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               2022اکتوبر   10  شنبهدو        حمید انوری                                                       

 " درباره هژمونی غربنگاهی بر "    

جرمن آنالین سرش گردیده،    –کاپی شده و در سایت افغان    سیاین نوشته که بازهم از سایت رو

سایت"مجلۀ هفته" کاپی شده و    از که  و پوتین است    سیه جانب روتبلیغات میان تهی و یک جانبه از  

افتخار کاپی و سرش کردن آن بر میگردد به هموطنی بنام "شیر ساپی" که در همین دو صفحه نیز  

ده اند که اصطالحات متعدد"فارسی ایران" را به دری افغانستان  ایشان بر خود زحمت آنرا هموار نکر

اصالح فرمایند. کاپی کردن و سرش کردن کاریست بی زحمت، اما به این معنی میتواند بود که  

نوشتۀ کاپی شده به ذوق کاپی کنندۀ آن سخت برابر بوده است، اما مهم نبوده که "آمریکا" را به  

 لر" تبدیل کند. "امریکا" و "دالر" را به "دا

اظهارات پوتین در بارۀ هژمونی  اصل عنوان مضمون در سایت روسی"مجلۀ هفته"، چنین است:"

" که نه نام نویسنده در آن ذکر گردیده و نه هم نام مترجم، اما هموطن ما جناب"شیر ساپی" با  غرب

تا نمودن   فقط حذف سرسپردگی    "اظهارات پوتین" از عنوان اصلی آن نوشته، تالش ورزیده است 

پنهان دارد، درحالیکه این اجازه را نظر به قوانین شناخته شدۀ مطبوعاتی،    سیه خود را به دیکتاتور رو

باید در مورد تذکر دهد،    مندانه ندارد و اگر تغییری در یک نوشته یا یک عنوان وارد میکند، شرافت

 که چنین نکرده است. 

در اصل"اظهارات   در حقیقت و  فوق  متذکرۀ  دیکتاتور  نوشتۀ  مورد  روسیهپوتین"  در  که  است   "

چرند  پراگنی نموده است  سیه،  ضمیمه نمودن قسمت های از سرزمین مستقل اوکراین به خاک رو

و برای هر قسمت از خاک اوکراین که با زور و قتل و کشتار مردم عام اوکراین، اشغال نموده و  

، منتصب نموده است،  جالد یک نجیب  کار و  بد برای هر کدام یک "رئیس جمهور"، یعنی یک ببرک  

 جنایتی که باری می خواست با قسمت های از سرزمین افغانستان اشغالی انجام دهد، اما موفق نشد. 

 داکتر حسن شرق، جاسوس روس در مورد چنین می نگارد:

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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میمنه  مزار شریف، بدخشان، تخار، كندز، بغالن، شبرغان، سرپل،     گانه شمال كشور   9والیات    "...

  و بامیان هدایت مى دهند تا بجاى حكومت مركزى از اوامر حكومت خودمختار شمال پیروى نمایند 

با   مجهز  نظامى،  نیرومند  قواى  با  شمال  ریاست جمهورى سمت  فرمان  به  اینكه،  بارتر  مصیبت 

 .جدیدترین اسلحه قرار ذیل تقویه و تحكیم مى شود 

 .جنرال دوستم عضو كمیتهٌ مركزى ح د خفرقه قومى اوزبك ها تحت قوماندانى دگر  . 1

 .فرقه قومى مردم اسماعیلیه به قوندانى جنرال سید جعفر نواسه سید كیان . 2

 .«یك غند قومى از درى زبان ها در والیت تازه تشكیل شده »سر پل . 3

 .یك غند از پشتو زبان ها در والیت بلخ مزار شریف  . 4

څک و معاونت دگر جنرال منوكى  ا  قول اردوى سمت شمال به قوماندانى دگر جنرال جمعه . 5

 .منگل اعضاى كمیته مركزى ح د خ

  .."  .قرارداد مخفیانه حفاظت سالنگ جنوبى به قوماندانى یكى از قوماندان هاى جمعیت اسالمى  . 6

و امروز همان تجزیه طلبی در مورد خاک های اشغالی اوکراین گرفته می شود و پوتین دیوانه و  

، یک روس آنرا می نویسد، یک ایرانی آنرا به فارسی ترجمه میکند  مریض، در مورد بیانیه میدهد 

بر تعداد اینکه  . و اما  سیه و یک افغان آنرا کاپی میکند و...، این است وظیفۀ انترناسیونالیستی رو

محدودی از ما مردم چه رفته است که تجاوز بر کشور خود را محکوم میکنیم و تجزیه را بر نمی  

دیگران، به گونه های متفاوت و مختلف، آنچه را روا میداریم که بر خود هرگز  تابیم، اما در مورد  

و    سیهروا نداشته ایم. چرا و به کدام دلیل تالش داریم تا جهت محکوم کردن غرب و امریکا، رو

پوتین دیوانه را بر آسمان هفتم باال کنیم و تبلیغات تهوع آور او را در بین هموطنان خود اشاعه دهیم  

غندی خیر نشسته و تماشا کنیم، آیا ضرب المثل مشهور وطن خود را فراموش کرده ایم که"سگ    و بر 

". اگر جنایات غرب و امریکا را محکوم نموده و افشاء می سازیم، با پوتین  است  زرد، برادر شغال

نیز باید چنین کنیم. از طرف دیگر در کاپی کردن نوشته های دیگران چه مزیتی نهفته    سیه و رو

است که ما از آن بی خبر افتاده ایم. آیا بهتر نیست که چهار سطر از خود بنویسیم، تا شش صفحه  

از دیگران را نشخوار کنیم؟! کاپی کردن و سرش کردن نوشته های دیگران هرگز شخصیتی برای  

مگر اینکه یک تحلیل آفاقی و    می آورد، بلکه شخصیت ما را سخت خدشه دار می سازد.ما فرا ن

 پرمغز و نهایت مهم و حیاتی بوده باشد که نشاید از دید هموطنان پنهان بماند و... 

 در همین نوشتۀ کاپی شده از "مجلۀ هفته" از زبان کثیف پوتین چنین آمده است: 
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ر معتاد کردند، کل گروه های قومی را بخاطر زمین و منابع از  آنها کل مردم را به مواد مخد "...  

 ..« .بین بردند 

این مریض روانی دیده به دانسته فراموش میکند که تجاوزگران روسی، درست همین بدعت ها را  

در افغانستان با شدیدترین نوع آن اعمال کردند. آنها مردم را به موادمخدر آغشتند، سیاست زمین  

به راه انداختند و میلونها هموطن ما را در سرتاسر افغانستان نیست    عظیمگسترش    ا بهای سوخته را  

و نابود کردند و امروز پوتین همه را به فراموشی سپرده و داد از "هژمونی غرب" میزند و یک  

هموطن ما نیز آن تفاله ها را به میل و رغبت زائدالوصفی، ساده و آسان فرو داده و هضم میکند و  

جرمن آنالین" آنرا با سادگی هضم کنیم که  خواب    - درست مانند سایت "افغان  توقع دارد که ما هم 

ما نتنها چنان نمی کنیم، بلکه اهداف پلید همچو افراد را    است و خیال است و محال است و جنون. 

هرکه در او غش    شود بدون اندک ترین درنگ و بدون حب و بغض برمال میکنیم تا "سیه روی  

 باشد" 

ِ ب  نقِد صوفی نه 
ش باشد  همه صافی

َ
 غ

 ای بسا خرقه که ُمستوجِب آتش باشد 

 

  

 


