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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اپريل ١٩
 

  بر طرف گرديدیديگر ويک سفير مقرر 

                                                          

  شکريه بارکزی                                               عمر صمد                                    

صد مقرری ھا بر مبنای تعلقات در  ٩٨. فتاده استاتقرری و برطرفی در افغانستان اشغال شده يک امر بسيار پيش پا 

 سفير شدن و . برطرفی ھم به ھمين منوال است. شخصی، قومی  و گروھی  صورت می گيرد، نه اھليت و لياقت

ھمين دليل است که آبروی .  نمايندگی از افغانستان مستعمره نه دانش سياسی و بين المللی می خواھد و نه شخصيت سالم

  . مال می گردديشود و حيثيت جھانی اش پا افغانستان ھر روز برباد می

را را به حيث سفير در  وکيل شو"شکريه بارکزی" رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل چندی قبل "اشرف غنی"

اين خانم پرآوازه و دست و پائی عضو کميسيون دفاعی شورا بود  و با گفتار ھای پائين و  باال برای . ناروی تعيين نمود

نتيجه اش را ھم  را گرفت که "غنی"، جانب ٢٠١۴رياست جمھوری سال " انتخابات"در . خود شھرت کاذبی کسب کرد

 و خانمش بيشتر "غنی" با "شکريه بارکزی" رياست جمھوری دولت مستعمراتی کابل، قامم در "غنی" بعد از تقرر. ديد

 در طول ساليان وکالت، از طرق غير "بارکزی"شود که  گفته می. نزديک گرديد و در داد و ستد سياسی شامل شد

 "بارکزی"شنيدگی ، طبق . مشروع به ثروت ھنگفتی دست يافت و با مردمان فاسد کشور در معامله گری داخل گرديد

تقرری وی به حيث سفير در ناروی که نقش . در رشتۀ جيولوژی درس خوانده و تجربۀ سياسی و ديپلماتيک نداشته است

فعال در افغانستان ندارد، می تواند صرف سمبوليک باشد تا به جھان نشان دھند که در افغانستان اشغال شده و مستعمره 

  .  دارند" حق مساوی"مرد و زن 

ھمان بود که .  رسيد تا او ھم شخص مورد نظر خود را به حيث سفير مقرر نمايد"عبدهللا"ين تقرری، نوبت ا بعد از

.  سفارت افغانستان در بلجيم مقرر نمودمقام را که  دست نگر اوست و از حاميان شورای نظار است در "عمر صمد"
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 سابق وزير "امين فرھنگ" و خواھر زادۀ "ارملببرک ک" مشاور "مير محمد صديق فرھنگ" نواسۀ "عمر صمد"

  .تجارت دولت مستعمراتی کابل است که تعلقات استخباراتی با کشور ھای بيگانه دارد

 سال ھاست که برای دستگاه ھای استخباراتی امريکا "عمر صمد" که دوستانی که در امريکا اقامت دارند می گويند 

طبق گفتۀ مردم .  ملی است که اين شيوه را از فاميل به ارث برده استاو شخص متعصب و ضد.  خوش خدمتی می کند

او را گاه گاھی سفير می ھم  از ترس رسوائی "عبدهللا" دارد و "عبدهللا عبدهللا" روابط ناموسی با "عمر صمد"کابل 

 چه نحوی  است که معلوم نيست چه وقت و به"عمر صمد" يک ناموس قرضدار "عبدهللا"ارت ديگر به عب.  سازد

  .قرض خود را می پردازد

 "عمر صمد".  از کار برکنار شدء در بلجيم دير پا نبود و به زودی به بھانۀ استعفا"عمر صمد"که  تقرری   تعجب اين

م اشغال وامی خواست که سفير باشد و ھم نمايندۀ افغانستان نزد پيمان تجاوز کار ناتو معرفی گردد که بتواند به تد

 رد گرديد و او ھم "غنی"الکن اين آرزوی وی از جانب . تر  فعاليت کند تا شورای نظار از قدرت نيفتدافغانستان بيش

  .  شورای نظاری را در ماتم نشاند"عبدهللا جان"گزير صحنه را ترک گفت و نا

  . مردم ما بايد برای مقرری ھای بد تر ديگر آماده شوند

  

  

 

 

 
 


