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 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
 منطقه ای/ماستری در مطالعات امنیت ملی

 فارس/خلیج عرب/مرکزی/تمرکز در آسیای جنوبی

 

هللا امین زارت خارجه حفیظف واز طرعیت ب تابسلامر مکتوب    

 3191مارچ  31نوت دیپلماتیک از طرف سفارت افغانستان در 

-35، صفحات 163، دوسیه 13آرشیف دیپلماتیک ، وزارت خارجه بلغاریا، صوفیه، قسمت : منبع}

 {.بدست آورده شده توسط جوردن بایف 66

 سفارت جمهوری دیموکراتیک افغانستان در صوفیه

 3191مارچ  31 

 :بلغاریا مردمبه وزارت خارجه جمهوری 

ر مورد افرادی که به وطن شان عودت نمی سفارت جمهوری دیموکراتیک افغانستان این نوت را د

اشخاص ذیل از وظایف شان منفک شده اند و  .نمایند به مقام وزارت خارجه بلغاریا تقدیم میدارد

ما تقاضا داریم که هرنوع تقاضای ویزه از طرف این اشخاص . پاسپورت دیپلماتیک آنها باطل است

میم دولت افغانستان به تمام سفارت های بلغاریا در همچنان ما تقاضا داریم که این تص. باید نفی گردد

 .خارج اطالع داده شود

تابعیت افغانی افرد ذیل از این به بعد . در ذیل اسمای افرادی که در باال تذکر دادیم تقدیم شما میگردد

 :سلب شده است 

 داکتر دمحم رحیم شیرزوی سفیر سابق در چکوسلواکیا؛ .0

 ق در هندوستان؛حمیدهللا عنایت سراج سفیر ساب .2

 انجنیر بشیر احمد لودین سفیر یابق در جمهوری فدرال آلمان؛ .3

 داکتر عبدالواحد کریم سفیر سابق در امریکا؛ .4

 عبدهللا ملکیار سفیر سابق در ایران .5
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 پاینده دمحم کوشانی قونسل سابق در هندوستان؛ .08

 دمحم فاروق فرهنگ قونسل سابق در ایران؛ .09
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