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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۶ مارچ ٠١
  

  چور در وزارت خارجه
 یجاموران وزارت خارجۀ دولت مستعمراتی افغانستان صد ھا ھزار دالر را از أگزارش ھا حاکيست که يک عده از م

در وزارت خانه ھای دولت مزدور . دست آورده و آن را در جيب خود انداخته انده ھای مختلف به نام وزارت خارجه ب

 دواير مۀچور و فساد در ھ. شوند  حمايت میاز آن طريقموران به يک فرد و يا گروه باالتر تعلق دارند وأافغانستان م

  . دھد  شده و شخص متقلب بی دغدغه به خيانت ادامه میافغانستان به يک امر عادی و فرھنگ طبيعی بدل

شھرت يافته اند، صد " چور" که به نام گروه "اسحاق غزالی" و "محب هللا" به اسمای "حکمت کرزی"دو تن از ياران 

 خود به  پول ھا رامۀدست آورده، الکن ھه ھا ھزار دالر را به بھانۀ تقويت علمی انستيتوت ديپلماسی از سفارت برتانيه ب

ھم پول "  برمکی" خارجی مانند ؤسسۀناظرين امور می گويند که اين دو تن از چندين سفارت خانه و م. چپاول برده اند

  . گرفته، اما  حتا يک دالر پول کمکی برای بھبودی وضع انستيتوت مصرف نشده است

شود که  گفته می. لمان، فرانسه، روسيه، ترکيه، ھالند و مصر اھداف اولی اين دو غاصب بوده انداسفارت برتانيه، 

.  بوده و در زير چتر حمايتی وی قرار دارند"حکمت کرزی" ھر دو از دوستان "اسحاق غزالی"  و "محب هللا"

 که "حکمت کرزی"از ترس موران وزارت خارجه از روش نادرست اين دو اعجوبۀ خيانت به تنگ آمده، الکن أم

زمزمه ھا بلند است که يک مقدار پول ھای دزديده شده . خدای وزارت خارجه شده،  صدای خود را بلند کرده نمی توانند

 می خواھد ھر دو "کرزی"چون اين دو تن اکنون شھرت  بدی کمائی نموده اند، .  ھم تعلق می گيرد"حکمت کرزی"به 

.  نگردد"حکمت کرزی"نستان بفرستد که ھم بقاء نمايند و ھم بيشتر بد نامی متوجه خود را در پست ھای بيرون ار افغا

 از "حکمت".  قايل نيستزياد وقع" صالح الدين ربانی"ً تقريبا ھمه کارۀ وزارت خارجه است و به "حکمت کرزی"

سال " ات رياست جمھوریانتخاب" رئيس جمھور دولت دست نشاندۀ افغانستان است که در جريان "اشرف غنی"دوستان 

 ھم به او مکافات داد و به حيث معين سياسی وزارت "غنی".  بيش از حد در قندھار فعاليت نمود"غنی"  به نفع ٢٠١۴

  . خارجه مقررش نمود

ديده ھيجان انگيز گزارشاتی خواھد بود که نشانه ای از صداقت در آن . ًشنيدن چنين خبر ھا اصال تعجب آور نيست

   .شود

 

 


