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 "مجلۀ هفته"
 سیهرو جنگ تبلیغاتی ماشین  

 

نظر به اوضاع و احوال جهان و در نتیجه اوضاع و احوال کنونی افغانستان عزیز و نیز وضع  

آبائی ما در سالهای   دهۀ هشتاد عیسوی، تجاوز وحشیانۀ یرغلگران بی همه چیز و  مشابه کشور 

ددمنش روسی به افغانستان مستقل و آزاد، و وضع کنونی کشور مستقل و آزاد"اوکراین" که بازهم  

عساکر یرغلگر روسی به "اوکراین" مستقل و آزاد هجوم برده و تالش دارند تا با کشتار کور و قتل  

اوکراین و تخریب سیس آن  عام مردم  باردگر سلطۀ غارتگرانۀ خویش را بر  تماتیک یک کشور، 

سرزمین حاصل خیز محکم نموده و دار و ندار آنرا به یغما برند و سرزمین و مردم اوکراین را در  

بند کشند و...، درست آنچه در حملۀ نظامی و تجاوز وحشیانه بر افغانستان بی دفاع، بی گناه و آزادۀ  

دهۀ هشتاد   در  دو  افغانستان  از  افغانستان، کشتار بیش  باعث تخریب کامل  و  دادند  انجام  عیسوی 

میلیون افغان مظلوم و دربند کشیده شده، آوارگی بیش از پنج میلیون از هموطنان مظلوم ما و معیوب  

و معلول گردیدن ده ها و صدها هزار زن و مرد و طفل و جوان و کهن سال افغان زمین گردیدند و  

دهه کشتار و چور و غارت، به شکست شرم آوری مواجه گشته و راه فرار در  عاقبت بعد از یک  

 پیش گرفتند و کشور"شورا ها" از هم پاشید و "روسیۀ شوروی" از نقشۀ جهان محو گردید و... 

این مقدمۀ کوتاه به این منظور و هدف و مرام در اینجا آورده شد تا گفته باشم و نوشته باشم که  

تبلیغاتی غرب و امریکا در مورد جنگ تحمیلی اوکراین گرم است، همانگونه  همانگونه که بازار  

" نیز نه تنها گرم،  سیه نیز، بلکه به مراتب بیشتر و شدیدتر و وسیع تر، دکان های تبلیغاتی " رو  

بلکه داغ و سوزان و سوزاننده تر است و به نام ها و اشکال مختلف و گوناگون، چنان این دکان های  

 ک و سرخ و سبز و سپید و آبی را داغ نگهداشته اند که نگو و نپرس. مفشن و شی 
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در دهۀ هشتاد که افغانستان مورد تهاجم وحشیانۀ اردوی سرخ روسی قرار گرفت، خبری از انترنت  

نبود و اخبار و گزارشات جنگ و کشتار با بسیار مشکل و خطرات جانی، به خارج از افغانستان  

ان در مورد در یک تاریکی مطلق قرار داده شده بودند، اما امروز از  درز میکرد و جهان و جهانی

طفیل سر انترنت، اخبار و گزارشات جنگ و وحشت و قتل و کشتار از اوکراین در همان ساعت و  

دقیقه، در دسترس جهانیان قرار میگیرد و همه روز شاهد وقایع ناگوار جنگ اوکراین که   همان 

 ، قادر نیستند از آن جلوگیری کنند و... سیهاند، هستیم و مقامات رو  روسهای ددمنش براه انداخته 

 و اما از این امکانات وسیع، روس ها نیز با شدت و جدیت و وسعت به نفع خویش سود می برند. 

سیه  یکی از صد ها و هزاران سایت و برنامه های یوتیوب و توییترو فیس بوک و...که گماشتگان رو

تبلیغات جنگی    آن بصورت وسیع و بی  از هفته" است که  بنام "مجلۀ  میبرند، سایت   دغدغه سود 

و...  سیه رو ئی  توده  و  آخند  مشت  یک  و  میکند  نشخوار  روزمره  از  ایرانیرا  همه  و  همه  که   ،

اند، با دریافت یک مشت پول همه روزه آن تبلیغات تهوع آور روسی را به  سیه  معاشخوران رو

آنرا در خدمت یک مشت  فارسی ترجمه نموده و وظیفۀ خود ر داده و  انجام  ا به شکل سرسپرده 

فارسی زبان از دنیا بی خبر قرار میدهند و یک تعداد انگشت شمار دیگر نیز به انواع مختلف آن  

تبلیغات تهوع آور را از انترنت گرفته، کاپی میکنند و به خورد یک تعداد بی خبر دیگر می دهند و  

را گریس کاری و روغن مالی میکنند که در این    سیهیغات جنگی رودانسته یا نادانسته، ماشین تبل

بین یک تعداد هموطنان ما نیز شامل اند و هرازگاهی، بدون لمحۀ تفکر، آن چرندیات را به خورد  

هموطنان ما میدهند و دانسته یا نادانسته، در کنار تجاوزگر می ایستند و فراموش میکنند که همین  

کف افغان" را "باسمه چی" خطاب میکردند و مدعی    تجاوزگران روسی بودند که"مجاهدین سربه 

می شدند که امریکائی ها و غربی ها و ایرانی ها و پاکستانی ها به افغانستان حمله کرده اند و عساکر  

تجاوزگر روسی، از خاک و سرزمین و مردم افغانستان دفاع میکنند و...، البته که آن تبلیغات تهوع  

 سرخ شان نیز بعد از گذشت چند سالی، دگر خریدار نبودند و...  آور آنان را حتی عساکر اردوی

مریضی بنام"پوتین"، تبلیغات کثیفی را به راه    فرد  و امروز نیز تجاوزگران روسی، تحت سطیرۀ  

اندک   تعداد  اینکه چرا یک  و...، و  اند  ها" اشغال کرده  اند که کشور"اوکراین" را"نازی  انداخته 

، مشغول خریداری جنس  از بازار خارج شده  سیهبازار های تبلیغاتی روهموطنان ما در دکان ها و  

 و تاریخ گذشتۀ تجاوزگران روسی می شوند، جای سوال است. 

 از نظر این کمترین با سادگی می توان دو علت اساسی را انگشت گذاشت و نشانی کرد: 

 م" بودن. ، و در نتیجه از زیردار گریختگی های "خلق و پرچسیهوابسته بودن به رو ➢
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از نظر دشمنی سرسخت با امریکائی ها و متحدین غربی شان و در نتیجه لغزیدن به دامان   ➢

 روسیه. 

جهت اینکه "هوائی گز" نکرده باشم، سری میزنیم با این سایت متذکره و عناوین چند مطلب آنرا  

ش میکنم تا خواننده خود قضاوت کند:  ر   کاپی کرده و در زیر س 

 گذار ل سوسیالیستی و مسئله " ضرورت تاریخی بدی

 دنیا  امریکا جنگ دوست ترین کشور

 ارتش روسیه در چند روز آینده به کجا حمله خواهد کرد؟

 روسیه  نقشه های بزرگ ایران و

روسیه و ایران همکاری ها را تقویت می کنند. شرکت دولتی گازپروم و شرکت ملی نفت ایران  

 امضا کردند..." میلیارد دالر  ۴0قراردادی به ارزش 

از این نوع تبلیغات تهوع آور، در این سایت متذکره به حد اعلی و به وفرت و کثرت وجود دارد که  

به فارسی ترجمه کرده و به خورد    سیه همۀ آنها را ایرانی ها و روس پرستان ایرانی از همان رو

ن فعلی(، هزاران هزار مرتبه  بازاریان میدهند. از نظر این کمترین، بازار مندوی کابل)بازار کابل جا

را به    ۀ روسیتاریخ گذشته و تاریخ زده و تاریخ شرماند   متاع شرف دارد به این بازار روسی که  

روز، باالی مشتری بی خبر خود با  سادگی به    قیمت گزاف به نام مال و متاع سره و تازه و ُمد 

نیز به خیال خام خویش، امتعۀ گران    فروش میرساند و جالبتر اینکه یک تعداد ُخرده فروشان انترنتی 

روز و عصری و ُمدرن را با قیمت ارزان تر از کاه، از آن سایت متذکره به دست آورده و با   و ُمد 

قیمت بیشتر و باالتر، از طریق همین انترنت، باالی هموطنان بی خبر خود به فروش میرسانند و  

روسی بودند که افغانستان آزاد و آرام را به این  افتخار هم میکنند، فارغ از اینکه همین تجاوزگران  

و همین بدعت و زشتیت و ددمنشی را امروز در اوکراین به راه انداخته اند و    ند حال و روز انداخت 

 ما دانسته یا نادانسته برای شان کف میزنیم. 

نباید گاهی  امریکا و متحدین غربی آن نیز کدام مزیت خاصی بر تجاوزگران روسی ندارند، اما ما  

بلغزیم و بر  سیه  به چپ بلغزیم و گاهی هم به راست و در مقابل نفرت از امریکائی ها، به دامان رو

عکس. غرور افغانی و استقالل فکری  و جسمی و روانی ما از هردو برتر است. بیائید مستقالنه  

ان در این راه ریخته شده  ده نگذاریم که خونهای فراوئبیندیشیم و استقالل خود را به هیچ قیمت به مزا

 ون شهیدان را نگاه داریم که به هر یک ما فرض است. خاست. پاس  

 " عبدالرحیم شیدا"، را باردگر اینجا فریاد باید کرد که: همان صدای رسای روانشاد 
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 ندهم  کریملن به  را  وطن سنگ  دانۀ

 ندهم  واشنگتن  به   را چمن  و  باغ  این خار

 ندهم  جرمن  به   خاک ازین خار  بوتۀ

 ندهم  لندن  به   خاک بدهم   جان خدا  به

 آیینم  بود اسالم و  افغانم  که من

 چینم  فدای  نه و  غالم  انگلیس به   نه

 است  چیز  یک جفا و  ظلم غرب  به   چه و  شرق به  چه

 است  چیز  یک  جا همه  جویی  تفرقه نقشه 

 

 

 

 

 

 


