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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 ۲۴/۰۷/۲۰۱۸                                                         غ ج یالیتور

 یکوچ ومیُدکتور عبدالقمورد سفیر صاحب در 
 

اینک نزدیک به یک سال و شش ماه از تقرر محترم ُدکتور عبدالقیوم کوچی به حیث سففیر کببیفر و نماینفدۀ ففوع ال فادۀ 
 جمهوری اسالمی افغانستان در روسیه میگذرد. 

م رفففت و آشففنائی منحبفث یففک مففعمور عففادی وزارت امففور اارجفف، افغانسففتان،  فبالً بففا محتففرم ُدکتففور کففوچی  یچگونففه 
سفکو کفه یکفی از سففارتاانه شاصی یا حکومتی نداشته ام. لیکن پف  از تقفرر شفان بفه ُکرسفی سففارت افغانسفتان در م

رکرد فا، و حسفا  کشفور مفا مفی باشفد، بفه مکابف، یفک کارمنفد مسفاکی ایفن وزارت توجفه افود را در  بفال کا  ای مهم
 ااتم.  ای کوچی متمرکز سبراورد ا، روش و طرز مدیریت آ

به یاد دارم، در آستان، عزیمت محترم کوچی به مسکو به حیث سففیر، آ فای الکسفاندر مانتیسفکی سففیر روسفیه در کابفل 
 برپا نمود.  روسیه او ضیافتی پُر شکو ی در عمارت سفارت تقرر از ایشان دعوت ب مل آورده و به افتاار

اشتراک نموده بود. دوستم به من حکایت میکفرد   این ضیافت در با جمع ککیری از افغانها م نیز یکی از دوستانتصادفاً 
که پ  از اشتراک در ضیافت به او یک نوع احسا  دوگانه دست داده بود :  مزمان  م احسفا  افتافار میکفرد و  فم 

آماده این سانرانی را از روی کاغذ از  بل  و او  ت جب ! دوستم عالوه کرد : سفیر روسیه در ضیافت سانرانی نمود،
. و تی که نوبفت بفه داکتفر کفوچی رسفید، موصفود در حفدود نفیم سفاعت صفحبت شده به لسان مادری اود   رائت کرد

 ای از  بل آماده شده بفه  ی اود را بدون کاغذ و یادداشتنهایت با مضمون، موزون نموده، و مهمتر آنکه تمام سانران
د. شفا  سففیر و سفایر دپاوماتهفای سففارت روسفیه و زبان روسی انجام داده موجب حیفرت و حرمفت حاضفرین گردیف
بفه لسفان روسفی تمجیفد و تقفدیر نمودنفد.  محتفرم کفوچی افغانهای کفه بفه زبفان روسفی بافدیت دارنفد از طفرز تکافم روان

سال  بل از امروز یکی از پو نتون  فای بفا پرسفتیت اتحفاد شفوروی زامفروز روسفیهز ،  47آ ای کوچ دلچسپ تر آنکه 
و طی تمام این مدت به لسان  ن دولتی مسکوز را در رشت، زحقوع و عاوم سیاسیز  به اتمام رسانیده استی نی زپو نتو

  . عمالً تکام و محاوره ننموده و  یچگاه به آنجا سفر نکرده بود روسی
م اومات مؤکق من نشان مید د ُدکتور کوچی در تعریخ مناسبات افغانستان با روسیه ) بالً اتحاد شوروی( اولین سففیری 

ه جانبف، مسفاکی از  است که به زبان کشور میزبان تساط مساکی و کامل دارد. تساط به زبان دولت میزبان و آگا ی  مف
بایفد آنفرا جفداً مفدنظر میگیرنفد.  ی برجسفتهاء و سایر دپاوماتهفامهمی است که کشور ا حین تقرر سفر کشور مقیم اصل

تفذکار داد کفه ُدکتفور کففوچی یفک  سفمتی از تحصففیالت افود را در یکفی از انسففتیتوتهای ایالفت کالیفورنیفای امریکففا در 
زبفان سالهای  جرت کسب نموده و بزبان انگایسی نیز تساط کامل داشفته و در اککفر مجفال  دپاوماتیفک و فر نگفی بفه 

 انگایسی صحبت می نماید. 
اایففراً در براففی از نشففریه  ففای مغففرذ، مت صففب، ذ نیففت سففاز و تففرویب کننففدۀ تفر ففه و بففدبینی میففان افغانهففا، و 

افغانهفای بفا نفام و عفزت، دانشفمند، چیفزفهم، پُرکفار و مت هفد بفه منفافع عایفا و مافی  ماصوصاً به  دد تفو ین و تحقیفر
د اینجفا یت باند سفیر ُدکتور کوچی می باشفکه مراد شان آسیب رساندن به نام نیک و حیک کشورما افغانستان، نوشته  ای

 و آنجا در شبکه  ای اجتماعی به نظر میرسد. 
 تا جائیکه من مشا ده نموده ام، بیشتر تاریبات و عقده گشائی  ا در دو باش متمرکز بوده اند : 

 د، ی نی کاکای اویش را به ُکرسی سفارت مقرر نموده است گویا رئی  جمهور اشرد غنی، اویشاوند نزدیک او -
 اینکه گویا سن داکتر کوچی باال رفته است.  -

، و اکنفون  فم  با ایشان  یچگونه م رفتی نداشته ام ، ای کوچیشدم، به حیث کسیکه  بل از تقرر آ طوریکه  بالً یاد آور
وابسته بفه ارادۀ موصفود نیسفت. لفیکن، بفه صففت یفک  نیز من استادام و انفکاک عالوه بر آن،  آشنائی مستقیم ندارم،

از چگففونگی انجففام وظففاید و سففایر کارکرد ففای  ،مففعمور بففی طففرد، مسففاکی و آگففاه وزارت امففور اارجفف، افغانسففتان
سففرای مففا در اففارج از کشفور، کففه از یففک سففو کارمنفدان وزارت محسففوب مففی شففوند و از جفانبی دیگففر نماینففدگان بففا 

 ف الیت  ای شانرا ت قیب مینمایم. در بیرون استند، صالحیت مات ما 
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چفون در اینجففا حفرد از محتففرم کففوچی در میفان اسففت و نففه از سفایر سفففرای مففا در افارج، پفف  مففی پفردازم بففه ارایفف، 
م اوماتی کفه مفن از داافل سففارت افغانسفتان در مسفکو و افغانهفای مقفیم آنجفا )روسفیه در ُکفل( در دسفتر  دارم. بایفد 

 که شا  اودم در صحت و عینیت م اومات ذیل  یچگونه شک و شبه، ندارم.  شود عرذ
این استدالل که گویا رئی  جمهور افغانستان، محتفرم ُدکتفور عبفدالقیوم کفوچی را بفر بنیفاد اصفل  رابفت بفه حیفث سففیر 

 و بی بنیاد، به دالیل آتی :  کاذب ت یین نموده است، ادعائی است کامالً 
دارد.   م تذکر داده شد، آ ای کوچی تحصیالت مرتبط در عرص، حقفوع، عافوم سیاسفی و دپاوماسفیطوریکه در باال  -

افی اجرای معموریفت دپاوماتیفک پف  از اتمفام تحصفیل و تقفرر شفان در روزارت امفور دوم اینکه، جناب شان تجرب، ک
 افغانستان در باغاریا دارد. اارج، و ت، از جماه در  مین سفارت )مسکو(، سفارت افغانستان در  نگری و سفارت 

ت منحیفث پفرچم بفه وی پیشفنهاد شفد تفا در سففارت کشفور مفا در بوداپسف -ما ف، رتیفم اافق 18ب  پ  از ر ائی از حف
یم آنو ت مای گرایانه نبوده و در تضاد با فر نگ، دین و آئفین و تد. اما از آنجائیکه ا داد  رمستشار ایفای وظیفه نمای

به این پیشفنهاد تفن نفداده بفزودی از انجفام وظیففه در آنجفا کنفاره گیفری  کوچی ، ُدکتوره رار داشتعقاید مردم افغانستان 
نمففوده، آن کشففور را کففه یکففی از ا مففار اتحففاد شففوروی سففابق بففوده تففرک کففرده و در کشففور اتففریش تقاضففای پنا نففدگی 

 سیاسی نمود. 
و محتففرم زاحمففدزیز  از طففرد مففردم  پفف  از برگشففت از مهففاجرت، محتففرم کففوچی منحیففث مشففر منتاففب  ففوم بففزر 

(  بیافه بفوده 9 ابل یادآوری است که زاحمدزیز یکی از پُرکمیت ترین ا وام افغانستان بوده، متشکل از )انتااب گردید. 
اجتماعی، به حیث وزیر  –و ت داد آن در حدود چهارنیم میایون نفر می باشد. آ ای کوچی در کنار ف الیت  ای مردمی 

 . ه می نمودوظیفانجام  جمهور افغانستان نیز مشاور رئی  
این ادعا که گویا در  سمت تقرر محترم ُدکتور کوچی از نیپوتیزم کار گرفته شده، از بنیاد نادرسفت و بهتفان و  ،بنابرین

عمففل عقففده مندانففه و ت صففب آمیففزی  بففیش نیسففت.  طوریکففه در فففوع ماتصففراً توضففیا گردیففد ُدکتففور کففوچی تمففام 
د. افزون بفر آن، طفی مفدت زمفانی )بفیش باش را داشته و دارا می شایستگی، برازندگی و تجارب احراز ُکرسی سفارت

افود بفه د، او بفا درایفد، ت هفد، وطندوسفتی و فهفم مسفاکی تصدی سفارت مسفکو را بفه عهفده دار از یک و نیم سال( که
د، که ُکرسی سفارت )ظا راً در  سفارت  مچو مسکو(  مقام ااصی نبوده، ایشان می توانند ُکرسی  فای بفه اکبات رسان
عفالی و  د. باور من این است که از تجارب، مدیریتو ر بری نمای و تعکیر گزار را بطور عالی مدیریت تر مراتب باال

اندواته  ای ُدکتور کوچی می توان در عرصه  ای اطیر و باندتر ادارۀ دولتی افغانستان بهره برداری صفورت سایر 
 بگیرد.  

 باال رفتن سن و سال محترم کوچی در مورد گویا
که این استدالل از ذ ن و تفکر نهایت ناتوان برای از حاقات  ومگراء، سکتاریست، انتقامجو، مت صب و مبر ن است 

در جام ف، چفه   ،  و در تضاد صریا با اافالع مفروج بل از  م این ادعا فا د بنیاد حقو ی بودهعقده مند منشه میگیرد. 
 به دالیل ذیل :  و چه  م در سایر جوامع  رار دارد.افغانی 

 مکاران ما در سفارت افغانستان مقیم مسکو )  ابل ذکر است که در جمفع کارمنفدان سففارت اشفاا  و اففراد از تمفام 
به آن باور اند که سفیر ُدکتفور ا وام و مذا ب کشور کار مینمایند، و اککر آنها به  وم محترم کوچی مربوط نمی باشند(، 

ن و ف الترین سففراء در تفعریخ سففارت افغانسفتان در ایفن کشفور و کوچی، صرد نظر از باندی سن یکی از پُر کارتری
 ار مینمایفد. بفه  مفه امفور سففارتسفاعت کف 15ساعت بفیش از  24در   مه روزه صودموغالباً دیگر کشور ا است. 

ب مفل  و  مفه و نظفارت  مفه روزه نمفوده رسفیدگی ن...( بفه وجفه احسفنظامی -ا تصادی –فر نگی  -سیاسی -) نسولی
)صرد نظر از منفی گرائیهای موجود در داال کشور( یکی از بهترین فضای کاری را میان  میاورد. او توانسته است

کارمندان سفارت، از پیاده الی مستشار و شا  سفیر ایجفاد نمایفد. سففیر ُدکتفور کفوچی توانسفته اسفت مناسفبات نهایفت 
ایجفاد  جفوئی و برتفری عفات متنفوع افغانهفا در روسفیه، بفدون تب فیذتمفام اجتما دوستانه، وطنی و اعتمفاد متقابفل را بفا

به طور دسفته جم فی و یفا  فم حسفب تقاضفای   م نماید. با نمایندگان این سازمانها و اجتماعات چه بطور انفرادی و چه
ت و سففار موجفودۀ مال ات مینماید، به مشکالت، پیشنهادات و مالحظات شفان در حفد صفالحیت  فایبطور منظم   شان

 در چهارچوب  وانین نافذۀ کشور  مواره رسیدگی مینماید. 
توس ه، ت میق مناسبات بفا کشفور میزبفان یکفی از وظفاید اصفای سففارت بفوده و محتفرم کفوچی در ایفن عرصفه دسفت 

د که انکشاد و تغییر بنیادی در روابط ما با دولفت . گزارش  ای دست داشته نشان مید  ای  ابل مالحظه دارند..دآور
عرصه  ای سیاسی، ا تصادی و فر نگی وغیره در حال و وع اند و ما  مه در سیه مطابق منافع مای دو کشور در رو

آیندۀ  ریب شا د تحوالت جدی و مکمر در این زمینه اوا یم بود. سهم، اراده و ف الیت استه گفی ناپفذیر ُدکتفور کفوچی 
 ناپذیر و محور اصای محسوب میگردد. منحیث سفیر ف ال و با انرتی ما در این راستاء انکار 

تمفا  شفده و از اولفین کارمنفد  ند با سفارت افغانستان در مسکو  داالبرای کسب کبوت سانان ما،  ر عال مند می توا
 گردد.  در داال سفارت و  ف الیت  ای سفیر  و سایر کارمندان آن   عینی سفارت جویای اوضاع
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( کشور اسالمی سفارتاانه  فای مقفیم دارنفد. سففیر افغانسفتان ُدکتفور 51حدا ل )نظ ر به م اومات ما در کشور روسیه 
عبدالقیوم کوچی یگانه سفیر در میان تمام آنهاسفت کفه بالو ففه، بطفور مفنظم بفا جم فی از کارمنفدان سففارت بفرای ادای 

 ینماید. نماز جم ه به مسجد جامع مسکو میرود و این فریض، اسالمی و دینی اویش را منظماً اداء م
کنفان سففارت مفا در مسفکو و اعفم از افغانهفای مقفیم روسفیه بافوبی میداننفد کفه سففیر صفاحب رشا دان عینی اعفم از کا
بفوده و تمفام  ف الیفت  فای وسفیع سیاسفی،  متواضفع اکنهاد، با انرتی، مبرا از تظا ر و انسفانکوچی شاصیت متدین، پ

 انجام مید د. اجتماعی و دینی اویش را با اعتقاد و باور کامل 
 ابل ذکر است که طی مدت زمانی  ریب به یک سال و  فت ماه، محترم ُدکتفور کفوچی حتفی یفک بفار بفه راصفتی نفه 
رفته است، در حالیکه ما در مرکز )در وزارت امور اارجه( باوبی آگا ی داریم کفه برافی از کارمنفدان سففارت )بفه 

 هانه  ای ماتاد به راصتی رفته اند. ...( طی مدت یاد شده چند بار به ب ترمراتب جوان
منحیث یک نفاظر عینفی و بیطفرد و بفی غفرذ میافوا م تعکیفد نمفایم کفه سففارت افغانسفتان در مسفکو نسفبت بفه اککفر 
سفارتاانه  ای ما در سطا عالی  رار داشته، گزارشات ش بات مربوطه بطور منظم و  مه جانبفه بفه مرکفز مواصفات 

ا سفایر سففارتاانه  فای مفا ففارغ از ت صفب، مینماید. طوریکه یادآوری گردیفد، فضفای کفاری در سففارت، در تففاوت بف
برتفری جففویی، عقففده منففدی، تاریفب و دیگففر پدیففده  ففای نفامیمون کففه ایففن روز ففا بدباتانفه دامنگیففر براففی از دوایففر و 
مؤسسات دولتی ماست، می باشد. و این  مه از برکت مدیریت جدی و عادالن، محترم ُدکتور کوچی بدسفت آمفده اسفت. 

 تمام ف الیت  ا تحت نظارتوضاحت نشان مید د که آ ای سفیر باالی امور حاکمیت کامل داشته و این دست آورد ا به 
 وی  رار دارند.  شا 

از : ز مفا  فی   اسفت عبفارت د پیر و برنا در روسفیه گردیفدهیکی از گفته  ای تاریای محترم ُدکتور کوچی که زبان ز
حق دارد فکر و اندیش، منفوط بفه افودش را داشفته باشفد، ایفن حفق حق نداریم به تفتیش عقاید دیگران بپردازیم،  رک  

رعایت و احترام بفه منفافع عایفا و مافی افغانسفتان  ابفل بحفث نیسفت و در اینجفا  مفه بایفد  ،اوست... لیکن، در عین حال
نسفل  فای آینفدۀ افویش ما نباید و نشاید که  در گذشته با ی بمانیم، باید به آینده بنگریم، و بفرای  اتفاع نظر داشته باشیم.

  ز صاد انه بدون غل و غش کار و زحمت بکشیم. 
انرتی، عزم و ارادۀ راسخ انسانی و دینی محترم کوچی حین ماه مبارک رمضان یک بار دیگر به تمام افغانهفا بافوبی 

د، مفاه از دورۀ معموریفت محتفرم کفوچی در روسفیه سفپری مفی شفو . طی تقریبفاً یفک سفال و  ففت مفاه کفهنمایان گردید
شففهر مسففکو  جغرافیففائی و مؤ  یففت تداغ تابسففتان فففرا رسفید. نسففبت اصوصففی مبفارک رمضففان دو بففار آنهففم در موسففم

د. افزون بر آن طفول روز بفه تقریبفاً ننهایت گرم، مرطوب و طا ت فرسا میباش ها م موالً در اینجاتابستان طوریست که 
با شفکیبائی و  مفت  مت و ایمان و اعتقاد کامل اسالمی اود. محترم کوچی با  یک شبانه روز میرسد بیست ساعت در

فریضف، مقفد  را ادا نمودنفد. بسفیار  ایفن  ضفاء نسفااته بفا تمفام تفوان  فم در مبفارک رمضفان   وی حتی یک روزه را
مندی در ذ ن ناپاک شان ریشه گوئی و عقده  ندلچسپ است بدانم، آنهائیکه فطرت تاریب، تهمت و بهتان بستن و  ذیا

ده، گا ی  م از غضب و  هر اداوند احسا   فرا  نمفوده انفدن مفن ایمفان دارم کفه آن روز ففرا رسیدنیسفت و تفی واند
  مه به درگاه آن یزد مت ال و عادل جوابگو اوا یم بود... 

ه به  مگان اظهر من الشم  است که برای از تقرری  ا و ت یینات به مقامهای حسا   و مهم دولتی از  بیل ت یین عد
ای از سفناتور ا بففه اتففاع بفاالی پارلمففان، ت یففین وزراء ، سفففراء و جنفرال  نسففولها  یچگونففه پیونففد  فانونی بففه کبففر سففن 
نففدارد. ا میففت و لزومیففت اینگونففه تقففرری  ففا برمبنففای نیازمنففدی  ففای دولتففی، لزومدیففد ای ر بففری عففالی کشففور، 

می باشفد. محتفرم ُدکتفور عبفدالقیوم  استوار فرد )یا افراد( مورد نظر و مکمر شایستگی، تاص  و سایر اوصاد مکبت
تر از آن( بوده و تقرر  ایشان در مسند کنونی کار نیکفو، مکبفت، ین اوصاد و کواید باند )حتی باالکوچی دارای تمام ا

روسفیه مفی  -افغفان افغانستان و  مچنان توس ه ای  رچه بهتر و  مه جانبه تفر مناسفبات به ایر و صالح مات و دولت
 باشد. 
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