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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ اکتوبر ١٧
 

 فرار متدوام ديپلمات ھا
  

فرار نموده موريت در يک کشور خارجی از وظيفه أبيش از دو صد ديپلمات دولت مستعمراتی افغانستان حين اجرای م

موريت شان، به أ ديگری از ديپلمات ھا بعد از ختم مۀھمچنان عد. نموده استو از کشور متوقف فيھا تقاضای پناھندگی 

در يک کشوری که نه امنيت است و نه کار، ديپلمات ھائی که چند : داليل آن واضح است. افغانستان بر نمی  گردند

. ندازنددوباره خود را در آتش بيندگی کرده اند، چطور جرأت نمايند تا سالی با تمام مزايا در يک کشور خارجی ز

  .ن و دولت مزدور کابل استاتقصير ھمه متوجه متجاوز

موريت شان تقاضای أگزارش ھا حاکيست که ديپلمات ھای وزارت خارجۀ دولت مستعمراتی کابل يا در جريان م

يت سه سالۀ شان به کشور باز نگشته و از کشور متوقف فيھا و يا يک مورأکه بعد از ختم م پناھندگی می نمايند  و يا اين

  .کشور ثالث ديگر تقاضای پناھندگی می نمايند

 به شمول امريکا تقاضای پناھندگی ديپلمات ھای ی چون وضع در افغانستان نھايت درجه خراب است، ھيچ کشور

است، ھر فردی که توان آن را بيابد و زمينه برايش ميسر اوضاع جھنمی کشور طوری . افغانستان را رد نکرده است

موران أموران وزارت خارجه که از مزايای بھتری نسبت به ساير مأکه م وقتی. دھد شود، فرار را بر قرار ترجيح می

. دتواند که افغانستان بدبخت در چه حالتی قرار دار برخوردار اند، حاضر به ترک کار و کشور گردند، تصور شده می

اشغال کشور، نبود امنيت، فساد و بی نظمی سبب شده است که مردم ما در ھر سطحی که ھستند، جوقه جوقه خانه و 

تقصير ھمه متوجه دولت فاسد و مزدور افغانستان است . کاشانۀ خود را ترک نموده و به يک کشور خارجی پناه ببرند

  . خلق نمايندکه نتوانسته است که يک فضای مطمئن را برای مردم کشور

  . مردم ما روش دولت مستعمراتی را در تمام زمينه ھا محکوم نموده و خواستار انھدام اين دولت فاسد اند

 

 


