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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۶ می ٠۶
  

   ھم به جھنم رفت"الدين تھذيب نظام"

 
او از سر . نم شتافتھم به سوی جھ" دموکراتيک خلق"يکی از عمال  حزب مزدور و ضد ملی  "الدين تھذيب  نظام "

نی به دنيا آمد و زتھذيب در غ. سپردگان دستگاه جھنمی کی جی بی بود که مدت ده سال در افغانستان آفت آفريد

در عھد جوانی تا زمان سقوط نظام دست نشاندۀ روس مانند ساير . تحصيالت خود را در رشتۀ علوم دينی به پايان رساند

 .شود شد که از افتخارات بزرگ زندگی وی محسوب میاعضای حزب خلق مبلغ شوروی پرستی 

کلتور، و  پرچميان مزدوران روس،  در پست ھای مھم آن دوره مانند وزارت اطالعات –بعد از کودتای خونين خلقيان 

اعتبار وی نزد سوسيال امپرياليسم وزارت امور سرحدات و رياست ستره محکمه ايفای وظيفه نمود که نشاندھندۀ 

کرد، فيصلۀ محاکمات مرافعه را در خصوص اعدام  که در پست رياست ستره محکمه کار می زمانی. شوروی بود

دست وی مانند ساير سردمداران حزب . که آنھا را به حبس ھای طوالنی محکوم نمود بسيار مردم تأئيد کرد و  و يا اين

  .الکت زدۀ ما سرخ است که ھرگز قابل عفو نمی باشددر خون مردم ف" خلق"کثيف 

 خود را به "کريم ميثاق"در آنجا مانند .  بعد از آمدن وحشيان جھادی به کابل، از افغانستان فرار کرد و به برتانيه رفت 

مرگ وی .  فروخت و تا اخير عمر در خدمت آن سازمان قرار داشت۶سازمان استخبارات خارجی برتانيه ام آی 

  . حزب مزدور خلق گرديده است ازديدگانعکس باعث خوشی ستمه ثری در مردم ما خلق نکرده، بلکه بأمترين تک

 .  از شر اين انسان لعين سر انجام رھائی يافتجامعۀ انسانیخوب شد که 

 
 


