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ديپلماسی مبتذل کاکای "غنی"

ھر يک از اعضای دولت مستعمراتی می گويد که "منم" .کردار و گفتار مأموران دولت مستعمراتی نه در داخل و نه
در خارج با ھم مطابقت دارد .قيوم کوچی کاکا و شخص قابل اعتماد اشرف غنی که فعالً به حيث سفير افغانستان در
روسيه ايفای وظيفه می کند ،گفتاری در مورد قاچاق مواد مخدره و نقش دولت تاجيکستان داشته است که باعث رنجش
نه تنھا تاجيکستان ،بلکه روسيه ھم شده است .قيوم کوچی از به اصطالح ديپلمات ھای با "تجربه و ورزيدۀ" افغانستان
به شمار می رود .کوچی انسان الفوک و دروغگو است.
گزارشھا حاکيست که قيوم کوچی کاکای اشرف غنی رئيس دولت مستعمراتی کابل و سفير افغانستان در روسيه ،فضای
سياسی بين تاجيکستان و افغانستان را مکدر ساخته است .کاکای غنی در يک مصاحبه در مسکو گفت که "مواد مخدر
در افغانستان کشت میشود ،مگر در عقب آن مافيای تاجيکستان ايستاده است .من بسيار از منابع مختلف خبر دارم.
تاجيکستان يک کشور بسيار کوچک است ۵ .ميليون نفوس دارد ،در اين  ۵ميليون ھم ،يک ميليون آن روس است.
فرھنگ شان ،فرھنگ روسی است .زبان رسمیشان ھم زبان روسی است و حق ندارند زبان خود را بنويسند .حتی
الفبای عربی و دری را تغيير دادهاند .مافيا در آنجا بسيار فعال است" .کابلوف نمايندۀ روسيه در امور افغانستان گفتار
قيوم کوچی را توھين آميز دانسته و آن را خالف عرف ديپلماتيک شمرده است .دولت تاجيکستان ھم به دولت افغانستان
احتجاج نموده و خواستار معذرت شده است .يک دولتی که دست نشانده بوده و کشورش اشغال شده باشد ،حق ندارد که
در مورد ساير کشور ھای مستقل و يا نيمه مستقل حرف بزند .اگر کاکای غنی استقالل عمل دارد ،مرد شود و جرأت
کند که از امريکای اشغالگر و مافيای امريکائی درافغانستان چيزی بگويد .وزارت خارجۀ دولت مستعمراتی کابل از
گفتار کوچی فاصله گرفته و آن را نظر شخصی سفيرش در مسکو خوانده است.
اگر اين ديپلمات است و اين افغانستان ،من حال کشور را خراب می بينم.

afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

