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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئاليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له ر، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 ٢٠١٦ /٣/٧                                                                                      ھاشميان � خليل سيد داکتر

 

 است انتخاب بھترين کوچی داکترقيوم انتخاب
 

 بعضی با درماسکو، افغانستان سفيرکبير بحيث کوچی قيوم داکتر تقرر خبر کابل ھای رسانه در امروز

 در ھم کوچی قيوم داکتر از که شناختی از تا ميکنند حکم قلم حق و انصاف راه. نشرگرديد بينان بد ازجانب نتقاداتا

 انتخاب مستحقترين و بھترين ترين، شايسته را تقرر اين دارم، کلفورنيا در مھاجرت سال بيست درمدت ھم و افغانستان

 .بخوانم غنی اشرف داکتر حکومت

 بعد. گرديد شامل خارجه وزارت بماموريت و شده فارغ کابل پوھنتون حقوق پوھنحی از کوچی قيوم داکتر

 را روسی زبان موصوف. مقررگرديد درماسکو افغانستان درسفارت دوم سکرتر بحيث درکابل ماموريت سال ازچند

 کمونست او - داد ادامه ماسکو پوھنتون در را خود دکتورای تحصي?ت خود شخصی پول واز گرفت ياد ماسکو در

 ولی بدھند، ماسکو پوھنتون از دکتوری سند او برای نداشتند وآرزو ميدانستند را اين روسھا و نبود) پرچمی يا خلقی(

 نمود، دفاع موفقانه خود دکتورای تيزس واز کرد ايستادگی و مقاومت کوچی شاغلی کردند، فراھم که مشک?تی تمام با

 . برگشت خارجه دروزارت بماموريت دوباره و

 زندگی عادی مھاجر بحيث کلفورنيا در و کرد فراراختيار وطن از شوروی اشغال دردورۀ کوچی قيوم داکتر

 در افغانستان آئينه مجلۀ تاسيس بدو از و پيوست باکمونيزم ومخالفت بااشغال ملی مبارزۀ جبھۀ با کلفورنيا در او.ميکرد

 –بود مجله اين تحريروھمکارقلمی ھيات عضو)سال ازبيست زايد مدت (داشت دوام مجله تازمانيکه ١٩٨٨ سال

 نيز روسی بزبان - اند شده چاپ مرزی برون نشرات ديگر و آئينه درمجلۀ وانگليسی دری،پشتو بزبانھای او مقاLت

 امريکا خوب، شناس افغانستان خوب، اونويسندۀ . اند شده نشر اروپا درجرايد که نوشته شوروی اشغال بضد مقاLتی

 اگراو -نداريم ماسکو در افغانستان سفارت مقام برای او از بھتری شخصی و است، خوب شناس روسيه و خوب اسشن

 ميگويم تبريک بخاطری درماسکو سفير بحيث را او تقرر اما گفتم، نمی تبريک من مقررميشد، درکابينه وزير  بحيث

 .نداشت دوجو درافغانستان حاضر درحال بھتری شخص مھم مقام اين برای که

 او -بود ملی و قومی امور مصروف درکابل احمدزی قوم نمايندۀ بحيث گذشته دوسال درمدت کوچی قيوم داکتر

 به ضرورت داشت،که باخود را مستعد قوم يک ومعنوی مادی کمک وھم مدرک آن از کافی وعايد ميراثی جايداد

 مجبور افغانی عنعنات باساس فاميل عضو بحيث و ميباشد غنی داکتراشرف کاکای اوتصادفا اينکه – نداشت استخدام

 من ولی ما، وطن بعنعنات مربوط موضوعيست برود، بکابل خود زادۀ برادر شدن کانديد از وحمايت کمک برای بود

 افکار و غنی اشرف خود برادرزادۀ بارھابا افغانھا، درمجالس بلکه خصوصی، درصحبتھای تنھا ونه شناسم می اورا

 مخالف شديدا حامدکرزی، شدۀ وفروخته فاسد باحکومت غنی اشرف  داکتر وھمکاری اشتراک خصوصام او، واعمال

 .است داده ومنفی رد جواب  بکابل، رفتن برای کرزی حکومت تقاضاھای به وھم نوشته مقاLتی باره ودرين بود،

 مقررشده سفيردرماسکو بحيث حامدکرزی به بودنش بخاطرکاکا که عزيزکرزی با کوچی داکترقيوم مقايسۀ

 باLتراز واستعداد لياقت که بود" سر پخپل "و مشرب چاپلوس آدم يک عزيزکرزی. دارد فرق آسمان تا زمين از بود،

 احساس کرزی � حفيظ  وجناب کرزی � حبيب مرحوم ديگرش برادران مانند وھم نداشت، را مديريت رتبۀ

 می امتناع حامدکرزی" پلنگ - گاو-شتر "درحکومت استخدام از که نداشت پشتونولی و شخصی شھامت و مليگرايی

 حامدکرزی وآمدن س?م وحتی ماندند درويرجينيا مھاجر بحيث کرزی حفيظ آقای جناب و کرزی حبيب مرحوم - ورزيد

 میس? "کرزی حامد خود برادرزادۀ درخدمت روزاول از کرزی  عزيز ولی نپذيرفتند، ويرحينيا در خود ھای بخانه را

 ھر و پذيرفته افغانستان به خدمت برای را تقرر اين نيست، باستخدام محتاج که کوچی داکترقيوم اما. شد ايستاده" زده
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 خانه "به خود سفرای تقرر و المللی بين درمناسبات افغانستان حکومت که وحساس مھم بسيار فرصت درچنين آئينه

 ودوستانه بخشئد بھبود بلکه درآورد، تعادل در تنھا نه را روسيه و انافغانست مناسبات اوميتواند دارد، ضرورت" تکانی

 .شد خواھد مستفيد افغان مستحق و مظلوم ملت رھگذر ازين که سازد

 

 ماسکو در او موجوديت از که مفادی و خير و او لياقت و اھليت بخاطر را کوچی قيوم داکتر تقررشاغلی من

 يک به افغانستان وضع که ميسازم وخاطرنشان ميگويم تبريک کابل"  رملد نيم "بحکومت ميرسد، افغانستان برای

   – ندارد ارتباطی بمن اند، کر يا باز ارگ در گوشھا اينکه – دارد اشد نياز ھا سفارتخانه در" فوری تکانی خانه"

  .احترام عرض با

  ٢٠١٦ چوLی دوم – ھاشميان � خليل سيد


