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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 "نورزاده"محمد ھاشم 

 ٢٠١٢ جنوری ٠٩

  

  جنايتکاران حرفه ئی و بنيادگرا

  کشند  می٣٠٠ سر از يخن کميتۀ 

  

 !خوانندگان محترم 

. انتشار يافته است ين سالھااباشد که در نگليسی به نام جان کولمن میاثر يک نويسندۀ ا "٣٠٠کميتۀ "اصل کتاب 

کتاب درجه اول " اين کتاب را به نام "عشق"اخيراً يک تن از اعضای حزب اسالمی گلبدين به نام داکتر حقيقت 

گليس، دام  جاسوس ان"جان کولمن" ٣٠٠کتاب کميتۀ . کند  تغيير نام داده، خويشتن را نويسندۀ آن معرفی می"دنيا

 دولتھای استعماری ممالک پيشرفته عليه کشور ھای عقب مانده بوده ۀسازمانھای جاسوسی و طرح ھای غارتگران

 با ايزاد گروه ھای افراطی و بنيادگرايان اين جبھه را بيشتر ضد بشری ساخته و با معرفی چھره "عشق"که آقای 

اثر " ٣٠٠کميتۀ "اصل کتاب . فغانستان را محتوم ساخته استھای شيطانی مسلمانان تندرو تباھی و بربادی بشر و ا

 "عشق"کار جديد آقای.  از زبان انگليسی به فارسی ترجمه شده است"شمس يحيی"جان کولمن سالھا قبل توسط آقای 

 از عناوين کتاب متذکره، نصب فوتوھای گروھک یصرف تعويض بعض،  ٣٠٠در مورد کتاب کميتۀ جواسيس 

 آدمکش پيروان سيد قطب مصری در آن و معلومات ناقص بی ربط و سر و پا کنده از کشورھا و بدنام افراطی و

 و "عشق"ی آن ھذيان گوئی آقای امحتو. باشد و بس ی شان میئی و امريکائ باداران اروپاۀخصوصيات رھزنان

ا ھمين جعل و تغيير نام شود که ب آيا می. چرنديات والطائالت محض او بوده و توھين به امر مقدس نويسندگی است

  اثر خود جا زد؟را یکتاب

   !"عشق"آقای داکتر حقيقت

ين ھم به نوشتن کدام اکه نويسندگی يک امر پرمسؤوليت و سترگ است، از خود پرسيده ايد که قبل از یئ از آنجا

کتاب " زيرا نوشته  ايد؛مقاله و يا داستان کوچک برای آموختن امر عظيم نويسندگی تمرين نموده و مبادرت ورزيده

ی و جمله بندی ھای غلط از نظر دستور زبان تحرير ئسيار نازل مملو از اشتباھات امال به سطح ب"درجه او ل دنيا

 اول انگليسی که بايد ۀاز کلم. باشد گرديده است که بيانگر سطح پائين ادبی و نويسندگی بدوی تان می
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Concentrationيسوادی  ھدف تان بوده و از بی باکی و ب)Consetration ( غلط نوشته شده است تا اخير کتاب

 بيشتر تکرار شده تا حدی انطور فاحش و از موی سرته ی، تخنيکی و دستور زبان بئبار غلطی ھای امالتان صدھا 

ھای توجه دوستان را به چند نمونه از چرنديات وھذيانگوئی . که حوصلۀ خواننده را گرفته و تھوع آور شده است

 اين آقا صالحيت ، تا خوانندگان محترم خود قضاوت کنند که به ھمين سطح نازل سواد نمايم میجلب "عشق"یآقا

 و بدون تصديق کدام اعالم داشته) ل دنياتاب درجه اوک(نويسندگی را از کجا کسب نموده تا اثری مضحک را به نام 

 وساطت در افغانستان بی پرسان برای جمع آوری مرجع مسؤول و توافق کدام کميته ای از نويسندگان، دزدانه و با

 "بيات"پول گزاف و اغوا ی خوانندگان صرف به عنوان کتاب از طريق تلويزيون آريانای آقای انجنير احسان هللا 

ی ارا خورده و از محتو را نخواند اصالً فريب عنوان آن ناگفته پيداست که تا کسی آن. رساند اعالن و به فروش می

  .داند يزی نمیپوچ آن چ

   

  :  قرار آتيست "عشق" و اشتباھات آقای ھا از ھذيانبخشی

داود خان احمق و مستبد که از خواست و تصميم خداوند (  با ادبيات نوع خاص خودش نوشته ۶۴در صفحۀ  .١

ر ناآگاه بود توسط پرچمی ھا و خلقی ھا که ھمکاران حکومتش بودند خودش را با خانواده اش در ارگ شاھی مردا

  ).ميکند و به قتل ميرساند 

مارکس يک فرد ( کند   باری در مورد کارل مارکس چنين ابراز نظر می۴۵ ۀاين نويسنده درافشان در صفح .٢

عقده مند و صيھونيست يعنی ضد دين و از قوم کثيف اشکنازی يھود بوده که شاگرد و پيرو چالس داروين انگليس 

ن افغان که برای تحصيل به اتحاد شوروی رفته بودند آنھا را ناآگاه، محصالآن عده از  به ارتباط وھمچنين )است

ن فکری اش را بلد امخالف ادبی کوبيدن ۀ شيو"عشق"آقای داکتر حقيقت . کند احمق، وحشی و آدمکش خطاب می

 .کوبد را با دشنام ، قمه و چاقو میانش نيست، صفحات کتاب را ھم کوچه و بازار پنداشته و مخالف

 .داند  می٣٠٠ ظاھر شاه را يکی از اعضای سلطه کميتۀ ٣٢ در صفحۀ .٣

دارد که او توسط يکی از داکتران  داند و اظھار می  ظاھرشاه را عامل قتل عبدالرحيم نيازی می٣٣در صفحه  .۴

يق زر را با خوراندن مواد کيميائی و ت"نيازی"خواھد   علی آباد کابل میۀ در شفاخان"نجم"نام عبدالفتاح ه کابل ب

شوند و او را به   بميرد جوانان مسلمان متوجه می"نيازی"که  شود که پيش از آن ھر از بين ببرد و متذکر میز

 در داخل طياره به شھادت "ظاھرشاه" ۀوقتی طيارۀ وی پرواز نمود موصوف به اثر توطئ. فرستند ھندوستان می

 .رسد می

کند و احمدشاه مسعود را در پنجشير بنيان گذار   بنيان گذاران جھاد را معرفی می٧۴ ۀ در صفح"عشق"آقای  .۵

گويد اين دروغ محض احمد شاه مسعود است که بنيانگذار جھاد بوده و در مورد احمدشاه  معرفی ننموده و می

سوادی اش شود که عالوه به کم  مسعود مانند سايرين عفت کالم را مراعات ننموده و به فحش و دشنام متوصل می

صورت ه گويد ب او می. گذارد  به نمايش می، شان استۀگی اش را که عادت ھم منشی ھميشی و لومپنگبی تربي

افزايد که اگر افغانستان را دو نيم کنيم در شمال داکتر محمد  عموم در افغانستان دو تن بنيانگذار جھاد بودند و می

 که افغانسنان يک مؤرخ دارد که کند بوده و بس و حتی گستاخانه ادعا می) حکمتيار(عمر و در جنوب گلب الدين 

 .گردد  کوتاه ياد آور میۀالبته از مرحوم غالم محمد غبار طی يک جمل. باشد می) تنوير(آنھم آقای حليم 

 ھم جنس ۀ مفلوک، مملو از مفاسد اخالقی و جامعۀرا جامع  ھالند اظھار نظر کرده، آنۀنويسنده در مورد جامع .۶

 . کند مباھات ھم می) فاسد( خودش ۀگفته پاسپورت اين کشور بکند ولی به داشتن  باز معرفی می
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  :"عشق"القاب آقای  .٧

 کارشناس علوم سياسی جھان، ، اروپا و امريکا"ضد مايند کنترول" خود را داکتر علوم "عشق"داکتر حقيقت .٨

پا و امريکا و تيوريسن علوم سياسی، استاد و بنيانگذار تيوری از بين بردن و نابودی خانواده ھای سلطنتی ارو

موصوف با اين القاب و . سازمانھای جاسوسی آن، استاد تکواندو، پسر با استعداد با ھوش و فھميده جا می زند

را عاری از   آنوکرد   توجه می"کتاب درجه اول دنيا"ی ااندوخته ھای اکادميک بايد در نوشتن اثر بی محتو

را  ی آن شاکی بودند حد اقل اوقات عزيز شانااگر از پوچی محتواشتباھات امالئی و انشائی می نوشت تا خوانندگان 

 "عشق"تازه معلوم نيست که داکتر حقيقت. کردند به اصالح و يادداشتھای غلطی ھای امالئی و انشائی ضايع نمی

و  از نظر ادبی و شيوه "کتاب درجه او ل دنيا".  تحصيالتش چه استۀواقعاً از کدام يونيورستی فارغ شده و درج

  .کند روش نويسندگی و مضمون يک اثر ناقص و ميان تھيست و بر کم سوادی نويسنده داللت می

   : ٣٠٠ برای اضمحالل و نابودی کميتۀ "عشق" آقای داکتر حقيقت ۀطرح داھيان .٩

 کمپوتر ھای شان بايد فلج شود. 

 آب شان آلوده با مواد ويروسی و يا کيميائی شود. 

 ويروسی و يا کيميائی آلوده شودغذای شان به عين شکل با مواد . 

 جلو واردات بنزين را به اين کشورھا بايد گرفت . 

شت ھام ترور و د نمايش يک شبکه ای از جنايتکاران از کشورھای درنده خوی نظ٣٠٠که کميتۀ  نجائیآاز  .١٠

بديل . است مرکز غارت جھان طراحی گرديده ٣٠٠افگن سرمايه داريست که با ايجاد اين ارگان خطرناک کميتۀ 

 حلقات اسالمی افراطيون و بنيادگراھا تحت رھبری گروه اراذل و اوباش چون موسی ٣٠٠ين کميتۀ اديگری از

 مصری، عبدالرحيم نيازی، حبيب الرحمن، شرارت افگن گلب الدين انعقبگرايو ممد قطب شفيق، سيد قطب 

ايات و نوکرمنشی و ستم بر مردم و توطئه و تفتين  جن،، حليم تنوير و داکتر عمر و غيره اند که در کشتار"حکمتيار"

در حقيقت اين مشت اشرار روی دگر .  را نداشته و ندارند٣٠٠ از کميته ی دست کم،عليه ملت مظلوم افغانستان

چنانچه سروده حکيمانه موالنای بزرگ بلخ برای اثبات اين . دھند  را تشکيل می٣٠٠سکۀ سياه و ننگين ھمين کميتۀ 

  : ين زمينه است که اک گواه شايسته دروجوه مشتر

 

  باز جويد روزگار وصل خويش  ھرکسی کو دور ماند از اصل خويش 

  

گان و عمال اجانب سران توان در وجود ستم پيش نمونه ديگری از اين گروه خودکش و بيگانه پرور را می  .١١

، عبدهللا عبدهللا، باند انوارالحق دژخيم جھادی چون سياف، ربانی، فھيم، مزاری، دوستم، قانونی، محقق، خليلی

. افغان ملتی و غيره يافت که ويرانی کابل، فرار و کشتار مردم بيدفاع ميھن گواه انکار ناپذير اين ادعاست) احدی(

اين گروه فتنه انگيز در پستی، وطنفروشی و وابستگی شان به دولتھای فاسد ايران، پاکستان، کشورھای استعماری 

 دستان قاتلين خلق و پرچم را از عقب ،زدی رھبری جھاد و مقاومت مردم قھرمان افغانستانغربی و عربی و د

 ، ثور باشد٧ ۀبستند و جنايت کاران خلق و پرچم را برائت دادند و به حکم تاريخ به اصل خويش که پشت سک

اب پاشی ديروز تان را باالی کوبيد، تيز را می  تان٣٠٠شما که کميتۀ رسوای .  ثور بد نام را رقم زدند٨پيوستند و 

ن و روشنفکران متعھد و شريف و قتل ابل، ترور و کشتار جوانان و محصالدختران محصل در محيط پوھنتون ک



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 وی را به صحبت توسط گلب الدين قاتل که لومپنانه به ضرب قمه و چاقو در جريان "سخندان"مرحوم سيدال 

 ٣٠٠ سال اخير با دريافت امکانات مالی و نظامی باداران کميتۀ ٣۵ شھادت رسانيد، فراموش نموده ايد؟ شما که در

نمائيد و به پشتيبانی و امکانات آنھا و قاچاق مواد مخدر به کشتار مردم و  اروپائی و امريکائی تان امرار حيات می

جنگ و طور ھژمونيستی برای انحصار قدرت در کشور ويران شده ه رقابت ھای بين الذاتی ھم قطاران تان ب

دھيد و با عمليات غير انسانی انتحاری و تروريستی تان دسته دسته اطفال، زنان و مردان رابه  وحشت را ادامه می

  )کتاب درجه اول دنيا( می پنداريد؟ امروز با پخش اين اثر ٣٠٠خاک و خون ميکشانيد چگونه خود را مخالف کميتۀ 

پخش اين کتاب . را در پشت کتاب پنھان نمائيد  زشت و رسوای تانخواھيد دوباره مردم را اغواء نمائيد و چھرۀ می

بی محتوا ارزش اين قيمت گران يکصد يورو را نه تنھا که نداشته، بلکه پرده برداشتن از روی اعمال شوم 

 .شود که عبارت از دزدی، رھزنی و دريدن جيب مردم است ھمقطاران تان شمرده می

 

   من از طرز خرامت ميشناسم   بھر رنگی که خواھی جامه ميپوش

  

 و ناقص را متوقف اآيد تا اعالن اين کتاب بی محتو عمل میه ھمچنان از تلويزيون آريانای کابل دوستانه تقاضاء ب

 . سازد

  !"عشق"آقای داکتر حقيقت 

يشتر بانه، مضحک و مسخره آميز ات را ھر چه زود جمع آوری کن و دامن رسوائی ات را باين نشريه ای غيراد  

) تنوير(است ھر چه عاجل اقدام کن و آقای حليم )  فاسدۀجامع( خودت ۀفرموده به ترک خاک ھالند که ب! باال مکن

ی را که با پولھای گدائی به نام کمک به مجاھدين افغان در دوران تجاوز قشون سرخ ئرا نيز متقاعد بساز که خانه ھا

ھم جنس (گفتۀ خود تان ه ين کشور که با فروخته و با خودت يکجا ازاتحاد شوروی سابق در ھالند خريده بود، دوباره

اصطالح مؤمن الزم است تا دوباره به ه برای شما افراد ب. است، خارج شويد تا در پنجه قانون اين کشور نيفتيد) باز

ھا و دسته ھای افغانستان برگشته به اصالح گروه ھا و سران جھادی دولتی آدمکش، قاچاقيان مواد مخدر و مافيائی 

 آی پاکستان و سازمانھای - اس - جنايتکار انتحاری حزب اسالمی آقای حکمتيار، طالبان بی فرھنگ و نوکران آی 

جاسوسی ايران و ساير گروه ھای وابسته به القاعده و لواطت کار تان بپردازيد تا ملت مظلوم از شر اين باند ھای 

  .سياه ، کثيف و فتنه انگيز نجات يابد

 ٢٠١١ دسمبر ٣٠لند، ھا

  

 

 


