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عبدﷲ امينی -کابل
 ٠٣جنوری ٢٠١٧

عبدﷲ دو سفير مقرر نمود

باوجود آوازۀ افزايش تنش بين غنی رئيس جمھور و عبدﷲ عبدﷲ رئيس اجرائی دولت مستعمراتی کابل ،عبدﷲ ھنوز
ھم جلوه گری سياسی می کند و نشان می دھد که در قدرت است .اخيراً دو تن از کاسه ليسان خود را به حيث سفير در
برتانيه و اوکراين مقرر نموده تا ثابت سازد که تصور برکناری اش وجود ندارد .کشمکش نه تنھا بين غنی و عبدﷲ،
بلکه ميان اعضای شواری نظار و جمعيت اسالمی در حال اوج گيری است .اميد که اين افراد به زودی سر يک ديگر
را بخورند.
عبدﷲ عبدﷲ دو تن از افراد نزديک به خود را به نام ھای سيد طيب جواد و محمد رحمان اوغلی به حيث سفير در
برتانيه و اوکراين مقرر نموده است .ھر يک از hين مقرری ھا در کشور ھای مورد نظر ،به اھميت ھمان شخص نزد
دستگاه استعماری مربوط می شود .سيد طيب جواد سابق سفير دولت مستعمراتی کابل و افغانستان اشغال شده در
امريکا بود که بعدا ً به اثر افشای يک عکس رسواگر وی و خانمش با دونالد ترمپ رئيس قمار خانۀ ترمپ از وظيفه به
وسيلۀ پورتال "افغانستان آزاد -آزاد افغانستان" مستعفی شد .جواد يکی از افرادی است که سال ھا در خدمت امريکا
بوده و تقرری وی در لندن روی ھمين ملحوظات نزديکی اش با دستگاه ھای استخباراتی غرب صورت گرفته است.
ھمچنان زن بارگی دونالد ترمپ باعث شده است که از امريکا دور شود که مبادا رسوائی ديگری او را بد نام تر سازد.
جواد دراين اواخر به حيث مشاور عبدﷲ ھم تعيين شده بود .محمد رحمان اوغلی ھم يکی از مشاوران عبدﷲ بود .يک
بار از جانب عبدﷲ کانيد وزارت اقتصاد شد ،اما رأی کافی از پارلمان دولت مستعمراتی بدست نياورد.او از ميمنه
است و در رشتۀ تخنيک راديو و تلويزيون درس خوانده ،اما کمترين تجربۀ ديپلماتيک ندارد .مردم می گويند که
افغانستان مستعمره و فقير اصال ً ضرورت ندارد که در يک کشور جنگ زده و بی اھميت مانند اوکراين سفارت داشته
باشد - .اميدوارم که دولت مستعمراتی کابل به زودی زوال گردد و افغانستان استقالل خود باز يابد.
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