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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۵ می ١۶

 قيوم کوچی زير دست ربانی
 سلسلۀ  کاکای اشرف غنی به حيث نمايندۀ دولت مستعمراتی کابل در ملل متحد مقرر شده و از نگاه،قيوم کوچی پوک

کوچی سال ھا از شورای . کند دست نشانده کار میدولت  ۀمراتب اداری زير دست صالح الدين ربانی وزير خارج

  .دھد کرد و حاال دو دست به ربانی کوچک سالمکی می نظار و ربانی انتقاد می

با پوست سفيد .  گذشتاند افغانستان بود و مدتی را ھم در شورویۀمورين سابقه دار وزارت خارجأقيوم کوچی يکی از م

به زبان روسی خوب بلديت دارد و يکی از ترجمان . می گويند" گوزپدين کوچی"ِ گرد مانندش، او را به شوخی ۀو چھر

  . رفت ھای روسی وزرات خارجه به شمار می

ن جمعيت اسالمی بود، اما نه روی ملحوظات سياسی و اکوچی يکی از منتقدين  گروه شورای نظار و منافق

تقرر وی به حيث نمايندۀ دولت . لوژيک، بلکه قومی و زبانی که خاصيت افراد تنگ نظر و متعصب استئوايد

دست نشاندۀ نظام دولت  کوچی را زير دست صالح الدين ربانی وزير خارجۀ ًملل متحد، دقيقامستعمراتی کابل در 

  .دھد مزدور قرار می

بود، نبايد اين پست را  اگر کوچی انسان با پرنسيب می.  کوچی برحسب رتبه بايد از ربانی اطاعت کند و دستور بگيرد

 می ھاانساناز می پذيرفت، اما نظر به اقتضای زمان و منافع فاميلی و شخصی، وجدان و شرافت بشری در بعضی 

که  تا زمانی! بلی، گوزپدين کوچی. باشد" تحول پذير" بايد کوچی می گويد که حاال شرايط تغيير خورده و انسان. ميرد

که در يکی از پست ھای مورد عالقه ات مقرر شدی، شرايط  در قدرت نبوديد، شرايط در حال سکون بود، الکن  زمانی

لی معلوم نيست که کوچی تا چه وقت اين کرکتر را حفظ خواھد کرد و بعد از آن دوباره به حالت او. ر کرديھم تغي

  .برخواھد گشت و نفرت خود را نسبت به شورای نظار و جمعيت تبارز خواھد داد

  . اين است شخصيت واقعی مردمی که از خود نه حثييت دارند و نه آبرو

  

 

 


