئید و مورد ستایش ااو قابل تاین یکی خوب    تنفر بود و   قابل تقبیح و آن یکی بد وکه  

 . بوده باشد بست ویران  پای  زریکی در کفش داشته باشیم و خانه ا

 


