
  یغن تا یکرز از یاست کادریس و یپلوماسیدستگاه د
م یتنظ، ھا یتیکفا یبھ ب ینگاھ »ن سالھا چھ گدشت؟؟؟یا یط کشور یپلوماسیدستگاه د در«

  .  . . و ھا یگروپ بند، ھا یمحل پرست منطقھ و، بندھا و زد، ھا یشخوریخو، ھا یباز

 )صباح(استاد 

  
ن یران خارجھ درایکھ بھ عنوان وز ین ربانیصالح الد و احمد ضرار زلمى رسول و، سپنتا ن دادفریرنگ، عبدهللا

  .کان خود را در وزارت خارجھ مقررکرده اندینزد، دوره ھاى شان کدام در ھر فھ نموده ویفاى وظیسال ا ١٣

 بركنار، وزارت خارجھ استخدام شده اند دری روابط شخص اساس واسطھ و كھ بر یفرادا -دیگویم یغن اما

د یبا .شود وزارت خارجھ كوتاه ن شده اند ازییتع یاساس روابط شخص كھ بر ید دست افرادیبا .شدخواھند 

ازده یوزارت خارجھ اً ریاخ .دینما تازه بروز یتا استعداد ھا، شكستانده شود یادارات دولت در یرھبر انحصار

   .اعد سوق دادل كھولت سن بھ تقیرا بدل گریپلومات دیو چھارده د یرونیب یكشورھا در ریسف

 خواب است ِده در، گرگ ھا مھمان چوپانند

 خواب است ِده در، بّره ھا این را نمی دانند

 این دروغی کھنھ است، گرگ آمد گرگ آمد

 خواب است ِده در، گرگ ھا در جلِد انسانند

 کھنھ را دروغ گرگ ھا کرده پیشِ  توبھ

 خواب است ِده در، گرگ ھا ھم اھِل ایمانند

 کوشِش شب تاب ھا زند بر شب تمسخر می

 خواب است ِده در، جغدھا پیوستھ می خوانند

 پشت نقاب دشت ُسوُسو می زند وحشت از

 خواب است ِده در، ھم گریزانند سایھ ھا از

 بوتھ ھا پشت پنھاننداز ترس  شیرھا
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 خواب است ِده در، موش ھاِی ِده نگھبانند

 جام ھا ُسرخند از خون شقایق ھای دشت

 خواب است ِده در، گلستانند زاغ ھا ماه

 خوش را خواب باید دید و بس امشب روز از

 خواب است ِده در، روز ھا شاِم غریبانند

 خواب می بینی عزیزم این حوالی گرگ نیست

  .خواب است ِده در، گرگ ھا مھمان چوپانند

 او. مطرح کندنتوانست یک سیاست خارجی واضح برای حکومتش ، اش  جریان سیزده سال رھبری در، کرزی

بھ شمول این کھ پاکستان ھدف اصلی جنگ علیھ ، داد  می شعار ضد پاکستانی اغلب بھ طرف ھند متمایل بود و

حتا ھشدار داده بود  یکبار کرد و  می پاکستان با صدای بلند دفاع از او، عین زمان در. تروریزم است نھ افغانستان

اوایل ماه  سپس در. پاکستان حمایت خواھد کرد افغانستان از، بگیرد جنگی بین امریکا و پاکستان در کھ اگر

ھای پاکستانی   ی ھمکاری استراتیژیک با ھند را امضا کرد و باعث شد مقام کرزی موافقت نامھ، ٢٠١١اکتوبر 

ھای   مقام، نوع خود سابقھ نداشت کھ در، ساختن رابطھ ی استراتیژیک ھند و افغانستان رسمی. نگران شوند

نگران ، ھند قصد دارد از طریق افغانستان پاکستان را در تنگنا قرار دھد، پاکستان را کھ باور دارند یدوار

 ایاالت متحده نیز ھند و، حفظ تعادل در روابط با پاکستان ویژه در  بھ، اش  سیاست خارجی در، کرزی .ساخت

  . گویی کرد  اش تناقض  مانند سیاست داخلی

مطمئین شود کھ مطالبات تالفی  باشد و جانبھ متمرکز نیاز دارد کھ روی تعامل دو افغانستان بھ رییس جمھوری

 ای الینحل ماندن موضوع برگشت و میتوان از، وزارت خارجھ عدم موفقیت سیاست خارجی کرزی و. شده اند

 جلب و، تانپاکس یراکت باز و قطع تجاوز، . . . ونان، یایاندونز، پاکستان، رانیا ن سرنوشت مھاجرین درییتع

ن مدت یا یط یمستقل خارج و است موثریس و ین المللیدالالن ب و انجوھا مھاری، دول خارج یفراوان یکمکھا

ن مشکل توجھ قابل مالحظھ یا ینان بود کھ برای حلیغربت نش ین سرنوشتیتع یاساس مشکل عمده و، اشاره نمود

 کشورھای منطقھ و ت خانھ ھای افغانستان درسفار خارجھ و وزارت امور، نیطرف وزارت عودت مھاجر از ی

   .صورت نگرفت، زنده گی میکنند کھ تعداد زیاد افغانان مھاجر یجایی، فرامنطقو

کھ بررسی مشکالت مھاجرین جز وظیفھ ، نیادارات وزارت مھاجر و یاسیس یھا ینده گینما سفارت خانھ ھا و

 قرار یوضع دشوار ن کھ دریلکھ برعکس از مشکالت مھاجرب، زمینھ انجام نداده اند را در یکار، نان می باشدآ

 . دارند بھ نفع شخصی خود استفاده نمودند

، بھ جای بھبود وضع مھاجرین، نتیجھ و در، کشورھای خارجی دارند تجارتی در بار و ن مقامات کاریاکثریت ا

 زیگاھی الزم نآاز وضع ، کھ رئیس جمھور کرزی، مشغول ھستند پناه خود مصروف و و دایپ درباره تجارت و

قدرتمداران  یاقارب بستگان و کھ از استفاده جو ت ویمسوول یب یانسانھا از یمشت تمام سفارتخانھ ھا در. دارد
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برای افغانستان . حاصل نموده اند سپنتا تقرر ن داد فریرنگ با دبل عبدهللا و یاسیا بھ اساس تعلقات سی دولت و

پالن ھای  در. و حجم کمک ھای خارجی محسوب میشد ین المللیگذاری ھای بعامل مھم سیاست خارجی سرمایھ 

ایجاد شرایط برای سرمایھ گذاری ، ستقرقره صحبت نموده ا با یمکان محل و ھر درباره آنھا در کھ او، کرزی

ت ین مورد مسوولیشامل بود ولی تا بھ حال در، با پیروی از مثال سنگاپور، شھرھای بزرگ ھای وسیع در

  . کار دلسوزانھ صورت نگرفتھ است و یوطن یریپذ

قابل  یعین حال بخش در د ویطریق بانک ھای خارجی بھ خارج منتقل گرد کشورآمده از کھ در ینسب یکمکھا

فساد ، تولید و ترافیک مواد مخدره، کھ شامل یمتاسفانھ بحران کنون .بھ جیب زدند آنرا انجو ھا گریمالحظھ د

نیروھای مسلح خارجی  حضور ت ویکفا ینھ بیکاب چپاول جنگساالران و و چور، طالبانفعالیت ، رشوت اداری و

  .میگردد

کھ  یشیتشو، بھ چالش کشانده اند ملت را دولت و و شودیت میریمد و یجانب مقامات رھبر ن بحران ازیااً عمدت

 غازآاخلی وسیع کشور جنگ د صورت خروج نیروھای خارجی از در، نستیمھ ساختھ ایسراس ملت را امروز

  . خواھد داشت کھ انعکاسات بھ مقیاس جھانی را دربر، خواھد شد

با اردو و پولیس ، کھ حوصلھ مندی و زمان برای ساختن دولت قوی متمرکز، میتوان نتیجھ گیری نمود ازین امر

   .دست رفتھ است از گریپنداشتھ می شد کھ متاسفانھ د یگر ضرورید یبھ مساعدت کشورھا، موثر

  مسند وزارت خارجھ عبدهللا در یندهللا اع

  
 یحکومت در ختھ شد ویخ ریگرم آب  یھا یدواریما یرو گرید بار یحکومت وحدت مل آمدن بظاھر کار یرو با

وزارت  یزمان تصد در یو .آب تکان بخورد شود کھ آب ازیدارد توقع برده نم ھ رایاست اجرائیکھ عبدهللا سمت ر

  . دینما یفعل یکرس در خارجھ چھ کرد تا
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وزارت خارجھ داشت کھ حتا کرزی با تمام مصلحت گرایی و  در گروپ پرستانھ ف ویضععملکرد ! عبدهللا

 تا اکنون وزارت خارجھ درگیر روزگذرانی و بی کفایتی ناگذیر شد کھ وی را ازین وزارت سبکدوش نماید و

اشرف غنی  امروز و. گردیده بود ین اداره مقرراشخاص عقده مند و بی سواد و بی کفایتی است کھ وسیلھ وی بھ ا

ما ھمھ شاھد خواھیم بود و می بینیم کھ چھ ، کشور بسازد کاری را در میخواھد با چنین یک کسی اداره خوب و

  .واقع میشود

عبدهللا طی مدت وزارتش با تخریب و ویران کردن زیرساخت ھای اداری و اصول کاری وزارت و جابجایی 

از یک سو این وزارتخانھ را بھ ، پست ھای گوناگون تاب دوستان و ھم حزبی ھایش دربدون حساب و ک

ھویت  ناکارآمدی مطلق کشانید و از سوی دیگر این ناکارآمدی باعث شد سیاست خارجی افغانستان فاقد اعتبار و

 رت خارجھ برحالیکھ درب وزا در. عرصھ بین المللی تھی شود زیرساخت ھای اولیھ اش در اصول و حتی از و

راننده ، بی سواد، کم سواد، تحصیل کرده، یک دره معین از یک قوم و، اقوام کامال بستھ ماند روی افراد برخی از

 انداختھ و نکتایی بھ گردن آویختھ و بھ عنوان دیپلمات و نمایندگان سیاسی و وحتی دربانش پکول را بھ دور

  .رج شدنددستگاه دیپلماسی افغانستان رھسپار کشورھای خا

آشفتگی و نبود نظم و  اکثر کشورھای خارجی سفارتخانھ ھای افغانستان بھ دلیل ترکیبب قومی خاص و در

  . انضباط اداری بھ دفاتر احزاب جھادی بیشتر شباھت دارند تا نمایندگی سیاسی

ر کار در وزارت کارمندان و حتی سفرای افغانستان بھ دلیل نداشتن تحصیالت کافی و یا نداشتن تحصیالت درخو

 ھمھ چیز منزلت و این امر بیش از. حقوق بین الملل ھیچ نمی دانند مقررات دیپلماسی و عرف و از، خارجھ

مطابق یک قانون نانوشتھ اما . احترام افغانستان را نزد کشورھای میزبان بھ پایین ترین سطح تنزل داده است

مبنای تصمیم  کارداران سفارتخانھ ھا و کنسولگری ھا بر ا وپذیرفتھ شده بین المللی در ھمھ کشورھا انتخاب سفر

این اساس سفارتخانھ ھا نھ تنھا  ھماھنگی مشترک وزارت خارجھ و وزارت امنیت صورت می گیرد و بر و

عدم اعمال کنترول امنیتی . ھستند بلکھ حافظ منافع امنیتی کشور نیز، محسوب می شوند نماینده سیاسی یک کشور

، نمایندگی ھای سیاسی باعث شده است انواع فساد در این سفارتخانھ گسترش یابد و کارمندان کارداران بر

جعل و فروش ، خرید و فروش غیرقانونی پاسپورت. سفارتخانھ ھا را بھ تجارتخانھ ھای غیرقانونی تبدیل نمایند

م کارھای شان فسادھای رشوه ستانی از مراجعین در قبال انجا، خرید و فروش بورس تحصیلی، اسناد تحصیلی

  . سفارتخانھ ھای افغانستان است رایج در

. این سفارتخانھ ھا باشد مشھد می تواند یک نمونھ عینی از تھران و کنسولگری افغانستان در سفارت افغانستان در

 در نمایندگی کھ بھ دلیل وجود تعداد زیاد مھاجر کارمندان بخش ھای مختلف این دو بھ نظر می رسد ھیچیک از

آنان . از ادب و رفتار دیپلماتیک چیزی نمی دانند، ایران ھمواره با تعداد زیادی مراجعھ کننده نیز روبرو ھست

حل مشکالت مراجعھ  سوی وزات خارجھ برای راه اندازی کارھای قانونی و ھرگز بھ این تصور نیستند کھ از

  . کنندگان در آنجا نشستھ اند
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دموکراسی و مردم ساالری ، صلح از شتمیگ غرب باز سفر یی ھر زمانی کھ ازعبدهللا با پررویی و دیده درا

ناموس مردم و دوزخ ساختن  بر تجاوز، چپاولگری ھا، اما مردم ما فراموش نمیکنند کھ جنایات، سخن میگوید

  . بود مھره ھا بوسیلھ گروپ شورای نظار کھ عبدهللا یکی از کشور

حتی رھبران . ستان زمینھ را مساعد دیده طالبان را برمردم ما تحمیل کردندھمین خیانت تنظیم جمعیت بود کھ پاک

ربانی آنان را فرشتھ ھای صلح نامید و احمد شاه مسعود با آنان بھ مذاکره ، عبدهللا در ابتدا از طالبان حمایت کردند

چپاولگر  ره فاسد وادا مردم ما ھیچ زمانی از. شما کامال یکیست گفت اھداف ما و و) میدان شھر در( نشست

اعتماد  این اداره زمانی میتوانست موفقانھ عمل نماید و. کنونی کھ امتحان داده اند بھ خوشبختی نخواھند رسید

 مردم را جلب کند کھ انسانھای چپاولگر و خود فروختھ مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار میگیرفت و از

  . خدمتگار وطن و مردم میبود د صادق ومسوولیت ادارات دولتی بدست افرا جانب دیگر

  کشور  یپلوماسیدستگاه د ن اسپنتا دریرنگ ینیرنگ

  
دست  از را ت دوم خودیتابع متاسفانھ کھ نھ تنھا بدست گرفت و وزارت خارجھ را سپنتا امور عبدهللا داکتر از بعد

افراد  زیمشاورین فاسد وی ن ازعده محدودی  افغانستان و المان در شد کھ حافظ منافع کشوریگفتھ م نداد و

  . نبودند یکارآمد

از ، ایران خوانده شد اخراج مھاجرین از جلوگیری از میالدی بھ دلیل آنچھ ضعف در ٢٠٠٧می  ١٠سپنتا در 

حد نصاب برای سلب  از تن از نمایندگان علیھ وی رای دادند کھ یک رای کمتر ١٢۴. سوی مجلس استیضاح شد

مجلس . است  نمایندگان ادعا کردند کھ یک ورقھ رای مثبت بوده ولی باطل اعالن شده ی ازاما تعداد. اعتماد بود

با این . رای منفی داد ١۴١نمایندگان دو روز بعد از آن برای بار دوم برای استیضاح وی صندوق رای گذاشت و 

ً  کرزی این فیصلھ را خالف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلس دانست و، حال ستره محکمھ  از رسما

   .تقاضای نظر شد

 زیرا اوالً دلیل موجھی برای استیضاح وزیر، بھ نفع وزیر خارجھ رای داد ستره محکمھ، گذشت دو ھفتھ بعد از

شود و دوم اینکھ رای دوم   شمرده می است و این استیضاح مخالف قانون اساسی کشور امور خارجھ وجود نداشتھ
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مرتبھ اول نمایندگان مخالف نتوانستند رای عدم  زیرا در، ی و بی اعتبار استمجلس برای استیضاح غیر قانون

 .است  رای دوم را ممنوع نموده، اصولنامھ وظایف داخلی مجلس نمایندگان. اعتماد را بھ حد نصاب برسانند

 نمیامور خارجھ را برسمیت  موقف خود عدول نکرد و گفت کھ وزیر از ستره محکمھرغم تصمیم   علی، مجلس

  . شناسد 

   .ھوا در یپا اما. نمود می خارجھ کار امور سپنتا عمالً بھ عنوان وزیر، با این حال

 جرگھ یآن ولس ازپس  شوق مجلس برای استیضاح وزراء کاستھ شود و و باعث شد تا شور ستره محکمھتصمیم 

  .است  دنبال دالیل موجھ بوده  تقاضای استیضاح بھ قبل از

 ل بوده ویم دخیرمستقیغ ای م ویمستق یو یعملکردھا در ک بود وینزد یکھ بھ کرز یره ھامحدود چھ از سپنتا

 و ردیگیم میزود تصم بوده و یکم یاستقرار ییدارا یفکر نظر از سپنتا، است یمتوجھ و تھایمسوول از یلیخ

گوناگون  یھا یزنھ سایت كارمندان وزارت خارجھ با زمیدوران سپنتا اكثر در .شودیمان میع پشیھمچنان سر

لھ ینوسین وزارت جابجا نموده تا بدیمختلف ا یبخش ھا ش را دریك خویاقارب نزد ل ویفام یاز اعضا یتعداد

ن وزارت را در یامور متعدد ا یجانب از ش ازین طریق مصدر خدمت شوند ویل خویكطرف بھ فامی بتوانند از

وزارت خارجھ نام  چند چھره در نمونھ میتوان از بگونھ .ش داشتھ باشندیقدرت خو ت ویطھ صالحیح كنترول و

 قبآل بھ حیث مشاور مطالعات استراتیژیک و رئیس مرکز.  . . و پشتون ستیز، شھیپ فساد، )ھراتی(مرادیان  - برد

 ریغ یبا تقررھا لھ ثابت نمود وین وسیبد زین یرانیش را بھ مقامات ایمھره بودن خو سپنتا کھ روابط تنگاتنگش و

  .مرتکب گردید ھ بی عدالتی بزرگ راعادالن

کھ اصالً کارمند نظامی کھ سند درست تحصیلی ھم  این چھره ھا بھین معاون اسبق ریاست اگسا از گریکی دی

  .گردیده اند چین مقرر کشور افغانستان در خارجھ و بھ حیث سفیر بدست نداشت بھ عنوان سخنگوی وزارت امور

 ی وزارت دفاع با اخذ معاش استثنایی بھ حیث مسوول تکنالوژی درسخنگو ھمچنان تقرر رضا عظیمی پسر

ھم و برھم ساختھ  وزارت را در (IT) این بخش وارد نبوده بلکھ تمام سیستم در ھعالوه اینک حالیکھ موصوف بر

 و یوترین بصورت کمپیمامور یستم حاضریس در یو یکارگ یب از گریده ھا مورد د کمپیوترھا فعال گردید و

   .دیمدت ھمھ باطل گرد چند از ن کھ بعدیت ماموریھو کارت

بعد از ورود بھ  و ك سپنتا بوده موصوف محصل پوھنحی وترنری بودیاقارب نزد از) ھراتی(پویش  چھره دیگر

حاصل  وزارت امور خارجھ تقرر در یخدمات ملکی با اخذ معاش دالر وزارت بھ صفت مدیر منابع بشری و

 زیھ خود سوال برانگیبق) ھراتی بودن و قرابت با وزیر(دو فاکت برازنده وی  از ظرپویش صرفن نمود کھ تقرر

 کارمندان وزارت در با محیط و ییآشنا تواند بدون داشتن تجربھ ویچگونھ م یحصل علوم وترنرمك یاست كھ 

ھ عمل نماید عادالن پست ھای دیپلوماتیک تصمیم گیری نموده و خارجھ در مورد جابجایی کادرھای وزارت امور

 ماه تشکیل وزارت ترتیب نگردیده و دو از شتریشدن ب یش با وجود سپریبی تجربگی پو سھل انگاری و اثر در

حالیکھ  لحاظ کادری بھ کمبود مواجھ بوده در از نمایندگی ھای مقیم خارج بھ شمول مرکز وزارت خارجھ در
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سپری  مرکز را نیز رخودار و معیاد معینھ خدمت درکارمندان واجد شرایط کھ از تجربھ کافی ب تعداد کثیری از

   .ماندند یباق انتظار رتبھ این وزارت دریشناخت با مقامات عال نسبت نداشتن واسطھ و نموده بودند اما

 .بدون اخذ امتحان گرید یتقررھا ریسا ریاست سخنگو و انستیتیوت دیپلوماسی در غیرت ھراتی مدیر دختر تقرر

 توان ازیرا م یزبان پرست ت ویمل یواسطھ باز رسوخ و اثری، بھ اساس شناخت شخص یوقیسل ین تقررھایچن

خارجھ  وزارت امور در یم آغشتھ بھ فساد ویت سپنتا و یجملھ كاركردھا از جفا وی، عدالت یبیی، ن نارسایبرگتر

بھ وزارت امور خارجھ و سپردن مسؤولیت ھای بزرگی بھ آن توسط اسپنتا  را ھا یلیخ کبیر فراھی .شمرد بر

 .سھم اعظمی داشت

 مثالً رشد صمد خان 

 .گردید کویتھ کشور پاکستان مقرر شھر اقارب فراھی جنرال قونسل در محسنی از

  .ورد زبان ھاست آسترالیا کھ شھادتنامھ ھای جعلی او در جیحون بحیث سفیر

 .مقرر شد بحیث مستشار، رت مسکو بودسفا کھ قبالً تایپست در ھریز و

 .رشد سفارت لندن مقر بعد مستشار استراتیژیک آمده و بست دھم بھ بست اول مطالعات و رسولی کھ یکدم از

 خانم ناھید بھ لندن 

 بھ کانادا ) مشعل(خانم حکیمھ 

 بھ اوکراین  بحیت مستشار مسکو محلی در سادات قبالً سکرتر

  .شد بعد ھم سفیر و سوم و بعد دوم و بعد شارژدافیر سکرتر ولی مح سیفی بھ بلغاریا اجیر

   وزارت خارجھ در یرسالت کار رسول و یزلم

  

. پسندند یراستگوی و پای بند بھ قانون را مردم م، راستکار، رفتھ شده است کھ اداره کننده سالمیپذ ک امرین یا

 ھافراد محافظ و، فالح بکشانند و ریجامعھ را بسوی خگماشتھ شوند کھ  رسم است تا افراد خوب بھ کار ھمھ جا در

مورد استفاده سوء  کنند ویھ غلط میآنرا توج، ندرگذایر پای میھستند کھ قانون را ز یت اشخاصیکفا یب و ارک

. ق قانون استیت و تطبیعدم رعا ست بلکھ مشکل درینبود قانون ن گر مشکل اصلی دریبعبارت د. دھندیقرار م

چ قانون انسانھا یمجموع ھ اما در، گر دارندیکدیبھتری ھای نسبت بھ  ذات خود برتری ھا و ن دریبدون شک قوان

د یا موسسھ را بعھده دارد بای ك اداره ویت یریكھ مد یشخص .کندیگران نمیبھ حق د تجاوز ق بھ ظلم ویرا تشو
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، راستی، طھارت، عدالت، دانش، یتقو، مانیصفات ا د دریبا، ن داشتھ باشدیرا نسبت بھ سائر ھمھء صفات ممتاز

حتی نسبت بھ ھمھ .  . . شناخت و، تیدرا، حکمت، بالغت، فصاحت، تیقاطع، تیریمد، ھمت، شجاعت، وفا

   .افراد جامعھ برتر باشد

 اراده خدمت بھ مردم و و کویند کھ اخالق نید درست کسانی را انتخاب نماید ک اخالص وید با یدولت داران با

 یدلش نم ادارات کشور مردم و ن وطوزده سال ثابت ساخت کھ برای یسکرزی طی این  .باشدداشتھ  وطن را

 - مانند، میدار یادیز ین مورد مثال ھایدر گماشت کھ ما یم ف رایضع ناکارآمد و یشھ انسانھایھم سوخت و

وزارت  در یمدبسم هللا مح م وردگ ویرح، وزارت خارجھ در یعثمان ضرار، رسول سپنتا یزلم، عبدهللا تقرر

 یاجتماع و یادارات مسلک در را یمدرسھ ا یسوادھا مچھ باین مال ھا و، مختلف یپستھا در یونس قانونی، دفاع

افراد نھ یکاب یبا ھمھ اعضایتقر و کلتور وزارت اطالعات و ن دریمخدوم رھ، بھ ملکوت کشاند کھ فغان مردم را

   .ندودبگزران گماشتھ شده  روز و گر اختالس، تیکفا یب

 ٢٠٠٢جون  او در. خارجھ آرای ولسی جرگھ را کسب نمود امور منحیث وزیر ٢٠١٠جنوری  زلمی رسول در

ھمچنان در قسمت ھماھنگ سازی فعالیت ھای امنیت و سیاست خارجی کشور  بود و یکرز یمشاور امنیت مل

زلمی رسول قبل  .داشت ورمجالس حض محافل و اکثر ھمراه با کرزی در بدین سو ٢٠٠١ از یو. می نمود کار

لیسھ  زلمی رسول متولد کابل از. ش بحیث رییس ھوا نوردی ملکی ایفای وظیفھ می نمودا پست مشاوری از

بلدیت  یاییفرانسوی و ایتال، انگیسی، پشتو، بھ لسان ھای دری. بھ پاریس ادامھ داد استقالل فارغ و تحصیالت را

خ یطول تار خارجھ افغانستان در یکفایت ترین وزرا یب از ید یکشای یو .لسان عربی را نیز می داند. دارد

  .باشد

 سر از فراوان را یھا یبار و بند یب ھا و یبروآ یب کشور یاسیس یھا یندگیرسول نما یزمان وزارت زلم در

  . گذشتاند

 در یخوشگذرانم یاطالع دار کھ ھمھ مایطور .ایاالت متحده آمریکا افغانستان در سفیر ٢٠٠٣طیب جواد از سال 

ن یدر داشتند و حضور خانمھا از یتعداد و ریب جواد سفید طین مجلس سیدر و م واشنگتن برپایمق سفارت کشور

 غیراخالقی و، گفتند تصاویری از اعمال غیراسالمی ی عده. غرق بود یگساریم و یمست در ریبزم سف

. شوند  ھزاران طفل یتیم می ن بیوه وصدھا ز، کشورش روزانھ صدھا خانھ ویران در، غیرافغانی یک سفیر

خوابند و   ھا گرسنھ می  مرد و زن و پیر و جوان و کودک در این ماه مبارک رمضان شب ھزاران انسان اعم از

اکلیل شتھ بود کھ نگذ ن ماجرایاز یچند .دینمایم ییبزم آرا ریسف ،سرخود ندارند ھا حتی سقفی ھم بر بعضی

ھارون الکو مستشار آن سفارت  توسط، ایاالت متحده آمریکا -واشنگتن فوق العاده درنماینده  و کبیر حکیمی سفیر

  . مورد لت وکوب قرار گرفت

برخورد فیزیکی روی داده ، واشنگتن در وزارت خارجھ تائید کرده کھ میان برخی از کارمندان سفارت کشور

کوب قرار  لت و مورد یک کارمند اش خارجھ توسط معین اداری وزارت امور عبدالحی حیدرشد  یگفتھ م .است
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ملت مل باالی وی  و بھ نام ملت مل برخورد فیزیکی روی داده کارمند دیگر میان معین اداری و .گرفتھ است

 یوزارت خارجھ كھ زن پولند یمعاون ادار دریح یعبدالح .حملھ کرده و وی را در دفتر کارش لت و کوب کرد

 حاصل نموده بود و تقرر ریث سفیرسول بھ ح یجانب زلم از، ستا دارا را ن كشورآ تیتابع زیخود ن دارد و

 را گرید ك كشوری تیکھ تابع یکسسابق  در .بردیش میپ زین راوزارت  د اموریرفتن بھ پست جد ھمچنان تا

ك یپلوماتیت دیمصون توانند از یران نمین سفیچن، شد ینم ھمان كشور مقرر در پلوماتیدبھ عنوان داشت یم

   .استفاده كنند

 اد لت ویز یرا بعد از دشنام ھا یمعاون ادار، دریح یكھ عبدالح یكسی، اسیند ریاست چارم سملت مل كارم

 - گفت یم یرنوالڅا یھمچنان لو .انتقام خود را گرفتھ است در بھ تنگ آمده ویظلم ح د كھ ازیگو یكوب كرده م

د اخالقی و فریب کاری فسا، عبدالحی حیدر معاون اداری وزارت خارجھ بھ اتھام جرایم متعدد از جملھ اختالس

اما اداره  .یق بھ آن اداره معرفی گردیده استقسھ ماه قبل جھت تح، طرف اداره مستقل مبارزه با فساد از

  . بودعلت تاخیر این متھم را خواھش زلمی رسول وزیر اسبق عنوان کرده  یرنوالڅا

 الحافیھ وزارت اسناد جعلی قرارداد تعمیر اتھام اختالس نامبرده میلیون ھا دالر را با ترتیب نمودن شد کھ یگفتھ م

  .است

اقوام نزدیک  شفیق کھ با ھیچ زبان خارجی آشنائی نداشت و بقول دوستنانش حتی مکتب را تمام نکرده و چون از

ھمچنان با  و .می گذراند یخوشگذران سفارت بھ استراحت و در شد ور برلین مقر ناگھانی در، م بودیمال فھ

   .ل استیقاچاق الماس دخ در قیبرلین شف در پشتیبانی سفیر

 نا مشروع بدون ھرگونھ معیار ارتباطات نا سالم و ابعاد فساد و چپاولگری ھای غیاث توخی از عملکرد ھا و

ھمان توخی کھ نان را  .دیپلوماتان این وزارت پرده برداشت گمارش کارمندان و گزینش و وزارت در اخالقی در

یک تبانی  در ست اداری وزارت خارجھ می دزدید ویاھنگام تصدی ر ھمکاران خویش در حلقوم کارمندان و از

ث یبح .تنھا سھ لک آنرا ماھانھ بھ جیب می زد، ماکوالت مجموع سھ لک افغانی پول ماھانۀ با مقامات وزارت از

  . حاصل نمود رسول تقرر یجانب زلم کانادا از ونکور جنرال قنسل در

توظیف  ه گی ھای سیاسی در بیرون از کشوردختر توریالی ویسا والی قندھار بھ حیث دپلومات در نمایند دو

جاکارتای اندونیزیا و دختر دیگرش در تورنتوی  اخیراً یکی از دختران والی قندھار بھ صفت سکرتر در .گردیدند

مقرری  .ضمناً ماللی شینواری بھ عنوان سکرتر سفارت افغانستان در واشنگتن مقرر شده است .کانادا مقرر شدند

  .وی مسایل سلیقوی و اعمال نفوذ قدرتمندان صورت می گیردھا در وزارت خارجھ ر
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   یپلوماسیفھ دیوظ در) مقبول(احمد  ضرار یمقبول کار

  
دوره ابتدائی را  .متولد شد قریھ خواجھ سیاران والیت پروان خورشیدی در ١٣۴٢سال  احمد عثمانی در ضرار

مکتب تجربوی محمد عثمان خان  وره متوسطھ دردر مکتب سید جمال الدین افغان بھ پایان رسانیده و وارد د

 و لیسھ شامل پولتخنیک کابل شد پروانی و لیسھ نعمان شد پس از آن وارد لیسھ حیبیھ کابل گردیده و با فراغت از

  .م گذاشتاناتم را یلین موسسھ تحصیا

ر د ان توظیف گردید وقوماندان پولیس پرویث حبھ   ١٣٧٢ سال در عثمانی .فرزند دارد عثمانی متأھل و چھار

 و پس از اول توظیف گردید سفارت افغانستان در تھران بھ عنوان سکرتر در یدیخورش ١٣٧٧ماه سرطان سال 

  .استقرار دولت مؤقت عثمانی بھ عنوان والی پروان انجام وظیفھ نمود

 یفتن زلمی رسول بسور عثمانی پس از .داخلھ منصوب شد بھ عنوان معین امنیتی وزارت امور ١٣٨۴سال  در

ھیچ  ضرار .مجلس نماینده گان رای اعتماد بھ دست آورد از خارجھ معرفی و امور انتخابات بھ صفت وزیر

 .معاشرت سیاسی اطالعی نداشت و نزاکت ھای دیپلوماسی را نمی فھمد از ست وانگلیسی نمی دان

اشرف غنی در یک  .زی استدوران مصلحت بازی ھای کر ضعیف ترین نماد سیاسی بازمانده از یعثمان ضرار

، کدام پوھنتون تحصیل کرده اید؟ تا مقبل پاسخی شبیھ تتھ پتھ ارایھ کند مقبل سوال کرده است کھ شما در مجلس از

 شد دریھمچنان گفتھ م. حیف است کھ افغانستان مانند شما وزیر خارجھ دارد: سرتکان داده و گفتھ است یغن

چین  باره کشور احمد مقبل خواستھ بود کھ در ضرار از یغن، ھ چینھیأت دولتی ب آستانھ ی برنامھ ریزی سفر

دفتر بیرون  او را از اشرف غنی را عصبانی ساختھ و، طبق معمول کمی معلومات بدھد اما وی ساکت مانده و

  .کرده بود

 ،كانشینزد از یاریھ ندارد و بنا بھ گفتھ بسیالت عالیمدارك تحص ینكھ عثمانیاست ا مشھور ویباره  آنچھ در

  . نكرده است یرا ط یلیتحص یچگاه درجات عالیھ او باشد و یم یاش جعل یلیمدارك تحص

زمان وزارت مبارزه  مشاھده شد كھ در نزدش از یفراوان یھا یزمان وزارت داخلھ كوتاھ نكھ دریا گرینكتھ د

 خشخاش بھ باال كشت، وزارتخانھ مبارزه با مواد مخدر در وی زمان وزارت در .افتیادامھ  زین با مواد مخدر

esa
lat

.or
g

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


. خطا دانست ن باره مبرا ازیا را در ویتوان  ید كھ قطعا نمیخ افغانستان رسیطول تار ن حد ممكن خود دریتر

 اج بھ مدرك و سند ویاست كھ احت یسخن، ا نداشتھیمواد مخدر داشتھ  یایبا ماف یچھ زد و بندھا وینكھ یحال ا

  البتھ گذر زمان دارد

شکل کارمند رسمی  تن را بھ ٣٠تقریبا ، ماه ظرف دو فقط در، خارجھ یرحیث وز ثمانی بھاحمد ع با آمدن ضرار

  . است العاده در وزارت خارجھ گماشتھ  با امرفوق

 خارج بھ مرکز بر در ھا  سفارتخانھ ی ماموریت شان از  است کھ برای کارمندانی کھ با پایان دوره  حالی این در

 ٣کدام بیش از  تن از کارمندان این وزارت کھ ھر ۴٠کم از کم  ،طرف دیگر از. بست وجود ندارد، گردند  می

یا  کار حیث کمپیوتر  در این وزارت بھ، باشند  سال تجربھ کار و دارای اسناد تحصیلی لیسانس و ماستری می

 کار نمی  کمیشن چاره واسطھ ندارند و  چرا کھ این کارمندان بی، کنند  می قراردادی کار اجیر و، کارمند خدمتی

 کار از، ایجاد شده ازدحام مندوی کھ از جانب شخص وزیر بر ھا تا اخیر سال بنا چاره  شاید ھم کھ این بی. شناسند 

  .دوش شوند سبک

فورمھ ، جوان با مشکالت فراوان ١٨٠٠اند کھ بھ تعداد   حالی تعیین بست شده در ی وزیر  شده  فراد گماشتھا

تن شان بھ  ١٧۵، از آن جملھ. اند  ری نمودهسپ ١٣٩٣امتحان ورودی وزارت را اخذ نموده و امتحان را در اسد 

دور نخست راه یافتند ولی تا بھ حال سرنوشت شان مبھم است و معلوم نیست کھ در دو دور ارزیابی بعدی چھ 

 خواھد شد؟

جناب وزیر با آمدن . مانند فرد وزیر در حال تغییر بست و مسلک ھستند، العاده وزیر  شده با امر فوق  افراد تعیین

   .احمد عثمانی تغییر نام کرد از ضرار احمد مقبل بھ ضرار، رت خارجھ از وزارت مبارزه مواد مخدربھ وزا

) تی.آی(ھای فناوری معلوماتی   ی وزیر برخالف پیشینھ رشتھ تحصیلی شان در بخش شده  بعضی از افراد گماشتھ

ولی ، ی و ژورنالیزم ھستندعلوم سیاس کدام دارای سند فراغت از وجودی کھ ھر با، اند  وزارت تعیین بست شده

شریف را  احمد کھ خود از دیپلماسی بویی نبرده نواز ضرار معلوم نیست کھ آیا سند اینان واقعی است یا تقلبی؟

آخرین تحلیل  چھ وضعیتی اند کھ در ھایش در  معلوم نیست کھ مقرری، کند  رئیس جمھور پاکستان خطاب می

خارج افتضاح  ھای سیاسی در روز نمایندگی شود کھ ھر  می وزارت خارجھ باعث نصب اینچنین افراد نافھم در

ھا و  چند مثالی از مقرری .ھا درز کرد واشنگتن بھ رسانھ سفارت افغانستان در اش در  بیافرینند کھ یک نمونھ

 :وزیر قرار ذیل اند ھا با امر تغییر و تبدیل

   .تعیین بست فرھاد وفا بھ صفت سکرتر اول در بیجینک -

با اختتام دوره ، نمود  وی کھ پیش از آن در ترکمنستان اجرای وظیفھ می، زرات خارجھاساس قوانین و بر

از یک کشور ، اما بنابر شناختش با فرد وزیر. داد  ماموریتش در خارج باید در مرکز وزارت بھ کارش ادامھ می

  .بھ کشور دیگر تعیین بست شد
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 ، خواھرزاده معین اداری، رامش -

 ، سخنگوی وزارت خواھرزاده، احمد زمان -

 رییس پالیسی و استراتیژی، شعیب -

 معاون ریاست دفتر، نجیب فھیم -

 رییس آرشیف، وحدت -

  در تشریفات وزارت، فھیم کوھدامنی -

 سخنگوی وزارت، احمد شکیب مستغنی -

 آرشیف فعال در، خورشید گذشتھ نطاق تلویزیون طلوع و در، حامد حیدری -

  .مرکزی کارمند رسمی احمد رشاد کوھستانی در تعمیر -

  . . . ادامھ دارد
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