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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  کابلعبدهللا امينی

  ٢٠١۵ نومبر ٣٠

 ملحوظات سياسی و نا مشروع در تقرر سفراء
 رئيس اجرائيه يک تعداد سفراء را مقرر نموده "عبدهللا عبدهللا" رئيس دولت مستعمراتی کابل و "اشرف غنی"اخيراً 

اگر به فوتوی . قرری ھا روی محلوظات خاص سياسی و ارتباطات نا مشروع جنسی استوار بوده استاين ت. اند

  .پائين نگاه کنيد، به ھويت ضد ملی و ضد مردمی  اين مردم فروخته شده و بی ھويت پی خواھيد برد

  

  

تقرر و .  را با خود دارندافراد باال به يک نحوی به يکی ار مراکز قدرت وابسته بوده و در نھايت وابستگی خارجی

 که عمر زاخيل وال. تواند  بدون اشاره و موافقت اشغالگران خارجی صورت گرفته نمیءعزل سفراء و وزرا

سيد مصداق  سفير در ترکمنستان، ميرويس نايب بود، به حيث سفير در اسالم آباد، غنیمشاور امور اقتصادی 

 به حيث سفير در عمر صمد سفير در ناروی و ء سابق عضو شوراشکريه بارکزیسفير در جمھوريت چک، خليلی 

ھمچنان سفير دولت مستعمراتی در واشنگتن به حيث سفير غير مقيم در کلمبيا، جمھوريت . بلجيم مقرر گرديده اند

   .دومينيکن و ارجنتاين ايفای وظيفه خواھد کرد

عمر .  بود که ھمه از کارنامۀ سياه وی آگاه اند يکی از زنان بد نام در شورای دولت مستعمراتیشکريه بارکزی 

گفته اند که . توانست به دستگاه استخباراتی بيگانه مربوط است وگرنه در چنين پست حساس تعيين شده نمیزاخيل 

عمر درين رابطۀ نا مشروع، .  داشت که افتضاح آن فضای افغانستان را پيچاندعبدهللا روابط ناموسی با عمر صمد
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دو تن ديگر نظر به وابستگی ھای قومی و سياسی مقرر .  از دست دادعبدهللا عبدهللاسر را به نفع يک ھمصمد 

  . گرديده اند

 و سفراء ميان مقامات دولت مستعمراتی تقسيم شده که در عقب تقرر ھر وزير و سفير استيذان و ءارپست وز

  .موافقت اجانب حتمی است

 

 

 

  

  

  


