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  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۵ اکتوبر ١٧

  ربانی و مال عمر؛ بدون محاکمه؛ - مسعود، نجيبن چو،ھم" گلبدين"
 !راھی جھنم بدکارگان تاريخ گرديد

 

 ملعون و شياد به ، وطنفروش،جالد" گلبدين"ٔ از آن است که سر دسته جنايتکاران اخوانی خبرھای تائيد ناشده حاکی

به درک  بعد از جان کندن ھای زياد ھم چو سگ بدبو ، در پاکستانٔه ای در شفاخانمنی که داشت،مزنسبت مريضی 

 .واصل شد

 ياد قاتل شعله ئی دھقان زاده زنده ،جاسوس  و ديگر ھم افسار ھا و ھم قالده ھای  سگ صفت اخوانی اش"گلبدين"

صد ھا و " ساما- سازمان آزاديبخش مردم افغانستان" رھبر ،"قيوم رھبر"پروفيسر ياد  قاتل زنده ،"سيدال سخندان"

مينا "و  ،"داکتر فيض احمد "يادان زنده ،"سازمان رھائی افغانستان"قاتل  بنيانگذاران و رھبران انقالبی سامائی ديگر، 

سازمان پيکار برای نجات "يک تن از کادر ھای " سلطان احمد سھراب "ياد  قاتل زنده ،اران وفادار آنانو ي" فيض 

" ٔ شعله جاويد-جريان دمکراسی نوين افغانستان" قاتل بيشتراز ده ھزار از رھروان و منسوبين مربوط به ،" افغانستان

دولت پوشالی خلقی و پرچمی و استخبارات " خاد" با   در تبانی وھمکاری مستقيم،"جنبش ملی و انقالبی ضد روسی"و 

 . کابلی بيدفاع و بيگناه می باشد٧۵٫٠٠٠  بيشتر از نقاتاليکی از   و ،"پاکستان" در ،"آی-اس-آی"پاکستان 

ٔدر زمين تحميل داشته است ھر حرکت و پديده " هللا"ٔاين جانور عليل العقل و جاھل که خودش را نماينده  "گلبدين"
ٔ را تاپه کفر والحاد زده وھستی ھای بھترين انقالبيون و روشنفکران افغانستان را تحت بھانه ھای کافر و ملحد ؛ علمی

 .ساقط نموده است

 از ، بر حريم ميھن مان، کشور امپرياليستی  و در رأس آنان امپرياليسم امريکا ۴۴قبل از تجاوز بيشتر از " گلبدين"

 در دولت و حکومت دستنشانده ومستعمراتی ،ده بود و به ھمان دليل بعد از تجاوز آنانچشم باداران امريکائی اش افتا

گرچه عده ای از  . سھمی برايش قائل نمی شوند و اين بی مھری باداران سبب خشم نوکر دجال قرار می گيرد،کابل

  ،"حزب اسالمی افغانستان"يعنی" گلبدين"ٔ درنده، دد منش و لگام گسيخته مربوط به باند جنايتکار ،کادر ھای  سفاک 

 سر بر ،غربی" دمکراسی"با قبول نمودن تجاوز و" حکمتيار"تحت عناوين اختالف با سياست ھا و خود کامگی ھای 

قانون " ، در دولت مزدور می خزند، می دارندءادادر محراب استعمار  شکرانه ۀسجد ، تجاوزگران می نھندٔهدرگا

 فعاليت ھا و مبارزات سياسی غير مسلحانه و ،رند و در کنار ساير نوکران استعماردولت پوشالی را می پذي "اساسی

ً ظاھرا از ،رادران خونخوار اخوانی دور و برش و عده ای از  ب" گلبدين "،با وجود اين. صلح آميز را آغاز می دارند
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 انفجاری و تروريستی شان باالخص با جا بجا ،بابت اين معامله ابراز نا رضايتی نشان داده و با سيل حمالت انتحاری

 سازی مين ھای ضد پرسونل در کنار جاده ھا وخيابان ھا  از مردم مظلوم ما قربانی می گيرند و تا ھنوز ھم  روند اين

مرگ اين .  ادامه دارد،" محمد"و " هللا"دھشت و کشتار توسط متحجران بی فرھنگ ؛ در متن تاريکی ھای اين پيروان 

 امپرياليسم ،جاسوس سوسيال امپرياليسم ،شھرت پسند  ، قدرت طلب ،ونيستو ش،ِنور پر از ريش و پشم عقده ئیجا

ٔ مايه خوشی ،" پاکستان" و سگ زنجيری استخبارات  ارتجاع  اسالمی فرامنطقه ، ارتجاع  اسالمی منطقه،غرب
 استثمار واستعمار شده ای افغانستان و بشريت آزاده  و سيکيوالر قرار می گيرد و آرزومندم ،اکثريت خلق ھای  دربند

 حقيقت داشته ،ٔ ناموسفروش و فرصت طلب ترين جنبنده انگلی ، جالد بی آزرم ،که خبر مرگ اين مفعول پر آوازه 

 .شدبا

 فساد اخالقی از مکتب نسی بر قرار نموده بود و به خاطرٔ رابطه ج،"کريم کرينکار"و " يوسف سرخه"با " گلبدين"

  .اخراج گرديد،) حربيه- حربی(

 
 خود ٔهبا ھم افساران و ھم قالده ھای اخوانی اش در دوران اعتراضات و تظاھرات محصالن و متعلمان علي" گلبدين"

اسيد می پاشند و ) زن(ن و تظاھر کنندگان ا با زن ستيزی آشکار شان؛ بر روی معترض،ئی ھا کامگی و استبداد طال

 در ، ناقص العقل و مجنون، روانپريش ،ٔاين جنبنده چارپای" گلبدين."ٔزندگانی دھھا  دوشيزه مبارز را تباه می سازند

ان زنانه اعمار نموده بود  و دھھا زن مظلوم و  زند، در پھلوی زندان مردانه، پاکستان- دوران طالئی امارتش در پشاور

 شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفته و دھھای ديگر آنان به جرم ، مورد آزار و اذيت، توسط سگان وحشی گلبدينی،اسير

 .ھای نا معلومی به شکل و شيوه ھای حيوانی کشته شده اند

فريب داده نمی توانند زيرا .......ات و احاديث وشريعت  وو گلبدينست ھا بايد بدانند که ديگر مردم را با آي" گلبدين"

 ، بی ناموسی ، وطنفروشی، تمدن سوزی، آدمکشی، سبعيت، خونخواری، عمل وحشيانه، قساوت،مردم عليه شيادی

يعنی پيروان جاھل ) اخوان الشياطين( زن ستيزی و زن سوزی ھای مال و در کليت مالی مکتبی ،کراسی ستيزیودم

ٔ تا اين نطفه ھای خبيثه را در پرتگاه نيستی سقوط دھند و تالش دارندپا خاسته اند و ه  ب،سيد قطب مصری   وحسن البنا
 ،حرامزادگی ھا ، زنازادگی ھا ، استثمار ،ِنجس شان پاک سازند و مردمی را از شر مظالم وجود کشوری را از لوث 

 ،د ترقی و ضد بشری اين نسل واقعی روسپيان  مدنيت سوزی ھا و ديگر اعمال ض، آدمکشی ھا،وطنفروشی ھا

 .نجات بخشند دکانداران و تاجران دين ومذھب ؛

 !و گلبدينست ھا" گلبدين"مرگ بر 

 !مرگ بر اخوان الشيا طين


