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 ٢٠١۵ جون ١٩
 

 ۀ دولت مستعمراتیرسوائی در وزارت خارج
  

رسد،  در خارج به پايان میکه وظايف يکی يا عده ای از ديپلمات ھای وزارت خارجۀ دولت مستعمراتی کابل  ھر باری

" ديپلمات"اما اين حالت در مورد . بايد دوباره به افغانستان برگشته و در مرکز برای مدت سه سال ايفای وظيفه نمايند

بعد از ختم وظيفه، از کشور متوقف فيھا تقاضای پناھندگی سياسی می نمايند تا به . کند ھای دولت مستعمراتی صدق نمی

  .وطن برنگردند

 تن به اصطالح ديپلمات ھای وزارت خارجۀ افغانستان اشغال شده به کشور باز نگشته و از ٧٠رين اواخر بيش از د

اگر اين حالت ادامه پيدا کند، دير نخواھد بود که دولت . . کشور ھای مختلف تقاضای پناھندگی سياسی نموده اند

 امنيت، تعصب، قوم پرستی و نفوذ جنگ ساالران که میخرابی . مواجه خواھد شد" ديپلمات"مستعمراتی کابل به قلت 

  . مورين وزارت خارجه را مھيا ساخته استأجا نمايند، زمينۀ فرار مه خواھند افراد بيسواد خود را جا ب

سياسی، تاريخی، اقتصادی و ديپلماتيک اند و ھرگز توان روياروئی ھای افغانستان فاقد دانش " ديپلمات"اکثريت عظيم 

  .که در سطح جھانی تبارز نمايند  به ايندرا با ديپلمات ھای آبديدۀ پاکستانی و ايرانی ندارند، چه رس

 جلوه کار ببرند، آيندۀ وزارت خارجه را تاريکه را ب  فرار ديپلمات ھائی که برای مدت اندکی چيزی می آموزند تا آن

شخص وزير خارجه کمترين تجربۀ سياسی در عرصۀ جھانی ندارد و ھر کس از زير ريش اخوانی اش . دھد می

  . شود خرسوار تير می

حکمت کرزی معاون سياسی وزارت خارجه که زمانی سکرتر سوم سفارت افغانستان اشغال شده در واشنگتن بود، 

مت کرزی در جريان انتخابات تقلبی رياست جمھوری سال حک. خالف استحقاق درين پست عالی تعيين شده است

شود که تعصب و قوم پرستی، نه شايسته  گفته می. گذشته، جانب غنی را گرفت و ازين سبب به پاداش خود رسيد

  . ساالری،  در مقرری ھای وزارت خارجه نقش عمده دارد

ونيت و عدالت  را تأمين نمايد، فرار مصتا امنيت، که يک نظام مردمی و ملی در افغانستان روی صحنه نيايد  تا زمانی

  . ھا ناگزير خواھد بود" ديپلمات"

  

 

 


