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 12/07/2016           نوری                                                                                       احمید 

 هر جنایتکاری را وزیر و هر خیانت کاری را سفیر می سازند

 اینجا افغانستان است

 احمد یوسف نورستانی به حیث سفیر جمهوری اسالمی افغانستان در هسپانیا تقرر

 13۹۵ سرطان 21  نیوز زرنج

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور، احمد یوسف نورستانی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات را به  

 .عنوان سفیر در هسپانیا منصوب کرد

کرزی" در سرزمین بال رسیدۀ ما  حامد"ننگ افغانیت و انسانیت را فردی به نام متذکر شد که اساس این باید 

 گذاشت که خدا خانه اشرا خراب کند که خانۀ ما را خراب کرد.

و "یوسف نورستانی" بعد از آنهمه خطا و خیانت و تقلب و توطئه و بعد از آنهمه جنجال و گیر و گرفت و داد 

 نصب میگردد.معامله در جریان انتخابات ریاست جمهوری، به حکم رئیس جمهور به حیث سفیر در اسپانیا 

و پُر از تقلب، به نفع"اشرف در آن انتخابات جنجالی  "نورستانی" میتواند باشد کهحقیقت این تقرری گویای این 

ننگین خود را از رئیس جمهور حاصل میکند و غنی" معامله کرده است و امروز پاداش آن تقلب کاری های 

دهانش را می بندند تا خاموشی اختیار کند. اینجا افغانستان است و هر خیانت کار و تقلب کاری را می سازند 

 به تقرری های تازه در حکومت دوسره. نگاهی بیندازید ،سفیر و هر جنایتکاری را وزیر

افغانستان در این کشور نمایندگی می کرد. مسوالن در وزارت امور خارجه می  از یپیش از این مسعود خلیل

گویند: حکم تقرری یوسف نورستانی به صفت سفیر افغانستان در هسپانیا روز شنبه هفته روان از سوی محمد 

 .اشرف غنی، رییس جمهور کشور امضا شده است

و  نمودهر، ریاست اجرائی حکومت دوسره با این تقرری مخالفت نظر به تازه ترین گزارشات از داخل کشو

 آنرا رد کرده است.

یکنیم دهه سفیر در این کشور و آن کشور است، که بیشتر از "مسعود خلیلی" سفیر کنونی افغانستان در اسپانیا 

چون مشاور و دوست نزدیک احمدشاه مسعود بود و نیز عضو کلیدی شورای نظار و آگاه از تمام داد و معامله 

رادران مسعود، باید از افغانستان عبدهللا عبدهللا و بداد و معامله های های پیدا و پنهان شورای نظار؛ از جمله 

 دور نگهداشته شده و خاموش بماند، پس چه بهتر که سفیر باشد تا جان به تن دارد.

 دیگری مخالفت عبدهللا عبدهللا با این تقرر کامالً قابل فهم است، مسعود خلیلی را می توان در کشور ولی و اما،

 فرستاد؟! رتارا به جای محکمه به سف یوسف نورستانی"" سفیر ساخت، مگر چرا باید
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کمیسیون مستقل انتخابات را بر عهده داشت، پس از ایجاد حکومت وحدت  نورستانی که پیش از این ریاست

ملی درپی انتقاد های تند ریاست جمهوری، ریاست اجراییه، اعضای شورای ملی و نهادهای جامعه مدنی مبنی 

 .بر تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، مجبور شد که از مقام اش کنار برود

انتقاد های تند ریاست جمهوری، ریاست اجراییه، اعضای شورای ملی و نهادهای جامعه "خوب دقت کنید، 

مه انتقاد های تند مبنی بر تقلبات ه، باوجود این"مدنی مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری گذشته

 ، آنوقت داد از مبارزه با فساد می زنند!!!اتز، وی را میفرستند به سفارت، یعنی مکافات بجای مجاگسترده

نام در کشور می کنند؛ ا متهم به مدیریت یک انتخابات بدآکاهان سیاسی نورستانی رکشور و  اتباع()شهروندان 

 .اما نورستانی پیش از این هر گونه کوتاهی در بخش مدیریت انتخابات گذشته در کشور را رد کرده است

تخلفی را مرتکب نشده است، باید ار حیثیت خود در یک تخطی و نورستانی اگر راست میگوید و هیچ تقلب و 

 محکمۀ علنی دفاع میکرد و چون چنین نکرده است، پس این خود دلیل قاطع خیانت و تقلب او است.

     

کی بیشتر در مورد شخصیت"مسعود خلیلی" سفیر کنونی افغانستان در اسپانیا عالوه کنیم، بد نخواهد اندو اما 

 .بود؛ هرچند هموطنان ما با شخصیت وی کامالً آشنا هستند

و نبشتۀ زیر آن یک نظر بیندازید و خود قضاوت کنید که دایرۀ تفکر او چگونه دور یک نقطه و ذیل عکس به 

دارد، از  خود یک دنیا برای گفتنکه ای نظار می چرخد. البته این عکس و نوشتۀ مختصر زیر آن آنهم شور

 " گرفته شده است.خلیلی"مسعودصفحۀ فیسبوک 

خوب دقت کنید که"مسعود خلیلی" چگونه از جنایتکاران جنگی تعریف و تمجید میکند و دشمنان ملت و مردم 

شخصیت ِمجاهِد دلیِر آزاده و " یکی راخون هموطنان ما رنگین است،  را که دستان کثیف شان تا مرفق به
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و خوب هم میداند که دروغ می گوید و چرند و ، "قهرمان "خواند و دیگری را و"باوقار" می" وطنخواه كشور

 .خود به ملت با شهامت افغان سخت توهین میکندو چرندیات  با این جفنگیات 

 فیسبوک خود گذاشته است: این شما و اینهم عکس و نوشته ای که "مسعود خلیلی" در صفحۀ

 

، شخصیت ِمجاهِد دلیِر آزاده و وطنخواه كشور را بخاك سپردند. درین تصویر مسعود امروزعزیزم انوري

  .قهرمان ، انوري با وقار و مسعود خلیلي دیده میشود

 

 ار آدم هاـردارد ز روی کـــرده بــر پـــدا گــــخ

 چه شادی ها خورد برهم، چه بازی ها شود رسوا

 


