
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جوالی ٢۵
 

  ھنوز ھم در دھن مردم تف می کند" حضرت"

  
  دست ھم می دھنده منافقان دست ب

  

ًدر دھن مردم خصوصا اطفال می " تبرک"حيث  ھن خود را منلعاب د" صبغت هللا مجددی"شود که حضرت  شنيده می

ًچون فطرتا . ت مجللی داردامجددی در ناحيۀ قرغه زندگی می کند و حي. شود ريزد و در عوض چند افغانی صاحب می

 ماه رئيس جمھور دست دوبرای مدت " مجددی. "آدم چلوس است، با وجود داشتن ميليون ھا دالر تف خود را می فروشد

 توسط ربانی و مسعود از قدرت پائين کشيده شد و برای چند ساعتی در يک تشناب محبوس ًاپاکستان شد و بعدشاندۀ ن

 از یبعد از تجاوز امريکا به افغانستان، مجددی برای مدتی رئيس مشرانو جرگه مقرر گرديد و حال ھم يک. گرديد

جود معاش وبا . بيت المال را خالف شرع می خوردًاعضای ھمان مجلس است که اصال به وطيفه نمی رود و معاش 

  . گزاف، تف خود را می فروشد و کسب عايد می کند

يکی از اعضای مشرانو جرگه که در منطقۀ قرغه زندگی لوکسی " حضرت صبغت هللا مجددی"مردم کابل می گويند که 

ی از مردم استفاده کرده و شب و روز به بھانۀ دعا و ثواب تف کثيف خود را در دھن مردم ادارد، از ساده لوحی عده 

در ھمين جا " از سه صد جريب زمين کرده، يک مريد احمق خوب است"ضرب المثلی که . می ريزاند و پول می گيرد

  .صدق می نمايد
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 دھن مردم خود تف کند و در عوض پول  در تاريخ بشر تا حال سابقه نداشته است که  رئيس جمھور يک کشور در

مربوط به فرقۀ " مجددی. "ھم تف کند تا اصالح می شد" اشرف غنی"کاشکه او عوض استخاره در دھن . بگيرد

خودش ھم سال ھا در خدمت آی اس . نقشبنديه است که اجدادش قرن ھا  در خدمت دستگاه جاسوسی انگليس قرار داشتند

انسان بسيار کنچوس و " صبغت هللا. " ماه رئيس جمھور ساخته شددوبرای " نجيب"قوط آی پاکستان بود که بعد از س

خود چند قرانی آوردن دست ه  جھان ذخيره کرده است، اما ھنوز ھم برای بیميليون ھا دالر در بانک ھا. چلوس است

ب بوده اند، از کمترين وجدان  اين انسان فروخته شده که از پدر پدر در خدمت دستگاه ھای جاسوسی اجان. را می فروشد

  . انسانی برخوردار نيست

  با موجوديت اين نوع رھبران، آيا اميدی برای بھبودی افغانستان است؟  

 

 


