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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  
   کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ می ٢۴
 

  مجددی مال بيت المال را می خورد

  

  "مجددی"ارواح شاد 

  

چندين سال است که عضو سنای دولت مستعمراتی افغانستان است که ھرگز به وظيفه حاضر " صبغت هللا مجددی"

اين جاسوس انگليس يکی از بی خاصيت ترين انسان ھاست که . برد ، اما ميليون ھا افغانی را به يغما میشود نمی

برای او  پول اندوزی مقام باالتر از . که بتواند خوب و بد را تشخيص بدھد" انسانی"نه وجدان دارد و نه احساس 

که اين شخص پائين مقام  زمانی. نمی کندين خصوص از ھيچ نوع فرومايگی خوداری ادر. را دارد" خدا"پرستش 

  .بايد به خانه بنشيند و جای را به جوانان خالی نمايد، ھنوز ھم برای چند دالر و افغانی جان کنی می کند

و يکی از اعضای سنای افغانستان " جبھۀ نجات ملی"رھبر " حضرت صبغت هللا مجددی"گزارش ھا حاکيست که 

.   که به مجلس سنا وارد نشده و کمترين کاری برای کشور انجام نداده استاشغال شده بيش از ھفت سال است

 ميليون افغانی را به نام معاش، حقوق چھار محافظ، موتر لوکس، دريور و يک معاون دريافت ٢٣باوجود اين، مبلغ 

روف حيف و ميل و خوردن مال متقلب مص" متديدن"دھد که اين  نشان می" مسلمان"  "مجددی"عملکرد . می کند

  . بيت المال است که کمترين حقی به آن ندارد

در جريان جھاد ضد شوروی در پاکستان بود و به نام جھاد صد ھا ميليون دالر را به جيب زد، اما  " صبغت هللا"

 و افغانی دست آوردن چند دالره به خاطر ب.  گذشته، الکن حرصش فروکش نکرده است٩٠سنش از . سير نشده است

آخرين رئيس جمھور دست نشاندۀ شوروی در کابل، پاکستان " نجيب"بعد از شکست . خود را به در و ديوار می زند
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جان را برای دو ماه رئيس جمھور افغانستان ساخت که بعداً توسط شورای نظار و جمعيت اسالمی " صبغت هللا"

  . خلع شد

دواند و او را " مجددی"نگليس ھا به کشور ما روح تازه ای در کالبد تجاوز امريکا به افغانستان و خصوصاً آمدن ا

يک " اسالم"، ھنوز ھم در فکر خوردن مال بيت المال است که از نگاه با وجود کھولت. مقام و جاه ساختصاحب 

  .   شود گناه بزرگ تلقی می

  .  را می نمايندمردم ما به چپاولگران مال بيت المال لعنت می فرستند و به آنھا آرزوی مرگ

 

 

 

 

 


