
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    

 
 

  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

 ٢٠١۵ نومبر ٢٠
 

   ھا و غضب زمين ھای عامه"کيانی"

 

 سيد منصور نادری                            سيد سعادت نادری

از ظلم گذشته "  مظلوم" دھندۀ اين است که شود و خون مردم مظلوم ديگر را می مکد، نشان که مظلوم، ظالم می وقتی

 ه ھميش"کيان"فاميل .  صدق می کند"کيان"اين حالت در مورد فاميل .  نياموخته و در صدد انتقام گيری است،بر خود

 حاال که به  ثروت قابل مالحظه ای دست يافته  و ھر يک اينھا صاحب  اً در افغانستان دارای مقام و جاه بوده و خصوص

در زمان تجاوز . ه داشتند که سر آنھا ظلم شده استکوَ  شِ هحيث اقليت مذھبی، ھميش من.  ميليون دالر شده اندصد ھا

 ھم از اعتبار خاصی نزد روس ھا و دولت مزدور خلقی برخوردار "کيانی"طبقۀ حاکمۀ شوروی و اشغال افغانستان، 

 ھا  نه تنھا به ثروت، بلکه به "کيانی"ھای امپرياليستی، در زمان تجاوز امريکا و اشغال افغانستان توسط نيرو . بودند

 .  حاال مانند چند جنگ ساالر و فاميل تاراجگر، مصروف چور و چپاول ثروت ملی اند. قدرت سياسی ھم دست يافتند

مستعمراتی و  وکيل واليت بغالن که از نفوذ خاصی در دولت "سيد منصور نادری" که حکايات مردم گويای آن است،

  را به عوض وزير "سعادت نادری"باشد، از دولت تقاضا نموده است که پسرش  نزد اشغالگران خارجی برخوردار می

 در پست وزارت شھر سازی سبب "سعادت نادری"تقرر . کار و امور اجتماعی، به حيث وزير شھر سازی مقرر نمايند

اليت بغالن زمين ھای مردم را به زور غصب نموده و در ساختن  بتوانند  در و"نادری" ھای "کيانی"خواھد شد که 

  . در کابل و بعضی واليات دست آزاد داشته باشند"نادری"غير قانونی شھرک ھای شخصی 

 قول داده است که کوچيان را ھم  در محالت معيين "غنی" در يک معاملۀ مخفی با "منصور نادری"شود که   گفته می

 با آی اس آی پاکستان ھم "منصور نادری". ين طريق ميليون ھا دالر را به جيب خواھد زدصاحب زمين ساخته که از
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 از زمرۀ فاميل ھای فيودال افغانستان است که بر مبنای مذھب به ھر "کيان"فاميل . در داد و ستد سياسی بوده است

ه می کنيم که چطور مذھبيون بی  ھم مشاھد"نقيب" و "حضرت"ما مثال آن را در وجود . دھند پستی و ذلت تن در می

  . دھند خدا با تعدادی از مريدان احمق به خيانت و ميھن فروشی ادامه می

. وجيبۀ ھر فرد کشور است که در راه بيداری مردم خويش کوشا باشد و آنھا را از زير يوغ دين فروشان نجات دھد

  . خشدشياری مردم، زوال دين فروشان و خاينان به کشور را سرعت می بوھ

 

 

 
 

 
 
 
 

   


