
 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 

 

 

 

  
 2022نوامبر    26  شنبه         حمید انوری                                                      

 سازدماهیت اصلی خود را آشکار می  سیهرو

 برگرفته از تارنمای بنیاد فرهنگ ستراتیژیک ) 

 *  ١۴0١عقرب  -آبان ٣0 

 ( پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهشھای اقتصادی »شاراپوف« فدراسیون روسیه - 

 تحقیقاتی" چنین است:  -اصل عنوان این نوشتۀ گویا " علمی

 بشریت" "آش شوآب و انجمن اقتصاد او برای تغذیهٔ  

م ها  خیلی  کمترین،  این  نظر  از  عنوان  در  غاین  نوشته  اصل  نماید.  می  سردرُگم  و  پیچیده  لق، 

سایت"افغانستان آزاد" به نشر رسیده است که قرار معلوم از سایت روسی" بنیاد فرهنگ ستراتیژیک"  

ترجمه  از روسی به فارسی ایران    ی االصلایران  یک مشت پادوان روسیگرفته شده است که توسط  

گردیده و وب سایت را هم"تارنما" ترجمه کرده اند که نھایت مضحک و تحت الفظی ترجمه است از  

 انگلیسی به فارسی ایران و... 

تحقیقاتی" نویسنده و یا هم نویسندگان روسی آن تالش ورزیده اند تا    –"علمی  گویا  در این مقالۀ  

مایند و آخراالمر نیز تبلیغات تھوع آوری را  انسانھا را به خوردن مگس ها، کرم ها و...، تشویق ن 

 به راه انداخته اند که بجای گوشت حیوانات، از گوشت انسان استفاده کنند و... 

و...،    ست رژیم وحشی روسی که روس های غیر نظامی را سالھاست در بند و زنجیر نگھداشته ا

و   تاجکستان  اشغالی  های  اشغال جمھوریت  از  میکنند.  تغذیه  آدم  گوشت  از  که  زمانیست  دیر  از 

گرفته، تا بھار پراگ و از تجاوز به افغانستان    یاقفقاز و چچن   قرغزیستان و ترکمنستان و  ازبکستان و

تا تجاوز به اوکراین و...، عساکر وحشی اردوی سرخ روسی، مشغول خوردن گو شت و  گرفته 

پوست و خون و استخوان انسانھا هستند و کار بجائی کشیده است که پروفیسوران خریداری شده را  

وامیدارند تا به ساز کریملن برقصند و جفنگ بگویند و آنرا در قالب "تحقیقات علمی" به جھانیان  

 دارند.  عرضه 
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بھترین غذا ها را زهرمار    این در حالیست که سردمداران کریملن و حزب فاشیستی برسر اقتدار، خود 

میکنند و به دیگران توصیه میکنند که مار و مگس و کرم بخورند و در صورت تمام شدن کرم ها  

و مگس ها و دیگر حشرات و جانوران، گوشت انسان تناول بفرمایند، چون برای اشغالگران روسی  

 ی است.و عساکر وحشی آنان در ممالک و کشور های اشغالی گوشت انسانھا  مجان

است که در     Katasonov Valentin)نویسندۀ روسی این"تحقیقات علمی"، )والنتین کاتاسانوف

 می خوانیم:   جفنگ های اویک قسمت 

در اروپا کتابھائی در مورد لذیذتر بودن گوشت انسان و نحوۀ صحیح پخت آن آزادانه چاپ  "...  

مورد ادعای باال و صحت و سقم    در  چون   از نشر عکس "گوشت آدم خودداری گردید   – ."میشود  

 خپلواکی -استقالل "  و نیز خالف پرنسیپ های انسانی است   آن اطالعی در دست نیست 

که سایت"افغانستان آزاد" نظر به دالئلی آنرا از یک  متذکره  اینھم یک قسمتی از آن چرندیات روسی  

 سایت روسی نقل کرده و منتشر ساخته است: 

که مواد خوراکی با منشاء حشرات در غذاهای ملی کشورهای فقیر افریقا  ... الزم به ذکر است  "

)بوتسوانا، اوگاندا، کامرون، جمھوری دموکراتیک کنگو، غنا(، آسیا )کامبوج( و امریکای شمالی  

 " .)مکسیکو( رایج است 

ی  این کشور های نام گرفته شده، از جمله کشور هائی هستند که تجاوزگران شرقی و غربی و اروپائ

کائی و روسی و...، تمام هست و بود و دار و ندار شانرا به غارت برده اند، حتی حیوانات  یو امر 

اهلی و وحشی آن دیار ها را یا وحشیانه کشتار نموده و یا هم چور و غارت نموده و به کشور های  

از مرگ و میر   شان منتقل نموده اند و در نتیجه آنان مجبور گردیده اند تا از حشرات تغذیه نموده و

 فرزندان شان بدانوسیله جلوگیری نمایند. 

در افغانستان تجاوزگران روسی از بمب های آتش زا و ناپالم و بمب های کیمیاوی استفاده نمودند و  

تمام جنگالت، چراگاه ها، کوه ها و دشت های کشور ما را به یک مسلخ خونین و آتشین مبدل ساختند  

 و حتی از "مادر بمب ها" استفاده کردند.   عقب نماندند و امریکائی ها هم از آنھا  

این متجاوزین که تمام هست و بود و دار و ندار و حتی حیوانات وحشی را در کشور های تحت  

تجاوز شان، نیست و نابود کردند، امروز به دیگران درس آدم خواری میدهند و خمی هم بر ابرو  

ت تھوع آور آن تجاوزگران را هرازگاهی نشخوار میکنیم و  نمی آورند و ما هم دیده به دانسته تبلیغا

 گذاشته ایم. علمی" را در اختیار هموطنان خود  - افتخار هم میکنیم که مضامین "تحقیقاتی

   ، بد نخواهد بود.انسانیهم احساس  ذرۀکمی تفکر و ، نین مواردی اندکی درنگچدر  
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با پایان خود  این مختصر که می شد آنرا سلسله وار وسعت داد،   اما ارش زحمت آن را نداشت، 

رسیده بود و پرسش اساسی در زمینه که این کمترین را به خود مشغول داشته و الجواب مانده بود،  

و آنھم اینکه تعدادی از ماها را چه رفته است که چپ و راست تبلیغات زهرآگین روسی را نشخوار  

تاز  ه ترین نوشتۀ عالی، مستدل و منطقی محترم"ف،  میکنیم و...، همچنان باعث دغدغه بود، در 

" جواب کامالً قناعت بخش خود را دریافت  خصایل مستعمره نشینی  هیرمند" تحت عنوان بامسمی"

کنجکاوی آنرا به دقت و بار بار مطالعه نموده و از محتویات مستدل    که ضرور می افتد هر هموطن

 آن مستفید گردد. 

 مات یم بافد د ییک طا ـل یم الفـقـییک از ع

 بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم

 

 
         


