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 " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "
  ٢٠١۵ اکتوبر ٠١

  

 محکوميت خيانت دولت مستعمراتی در سقوط قندوز
  

حيث يگانه سايت انقالبی، آزاديخواه و ملی گرا، عملکرد دولت  من"  آزاد افغانستان–آزاد افغانستان "پورتال 

مستعمراتی را در قبال سقوط قندوز به نفع طالبان محکوم نموده و آن را يک دسيسۀ بزرگ ازجانب مقامات عاليۀ دولت 

رت گرفت، زنگ خطر ديگری در يورش طالبان و تصرف قندوز که بدون کمترين مقاومت صو. داند مستعمراتی می

  .از دست دادن ساير نقاط به نفع طالبان خواھد بود

رافی ھا، صوحشيان طالب بانک ھا، . کند گزارش ھای دلخراش از روش ضد بشری طالبان با مردم محلی حکايت می

توان  به يقين می. دکان ھا و ساير منابع مالی و پولی را به يغما برده و صد ھا تن را بدون دليل به خاک و خود کشانيدند

ًحتما . توانستند به چنين موفقيت غير شرافتمندانه برسند گفت که طالبان بدون کمک از سوی مقامات عاليۀ دولت نمی

اين طرح يک . و ميليون ھا دالر رد و بدل شده تا اين توطئه به مرحلۀ اجراء درآيددست ھای بيگانه ھم در کار بوده 

روزه و يا يک ھفته ئی نبود که به اين سرعت جامۀ عمل پوشيد، بلکه ماه ھا کار شده تا مھره ھای قابل اطمينان برای 

سقوط شھر .  قدام گردندتوطئه گران در شھر قندوز و حومه جا به جا شود و طبق دستور در روزمعين داخل ا

  . ژيک قندوز عواقب ناگوار داخلی و منطقه ئی خواھد داشتيسترات

ھر دو جناح يعنی دولت مستعمراتی کابل و طالبان تاريک "  آزاد افغاننستان–افغانستان آزاد "پورتال مبارز و انقالبی 

  . داند که بايد سرنگون و نابود گردند انديش را نمايندگان اجنبی دانسته و ھر دو را ضد منافع ملی و مردمی می

 

 


