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 Political سياسی

 
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٢ اگست ٠٦

  

  !گري کابل دهيسور

  ! شناسد ی را نمی اخوان ملعون حد ومرزتيوحشت و بربر
  

  شي بداندی کای کژدم گفت شخصبه

   نيشیزنِ ـــميگ خارا ـــ برسنراــچ

  ستي که زخمت کارگر ندانیــچومي

   کرد نيشت سنگ را ريشدـخواھــن

   داد کژدم کاين چنين استشـــجواب

   ازدست ندھم عادت خويشکـــولي

  

جاده صافکن ه  بباشد ی بر جھان مطرهي اش که ھمانا سی کردن اھداف استعمارادهيخاطر په  بی جھانسمياليامپر

جاده ه  بانهي حرامزادگان اخوان در خاور میعني ی ارتجاعی ماورای ھاروي ننيفتريز کثامرو . ضرورت داردئیھا

 شان ی کشور ھایراني شان و وی خلقھان در کشتسمياليخاطر منافع کلونه مده اند و بآ در سميالي امپریصافکن ھا

  .ورزند یمذبوحانه تالش م

-١٩٩٢ ی سالھایھايديبنا خاطرات تلخ و تراژ قطب و حسن الدي فرزندان سیھني و ضد می حرکت ضد ملنيا 

مردم ما شاھد بودند که چگونه زنا  .سازد ی را در خاطره ھا زنده مدي اخوان پلیھاي کابلستان وسگ جنگ١٩٩٦

را نابود و   شانیخي شھر تارچگونه ودنديرسان یشھادت مه  هللا اکبر بیرا با نعره ھا  شانزاني عزیزادگان اخوان

  !دساختن ی مرانيو

 قرار هي و تجزی جنگ داخلۀ در آستانايبيعقب راند و امروز له  را صد سال بايبي استعمار لی با ھمکاردياخوان پل 

  . گشتندروزي ھا پوالريکي تحت ماسک سسميالياخوان بازنده شد و اما عوامل امپر» انتخابات«گر چه در  .دارد

 را غضب یاسي قدرت سلي واسرائکايمرا یھمکاره  بزيس قدرت قرار گرفت و در مصر نأدر تونس اخوان در ر 
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 .باشد ی مصر امروز آلت دست استعمار میدولت اخوان .کرد

  

  انقالب در انقالب 

 شان بودند و اما استعمار ۀ جامعیاسي در ساختار سی اساسريي شان خواستار تغکيموکرات دزشيمردم مصر با خ 

 و ی منفنحرکتيا . قرار دادیاسيس قدرت سأشت و باالخره در ر دالي مصر تعمکيموکرات جنبش دیاخوان را باال

 عيتظاھرات وسه خاطر آن علت دست به  بو ساخت ني را بھت زده و خشمگی مصروني انقالب،یاسي اوضاع سرييتغ

  .دي انقالب دست نخواھند کشیروزي اند و از شورش نمودن تا پی اوضاع نا راضرييزدند و ھوشدار دادند که از تغ

 کيموکراتوفان شعله ور خواھد گشت و انقالب دطمحض ه ب  خاکستر را ماند،ري مصر ھمچو آتش زیاسي ساعاوض

  .دي خواھند رسانیروزيپه خلق را ب

-  گشته اند و در آشوبھاهي استفاده شدند امروز وارد سوری ھمچو سگان وحشايبي جاده صافکن که در لیھاياخوان

 ستاني و تروریامروز اخوان مصر .باشد ی مني شان رنگاهيتن ھا دستان س و کشھايرانيو -سوختن ھا -اغتشاشھا

 کرده و در ليکابلستان تبده  را بهي سورۀشرفتي و پباي زتي ترورستان عرب اند کشور نھاۀالقاعده که متشکل از ھم

  .حالت انھدام اند

  کامالً وهي را با شی و تمدنکشند ی مانهي هللا اکبر مردم را وحشی و حرامزاده با نعره ھامادري پدر و بی فرزندان بنيا 

 حرکت ضد انسان و ضد کرامت ني چنۀ اجازینئي و آني جاھل کدام دناموساني بنيمگر به ا .سازند ی منھدم مانهبربر

   را داده است؟یانسان

 .برند ی مني و تمدن رااز بکشند ی و انسان را مدھند ی هللا اکبر را سر می نعره ھافي کثی ھای اخوانکه یزمان 

 که ننديآفر ی و فاجعه مزنند ی ھولناک دست متي جنانيچنه  که بندگانش بندي کجاست تا بباني عالمی خدانيمگر ا

   !!!دھد؟ یال قرار مؤ و مورد سآندازد یبود و نبود خدا را به شک م

 تا خود را برائت دھند و کنند ی محکوم م راگريکدي اتي جنای اسالمی ھاستي کابلستان تروریھايجنگ  سگھمچو

  .باشند ی مسميالي امپری تحت رھبری جنگ داخلی اصلاني قربانهي سوری خلقھاانيم نيااما در

 و ني چیستي دولت ھژمونسميالي و امپرهي روسسميالي و وابسته به امپری دولت ارتجاعکي گر چه هيدولت سور

 یتونس و مصر آموخته اند و جبراً در پھلو - ايبي از تجارب تلخ لهيسور و اما مردم باشد ی مراني ایارتجاع اسالم

 حي نجس اخوان نفرت دارند و بدانجھت ترجۀشيد از اخوان و انهيخلق سور . قرار گرفته اندهي سوری ارتجاعميرژ

  !ندي بگو نهناکي بوی ھاشويجان قبول و بخرند و به اخوان منحوس و رو  اسد را با دل یکتاتوريداده اند که د

استعمار شده و  -ستمکش -دهيحرمان کش -دهيدد ملت دری براستي زنگ خطرهي باالخص سورانهي خاور ماناتيجر 

 اني را در می مرض و آفت آسمانني اننديب ی را مدي که اخوان پلئی افغان تا متوجه باشند در ھر کجاۀاستثمار شد

  .نابود ساخت دي را باکروبي مراي زدي بسوزانشيامواج آتش خشم خو

  :مي بزنادي فرکجاي ھمه ھمنواء و ھمصدا ديائيب 

    بر اخوانمرگ

   براخوانلعنت

   قطبدي بر سگان حسن البنا و سنينفر 

 و با تمدن ی وارم که خلق انقالبديام . کرده استني قلب ھر انسان آزاده را خونهيسف آور و رقتبار سورأ اوضاع 

 فائق طاني شدي پلی نطفه ھاني اتي و وحشت و بربرتي اخوانی و ضد بشرفي کثۀدي پد-  اخوان دي پلۀشيبر اند) شام(
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 گراني دی برایبزرگ بسوزانند تا درس عبرت) شام (قلمرو اخوان را در ناکي و بوفي کثی و نعش ھانديو غالب آ

  . و نجاست را بسوزانندتي بربرني اۀشيشود و ھمه با ھم ر

 باز ھم و نباري شان جانانه دفاع کرده اند و ای باستانھني می شان از ھستخير از تایئه ھاھ در برهيخلق مبارز سور 

  . خواھند آمدروني موفق و سر افراز بخي از آزمون تارگري بار دکي

 ! استعمارفي کثی جاده صافکن ھاني انياطيمرگ بر اخوان الش 

 


