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  کابل- عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جون ٠۴
  

  مبادلۀ اسراء و بی ارزش بودن حکومت کرزی
  

 يک تن از عساکر امريکائی از  بين امريکای متجاوز و طالبان متحجر،هگزارشھا حاکی است که نظر به توافقات مخفيان

 ودر عوض، امريکا ھم پنج تن از سران طالبان را که دراسارت اين کشور در گوانتانام. زندان طالبان رھا گرديده است

  .زندانی بودند،  آزاد ساخت

. يدنداين توافقات از طريق ميانجيگری قطر تحقق يافت و زندانيان طالب ھم د رمرحلۀ اول تحويل مقامات قطر گرد

حامد کرزی رئيس . موضوع دلچسپ درين جا بيخبری و بی ارزش شدن حکومت دست نشاندۀ کابل درين معامله است

کمترين  رزی و شرکاء اصالً دارودستۀ ک. دولت مستعمراتی کابل ازين معاملۀ پشت پرده اظھار تأسف و نگرانی نمود

اشغالگران کمترين مکلفيت ندارند که يک . آگاھی نداشتند که در عقب شان چه اتفاق می افتد که البته تعجب ھم ندارد

که کدام فرد وابسته  ينانظام مستعمراتی  را که خود تأسيس نموده اند، از طرح ھای خود با خبر سازند صرف نظر از

   .شود در پست رياست دولت مستعمراتی نصب می

 اين ھا برای استعمارگران  انسان ھای بی ارزش ۀھم. برای اشغالگران، کرزی، غنی احمد زی و عبدهللا تفاوتی ندارند

. شود و فروخته شده اند که موافقت و مخالفت شان در معادلۀ مقامات تصميم گيرنده در مراکز استعماری مطرح نمی

 هبه جان مردم بی گناه افتاده و زندگی را به آنھا تنگ ساخته و ھميشچرا دستگاه استخباراتی نظام دست نشاندۀ کابل که 

خود اين . زند، از معاملۀ سری بين امريکا و طالبان بيخبر ماند؟  دليل آن واضح است از قابليت کاذب خود الف می

ه به آزادی و دستگاه کثيف ترين ساختار دولت مستعمراتی است و کارکنان آن معاشخور اجانب اند که کمترين عالق

  . استقالل ميھن خود ندارند

  آيا کاسه ليسان ھنور ھم معتقد ھستند که افغانستان در اشغال اجانب نيست؟

      

 

 


