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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ جون ١۴
 

  تقرر کاکا ھا در مسکو

  
  قيوم کوچی

ستعمراتی کابل ھر رئيس جمھور دولت م. سفارت دولت مستعمراتی کابل در مسکو خاص برای کاکا ھا تعيين شده است

عالوۀ اھميت سياسی، منفعت ه مسکو ب.  سفارت افغانستان در مسکو نصب می کندمقامدر را کاکای سکه و يا اندر خود 

از زمان . پولی ھم دارد که اکثر اعضای سفارت با استفاده از پاسپورت سياسی، در قاچاق اشيای قيمتی مصروف اند

  .ارت افغانستان در مسکو به اشخاص قابل اعتماد نظام وقت سپرده شده استنظام شاھی مطلقۀ ظاھرشاه تا امروز، سف

 را به حيث سفير قيوم کوچی خود  ۀ رئيس جمھور دولت مستعمراتی کابل کاکای سکاشرف غنیآوازه ھا بلند است که 

 اولين رئيس جمھور دست نشانده بعد از تجاوز امريکا به افغانستان نيز کاکا حامد کرزی. در مسکو مقرر خواھد کرد

را ھم به حيث نمايندۀ خاص خود در سفارت افغانستان " عزيز جيکر" معروف به عزيز هللا کرزیاندر کثيف خود به نام 

  . باقی ماندمقامدر مسکو مقرر نمود وسال ھا درين 

مورين سفارت رويۀ أ بسيار فعال بود و به خاطر پشتوانۀ برادرزاه اش با م در پول خوری و قاچاقبریعزيز کرزی 

. کرد  در پولند سفير بود، شبانه با موتر سفارت تکسی رانی میربانیدر زمان  کرزیعزيز که  وقتی  .کرد خراب می

قيوم .  سفير باشدبه ھر حال اين يک رسم شده است که کاکای رئيس جمھور خواه اندر باشد يا سکه، بايد در مسکو 

کوچی در دورۀ . شود که کار مذاکره با طالبان را پيش می برد  محسوب میاشرف غنیتا حال نمايندۀ خاص کوچی 

  .حيث سکرتر در سفارت افغانستان در مسکو کار کرده و در ھمان کشور درس ھم خوانده است نظام شاھی ھم من

 در مسکو قيوم کوچیتعيين . قابل پيش بينی ھم ادامه خواھد يافت در افغانستان بوده و در آيندۀ هخويش خوری ھميش

 . دھد روابط تنگا تنگ مسکو و کابل را نشان می


