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   کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١۵ مارچ ١۵

 

  ی دولت مستعمراتۀ  در وزارت خارجیخانه تکان
ل و ي کرده و بدون تحصین وزارت خارجه که سال ھا مفت خواريمورأک عده سفراء و ميست که يگزارش ھا حاک

 خود بر کنار یراٌ از پست ھاي وزارت جا گرفته بودند، اخنيانفوذ دري ذیت افراد و گروه ھاي اما با حمایسواد کاف

 است که سال ھا ی اندر حامد کرزر افغانستان در مسکو و کاکاي سفیر هللا کرزيکر عزياز زمره، ج. خواھند شد

  . کرد، به تقاعد سوق داده شده است ی می رانی بوده در پولند با موتر سفارت تکسی و قاچاقبریمصروف دزد

 نيا اير خارجه صورت گرفته، ي وزین ربانيه در وزارت خارجه از جانب صالح الديکار تصفتبست که ايمعلوم ن

ل ي مجبور به تعمی است که ربانین امر غنينست  که ايبرداشت ا.  کابل استیس دولت مستعمراتي رئیکه دستور غن

. و وابستگان افراد با نفوذ و قاچاقبران اند که از کار برکنار خواھند شد، پسران ینيمورأک تعداد مي. ده استيآن گرد

 یه کوفي، خواھر فوزی، برادر انورالحق احدی و داوود زی، پسران قانونیليم خلي پسر کریلي خلیطور مثال، تقه ب

 ی رساند تمامی مشايعات سرچوک .کرده بتواندت أن جري چنین ربانيشود که صالح الد یفکر نم. گري دیو ده ھا

شود که به  یدر مجموع گفته م.   واسطه و زور وارد وزارت خارجه شده اند، مرخص خواھند  شدکه با یافراد

ر ي که سال ھا سفیوابستگان اجنباز  تن ١١ش از يھمچنان ب.  تن وزارت خارجه را ترک  خواھند گفت٢٧٨تعداد 

  .  خواھند کردید جا خالي جدۀ افراد وابستی داشتند، ھم برای خارجی در کشور ھای خجالت باریبودند و زندگ

خواھند اشخاص  یبلکه م. کند ی را فاده نمی و غنی ربانی و شرافت مردمیرات در وزارت خارجه، وجدان ملييتغ

ه شده ي به اجانب تربی خدمت گزاریھن فروشان براي از میرياد کثتعد.  صحنه آورندید را رويتابع و وابستگان جد

 .   اندده ي خدمت گردۀو آماد

 


