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   ٢٠٠٩ جون ٢٣

  
  !نويسندۀ گرانقدر افغان، جناب نعمت اهللا

افغانستان آزاد ــ "ا پورتال  همکاری آن جناب بر حاليکه ورود نوشتۀ شما را نويدما د.  تشکربسيار از مقالۀ زيبايتان
دانسته و بدين مناسبت قدوم شما را نکو ميداريم، آرزومنديم که همکاريهای خود را با پورتال ادامه " آزاد افغانستان

  .پورتال  خواهد گرديد،  ٢٠٠٩ جون ٢٤ مقالۀ تان زينت بخش صفحۀ فردا،. دبدهي
  . و به خامۀ تان برکتسرفراز و سعادتمند باشيد

   با محبت بسيار                                                   
 AA-AA   ادارۀ پورتال                                              

  
  
  

  نعــمت اهللا 
٦/٢٣/٢٠٠٩ 
  
 

  
   صبغت اهللاۀ بوش بر استخارۀ استخارتفوق

  

 طنــــز
 

از متن  .   گزارش داد)حضرت( ی صبغت اهللا مجددۀ جون از استخار٢٢ خي بتار)ی سی بیب( سي انگلیخبرگزار

 تي  حمایعني دلخواه خود ۀجي و به نتدهي رساناني استخاره را موفقانه به پای آه مجددشودي معلوم مسي انگلیخبرگزار

 خبرنگار آه خواستار وضاحت در كي در جواب ید آه مجدسدي نوی مسي انگلیخبرگزار.   استدهي رسیاز آرز

  :  او شد گفت"ۀراستخا"مورد 

  ."دي دهیأ ر)یآرز( ني آه به هم، شد از طرف خداوندی اشاراتكي به ما م،يمعلوم است آه استخاره آرد"

 قرار یابي و هدف مورد ارزتيفي آت،ي صبغت اهللا را از نگاه نوعۀ  بوش و استخارۀ جا  استخارني ندارد آه دربيع

 . داردی برترگري بر دكي آه آدام ميده
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 خواهد برد و حزب داي آه انتخابات را بعد از تقلب در فلور) آنیسويبنوع ع( استخاره آرد ٢٠٠٠ومبر  در نبوش

، بوش استخاره آرد آه ١١مبر  سپتیستي ترورۀبعد از حادث.   قدرت را خواهد گرفت، آه همانطور هم شدخواهيجمهور

 ٢٠٠٣ بوش در سال گر،يبار د.  م القاعده باشد انهدای داده آه نظام طالبان را سقوط داده و در پتي هدایوبه خدا 

 را نابود آند، چنانكه دست به ني آه صدام حسكندي امر میوه  آه بدهي خود را در خواب دیاستخاره آرد و گفت آه خدا

 ی بوش برای  استخاره هانيهمه ا.   را آشتی آند و صد ها هزار عراقشهي را از رني آار زد و نظام صدام حسنيهم

 ۀدي خود به عقی آه با استخاره هاخواستيبوش م.   صورت گرفتكاي امری و عظمت طلبهي به صاحبان سرماخدمت

 را به كاي چطور امری حوادث بعدنكهيا.   آشور را تا آسمان بلند ببردني انجام دهد و قدرت اكاي به امریخودش خدمت

 .داديهم قد نم بوش بلند بود و عقلش ۀ سقوط برده است، از طاقت استخاربيسراش

 از جانب ی مدتیصبغت اهللا استخاره آرد آه برا.   صبغت اهللاري چند سال اخی به استخاره هامي افگنی نظر محال

 هاو دهخت سوخواهد  استخاره آرد آه آابل در آتش گريبار د.   جمهور افغانستان خواهد شد آه شدسيپاآستان رئ

 داده آه تي هدایوه  و اظهار داشت  آه خدا بدبار سوم استخاره آر.  اد آه هر دو اتفاق افتدشخواهند هزار تن آشته 

در مورد  ظهور طالبان،  قتل احمد شاه و زوال طالبان .   آه گفتدي بگوی ثانديدوستم گلمجم و آدمخوار  را  خالد بن ول

 نظام ۀرانو جرگ مشسي رئثي به حكاي از جانب امریبار چهارم استخاره آرد آه و.  ديزور استخاره اش نكش

 شده ی اشاراتیوه  آه از طرف خداوند بديگوي و مكندي استخاره مبار نيا.   آابل  مقرر خواهد شد آه شدیمستعمرات

  . بدهدیأ ر)گري دینه آدام آرز( ی آرزنيآه به هم

 از تر نيائ و هدف به مراتب پتيفي از نگاه آ) ؟ (  صبغت اهللا مسلمانی آه استخاره هاميني بیوضاحت مه پس ب 

 تجاوز به ناموس ،ی قتل،  دزدۀ  صبغت اهللا بشارت دهندیاستخاره ها.   است)آافر( یسوي بوش عیاستخاره ها

 آه چرا  استخاره كنمي مداي صبغت اهللا شك پی جا به استخاره هانيمن در.    و  انهدام افغانستان استیمردم،  برباد

 نكهي ااي و كندي وضو استخاره می  صبغت اهللا باي: ميني بی مليدلمن دو .   استدهي آشانراههي او را به بشيها

  !گذاردي م" استخاره" اما نامش را ،رديگي الهام مگري دیهاصرف از جا

 


