افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Political

afgazad@gmail.com

سياسی

عبدﷲ امينی -کابل
 ٠١مارچ ٢٠١٧

ھمکاری "منصور نادری" با "طالبان"

بد معاش سيد منصور نادری
سيد منصور نادری رھبر فرقۀ اسماعليه و يک از ميليشيا ھای سابق نظام مزدور خلقی اکنون در زدن رقبای خود با
طالبان ھمکاری می کند .نادری ھم به ميخ می زند و ھم به نعل .يعنی ھم با دولت مستعمراتی کابل ھمکار است و ھم
طالبان را خوش می سازد .درين اواخر ،نادری با طالبان کنار آمده و بعضی مناطق را به آنھا واگذار کرده و يا اين که
راه را برای پيشروی آنھا ھموار کرده است .اين خيانت عظيمی است که نادری مرتکب شده است.
گزارش ھا حاکيست که سيد منصور نادری رھبر فعلی فرقۀ اسماعليه ،عضو شورای دولت مستعمراتی کابل و رھبر
حزبی به نام "پيوند ملی" با معامالت پنھانی با طالبان به ھمه خيانت می کند .در يورش ھای اخير طالبان در واليات
قندوز و بغالن ،نادری عمالً آنھا را کمک کرده و از طرفداران خود خواسته است که با طالبان ھمکاری نمايند .خبر
ھای تأئيد شده حاکيست که نادری بعضی قسمت ھای نواحی تاله و برفک را در اختيار طالبان گذاشته است .نادری در
تمام مدت عمر خود ھميشه معامله گر بوده و بعد در نھايت به ھمه خيانت کرده است .در دوران نظام مزدوران روس،
از خود ميليشيا داشت و از دولت خلقی – پرچمی حمايت می کرد و يا اين که با تجاوزگران روس ھمکاری می نمود.
اکنون در شورای دولت مستعمراتی کابل حضور دارد و با دولت مستعمراتی ھمکار است .در انتخابات سال ٢٠١۴
رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل جانب اشرف غنی مرد شماره دو از آخر را گرفت .اين انسان فرومايه کمترين
ارزش انسانی ندارد و فقط مانند ماش به سر می لولد .ھمکاری اش با انسانکشان طالب آخری نه تمامی کارنامۀ سياه
اوست .نادری از مھره ھای مھم دستگاه ھای استخباراتی امريکا و برتانيه است
مردم افغانستان چھره ھای سياه افرادی مانند نادری را می شناسند و به روی آنھا تف می اندازند.
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