دﺳﺘﮕﺎﻩ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎدری از ﮐﺮزی ﺗﺎ ﻏﻨﯽ
»در دﺳﺗﮕﺎه دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ ﮐﺷور طﯽ اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭼﮫ ﮔدﺷت؟؟؟« ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ ھﺎ ،ﺗﻧظﯾم
ﺑﺎزی ھﺎ ،ﺧوﯾﺷﺧوری ھﺎ ،زد و ﺑﻧدھﺎ ،ﻣﻧطﻘﮫ و ﻣﺣل ﭘرﺳﺗﯽ ھﺎ ،ﮔروپ ﺑﻧدی ھﺎ و . . .

اﺳﺘﺎد )ﺻﺒﺎح(

rg

.o

ﻋﺑدﷲ ،رﻧﮕﯾن دادﻓر ﺳﭘﻧﺗﺎ ،زﻟﻣﻰ رﺳول و ﺿرار اﺣﻣد و ﺻﻼح اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان وزﯾران ﺧﺎرﺟﮫ دراﯾن
 ١٣ﺳﺎل اﯾﻔﺎى وظﯾﻔﮫ ﻧﻣوده و ھر ﮐدام در دوره ھﺎى ﺷﺎن ،ﻧزدﯾﮑﺎن ﺧود را در وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﻘررﮐرده اﻧد.
اﻣﺎ ﻏﻧﯽ ﻣﯾﮕوﯾد -اﻓرادی ﻛﮫ ﺑر اﺳﺎس واﺳطﮫ و رواﺑط ﺷﺧﺻﯽ در وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﺳﺗﺧدام ﺷده اﻧد ،ﺑرﻛﻧﺎر

at

ﺧواھﻧد ﺷد .ﺑﺎﯾد دﺳت اﻓرادی ﻛﮫ ﺑر اﺳﺎس رواﺑط ﺷﺧﺻﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﻧد از وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻛوﺗﺎه ﺷود .ﺑﺎﯾد
اﻧﺣﺻﺎر رھﺑری در ادارات دوﻟﺗﯽ ﺷﻛﺳﺗﺎﻧده ﺷود ،ﺗﺎ اﺳﺗﻌداد ھﺎی ﺗﺎزه ﺑروز ﻧﻣﺎﯾد .اﺧﯾراً وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﯾﺎزده
ﮔرگ ھﺎ ﻣﮭﻣﺎن ﭼوﭘﺎﻧﻧد ،در ﺧواب اﺳت دِه
ﺑرّ ه ھﺎ اﯾن را ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ،در ﺧواب اﺳت دِه
ﮔرگ آﻣد ﮔرگ آﻣد ،اﯾن دروﻏﯽ ﮐﮭﻧﮫ اﺳت
ﮔرگ ھﺎ در ﺟﻠ ِد اﻧﺳﺎﻧﻧد ،در ﺧواب اﺳت دِه

es
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ﺳﻔﯾر در ﻛﺷورھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ و ﭼﮭﺎرده دﯾﭘﻠوﻣﺎت دﯾﮕر را ﺑدﻟﯾل ﻛﮭوﻟت ﺳن ﺑﮫ ﺗﻘﺎﻋد ﺳوق داد.

ﭘﯾش ﮔرگ ھﺎ ﮐرده دروغ ﮐﮭﻧﮫ را
ﺗوﺑﮫ ِ
اھل اﯾﻣﺎﻧﻧد ،در ﺧواب اﺳت دِه
ﮔرگ ھﺎ ھم ِ
ﮐوﺷش ﺷب ﺗﺎب ھﺎ
ﺷب ﺗﻣﺳﺧر ﻣﯽ زﻧد ﺑر
ِ
ﺟﻐدھﺎ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد ،در ﺧواب اﺳت دِه
وﺣﺷت از ﭘﺷت ﻧﻘﺎب دﺷت ﺳُوﺳُو ﻣﯽ زﻧد
ﺳﺎﯾﮫ ھﺎ از ھم ﮔرﯾزاﻧﻧد ،در ﺧواب اﺳت دِه
ﺷﯾرھﺎ از ﺗرس ﭘﻧﮭﺎﻧﻧد ﭘﺷت ﺑوﺗﮫ ھﺎ

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

ی دِه ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﻧد ،در ﺧواب اﺳت دِه
ﻣوش ھﺎ ِ
ﺟﺎم ھﺎ ﺳُرﺧﻧد از ﺧون ﺷﻘﺎﯾق ھﺎی دﺷت
زاغ ھﺎ ﻣﺎه ﮔﻠﺳﺗﺎﻧﻧد ،در ﺧواب اﺳت دِه
از اﻣﺷب روز ﺧوش را ﺧواب ﺑﺎﯾد دﯾد و ﺑس
ﺷﺎم ﻏرﯾﺑﺎﻧﻧد ،در ﺧواب اﺳت دِه
روز ھﺎ ِ
ﺧواب ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ﻋزﯾزم اﯾن ﺣواﻟﯽ ﮔرگ ﻧﯾﺳت
ﮔرگ ھﺎ ﻣﮭﻣﺎن ﭼوﭘﺎﻧﻧد ،در ﺧواب اﺳت دِه.
ﮐرزی ،در ﺟرﯾﺎن ﺳﯾزده ﺳﺎل رھﺑری اش ،ﻧﺗواﻧﺳت ﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ واﺿﺢ ﺑرای ﺣﮑوﻣﺗش ﻣطرح ﮐﻧد .او
اﻏﻠب ﺑﮫ طرف ھﻧد ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑود و ﺷﻌﺎر ﺿد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯽ داد ،ﺑﮫ ﺷﻣول اﯾن ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ھدف اﺻﻠﯽ ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ

rg

ﺗرورﯾزم اﺳت ﻧﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .در ﻋﯾن زﻣﺎن ،او از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐرد و ﯾﮑﺑﺎر ﺣﺗﺎ ھﺷدار داده ﺑود
ﮐﮫ اﮔر ﺟﻧﮕﯽ ﺑﯾن اﻣرﯾﮑﺎ و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﺑﮕﯾرد ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﺧواھد ﮐرد .ﺳﭘس در اواﯾل ﻣﺎه
اﮐﺗوﺑر  ،٢٠١١ﮐرزی ﻣواﻓﻘت ﻧﺎﻣﮫی ھﻣﮑﺎری اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺑﺎ ھﻧد را اﻣﺿﺎ ﮐرد و ﺑﺎﻋث ﺷد ﻣﻘﺎم ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ

.o

ﻧﮕران ﺷوﻧد .رﺳﻣﯽﺳﺎﺧﺗن راﺑطﮫ ی اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ھﻧد و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﮫ در ﻧوع ﺧود ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧداﺷت ،ﻣﻘﺎم ھﺎی
اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﮐﮫ ﺑﺎور دارﻧد ،ھﻧد ﻗﺻد دارد از طرﯾق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را در ﺗﻧﮕﻧﺎ ﻗرار دھد ،ﻧﮕران
ﻣﺎﻧﻧد ﺳﯾﺎﺳت داﺧﻠﯽ اش ﺗﻧﺎﻗض ﮔوﯾﯽ ﮐرد.

at

ﺳﺎﺧت .ﮐرزی ،در ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اش ،ﺑﮫ وﯾژه در ﺣﻔظ ﺗﻌﺎدل در رواﺑط ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ھﻧد و اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻧﯾز
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﯾﯾس ﺟﻣﮭوری ﻧﯾﺎز دارد ﮐﮫ روی ﺗﻌﺎﻣل دو ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻣﺗﻣرﮐز ﺑﺎﺷد و ﻣطﻣﺋﯾن ﺷود ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺗﻼﻓﯽ
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ﺷده اﻧد .ﻋدم ﻣوﻓﻘﯾت ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐرزی و وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻣﯾﺗوان از ﻻﯾﻧﺣل ﻣﺎﻧدن ﻣوﺿوع ﺑرﮔﺷت و ﯾﺎ
ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻣﮭﺎﺟرﯾن در اﯾران ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اﻧدوﻧزﯾﺎ ،ﯾوﻧﺎن  ،. . .ﻗطﻊ ﺗﺟﺎوز و راﮐت ﺑﺎزی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺟﻠب و
ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻓراواﻧﯽ دول ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﮭﺎر اﻧﺟوھﺎ و دﻻﻻن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺳﯾﺎﺳت ﻣوﺛر و ﻣﺳﺗﻘل ﺧﺎرﺟﯽ طﯽ اﯾن ﻣدت
اﺷﺎره ﻧﻣود ،ﻣﺷﮑل ﻋﻣده و اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﯾن ﺳرﻧوﺷﺗﯽ ﻏرﺑت ﻧﺷﯾﻧﺎن ﺑود ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻠﯽ اﯾن ﻣﺷﮑل ﺗوﺟﮫ ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ
ی از طرف وزارت ﻋودت ﻣﮭﺎﺟرﯾن ،وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ و ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ و
ﻓراﻣﻧطﻘوی ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻌداد زﯾﺎد اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﮭﺎﺟر زﻧده ﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺻورت ﻧﮕرﻓت.
ﺳﻔﺎرت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ادارات وزارت ﻣﮭﺎﺟرﯾن ،ﮐﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺟز وظﯾﻔﮫ
آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎری را در زﻣﯾﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻧداده اﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس از ﻣﺷﮑﻼت ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﮐﮫ در وﺿﻊ دﺷواری ﻗرار
دارﻧد ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷﺧﺻﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣودﻧد.
اﮐﺛرﯾت اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺎر و ﺑﺎر ﺗﺟﺎرﺗﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧد ،و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﮭﺑود وﺿﻊ ﻣﮭﺎﺟرﯾن،
درﺑﺎره ﺗﺟﺎرت و ﭘﯾدا و ﭘﻧﺎه ﺧود ﻣﺻروف و ﻣﺷﻐول ھﺳﺗﻧد ،ﮐﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی ،از وﺿﻊ آﮔﺎھﯽ ﻻزم ﻧﯾز
دارد .در ﺗﻣﺎم ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﺷﺗﯽ از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽ ﻣﺳووﻟﯾت و اﺳﺗﻔﺎده ﺟو ﮐﮫ از ﺑﺳﺗﮕﺎن و اﻗﺎرﺑﯽ ﻗدرﺗﻣداران
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دوﻟت و ﯾﺎ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﻌﻠﻘﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﺑل ﻋﺑدﷲ و رﻧﮕﯾن داد ﻓر ﺳﭘﻧﺗﺎ ﺗﻘرر ﺣﺎﺻل ﻧﻣوده اﻧد .ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻋﺎﻣل ﻣﮭم ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺣﺟم ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷد .در ﭘﻼن ھﺎی
ﮐرزی ،ﮐﮫ او درﺑﺎره آﻧﮭﺎ در ھر ﻣﺣل و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻗرﻗره ﺻﺣﺑت ﻧﻣوده اﺳت ،اﯾﺟﺎد ﺷراﯾط ﺑرای ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری
ھﺎی وﺳﯾﻊ در ﺷﮭرھﺎی ﺑزرگ ،ﺑﺎ ﭘﯾروی از ﻣﺛﺎل ﺳﻧﮕﺎﭘور ،ﺷﺎﻣل ﺑود وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل درﯾن ﻣورد ﻣﺳووﻟﯾت
ﭘذﯾری وطﻧﯽ و ﮐﺎر دﻟﺳوزاﻧﮫ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﮐﻣﮑﮭﺎی ﻧﺳﺑﯽ ﮐﮫ در ﮐﺷورآﻣده از طرﯾق ﺑﺎﻧﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎرج ﻣﻧﺗﻘل ﮔردﯾد و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺧﺷﯽ ﻗﺎﺑل
ﻣﻼﺣظﮫ دﯾﮕر آﻧرا اﻧﺟو ھﺎ ﺑﮫ ﺟﯾب زدﻧد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﺣران ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ،ﺗوﻟﯾد و ﺗراﻓﯾﮏ ﻣواد ﻣﺧدره ،ﻓﺳﺎد
اداری و رﺷوت ،ﻓﻌﺎﻟﯾت طﺎﻟﺑﺎن ،ﭼور و ﭼﭘﺎول ﺟﻧﮕﺳﺎﻻران و ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت و ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﯾﮕردد.

rg

ﻋﻣدﺗﺎ ً اﯾن ﺑﺣران از ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﻣﺎت رھﺑری و ﻣدﯾرﯾت ﻣﯾﺷود و دوﻟت و ﻣﻠت را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﺎﻧده اﻧد ،ﺗﺷوﯾﺷﯽ ﮐﮫ
اﻣروز ﻣﻠت را ﺳراﺳﯾﻣﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ اﯾﻧﺳت ،در ﺻورت ﺧروج ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از ﮐﺷور ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ وﺳﯾﻊ آﻏﺎز
ﺧواھد ﺷد ،ﮐﮫ اﻧﻌﮑﺎﺳﺎت ﺑﮫ ﻣﻘﯾﺎس ﺟﮭﺎﻧﯽ را درﺑر ﺧواھد داﺷت.

.o

ازﯾن اﻣر ﻣﯾﺗوان ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﻧﻣود ،ﮐﮫ ﺣوﺻﻠﮫ ﻣﻧدی و زﻣﺎن ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن دوﻟت ﻗوی ﻣﺗﻣرﮐز ،ﺑﺎ اردو و ﭘوﻟﯾس
ﻣوﺛر ،ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ﮐﺷورھﺎی دﯾﮕر ﺿروری ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ دﯾﮕر از دﺳت رﻓﺗﮫ اﺳت.
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ﻋﻧدﷲ ای ﻋﺑدﷲ در ﻣﺳﻧد وزارت ﺧﺎرﺟﮫ

ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺑﻈﺎھﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ روی اﻣﯿﺪواری ھﺎی ﮔﺮم آب ﯾﺦ رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪ و در ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
ﮐﮫ ﻋﺒﺪﷲ ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ اﺟﺮاﺋﯿﮫ را دارد ﺗﻮﻗﻊ ﺑﺮده ﻧﻤﯿﺸﻮد ﮐﮫ آب از آب ﺗﮑﺎن ﺑﺨﻮرد .وی در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی وزارت
ﺧﺎرﺟﮫ ﭼﮫ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﮐﺮﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﻋﺑدﷲ! ﻋﻣﻠﮑرد ﺿﻌﯾف و ﮔروپ ﭘرﺳﺗﺎﻧﮫ در وزارت ﺧﺎرﺟﮫ داﺷت ﮐﮫ ﺣﺗﺎ ﮐرزی ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﺻﻠﺣت ﮔراﯾﯽ و
روزﮔذراﻧﯽ و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ ﻧﺎﮔذﯾر ﺷد ﮐﮫ وی را ازﯾن وزارت ﺳﺑﮑدوش ﻧﻣﺎﯾد و ﺗﺎ اﮐﻧون وزارت ﺧﺎرﺟﮫ درﮔﯾر
اﺷﺧﺎص ﻋﻘده ﻣﻧد و ﺑﯽ ﺳواد و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ وﺳﯾﻠﮫ وی ﺑﮫ اﯾن اداره ﻣﻘرر ﮔردﯾده ﺑود .و اﻣروز اﺷرف ﻏﻧﯽ
ﻣﯾﺧواھد ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﮐﺳﯽ اداره ﺧوب و ﮐﺎری را در ﮐﺷور ﺑﺳﺎزد ،ﻣﺎ ھﻣﮫ ﺷﺎھد ﺧواھﯾم ﺑود و ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮫ
واﻗﻊ ﻣﯾﺷود.
ﻋﺑدﷲ طﯽ ﻣدت وزارﺗش ﺑﺎ ﺗﺧرﯾب و وﯾران ﮐردن زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی اداری و اﺻول ﮐﺎری وزارت و ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ
ﺑدون ﺣﺳﺎب و ﮐﺗﺎب دوﺳﺗﺎن و ھم ﺣزﺑﯽ ھﺎﯾش در ﭘﺳت ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ،از ﯾﮏ ﺳو اﯾن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ
ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی ﻣطﻠق ﮐﺷﺎﻧﯾد و از ﺳوی دﯾﮕر اﯾن ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی ﺑﺎﻋث ﺷد ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر و ھوﯾت
و ﺣﺗﯽ از اﺻول و زﯾرﺳﺎﺧت ھﺎی اوﻟﯾﮫ اش در ﻋرﺻﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﮭﯽ ﺷود .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ درب وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑر
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روی اﻓراد ﺑرﺧﯽ از اﻗوام ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺳﺗﮫ ﻣﺎﻧد ،از ﯾﮏ ﻗوم و ﯾﮏ دره ﻣﻌﯾن ،ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ،ﮐم ﺳواد ،ﺑﯽ ﺳواد ،راﻧﻧده
وﺣﺗﯽ درﺑﺎﻧش ﭘﮑول را ﺑﮫ دور اﻧداﺧﺗﮫ و ﻧﮑﺗﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮔردن آوﯾﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﻋﻧوان دﯾﭘﻠﻣﺎت و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ و
دﺳﺗﮕﺎه دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رھﺳﭘﺎر ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرج ﺷدﻧد.
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در اﮐﺛر ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗرﮐﯾﺑب ﻗوﻣﯽ ﺧﺎص و آﺷﻔﺗﮕﯽ و ﻧﺑود ﻧظم و
اﻧﺿﺑﺎط اداری ﺑﮫ دﻓﺎﺗر اﺣزاب ﺟﮭﺎدی ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺑﺎھت دارﻧد ﺗﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ.
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ﮐﺎرﻣﻧدان و ﺣﺗﯽ ﺳﻔرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧداﺷﺗن ﺗﺣﺻﯾﻼت ﮐﺎﻓﯽ و ﯾﺎ ﻧداﺷﺗن ﺗﺣﺻﯾﻼت درﺧور ﮐﺎر در وزارت
ﺧﺎرﺟﮫ ،از ﻋرف و ﻣﻘررات دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ و ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠل ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .اﯾن اﻣر ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﻧزﻟت و
اﺣﺗرام اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻧزد ﮐﺷورھﺎی ﻣﯾزﺑﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺗرﯾن ﺳطﺢ ﺗﻧزل داده اﺳت .ﻣطﺎﺑق ﯾﮏ ﻗﺎﻧون ﻧﺎﻧوﺷﺗﮫ اﻣﺎ
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ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺳﻔرا و ﮐﺎرداران ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﮐﻧﺳوﻟﮕری ھﺎ ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﺻﻣﯾم
و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﺷﺗرک وزارت ﺧﺎرﺟﮫ و وزارت اﻣﻧﯾت ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺑر اﯾن اﺳﺎس ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺎﻓظ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷور ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد .ﻋدم اﻋﻣﺎل ﮐﻧﺗرول اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﺑر ﮐﺎرداران ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت اﻧواع ﻓﺳﺎد در اﯾن ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﺑد و ﮐﺎرﻣﻧدان،
ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﺗﺟﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺧرﯾد و ﻓروش ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘﺎﺳﭘورت ،ﺟﻌل و ﻓروش
اﺳﻧﺎد ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،ﺧرﯾد و ﻓروش ﺑورس ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،رﺷوه ﺳﺗﺎﻧﯽ از ﻣراﺟﻌﯾن در ﻗﺑﺎل اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺷﺎن ﻓﺳﺎدھﺎی
راﯾﺞ در ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
ﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﮭران و ﮐﻧﺳوﻟﮕری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﺷﮭد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﻋﯾﻧﯽ از اﯾن ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ھﯾﭼﯾﮏ از ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾن دو ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣﮭﺎﺟر در
اﯾران ھﻣواره ﺑﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧده ﻧﯾز روﺑرو ھﺳت ،از ادب و رﻓﺗﺎر دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ داﻧﻧد .آﻧﺎن
ھرﮔز ﺑﮫ اﯾن ﺗﺻور ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ از ﺳوی وزات ﺧﺎرﺟﮫ ﺑرای راه اﻧدازی ﮐﺎرھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺣل ﻣﺷﮑﻼت ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﻧدﮔﺎن در آﻧﺟﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد.
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ﻋﺑدﷲ ﺑﺎ ﭘرروﯾﯽ و دﯾده دراﯾﯽ ھر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺳﻔر ﻏرب ﺑﺎز ﻣﯾﮕﺷت از ﺻﻠﺢ ،دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻣردم ﺳﺎﻻری
ﺳﺧن ﻣﯾﮕوﯾد ،اﻣﺎ ﻣردم ﻣﺎ ﻓراﻣوش ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ،ﭼﭘﺎوﻟﮕری ھﺎ ،ﺗﺟﺎوز ﺑر ﻧﺎﻣوس ﻣردم و دوزخ ﺳﺎﺧﺗن
ﮐﺷور ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﮔروپ ﺷورای ﻧظﺎر ﮐﮫ ﻋﺑدﷲ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭره ھﺎ ﺑود.
ھﻣﯾن ﺧﯾﺎﻧت ﺗﻧظﯾم ﺟﻣﻌﯾت ﺑود ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن زﻣﯾﻧﮫ را ﻣﺳﺎﻋد دﯾده طﺎﻟﺑﺎن را ﺑرﻣردم ﻣﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﮐردﻧد .ﺣﺗﯽ رھﺑران
ﻋﺑدﷲ در اﺑﺗدا از طﺎﻟﺑﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﮐردﻧد ،رﺑﺎﻧﯽ آﻧﺎن را ﻓرﺷﺗﮫ ھﺎی ﺻﻠﺢ ﻧﺎﻣﯾد و اﺣﻣد ﺷﺎه ﻣﺳﻌود ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﮫ ﻣذاﮐره
ﻧﺷﺳت )در ﻣﯾدان ﺷﮭر( و ﮔﻔت اھداف ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﯾﺳت .ﻣردم ﻣﺎ ھﯾﭻ زﻣﺎﻧﯽ از اداره ﻓﺎﺳد و ﭼﭘﺎوﻟﮕر
ﮐﻧوﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﺗﺣﺎن داده اﻧد ﺑﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﻧﺧواھﻧد رﺳﯾد .اﯾن اداره زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧﺳت ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد و اﻋﺗﻣﺎد
ﻣردم را ﺟﻠب ﮐﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﭼﭘﺎوﻟﮕر و ﺧود ﻓروﺧﺗﮫ ﻣورد ﺑﺎزﺧواﺳت و ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻓت و از
ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﻣﺳووﻟﯾت ادارات دوﻟﺗﯽ ﺑدﺳت اﻓراد ﺻﺎدق و ﺧدﻣﺗﮕﺎر وطن و ﻣردم ﻣﯾﺑود.
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رﻧﮕﯾﻧﯽ رﻧﮕﯾن اﺳﭘﻧﺗﺎ در دﺳﺗﮕﺎه دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ ﮐﺷور

ﺑﻌد از ﻋﺑدﷲ داﮐﺗر ﺳﭘﻧﺗﺎ اﻣور وزارت ﺧﺎرﺟﮫ را ﺑدﺳت ﮔرﻓت و ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﺎﺑﻌﯾت دوم ﺧود را از دﺳت
ﻧداد و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﺣﺎﻓظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐﺷور اﻟﻣﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻋده ﻣﺣدودی از ﻣﺷﺎورﯾن ﻓﺎﺳد وی ﻧﯾز اﻓراد
ﮐﺎرآﻣدی ﻧﺑودﻧد.

ﺳﭘﻧﺗﺎ در  ١٠ﻣﯽ  ٢٠٠٧ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ دﻟﯾل آﻧﭼﮫ ﺿﻌف در ﺟﻠوﮔﯾری از اﺧراج ﻣﮭﺎﺟرﯾن از اﯾران ﺧواﻧده ﺷد ،از
ﺳوی ﻣﺟﻠس اﺳﺗﯾﺿﺎح ﺷد ١٢۴ .ﺗن از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻋﻠﯾﮫ وی رای دادﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ رای ﮐﻣﺗر از ﺣد ﻧﺻﺎب ﺑرای ﺳﻠب
اﻋﺗﻣﺎد ﺑود .اﻣﺎ ﺗﻌدادی از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ادﻋﺎ ﮐردﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ورﻗﮫ رای ﻣﺛﺑت ﺑوده وﻟﯽ ﺑﺎطل اﻋﻼن ﺷده اﺳت .ﻣﺟﻠس
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن دو روز ﺑﻌد از آن ﺑرای ﺑﺎر دوم ﺑرای اﺳﺗﯾﺿﺎح وی ﺻﻧدوق رای ﮔذاﺷت و  ١۴١رای ﻣﻧﻔﯽ داد .ﺑﺎ اﯾن
ﺣﺎل ،ﮐرزی اﯾن ﻓﯾﺻﻠﮫ را ﺧﻼف ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و اﺻول وظﺎﯾف داﺧﻠﯽ ﻣﺟﻠس داﻧﺳت و رﺳﻣﺎ ً از ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧظر ﺷد.
ﺑﻌد از ﮔذﺷت دو ھﻔﺗﮫ ،ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ رای داد ،زﯾرا اوﻻً دﻟﯾل ﻣوﺟﮭﯽ ﺑرای اﺳﺗﯾﺿﺎح وزﯾر
اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫاﺳت و اﯾن اﺳﺗﯾﺿﺎح ﻣﺧﺎﻟف ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷود و دوم اﯾﻧﮑﮫ رای دوم
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ﻣﺟﻠس ﺑرای اﺳﺗﯾﺿﺎح ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎر اﺳت ،زﯾرا در ﻣرﺗﺑﮫ اول ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺧﺎﻟف ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد رای ﻋدم
اﻋﺗﻣﺎد را ﺑﮫ ﺣد ﻧﺻﺎب ﺑرﺳﺎﻧﻧد .اﺻوﻟﻧﺎﻣﮫ وظﺎﯾف داﺧﻠﯽ ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ،رای دوم را ﻣﻣﻧوع ﻧﻣوده اﺳت.
ﻣﺟﻠس ،ﻋﻠﯽ رﻏم ﺗﺻﻣﯾم ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ از ﻣوﻗف ﺧود ﻋدول ﻧﮑرد و ﮔﻔت ﮐﮫ وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ را ﺑرﺳﻣﯾت ﻧﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺳد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،ﺳﭘﻧﺗﺎ ﻋﻣﻼً ﺑﮫ ﻋﻧوان وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﻧﻣود .اﻣﺎ ﭘﺎی در ھوا.
ﺗﺻﻣﯾم ﺳﺗره ﻣﺣﮑﻣﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد ﺗﺎ ﺷور و ﺷوق ﻣﺟﻠس ﺑرای اﺳﺗﯾﺿﺎح وزراء ﮐﺎﺳﺗﮫ ﺷود و ﭘس از آن وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ
ﻗﺑل از ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳﺗﯾﺿﺎح ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دﻻﯾل ﻣوﺟﮫ ﺑوده اﺳت.
ﺳﭘﻧﺗﺎ از ﻣﺣدود ﭼﮭره ھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐرزی ﻧزدﯾﮏ ﺑود و در ﻋﻣﻠﮑردھﺎی وی ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم دﺧﯾل ﺑوده و
ﺧﯾﻠﯽ از ﻣﺳووﻟﯾﺗﮭﺎ ﻣﺗوﺟﮫ وی اﺳت ،ﺳﭘﻧﺗﺎ از ﻧظر ﻓﮑری داراﯾﯽ اﺳﺗﻘراری ﮐﻣﯽ ﺑوده و زود ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرد و
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ھﻣﭼﻧﺎن ﺳرﯾﻊ ﭘﺷﯾﻣﺎن ﻣﯾﺷود .در دوران ﺳﭘﻧﺗﺎ اﻛﺛرﯾت ﻛﺎرﻣﻧدان وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺎ زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون
ﺗﻌدادی از اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل و اﻗﺎرب ﻧزدﯾك ﺧوﯾش را در ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾن وزارت ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻧﻣوده ﺗﺎ ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ
ﺑﺗواﻧﻧد از ﯾﻛطرف ﺑﮫ ﻓﺎﻣﯾل ﺧوﯾش ازﯾن طرﯾق ﻣﺻدر ﺧدﻣت ﺷوﻧد و از ﺟﺎﻧﺑﯽ اﻣور ﻣﺗﻌدد اﯾن وزارت را در
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ﻛﻧﺗرول و ﺣﯾطﮫ ﺻﻼﺣﯾت و ﻗدرت ﺧوﯾش داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﮕوﻧﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ﻣﯾﺗوان از ﭼﻧد ﭼﮭره در وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻧﺎم
ﺑرد  -ﻣرادﯾﺎن )ھراﺗﯽ( ،ﻓﺳﺎد ﭘﯾﺷﮫ ،ﭘﺷﺗون ﺳﺗﯾز و  . . .رﺋﯾس ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ و ﻗﺑﻶ ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﺷﺎور
ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ﺑزرگ را ﻣرﺗﮑب ﮔردﯾد.
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ﺳﭘﻧﺗﺎ ﮐﮫ رواﺑط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮕش و ﻣﮭره ﺑودن ﺧوﯾش را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾراﻧﯽ ﻧﯾز ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺛﺎﺑت ﻧﻣود و ﺑﺎ ﺗﻘررھﺎی ﻏﯾر
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از اﯾن ﭼﮭره ھﺎ ﺑﮭﯾن ﻣﻌﺎون اﺳﺑق رﯾﺎﺳت اﮔﺳﺎ ﮐﮫ اﺻﻼً ﮐﺎرﻣﻧد ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﻧد درﺳت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ھم
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ﺑدﺳت ﻧداﺷت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺧﻧﮕوی وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ و ﺑﮫ ﺣﯾث ﺳﻔﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﺷور ﭼﯾن ﻣﻘرر ﮔردﯾده اﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻘرر رﺿﺎ ﻋظﯾﻣﯽ ﭘﺳر ﺳﺧﻧﮕوی وزارت دﻓﺎع ﺑﺎ اﺧذ ﻣﻌﺎش اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﺳوول ﺗﮑﻧﺎﻟوژی در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣوﺻوف ﺑر ﻋﻼوه اﯾﻧﮑﮫ در اﯾن ﺑﺧش وارد ﻧﺑوده ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﺳﯾﺳﺗم ) (ITوزارت را در ھم و ﺑرھم ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﮐﻣﭘﯾوﺗرھﺎ ﻓﻌﺎل ﮔردﯾد و ده ھﺎ ﻣورد دﯾﮕر از ﺑﯽ ﮐﺎرﮔﯽ وی در ﺳﯾﺳﺗم ﺣﺎﺿری ﻣﺎﻣورﯾن ﺑﺻورت ﮐﻣﭘﯾوﺗری و
ﮐﺎرت ھوﯾت ﻣﺎﻣورﯾن ﮐﮫ ﺑﻌد از ﭼﻧد ﻣدت ھﻣﮫ ﺑﺎطل ﮔردﯾد.

ﭼﮭره دﯾﮕر ﭘوﯾش )ھراﺗﯽ( از اﻗﺎرب ﻧزدﯾك ﺳﭘﻧﺗﺎ ﺑوده ﻣوﺻوف ﻣﺣﺻل ﭘوھﻧﺣﯽ وﺗرﻧری ﺑود و ﺑﻌد از ورود ﺑﮫ
وزارت ﺑﮫ ﺻﻔت ﻣدﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری و ﺧدﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ اﺧذ ﻣﻌﺎش داﻟری در وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺗﻘرر ﺣﺎﺻل
ﻧﻣود ﮐﮫ ﺗﻘرر ﭘوﯾش ﺻرﻓﻧظر از دو ﻓﺎﮐت ﺑرازﻧده وی )ھراﺗﯽ ﺑودن و ﻗراﺑت ﺑﺎ وزﯾر( ﺑﻘﯾﮫ ﺧود ﺳوال ﺑراﻧﮕﯾز
اﺳت ﻛﮫ ﯾك ﻣﺣﺻل ﻋﻠوم وﺗرﻧری ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑدون داﺷﺗن ﺗﺟرﺑﮫ و آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﯾط و ﮐﺎرﻣﻧدان وزارت در
ﻣورد ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽ ﮐﺎدرھﺎی وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ در ﭘﺳت ھﺎی دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣوده و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾد
در اﺛر ﺳﮭل اﻧﮕﺎری و ﺑﯽ ﺗﺟرﺑﮕﯽ ﭘوﯾش ﺑﺎ وﺟود ﺳﭘری ﺷدن ﺑﯾﺷﺗر از دو ﻣﺎه ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﺗرﺗﯾب ﻧﮕردﯾده و
وزارت ﺧﺎرﺟﮫ در ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﻣﻘﯾم ﺧﺎرج ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣرﮐز از ﻟﺣﺎظ ﮐﺎدری ﺑﮫ ﮐﻣﺑود ﻣواﺟﮫ ﺑوده در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
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ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری از ﮐﺎرﻣﻧدان واﺟد ﺷراﯾط ﮐﮫ از ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑرﺧودار و ﻣﻌﯾﺎد ﻣﻌﯾﻧﮫ ﺧدﻣت در ﻣرﮐز را ﻧﯾز ﺳﭘری
ﻧﻣوده ﺑودﻧد اﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﻧداﺷﺗن واﺳطﮫ و ﺷﻧﺎﺧت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯾرﺗﺑﮫ اﯾن وزارت در اﻧﺗظﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد.
ﺗﻘرر دﺧﺗر ﻏﯾرت ھراﺗﯽ ﻣدﯾر اﻧﺳﺗﯾﺗﯾوت دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ در رﯾﺎﺳت ﺳﺧﻧﮕو و ﺳﺎﯾر ﺗﻘررھﺎی دﯾﮕر ﺑدون اﺧذ اﻣﺗﺣﺎن.
ﭼﻧﯾن ﺗﻘررھﺎی ﺳﻠﯾﻘوی ﺑﮫ اﺳﺎس ﺷﻧﺎﺧت ﺷﺧﺻﯽ ،اﺛر رﺳوخ و واﺳطﮫ ﺑﺎزی ﻣﻠﯾت و زﺑﺎن ﭘرﺳﺗﯽ را ﻣﯾﺗوان از
ﺑرﮔﺗرﯾن ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ،ﺟﻔﺎ و از ﺟﻣﻠﮫ ﻛﺎرﻛردھﺎی ﺳﭘﻧﺗﺎ و ﺗﯾم آﻏﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻓﺳﺎد وی در وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ
ﺑر ﺷﻣرد .ﮐﺑﯾر ﻓراھﯽ ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ را ﺗوﺳط اﺳﭘﻧﺗﺎ ﺑﮫ وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ و ﺳﭘردن ﻣﺳؤوﻟﯾت ھﺎی ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ آن
ﺳﮭم اﻋظﻣﯽ داﺷت.
ﻣﺛﻼً رﺷد ﺻﻣد ﺧﺎن
ﻣﺣﺳﻧﯽ از اﻗﺎرب ﻓراھﯽ ﺟﻧرال ﻗوﻧﺳل در ﺷﮭر ﮐوﯾﺗﮫ ﮐﺷور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻣﻘرر ﮔردﯾد.
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ﺟﯾﺣون ﺑﺣﯾث ﺳﻔﯾر در آﺳﺗراﻟﯾﺎ ﮐﮫ ﺷﮭﺎدﺗﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺟﻌﻠﯽ او ورد زﺑﺎن ھﺎﺳت.
و ھرﯾز ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﺗﺎﯾﭘﺳت در ﺳﻔﺎرت ﻣﺳﮑو ﺑود ،ﺑﺣﯾث ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣﻘرر ﺷد.
رﺳوﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﮑدم از ﺑﺳت دھم ﺑﮫ ﺑﺳت اول ﻣطﺎﻟﻌﺎت و اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ آﻣده و ﺑﻌد ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺳﻔﺎرت ﻟﻧدن ﻣﻘر رﺷد.
ﺧﺎﻧم ﺣﮑﯾﻣﮫ )ﻣﺷﻌل( ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا
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ﺧﺎﻧم ﻧﺎھﯾد ﺑﮫ ﻟﻧدن
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ﺳﺎدات ﻗﺑﻼً ﺳﮑرﺗر ﻣﺣﻠﯽ در ﻣﺳﮑو ﺑﺣﯾت ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺑﮫ اوﮐراﯾن

ﺳﯾﻔﯽ ﺑﮫ ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ اﺟﯾر ﻣﺣﻠﯽ و ﺳﮑرﺗر ﺳوم و ﺑﻌد دوم و ﺑﻌد ﺷﺎرژداﻓﯾر و ﺑﻌد ھم ﺳﻔﯾر ﺷد.
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زﻟﻣﯽ رﺳول و رﺳﺎﻟت ﮐﺎری در وزارت ﺧﺎرﺟﮫ

اﯾن ﯾﮏ اﻣر ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ اداره ﮐﻧﻧده ﺳﺎﻟم ،راﺳﺗﮑﺎر ،راﺳﺗﮕوی و ﭘﺎی ﺑﻧد ﺑﮫ ﻗﺎﻧون را ﻣردم ﻣﯽ ﭘﺳﻧدﻧد.
در ھﻣﮫ ﺟﺎ رﺳم اﺳت ﺗﺎ اﻓراد ﺧوب ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷوﻧد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﺳوی ﺧﯾر و ﻓﻼح ﺑﮑﺷﺎﻧﻧد ،و اﻓراد ﻣﺣﺎﻓظﮫ
ﮐﺎر و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت اﺷﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﻧون را زﯾر ﭘﺎی ﻣﯾﮕذارﻧد ،آﻧرا ﺗوﺟﯾﮫ ﻏﻠط ﻣﯾﮑﻧﻧد و ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺳوء
ﻗرار ﻣﯾدھﻧد .ﺑﻌﺑﺎرت دﯾﮕر ﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ در ﻧﺑود ﻗﺎﻧون ﻧﯾﺳت ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺷﮑل در ﻋدم رﻋﺎﯾت و ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﺳت.
ﺑدون ﺷﮏ ﻗواﻧﯾن در ذات ﺧود ﺑرﺗری ھﺎ و ﺑﮭﺗری ھﺎی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر دارﻧد ،اﻣﺎ در ﻣﺟﻣوع ھﯾﭻ ﻗﺎﻧون اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ
را ﺗﺷوﯾق ﺑﮫ ظﻠم و ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺣق دﯾﮕران ﻧﻣﯾﮑﻧد .ﺷﺧﺻﯽ ﻛﮫ ﻣدﯾرﯾت ﯾك اداره و ﯾﺎ ﻣوﺳﺳﮫ را ﺑﻌﮭده دارد ﺑﺎﯾد
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ھﻣﮫء ﺻﻔﺎت ﻣﻣﺗﺎز را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﺋرﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد در ﺻﻔﺎت اﯾﻣﺎن ،ﺗﻘوی ،داﻧش ،ﻋداﻟت ،طﮭﺎرت ،راﺳﺗﯽ،
وﻓﺎ ،ﺷﺟﺎﻋت ،ھﻣت ،ﻣدﯾرﯾت ،ﻗﺎطﻌﯾت ،ﻓﺻﺎﺣت ،ﺑﻼﻏت ،ﺣﮑﻣت ،دراﯾت ،ﺷﻧﺎﺧت و  . . .ﺣﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﮫ
اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرﺗر ﺑﺎﺷد .
دوﻟت داران ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﯾﮏ اﺧﻼص و دﯾد درﺳت ﮐﺳﺎﻧﯽ را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ اﺧﻼق ﻧﯾﮑو و اراده ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻣردم و
وطن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﮐرزی طﯽ اﯾن ﺳﯾزده ﺳﺎل ﺛﺎﺑت ﺳﺎﺧت ﮐﮫ ﺑرای وطن و ﻣردم و ادارات ﮐﺷور دﻟش ﻧﻣﯽ
ﺳوﺧت و ھﻣﯾﺷﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣد و ﺿﻌﯾف را ﻣﯽ ﮔﻣﺎﺷت ﮐﮫ ﻣﺎ درﯾن ﻣورد ﻣﺛﺎل ھﺎی زﯾﺎدی دارﯾم ،ﻣﺎﻧﻧد-
ﺗﻘرر ﻋﺑدﷲ ،زﻟﻣﯽ رﺳول ﺳﭘﻧﺗﺎ ،ﺿرار ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ در وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ،رﺣﯾم وردگ و ﺑﺳم ﷲ ﻣﺣﻣدی در وزارت
دﻓﺎع ،ﯾوﻧس ﻗﺎﻧوﻧﯽ در ﭘﺳﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ،ﻣﻼ ھﺎ و ﻧﯾﻣﭼﮫ ﺑﺎ ﺳوادھﺎی ﻣدرﺳﮫ ای را در ادارات ﻣﺳﻠﮑﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮐﮫ ﻓﻐﺎن ﻣردم را ﺑﮫ ﻣﻠﮑوت ﮐﺷﺎﻧد ،ﻣﺧدوم رھﯾن در وزارت اطﻼﻋﺎت و ﮐﻠﺗور و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ اﻓراد
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ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت ،اﺧﺗﻼس ﮔر و روز ﮔزران ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷده ﺑودﻧد.
زﻟﻣﯽ رﺳول در ﺟﻧوری  ٢٠١٠ﻣﻧﺣﯾث وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ آرای وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﮫ را ﮐﺳب ﻧﻣود .او در ﺟون ٢٠٠٢
ﻣﺷﺎور اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﮐرزی ﺑود و ھﻣﭼﻧﺎن در ﻗﺳﻣت ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻣﻧﯾت و ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺷور

.o

ﮐﺎر ﻣﯽ ﻧﻣود .وی از  ٢٠٠١ﺑدﯾن ﺳو ھﻣراه ﺑﺎ ﮐرزی در اﮐﺛر ﻣﺣﺎﻓل و ﻣﺟﺎﻟس ﺣﺿور داﺷت .زﻟﻣﯽ رﺳول ﻗﺑل
از ﭘﺳت ﻣﺷﺎوری اش ﺑﺣﯾث رﯾﯾس ھوا ﻧوردی ﻣﻠﮑﯽ اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﮫ ﻣﯽ ﻧﻣود .زﻟﻣﯽ رﺳول ﻣﺗوﻟد ﮐﺎﺑل از ﻟﯾﺳﮫ

at

اﺳﺗﻘﻼل ﻓﺎرغ و ﺗﺣﺻﯾﻼت را ﺑﮫ ﭘﺎرﯾس اداﻣﮫ داد .ﺑﮫ ﻟﺳﺎن ھﺎی دری ،ﭘﺷﺗو ،اﻧﮕﯾﺳﯽ ،ﻓراﻧﺳوی و اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ ﺑﻠدﯾت
دارد .ﻟﺳﺎن ﻋرﺑﯽ را ﻧﯾز ﻣﯽ داﻧد .وی ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ از ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾت ﺗرﯾن وزرای ﺧﺎرﺟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در طول ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺎﺷد.
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در زﻣﺎن وزارت زﻟﻣﯽ رﺳول ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﺑﯽ آﺑروی ھﺎ و ﺑﯽ ﺑﻧد و ﺑﺎری ھﺎی ﻓراوان را از ﺳر
ﮔذﺷﺗﺎﻧد.

طﯾب ﺟواد از ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﺳﻔﯾر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ .طورﯾﮑﮫ ھﻣﮫ ﻣﺎ اطﻼع دارﯾم ﺧوﺷﮕذراﻧﯽ در
ﺳﻔﺎرت ﮐﺷور ﻣﻘﯾم واﺷﻧﮕﺗن ﺑرﭘﺎ و درﯾن ﻣﺟﻠس ﺳﯾد طﯾب ﺟواد ﺳﻔﯾر و ﺗﻌدادی از ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ ﺣﺿور داﺷﺗﻧد و درﯾن
ﺑزم ﺳﻔﯾر در ﻣﺳﺗﯽ و ﻣﯾﮕﺳﺎری ﻏرق ﺑود .ﻋده ی ﮔﻔﺗﻧد ﺗﺻﺎوﯾری از اﻋﻣﺎل ﻏﯾراﺳﻼﻣﯽ ،ﻏﯾراﺧﻼﻗﯽ و
ﻏﯾراﻓﻐﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺳﻔﯾر ،در ﮐﺷورش روزاﻧﮫ ﺻدھﺎ ﺧﺎﻧﮫ وﯾران ،ﺻدھﺎ زن ﺑﯾوه و ھزاران طﻔل ﯾﺗﯾم ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ھزاران اﻧﺳﺎن اﻋم از ﻣرد و زن و ﭘﯾر و ﺟوان و ﮐودک در اﯾن ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﺷب ھﺎ ﮔرﺳﻧﮫ ﻣﯽ ﺧواﺑﻧد و
ﺑﻌﺿﯽھﺎ ﺣﺗﯽ ﺳﻘﻔﯽ ھم ﺑر ﺳرﺧود ﻧدارﻧد ،ﺳﻔﯾر ﺑزم آراﯾﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .ﭼﻧدی ازﯾن ﻣﺎﺟرا ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ اﮐﻠﯾل
ﺣﮑﯾﻣﯽ ﺳﻔﯾر ﮐﺑﯾر و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻓوق اﻟﻌﺎده در واﺷﻧﮕﺗن -اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺗوﺳط ھﺎرون اﻟﮑو ﻣﺳﺗﺷﺎر آن ﺳﻔﺎرت
ﻣورد ﻟت وﮐوب ﻗرار ﮔرﻓت.
وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺗﺎﺋﯾد ﮐرده ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﺑرﺧﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳﻔﺎرت ﮐﺷور در واﺷﻧﮕﺗن ،ﺑرﺧورد ﻓﯾزﯾﮑﯽ روی داده
اﺳت .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﻋﺑداﻟﺣﯽ ﺣﯾدر ﻣﻌﯾن اداری وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد اش ﻣورد ﻟت و ﮐوب ﻗرار
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ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﯾﺎن ﻣﻌﯾن اداری و ﮐﺎرﻣﻧد دﯾﮕر ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻠت ﻣل ﺑرﺧورد ﻓﯾزﯾﮑﯽ روی داده و ﻣﻠت ﻣل ﺑﺎﻻی وی
ﺣﻣﻠﮫ ﮐرده و وی را در دﻓﺗر ﮐﺎرش ﻟت و ﮐوب ﮐرد .ﻋﺑداﻟﺣﯽ ﺣﯾدر ﻣﻌﺎون اداری وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻛﮫ زن ﭘوﻟﻧدی
دارد و ﺧود ﻧﯾز ﺗﺎﺑﻌﯾت آن ﻛﺷور را دارا اﺳت ،از ﺟﺎﻧب زﻟﻣﯽ رﺳول ﺑﮫ ﺣﯾث ﺳﻔﯾر ﺗﻘرر ﺣﺎﺻل ﻧﻣوده ﺑود و
ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎ رﻓﺗن ﺑﮫ ﭘﺳت ﺟدﯾد اﻣور وزارت را ﻧﯾز ﭘﯾش ﻣﯾﺑرد .در ﺳﺎﺑق ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻌﯾت ﯾك ﻛﺷور دﯾﮕر را
ﻣﯾداﺷت ﺑﮫ ﻋﻧوان دﯾﭘﻠوﻣﺎت در ھﻣﺎن ﻛﺷور ﻣﻘرر ﻧﻣﯽ ﺷد ،ﭼﻧﯾن ﺳﻔﯾران ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﻣﺻوﻧﯾت دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾك
اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧﻧد.
ﻣﻠت ﻣل ﻛﺎرﻣﻧد رﯾﺎﺳت ﭼﺎرم ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻛﺳﯽ ﻛﮫ ﻋﺑداﻟﺣﯽ ﺣﯾدر ،ﻣﻌﺎون اداری را ﺑﻌد از دﺷﻧﺎم ھﺎی زﯾﺎد ﻟت و
ﻛوب ﻛرده ﻣﯽ ﮔوﯾد ﻛﮫ از ظﻠم ﺣﯾدر ﺑﮫ ﺗﻧﮓ آﻣده و اﻧﺗﻘﺎم ﺧود را ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﻟوی !ﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻔت-
ﻋﺑداﻟﺣﯽ ﺣﯾدر ﻣﻌﺎون اداری وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺟراﯾم ﻣﺗﻌدد از ﺟﻣﻠﮫ اﺧﺗﻼس ،ﻓﺳﺎد اﺧﻼﻗﯽ و ﻓرﯾب ﮐﺎری
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از طرف اداره ﻣﺳﺗﻘل ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد ،ﺳﮫ ﻣﺎه ﻗﺑل ﺟﮭت ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮫ آن اداره ﻣﻌرﻓﯽ ﮔردﯾده اﺳت .اﻣﺎ اداره
!ﺎرﻧواﻟﯽ ﻋﻠت ﺗﺎﺧﯾر اﯾن ﻣﺗﮭم را ﺧواھش زﻟﻣﯽ رﺳول وزﯾر اﺳﺑق ﻋﻧوان ﮐرده ﺑود.
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ اﺗﮭﺎم اﺧﺗﻼس ﻧﺎﻣﺑرده ﻣﯾﻠﯾون ھﺎ داﻟر را ﺑﺎ ﺗرﺗﯾب ﻧﻣودن اﺳﻧﺎد ﺟﻌﻠﯽ ﻗرارداد ﺗﻌﻣﯾر اﻟﺣﺎﻓﯾﮫ وزارت
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اﺳت.

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

at

ﻣﻼ ﻓﮭﯾم ﺑود ،ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در ﺑرﻟﯾن ﻣﻘرر ﺷد و در ﺳﻔﺎرت ﺑﮫ اﺳﺗراﺣت و ﺧوﺷﮕذراﻧﯽ ﻣﯽ ﮔذراﻧد .و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺳﻔﯾر در ﺑرﻟﯾن ﺷﻔﯾق در ﻗﺎﭼﺎق اﻟﻣﺎس دﺧﯾل اﺳت.

ﻋﻣﻠﮑرد ھﺎ و ﭼﭘﺎوﻟﮕری ھﺎی ﻏﯾﺎث ﺗوﺧﯽ از اﺑﻌﺎد ﻓﺳﺎد و ارﺗﺑﺎطﺎت ﻧﺎ ﺳﺎﻟم و ﻧﺎ ﻣﺷروع ﺑدون ھرﮔوﻧﮫ ﻣﻌﯾﺎر
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اﺧﻼﻗﯽ در وزارت در ﮔزﯾﻧش و ﮔﻣﺎرش ﮐﺎرﻣﻧدان و دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﺎن اﯾن وزارت ﭘرده ﺑرداﺷت .ھﻣﺎن ﺗوﺧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎن را
از ﺣﻠﻘوم ﮐﺎرﻣﻧدان و ھﻣﮑﺎران ﺧوﯾش در ھﻧﮕﺎم ﺗﺻدی رﯾﺎﺳت اداری وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﯽ دزدﯾد و در ﯾﮏ ﺗﺑﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت از ﻣﺟﻣوع ﺳﮫ ﻟﮏ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﭘول ﻣﺎھﺎﻧﮥ ﻣﺎﮐوﻻت ،ﺗﻧﮭﺎ ﺳﮫ ﻟﮏ آﻧرا ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﯾب ﻣﯽ زد .ﺑﺣﯾث
ﺟﻧرال ﻗﻧﺳل در وﻧﮑور ﮐﺎﻧﺎدا از ﺟﺎﻧب زﻟﻣﯽ رﺳول ﺗﻘرر ﺣﺎﺻل ﻧﻣود.

دو دﺧﺗر ﺗورﯾﺎﻟﯽ وﯾﺳﺎ واﻟﯽ ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﺣﯾث دﭘﻠوﻣﺎت در ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺑﯾرون از ﮐﺷور ﺗوظﯾف
ﮔردﯾدﻧد .اﺧﯾراً ﯾﮑﯽ از دﺧﺗران واﻟﯽ ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﺻﻔت ﺳﮑرﺗر در ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎی اﻧدوﻧﯾزﯾﺎ و دﺧﺗر دﯾﮕرش در ﺗورﻧﺗوی
ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻘرر ﺷدﻧد .ﺿﻣﻧﺎ ً ﻣﻼﻟﯽ ﺷﯾﻧواری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﮑرﺗر ﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در واﺷﻧﮕﺗن ﻣﻘرر ﺷده اﺳت .ﻣﻘرری
ھﺎ در وزارت ﺧﺎرﺟﮫ روی ﻣﺳﺎﯾل ﺳﻠﯾﻘوی و اﻋﻣﺎل ﻧﻔوذ ﻗدرﺗﻣﻧدان ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
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ﻣﻘﺑول ﮐﺎری ﺿرار اﺣﻣد )ﻣﻘﺑول( در وظﯾﻔﮫ دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ
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ﺿرار اﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٣۴٢ﺧورﺷﯾدی در ﻗرﯾﮫ ﺧواﺟﮫ ﺳﯾﺎران وﻻﯾت ﭘروان ﻣﺗوﻟد ﺷد .دوره اﺑﺗداﺋﯽ را
در ﻣﮑﺗب ﺳﯾد ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾده و وارد دوره ﻣﺗوﺳطﮫ در ﻣﮑﺗب ﺗﺟرﺑوی ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﺧﺎن
ﭘرواﻧﯽ و ﻟﯾﺳﮫ ﻧﻌﻣﺎن ﺷد ﭘس از آن وارد ﻟﯾﺳﮫ ﺣﯾﺑﯾﮫ ﮐﺎﺑل ﮔردﯾده و ﺑﺎ ﻓراﻏت از ﻟﯾﺳﮫ ﺷﺎﻣل ﭘوﻟﺗﺧﻧﯾﮏ ﮐﺎﺑل ﺷد و
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اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را ﻧﺎﺗﻣﺎم ﮔذاﺷت.

ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﻣﺗﺄھل و ﭼﮭﺎر ﻓرزﻧد دارد .ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٣٧٢ﺑﮫ ﺣﯾث ﻗوﻣﺎﻧدان ﭘوﻟﯾس ﭘروان ﺗوظﯾف ﮔردﯾد و در

at

ﻣﺎه ﺳرطﺎن ﺳﺎل  ١٣٧٧ﺧورﺷﯾدی در ﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺗﮭران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﮑرﺗر اول ﺗوظﯾف ﮔردﯾد و ﭘس از
اﺳﺗﻘرار دوﻟت ﻣؤﻗت ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟﯽ ﭘروان اﻧﺟﺎم وظﯾﻔﮫ ﻧﻣود.
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در ﺳﺎل  ١٣٨۴ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻌﯾن اﻣﻧﯾﺗﯽ وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ﻣﻧﺻوب ﺷد .ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﭘس از رﻓﺗن زﻟﻣﯽ رﺳول ﺑﺳوی
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﺻﻔت وزﯾر اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ﻣﻌرﻓﯽ و از ﻣﺟﻠس ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن رای اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ دﺳت آورد .ﺿرار ھﯾﭻ
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﺳت و از ﻣﻌﺎﺷرت ﺳﯾﺎﺳﯽ اطﻼﻋﯽ ﻧداﺷت و ﻧزاﮐت ھﺎی دﯾﭘﻠوﻣﺎﺳﯽ را ﻧﻣﯽ ﻓﮭﻣد.

ﺿرار ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺿﻌﯾف ﺗرﯾن ﻧﻣﺎد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧده از دوران ﻣﺻﻠﺣت ﺑﺎزی ھﺎی ﮐرزی اﺳت .اﺷرف ﻏﻧﯽ در ﯾﮏ
ﻣﺟﻠس از ﻣﻘﺑل ﺳوال ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در ﮐدام ﭘوھﻧﺗون ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده اﯾد؟ ﺗﺎ ﻣﻘﺑل ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺗﺗﮫ ﭘﺗﮫ اراﯾﮫ ﮐﻧد،
ﻏﻧﯽ ﺳرﺗﮑﺎن داده و ﮔﻔﺗﮫ اﺳت :ﺣﯾف اﺳت ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻣﺎ وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ دارد .ھﻣﭼﻧﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷد در
آﺳﺗﺎﻧﮫ ی ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺳﻔر ھﯾﺄت دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﭼﯾن ،ﻏﻧﯽ از ﺿرار اﺣﻣد ﻣﻘﺑل ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ در ﺑﺎره ﮐﺷور ﭼﯾن
ﮐﻣﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدھد اﻣﺎ وی ﺳﺎﮐت ﻣﺎﻧده و طﺑق ﻣﻌﻣول ،اﺷرف ﻏﻧﯽ را ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ و او را از دﻓﺗر ﺑﯾرون
ﮐرده ﺑود.
آﻧﭼﮫ در ﺑﺎره وی ﻣﺷﮭور اﺳت اﯾﻧﻛﮫ ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﻣدارك ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯾﮫ ﻧدارد و ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎری از ﻧزدﯾﻛﺎﻧش،
ﻣدارك ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ اش ﺟﻌﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و او ھﯾﭼﮕﺎه درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را طﯽ ﻧﻛرده اﺳت.
ﻧﻛﺗﮫ دﯾﮕر اﯾﻧﻛﮫ در زﻣﺎن وزارت داﺧﻠﮫ ﻛوﺗﺎھﯽ ھﺎی ﻓراواﻧﯽ از ﻧزدش ﻣﺷﺎھده ﺷد ﻛﮫ در زﻣﺎن وزارت ﻣﺑﺎرزه
ﺑﺎ ﻣواد ﻣﺧدر ﻧﯾز اداﻣﮫ ﯾﺎﻓت .در زﻣﺎن وزارت وی در وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻣواد ﻣﺧدر ،ﻛﺷت ﺧﺷﺧﺎش ﺑﮫ ﺑﺎﻻ
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ﺗرﯾن ﺣد ﻣﻣﻛن ﺧود در طول ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺳﯾد ﻛﮫ ﻗطﻌﺎ ﻧﻣﯽ ﺗوان وی را در اﯾن ﺑﺎره ﻣﺑرا از ﺧطﺎ داﻧﺳت.
ﺣﺎل اﯾﻧﻛﮫ وی ﭼﮫ زد و ﺑﻧدھﺎی ﺑﺎ ﻣﺎﻓﯾﺎی ﻣواد ﻣﺧدر داﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﻧداﺷﺗﮫ ،ﺳﺧﻧﯽ اﺳت ﻛﮫ اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﻣدرك و ﺳﻧد و
اﻟﺑﺗﮫ ﮔذر زﻣﺎن دارد
ﺑﺎ آﻣدن ﺿرار اﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫﺣﯾث وزﯾر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻓﻘط در ظرف دو ﻣﺎه ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ٣٠ﺗن را ﺑﮫﺷﮑل ﮐﺎرﻣﻧد رﺳﻣﯽ
ﺑﺎ اﻣرﻓوق اﻟﻌﺎده در وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﮔﻣﺎﺷﺗﮫاﺳت.
اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎرﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ی ﻣﺎﻣورﯾت ﺷﺎن از ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در ﺧﺎرج ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺑر
ﻣﯽ ﮔردﻧد ،ﺑﺳت وﺟود ﻧدارد .از طرف دﯾﮕر ،ﮐم از ﮐم  ۴٠ﺗن از ﮐﺎرﻣﻧدان اﯾن وزارت ﮐﮫ ھر ﮐدام ﺑﯾش از ٣
ﺳﺎل ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺎر و دارای اﺳﻧﺎد ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻟﯾﺳﺎﻧس و ﻣﺎﺳﺗری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،در اﯾن وزارت ﺑﮫ ﺣﯾث ﮐﻣﭘﯾوﺗر ﮐﺎر ﯾﺎ
ﮐﺎرﻣﻧد ﺧدﻣﺗﯽ ،اﺟﯾر و ﻗراردادی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﯽ ﭼﺎره واﺳطﮫ ﻧدارﻧد و ﮐﻣﯾﺷن ﮐﺎر ﻧﻣﯽ
ﺳﺑﮏدوش ﺷوﻧد.
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ﺷﻧﺎﺳﻧد .ﺷﺎﯾد ھم ﮐﮫ اﯾن ﺑﯽ ﭼﺎرهھﺎ ﺗﺎ اﺧﯾر ﺳﺎل ﺑﻧﺎ ﺑر ازدﺣﺎم ﻣﻧدوی ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﺷﺧص وزﯾر اﯾﺟﺎد ﺷده ،از ﮐﺎر
اﻓراد ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷده ی وزﯾر در ﺣﺎﻟﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺑﺳت ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد  ١٨٠٠ﺟوان ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻓراوان ،ﻓورﻣﮫ

.o

اﻣﺗﺣﺎن ورودی وزارت را اﺧذ ﻧﻣوده و اﻣﺗﺣﺎن را در اﺳد  ١٣٩٣ﺳﭘری ﻧﻣوده اﻧد .از آن ﺟﻣﻠﮫ ١٧۵ ،ﺗن ﺷﺎن ﺑﮫ
دور ﻧﺧﺳت راه ﯾﺎﻓﺗﻧد وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺳرﻧوﺷت ﺷﺎن ﻣﺑﮭم اﺳت و ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در دو دور ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻌدی ﭼﮫ

at

ﺧواھد ﺷد؟

اﻓراد ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑﺎ اﻣر ﻓوق اﻟﻌﺎده وزﯾر ،ﻣﺎﻧﻧد ﻓرد وزﯾر در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر ﺑﺳت و ﻣﺳﻠﮏ ھﺳﺗﻧد .ﺟﻧﺎب وزﯾر ﺑﺎ آﻣدن
ﺑﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ از وزارت ﻣﺑﺎرزه ﻣواد ﻣﺧدر ،از ﺿرار اﺣﻣد ﻣﻘﺑل ﺑﮫ ﺿرار اﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم ﮐرد .
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ﺑﻌﺿﯽ از اﻓراد ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷدهی وزﯾر ﺑرﺧﻼف ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺷﺎن در ﺑﺧش ھﺎی ﻓﻧﺎوری ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ )آی.ﺗﯽ(
وزارت ﺗﻌﯾﯾن ﺑﺳت ﺷده اﻧد ،ﺑﺎ وﺟودی ﮐﮫ ھر ﮐدام دارای ﺳﻧد ﻓراﻏت از ﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ و ژورﻧﺎﻟﯾزم ھﺳﺗﻧد ،وﻟﯽ
ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﺳﻧد اﯾﻧﺎن واﻗﻌﯽ اﺳت ﯾﺎ ﺗﻘﻠﺑﯽ؟ ﺿرار اﺣﻣد ﮐﮫ ﺧود از دﯾﭘﻠﻣﺎﺳﯽ ﺑوﯾﯽ ﻧﺑرده ﻧواز ﺷرﯾف را
رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺧطﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻣﻘرری ھﺎﯾش در ﭼﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ اﻧد ﮐﮫ در آﺧرﯾن ﺗﺣﻠﯾل
ﻧﺻب اﯾﻧﭼﻧﯾن اﻓراد ﻧﺎﻓﮭم در وزارت ﺧﺎرﺟﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھر روز ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺧﺎرج اﻓﺗﺿﺎح
ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ اش در ﺳﻔﺎرت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در واﺷﻧﮕﺗن ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫھﺎ درز ﮐرد .ﭼﻧد ﻣﺛﺎﻟﯽ از ﻣﻘرریھﺎ و
ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺑدﯾلھﺎ ﺑﺎ اﻣر وزﯾر ﻗرار ذﯾل اﻧد:
 ﺗﻌﯾﯾن ﺑﺳت ﻓرھﺎد وﻓﺎ ﺑﮫ ﺻﻔت ﺳﮑرﺗر اول در ﺑﯾﺟﯾﻧﮏ .ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن وزرات ﺧﺎرﺟﮫ ،وی ﮐﮫ ﭘﯾش از آن در ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن اﺟرای وظﯾﻔﮫ ﻣﯽ ﻧﻣود ،ﺑﺎ اﺧﺗﺗﺎم دوره
ﻣﺎﻣورﯾﺗش در ﺧﺎرج ﺑﺎﯾد در ﻣرﮐز وزارت ﺑﮫ ﮐﺎرش اداﻣﮫ ﻣﯽ داد .اﻣﺎ ﺑﻧﺎﺑر ﺷﻧﺎﺧﺗش ﺑﺎ ﻓرد وزﯾر ،از ﯾﮏ ﮐﺷور
ﺑﮫ ﮐﺷور دﯾﮕر ﺗﻌﯾﯾن ﺑﺳت ﺷد.
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 راﻣش ،ﺧواھرزاده ﻣﻌﯾن اداری، اﺣﻣد زﻣﺎن ،ﺧواھرزاده ﺳﺧﻧﮕوی وزارت، ﺷﻌﯾب ،رﯾﯾس ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ و اﺳﺗراﺗﯾژی ﻧﺟﯾب ﻓﮭﯾم ،ﻣﻌﺎون رﯾﺎﺳت دﻓﺗر وﺣدت ،رﯾﯾس آرﺷﯾف ﻓﮭﯾم ﮐوھداﻣﻧﯽ ،در ﺗﺷرﯾﻔﺎت وزارت اﺣﻣد ﺷﮑﯾب ﻣﺳﺗﻐﻧﯽ ،ﺳﺧﻧﮕوی وزارت ﺣﺎﻣد ﺣﯾدری ،در ﮔذﺷﺗﮫ ﻧطﺎق ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع و ﺧورﺷﯾد ،ﻓﻌﻼ در آرﺷﯾف -اﺣﻣد رﺷﺎد ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺗﻌﻣﯾر ﻣرﮐزی ﮐﺎرﻣﻧد رﺳﻣﯽ.
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اداﻣﮫ دارد . . .
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