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2022اکتوبر   26حمید انوری                                                    چهارشنبه             

 

" بیرون کرد افغانستان آزاد" اینبار سر از گریبان"مجلۀ هفته"  
 

، بنام"مجلۀ هفته" اینبار سر از گریبان سایت"انقالبی" "افغانستان  سیهاستخباراتی رو  -سایت تبلیغاتی

بیرون کرد و یک نوشته و یا هم تحلیل بی سر و پا و بدون ذکر نام نویسنده و تحلیلگر و یا هم  آزاد"  

مترجم و نیز بدون ارائۀ هیچ مدرک و مأخذ، گویا از چند روز قبل آن نشریه را به دست نشر سپرد.  

ا گردیده  ذکر  نصرتی"  کننده"نسترن  ارسال  اسم  اما  نگردیده،  ذکر  نویسنده  نام  هم  و  اینبار  ست 

به کشور مستقل اوکراین، مشغول جمع آوری اخبار و    سیه این"نسترن" جان، از آغاز تجاوز رو

در اوکراین بوده و از همینگونه منابع مشکوک اخبار و گزارشات    سیه گزارشات جنگ تحمیلی رو 

جنگ را به دست آورده و در سایت"افغانستان آزاد" بصورت مسلسل و روزمره، به نشر سپرده  

 بوده است.   سیهه اکثراً به نفع رواست ک

این گزارش تازه که نه "نسترن" جان و نه هم سایت"افغانستان آزاد"، منبع و مأخذ آنرا ذکر کرده 

نام"مجلۀ    به   سیه استخباراتی رو  - اند، از خیرات سِر گوگل، معلوم شد که منبع آن همانا سایت تبلیغاتی

جفنگ های کریملین و پوتین است و در تمام    تبلیغات تهوع آور و ش  خپاست که فقط مشغول    ”هفته

 وجوِد بی وجودش، یک حرف راست"خدای داناست، که نیست". 

"، است  ناوکرای  هشدار روسیه درباره دیوانگی جدید "  "مجلۀ هفته"،عنوان این گزارش استخباراتی  

ت هم"انقالبی"  که نه میخواهم لینک سایت روسی آنرا بیآورم و نه هم از سایت وطنی ما را که گویا سخ

عطای تان به لقای تان. این لقمۀ به اصطالح چرب    پستشریف دارد. اگر"انقالبی" بودن همین است،  

 و گرم، ارزانی شما باد، که ما را سخت گلو گیر است. 

.. بر  در این تبلیغات کریملین که از حنجرۀ "مجلۀ هفته" بیرون گردیده است، چنین می خوانیم:".

موجود که موثق تلقی می شود، کیف قصد دارد یک بمب هسته ئی کم قدرت را در  عات الاساس اط

 "  .خاک خود منفجر کند تا روسیه را مقصر بداند 
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بر     سیهحال یکی پیدا شود و به این دجاالن جنگ افروز کریملین خرفهم بسازد که، مقصر بودن رو

ضرورتی به چنین کثافت کاری ها  تمام بشریت در روی کرۀ ارض، چون آفتاب روشن است و  

ندارد. جنگ های تجاوزگرانه از بیخ و بُن و از ریشه، نظر به تمام قوانین شناخته شدۀ بین المللی،  

یک عمل وحشتناک و زشت و ددمنشانه است و معلومدار تقصیر چنین جنگ ها به دوش کشور یا  

قانون مستثنی نیست و این عمل ددمنشانۀ  از این قاعده و        هم   سیه کشور های تجاوزگر است و رو

کریملین، خواهی نخواهی محکوم به شکست است و از همین اکنون و یا هم از همان نخستین روز  

به کشور مستقل اوکراین، کریملین در این جنگ کثیف، مقصر اصلی است و اوکراین    سیه تجاوز رو

اوجود دشمنی با تجاوزگران روسی،  هیچ ضروتی به چنین عمل کثیف ندارد. شرم بر ما باد که ب 

بازهم آلۀ دست خونین کریملین نشینان قرار میگیریم و لقمه های جویده و کثیف تجاوزگران روسی  

 را با افتخار جویده، بلع میکنیم و با سهولت هم آنرا هضم میکنیم. 

ارند و از هم  روس ها از قرار معلوم، نقشه های پلیدی در این جنگ کثیف و غیرانسانی، در مخیله د 

به ترفند های کثیف دست   پیاده نمودن آن  افراد و  زدهاکنون برای  اندازند و  تبلیغات به راه می   ،

اشخاص و منابع مختلف را به کار میگیرند تا زمینۀ آنرا مهیا ساخته و در بعد از به کار گیری آن،  

 تمام مسؤلیت را به گردن اوکراین بیندازند و... 

ین کثافت کاری ها را بار بار در افغانستان مرتکب شدند. آنان تمام مبارزان  تجاوزگران روسی هم 

راه آزادی افغانستان را تاپۀ پاکستانی، ایرانی، امریکائی، چینائی و عرب زدند و در سرجمع تمام  

مبارزین سربکف افغان را بنام "باسمه چی" تاپه زده و کشتار نمودند و کشور زیبای ما را به یک  

غم انگیز مبدل ساختند و بیشتر از دو میلیون از هموطنان شریف ما را از دم تیغ شقاوت شان  ویرانۀ  

کشیدند و یا هم معیوب و معلول ساختند و بیشتر از پنج میلیون افغان را آوارۀ ُملک های بیگانه  

ه دها  نمودند و در سر تا سر افغانستان میلیون ها حلقه ماین ضد پرسنل کشت نموده که در نتیجه ب

، یعنی بعد  هزار از هموطنان مظلوم ما را کشته یا معیوب و معلول ساختند و تا همین دو سال قبل

ر به گزارشات مختلف، ماهانه بیشتر از یک هزار نفر در اثر  ظن  از سپری شدن بیش از سه دهه،

 ، کشته، معیوب و معلول گردیده اند. ی روسیاین ها مانفجار 

ن بازیچه ئی را در سرزمین  تجاوزگران روسی به آن وحشت و دهشت هم اکتفا نکرده، به میلیونها مای

یا از نعمت    را  سوختۀ ما پراگنده نموده و در نتیجه هزاران هزار کودک بی گناه و مظلوم افغان

و یک جنایت    یو این بود اوج ذلت و ددمنش نمودند زندگی محروم ساختند و یا هم معیوب و معلول 

 بزرگ جنگی که تجاوزگران روسی در افغانستان مرتکب گردیدند و... 
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و این عملکرد های شیطانی با قصاوت تمام و بصورت سیستماتیک امروز در کشور مستقل اوکراین  

اکنون در صدد استفاده از بمب های کثیف و...، در اوکراین است و از    سیه انجام می شود و رو

ت  همین حاال زمینۀ آنرا مهیا می سازد و از طریق "مجلۀ هفته" و " سپوتنیک" و...، مشغول تبلیغا

و زمینه چینی بوده و یک تعداد هموطنان از خدا بی خبر ما هم از همین سایت های تبلیغاتی روسی،  

استفاده میکنند و در این سایت یا آن سایت این جفنگ های کس مخر و به شدت تهوع آور را به نشر  

. اگر تجاوز  می رسانند و فکر میکنند که یک کشف خارق العاده نموده اند، که ارزانی خود شان باد 

به افغانستان را محکوم میکنیم، باید تجاوز به هر کشور دیگر را نیز محکوم کنیم، چه این تجاوز از  

باشد، چه امریکا و چه هم هر کشور دیگر، خواه با دین باشد یا بی دین و خواه مسلمان    سیه سوی رو

 . غیر مسلمان. تجاوز در هر صورت محکوم است و هیچ استثنی نمی شناسد   یا  و

 

 

 


