دستگاه ديپلوماسي وسياست کادري ازکرزي تاغني
« دردستگاه ديپلوماسي کشورطي اين سالها چه گدشت ؟؟؟ »نگاهي به بي کفايتي ها،
تنظيم بازي ها،خويشخوري ها ،زدوبندها  ،منطقه ومحل پرستي ها ،گروپ بندي هاو...

(استاد صباح )

عبدهللا ،رنگين دادفرسپنتا،زلمى رسول و ضراراحمد وصالح الدين رباني که به عنوان وزيران خارجه
دراين ١٣سال ايفاى وظيفه نموده وهرکدام دردوره هاى شان ،نزديکان خود را در وزارت خارجه
مقررکرده اند.
اماغني ميگويد -افراد كه براساس واسطه وروابط شخصي دروزارت خارجه استخدام شده اند،
بركنارخواهند شد  .بايد دست افراد كه براساس روابط شخصي تعين شده اند ازوزارت خارجه كوتاه
شود .بايد انحصاررهبري درادارات دولتي شكستانده شود ،تا استعداد ها تازه بروزنمايد  .اخيرآوزارت
خارجه يازده سفيردركشورهاي بيروني و چهارده ديپلومات ديگررا بدليل كهولت سن به تقاعد سوق
داد .
گرگ ها مهمان چوپانند  ،درخواب است دِه
بره ها اين را نمی دانند  ،درخواب است دِه
ّ
گرگ آمد گرگ آمد  ،اين دروغی کهنه است
گرگ ها در جل ِد انسانند  ،درخواب است دِه
پيش گرگ ها کرده دروغ کهنه را
توبه
ِ
اهل ايمانند  ،درخواب است دِه
گرگ ها هم ِ
کوشش شب تاب ها
شب تمسخر می زند بر
ِ
جغدها پيوسته می خوانند  ،درخواب است دِه
سو می زند
سو ُ
وحشت ازپشت نقاب دشت ُ
سايه ها ازهم گريزانند  ،درخواب است دِه
شيرها از ترس پنهانند پشت بوته ها
ی دِه نگهبانند  ،درخواب است دِه
موش ها ِ
سرخند از خون شقايق های دشت
جام ها ُ
زاغ ها ماه گلستانند  ،درخواب است دِه
ازامشب روزخوش را خواب بايد ديد و بس
شام غريبانند  ،درخواب است دِه
روز ها ِ
خواب می بينی عزيزم اين حوالی گرگ نيست
گرگ ها مهمان چوپانند  ،درخواب است دِه.
کرزی ،درجريان سيزده سال رهبریاش ،نتوانست يک سياست خارجی واضح برای حکومتش مطرح کند .اواغلب به
طرف هند متمايل بود وشعار ضد پاکستانی میداد ،به شمول اين که پاکستان هدف اصلی جنگ عليه تروريزم است نه
افغانستان .درعين زمان ،اوازپاکستان با صدای بلند دفاع میکرد ويکبارحتا هشدار داده بود که اگرجنگی بين امريکا و

پاکستان دربگيرد ،افغانستان ازپاکستان حمايت خواهد کرد .سپس دراوايل ماه اکتوبر  ،۲۰١١کرزی موافقت نامهی
همکاری استراتيژيک با هند را امضا کرد و باعث شد مقامهای پاکستانی نگران شوند .رسمیساختن رابطه ی
استراتيژيک هند و افغانستان ،که درنوع خود سابقه نداشت ،مقامهای اردوي پاکستان را که باور دارند ،هند قصد دارد از
طريق افغانستان پاکستان را در تنگنا قرار دهد ،نگران ساخت .کرزی ،درسياست خارجیاش ،بهويژه درحفظ تعادل در
روابط با پاکستان ،هند واياالت متحده نيزمانند سياست داخلیاش تناقضگويی کرد.
افغانستان به رييس جمهوری نياز دارد که روی تعامل دوجانبه متمرکزباشد ومطمئين شود که مطالبات تالفی شده اند.
عدم موفقيت سياست خارجی کرزی ووزارت خارجه  ،ميتوان ازالينحل ماندن موضوع برگشت وياتعين سرنوشت
مهاجرين درايران  ،پاکستان  ،اندونزيا ،يونان  ، ...قطع تجاوزوراکت بازي پاکستان  ،جلب وکمکهاي فراواني دول
خارجي  ،مهارانجوهاودالالن بين المللي وسياست موثرومستقل خارجي طي اين مدت اشاره نمود  ،مشکل عمده واساسي
تعين سرنوشتي غربت نشينان بود که برای حلي اين مشکل توجه قابل مالحظه ي ازطرف وزارت عودت مهاجرين ،
وزارت امورخارجه وسفارت خانه های افغانستان درکشورهای منطقه وفرامنطقوي  ،جای که تعداد زياد افغانان
مهاجرزنده گی ميکنند  ،صورت نگرفت .
سفارت خانه ها ونماينده گي هاي سياسي وادارات وزارت مهاجرين ،که بررسی مشکالت مهاجرين جز وظيفه انان می
باشد  ،کاري را درزمينه انجام نداده اند ،بلکه برعکس از مشکالت مهاجرين که دروضع دشواري قراردارند به نفع
شخصی خود استفاده نمودند.
اکثريت اين مقامات کاروبارتجارتی درکشورهای خارجی دارند  ،و درنتيجه  ،به جای بهبود وضع مهاجرين  ،درباره
تجارت وپيداوپناه خود مصروف ومشغول هستند  ،که رئيس جمهور کرزی  ،از وضع اگاهی الزم نيزدارد .درتمام
سفارتخانه هامشتي ازانسانهاي بي مسووليت واستفاده جوکه ازبستگان واقاربي قدرتمداران دولت ويا به اساس تعلقات
سياسي با دبل عبدهللا ورنگين داد فرسپنتا تقررحاصل نموده اند .برای افغانستان عامل مهم سياست خارجی سرمايه
گذاری های بين المللي و حجم کمک های خارجی محسوب ميشد .درپالن های کرزی  ،که اودرباره آنها درهرمحل
ومکاني باقرقره صحبت نموده اند  ،ايجاد شرايط برای سرمايه گذاری های وسيع درشهرهای بزرگ  ،با پيروی از مثال
سنگاپور  ،شامل بود ولی تا به حال درين مورد مسووليت پذيري وطني وکاري دلسوزانه صورت نگرفته است.
کمکهاي نسبي که درکشورآمده ازطريق بانک های خارجی به خارج منتقل گرديد ودرعين حال بخشي قابل مالحظه
ديگرآنرا انجو هابه جيب زدند .متاسفانه بحران کنوني که شامل ،توليد و ترافيک مواد مخدره ،فساد اداری ورشوت ،
فعاليت طالبان  ،چوروچپاول جنگساالران وکابينه بي کفايت وحضورنيروهای مسلح خارجی ميگردد.
عمدتآاين بحران ازجانب مقامات رهبري ومديريت ميشودودولت وملت رابه چالش کشانده اند ،تشويشي که امروزملت
راسراسيمه ساخته اينست  ،درصورت خروج نيروهای خارجی ازکشور جنگ داخلی وسيع اغازخواهد شد  ،که انعکاسات
به مقياس جهانی را دربرخواهد داشت.
ازين امرميتوان نتيجه گيری نمود  ،که حوصله مندی و زمان برای ساختن دولت قوی متمرکز  ،با اردو و پوليس موثر،
به مساعدت کشورهاي ديگر ضروري پنداشته می شد که متاسفانه ديگرازدست رفته است.

عندهللا اي عبدهللا درمسند وزارت خارجه

باروي کارآمدن بظاهرحکومت وحدت ملي بارديگرروي آميدواري هاي گرم آب يخ ريخته شد ودرحکومتي که عبدهللا سمت
رياست اجرائيه رادارد توقع برده نميشود که آب ازآب تکان بخورد  .وي درزمان تصدي وزارت خارجه چه کرد
وتادرکرسي فعلي نمايد.
عبدهللا! عملکرد ضعيف وگروپ پرستانه دروزارت خارجه داشت که حتا کرزی با تمام مصلحت گرايی و روزگذرانی و بی
کفايتی ناگذير شد که وی را ازين وزارت سبکدوش نمايد وتا اکنون وزارت خارجه درگيراشخاص عقده مند و بی سواد و
بی کفايتی است که وسيله وی به اين اداره مقررگرديده بود .وامروزاشرف غنی ميخواهد با چنين يک کسی اداره خوب
وکاری را درکشور بسازد ،ما همه شاهد خواهيم بود و می بينيم که چه واقع ميشود.
عبدهللا طی مدت وزارتش با تخريب و ويران کردن زيرساخت های اداری و اصول کاری وزارت و جابجايی بدون حساب
و کتاب دوستان و هم حزبی هايش درپست های گوناگون ،از يک سو اين وزارتخانه را به ناکارآمدی مطلق کشانيد و از
سوی ديگر اين ناکارآمدی باعث شد سياست خارجی افغانستان فاقد اعتبار وهويت وحتی ازاصول وزيرساخت های اوليه
اش درعرصه بين المللی تهی شود .درحاليکه درب وزارت خارجه برروی افراد برخی ازاقوام کامال بسته ماند ،از يک
قوم ويک دره معين ،تحصيل کرده ،کم سواد ،بی سواد ،راننده وحتی دربانش پکول را به دورانداخته و نکتايی به گردن
آويخته و به عنوان ديپلمات و نمايندگان سياسی ودستگاه ديپلماسی افغانستان رهسپار کشورهای خارج شدند.
دراکثر کشورهای خارجی سفارتخانه های افغانستان به دليل ترکيبب قومی خاص وآشفتگی و نبود نظم و انضباط اداری
به دفاتر احزاب جهادی بيشتر شباهت دارند تا نمايندگی سياسی.
کارمندان و حتی سفرای افغانستان به دليل نداشتن تحصيالت کافی و يا نداشتن تحصيالت درخور کار در وزارت خارجه،
ازعرف ومقررات ديپلماسی وحقوق بين الملل هيچ نمی دانند .اين امر بيش ازهمه چيز منزلت واحترام افغانستان را نزد
کشورهای ميزبان به پايين ترين سطح تنزل داده است .مطابق يک قانون نانوشته اما پذيرفته شده بين المللی در همه
کشورها انتخاب سفرا وکارداران سفارتخانه ها و کنسولگری ها برمبنای تصميم وهماهنگی مشترک وزارت خارجه و
وزارت امنيت صورت می گيرد و براين اساس سفارتخانه ها نه تنها نماينده سياسی يک کشورمحسوب می شوند ،بلکه
حافظ منافع امنيتی کشور نيزهستند .عدم اعمال کنترول امنيتی برکارداران نمايندگی های سياسی باعث شده است انواع
فساد در اين سفارتخانه گسترش يابد و کارمندان ،سفارتخانه ها را به تجارتخانه های غيرقانونی تبديل نمايند .خريد و
فروش غيرقانونی پاسپورت ،جعل و فروش اسناد تحصيلی ،خريد و فروش بورس تحصيلی ،رشوه ستانی از مراجعين در
قبال انجام کارهای شان فسادهای رايج درسفارتخانه های افغانستان است.
سفارت افغانستان درتهران و کنسولگری افغانستان درمشهد می تواند يک نمونه عينی ازاين سفارتخانه ها باشد .به نظر
می رسد هيچيک ازکارمندان بخش های مختلف اين دونمايندگی که به دليل وجود تعداد زياد مهاجردرايران همواره با
تعداد زيادی مراجعه کننده نيز روبرو هست ،از ادب و رفتار ديپلماتيک چيزی نمی دانند .آنان هرگز به اين تصور نيستند
که ازسوی وزات خارجه برای راه اندازی کارهای قانونی وحل مشکالت مراجعه کنندگان در آنجا نشسته اند.
عبدهللا با پررويی و ديده درايی هر زمانی که ازسفرغرب بازميگشت ازصلح ،دموکراسی و مردم ساالری سخن
ميگويد ،اما مردم ما فراموش نميکنند که جنايات ،چپاولگری ها ،تجاوزبرناموس مردم و دوزخ ساختن کشوربوسيله
گروپ شورای نظار که عبدهللا يکی ازمهره هابود.

همين خيانت تنظيم جمعيت بود که پاکستان زمينه را مساعد ديده طالبان را برمردم ما تحميل کردند .حتی رهبران عبدهللا
در ابتدا از طالبان حمايت کردند ،ربانی آنان را فرشته های صلح ناميد و احمد شاه مسعود با آنان به مذاکره
نشست(درميدان شهر) وگفت اهداف ما وشما کامال يکيست .مردم ما هيچ زمانی ازاداره فاسد وچپاولگر کنونی که
امتحان داده اند به خوشبختی نخواهند رسيد .اين اداره زمانی ميتوانست موفقانه عمل نمايد واعتماد مردم را جلب کند که
انسانهای چپاولگر و خود فروخته مورد بازخواست و پيگرد قانونی قرار ميگيرفت و ازجانب ديگرمسووليت ادارات
دولتی بدست افراد صادق وخدمتگار وطن و مردم ميبود.

رنگيني رنگين اسپنتا دردستگاه ديپلوماسي کشور

بعدازعبدهللا داکترسپنتا اموروزارت خارجه رابدست گرفت ومتاسفانه که نه تنهاتابعيت دوم خودراازدست نداد وگفته ميشد
که حافظ منافع کشورالمان درافغانستان وعده محدودی ازمشاورين وي فاسد وی نيزافراد کارآمدي نبودند.
سپنتا در  ١۰می  ۲۰۰۷ميالدی به دليل آنچه ضعف درجلوگيری ازاخراج مهاجرين ازايران خوانده شد ،از سوی مجلس
استيضاح شد ١۲۴ .تن از نمايندگان عليه وی رای دادند که يک رای کمترازحد نصاب برای سلب اعتماد بود .اما تعدادی
ازنمايندگان ادعا کردند که يک ورقه رای مثبت بوده ولی باطل اعالن شدهاست .مجلس نمايندگان دو روز بعد از آن برای
بار دوم برای استيضاح وی صندوق رای گذاشت و  ١۴١رای منفی داد .با اين حال ،کرزی اين فيصله را خالف قانون
اساسی و اصول وظايف داخلی مجلس دانست ورسما ً ازستره محکمه تقاضای نظر شد .
بعد ازگذشت دو هفته ،ستره محکمه به نفع وزير خارجه رای داد ،زيرا اوالً دليل موجهی برای استيضاح وزيرامور
خارجه وجود نداشتهاست و اين استيضاح مخالف قانون اساسی کشورشمرده میشود و دوم اينکه رای دوم مجلس برای
استيضاح غير قانونی و بی اعتبار است ،زيرا درمرتبه اول نمايندگان مخالف نتوانستند رای عدم اعتماد را به حد نصاب
برسانند .اصولنامه وظايف داخلی مجلس نمايندگان ،رای دوم را ممنوع نمودهاست .مجلس  ،علیرغم تصميم ستره
محکمه ازموقف خود عدول نکرد و گفت که وزيرامور خارجه را برسميت نمیشناسد.
با اين حال ،سپنتا عمالً به عنوان وزيرامورخارجه کارمینمود .اماپاي درهوا .
تصميم ستره محکمه باعث شد تا شوروشوق مجلس برای استيضاح وزراء کاسته شود وپس ازآن ولسي جرگه قبل
ازتقاضای استيضاح بهدنبال داليل موجه بودهاست.
سپنتاازمحدود چهره هاي که به کرزي نزديک بود ودرعملکردهاي وي مستقيم وياغيرمستقيم دخيل بوده وخيلي
ازمسووليتهامتوجه وي است  ،سپنتاازنظرفکري دارايي استقراري کمي بوده وزود تصميم ميگيردوهمچنان سريع
پشيمان ميشود .دردوران سپنتا اكثريت كارمندان وزارت خارجه با زمينه سازي هاي گوناگون تعدادي از اعضاي فاميل
واقارب نزديك خويش را دربخش هاي مختلف اين وزارت جابجا نموده تا بدينوسيله بتوانند ازيكطرف به فاميل خويش
ازين طريق مصدر خدمت شوند وازجانبي امور متعدد اين وزارت را در كنترول وحيطه صالحيت وقدرت خويش داشته
باشند  .بگونه نمونه ميتوان ازچند چهره دروزارت خارجه نام برد  -مراديان (هراتی) شخصی مشروب خور ،فسادپيشه
 ،پشتون ستيزو ...رئيس مرکزمطالعات استراتيژيک وقبآل به حيث مشاورسپنتا که روابط تنگاتنگش ومهره بودن خويش
را به مقامات ايراني نيزبدين وسيله ثابت نمود وبا تقررهاي غيرعادالنه بی عدالتی بزرگ رامرتکب گرديد.
يکی ديگرازاين چهره ها بهين معاون اسبق رياست اگسا که اصالً کارمند نظامی که سند درست تحصيلی هم بدست
نداشت به عنوان سخنگوی وزارت امورخارجه و به حيث سفيرافغانستان درکشورچين مقررگرديده اند.
همچنان تقرر رضا عظيمی پسرسخنگوی وزارت دفاع با اخذ معاش استثنايی به حيث مسوول تکنالوژی درحاليکه
موصوف برعالوه اينک دراين بخش وارد نبوده بلکه تمام سيستم ) (ITوزارت را درهم و برهم ساخته کمپيوترهای فعال

گرديد وده ها مورد ديگرازبي کارگي وي درسيستم حاضري مامورين بصورت کمپيوتري وکارت هويت مامورين که
بعدازچندمدت همه باطل گرديد.
چهره ديگرپويش (هراتی) ازاقارب نزديك سپنتا بوده موصوف محصل پوهنحی وترنری بودوبعد از ورود به وزارت به
صفت مدير منابع بشری وخدمات ملکی با اخذ معاش دالري دروزارت امور خارجه تقررحاصل نمود که تقررپويش
صرفنظرازدو فاکت برازنده وی (هراتی بودن و قرابت با وزير) بقيه خود سوال برانگيزاست كه يك حصل علوم وترنري
چگونه ميتواند بدون داشتن تجربه وآشنايي با محيط وکارمندان وزارت درمورد جابجايی کادرهای وزارت امورخارجه
درپست های ديپلوماتيک تصميم گيری نموده وعادالنه عمل نمايد دراثرسهل انگاری وبی تجربگی پويش با وجود سپري
شدن بيشترازدوماه تشکيل وزارت ترتيب نگرديده ووزارت خارجه درنمايندگی های مقيم خارج به شمول مرکزازلحاظ
کادری به کمبود مواجه بوده درحاليکه تعداد کثيری ازکارمندان واجد شرايط که از تجربه کافی برخودار و معياد معينه
خدمت درمرکز را نيزسپری نموده بودند امانسبت نداشتن واسطه وشناخت با مقامات عاليرتبه اين وزارت درانتظاربه
باقي ماندند.
تقرردخترغيرت هراتی مديرانستيتيوت ديپلوماسی دررياست سخنگو وسايرتقررهاي ديگربدون اخذ امتحان .چنين
تقررهاي سليقوي به اساس شناخت شخصي ،اثررسوخ وواسطه بازي مليت وزبان پرستي را ميتوان ازبرگترين
نارسايي ،بي عدالتي ،جفا وازجمله كاركردهاي سپنتا وتيم آغشته به فساد وي دروزارت امورخارجه برشمرد  .کبير
فراهی خيلي هاراتوسط اسپنتا به وزارت امور خارجه و سپردن مسؤوليت های بزرگی به آن سهم اعظمی داشت.
مثالً رشد صمد خان
محسنی ازاقارب فراهی جنرال قونسل درشهرکويته کشور پاکستان مقررگرديد
جيحون بحيث سفيردرآستراليا که شهادتنامه های جعلی اوورد زبان هاست
وهريزکه قبالً تايپست درسفارت مسکو بوديد  ،بحيث مستشارمقرر شدند
رسولی که يکدم ازبست دهم به بست اول مطالعات واستراتيژيک آمده وبعد مستشارسفارت لندن مقررشد
خانم ناهيد به لندن
خانم حکيمه (مشعل) به کانادا
سادات که قبالً سکرترمحلی درمسکووبحيت مستشاربه اوکراين
سيفی به بلغاريا اجيرمحلی وسکرترسوم و بعد دوم و بعد شارژدافيروبعد هم سفيرشد.

زلمي رسول ورسالت کاري دروزارت خارجه

اين يک امرپذيرفته شده است که اداره کننده سالم ،راستکار ،راستگوی و پای بند به قانون را مردم مي پسندند .درهمه
جارسم است تا افراد خوب به کارگماشته شوند که جامعه را بسوی خيروفالح بکشانند ،وافراد محافظ کاروبي کفايت
اشخاص هستند که قانون را زير پای ميگذازند ،آنرا توجيه غلط ميکنند ومورد استفاده سوء قرار ميدهند .بعبارت ديگر
مشکل اصلی درنبود قانون نيست بلکه مشکل درعدم رعايت و تطبيق قانون است .بدون شک قوانين درذات خود برتری
ها وبهتری های نسبت به يکديگر دارند ،اما درمجموع هيچ قانون انسانها را تشويق به ظلم وتجاوزبه حق ديگران
نميکند .شخصي كه مديريت يك اداره ويا موسسه را بعهده دارد بايد همهء صفات ممتازرا نسبت به سائرين داشته باشد،
بايد درصفات ايمان ،تقوی ،دانش ،عدالت ،طهارت ،راستی ،وفا ،شجاعت ،همت ،مديريت ،قاطعيت ،فصاحت ،بالغت،
حکمت ،درايت ،شناخت و ...حتی نسبت به همه افراد جامعه برتر باشد .
دولت داران بايد با يک اخالص وديد درست کسانی را انتخاب نمايند که اخالق نيکوواراده خدمت به مردم ووطن
راداشته باشد .کرزی طی اين سيزده سال ثابت ساخت که برای وطن ومردم وادارات کشوردلش نمي سوخت وهميشه
انسانهاي ناکارآمد وضعيف رامي گماشت که مادرين مورد مثال هاي زيادي داريم  ،مانند -تقررعبدهللا ،زلمي رسول
سپنتا ،ضرارعثماني دروزارت خارجه ،رحيم وردگ وبسم هللا محمدي دروزارت دفاع  ،يونس قانوني درپستهاي مختلف،

مال ها ونيم چه باسوادهاي مدرسه اي رادرادارات مسلکي واجتماعي که فغان مردم رابه ملکوت کشاند ،مخدوم رهين
دروزارت اطالعات وکلتوروتقريبا همه اعضاي کابينه افراد بي کفايت  ،اختالسگروروزگزران گماشته شده بودند.
زلمی رسول درجنوری دوهزاروده منحيث وزيرامورخارجه آرای ولسی جرگه را کسب نمود .او در
جون دوهزارودو مشاور امنيت ملي کرزي بود وهمچنان در قسمت هماهنگ سازی فعاليت های امنيت و سياست خارجی
کشور کارمی نمود .وي ازدوهزارويک بدين سوهمراه با کرزی دراکثرمحافل ومجالس حضورداشت .زلمی رسول قبل
ازپست مشاوريش بحيث رييس هوا نوردی ملکی ايفای وظيفه می نمود .زلمی رسول متولد کابل ازليسه استقالل فارغ و
تحصيالت رابه پاريس ادامه داد .به لسان های دری ،پشتو ،انگيسی ،فرانسوی و ايتالويی بلديت دارد .لسان عربی را نيز
می داند  .وي شايد يکي ازبي کفايت ترين وزراي خارجه افغانستان درطول تاريخ باشد.
درزمان وزارت زلمي رسول نمايندگي هاي سياسي کشوربي ابروي ها وبي بندوباري هاي فراوان راازسرگذشتاند.
طيب جواد از سال  ۲۰۰٣سفيرافغانستان دراياالت متحده آمريکا .طوريکه همه مااطالع داريم خوشگذراني درسفارت
کشورمقيم واشنگتن برپاودرين مجلس سيد طيب جواد سفيروتعدادي ازخانمهاحضورداشتند ودرين بزم سفيردرمستي
وميگساري غرق بود .عده گفتند تصاويری از اعمال غيراسالمی ،غيراخالقی وغيرافغانی يک سفير  ،درکشورش روزانه
صدها خانه ويران ،صدها زن بيوه وهزاران طفل يتيم میشوند .هزاران انسان اعم ازمرد و زن و پير و جوان و کودک
در اين ماه مبارک رمضان شبها گرسنه میخوابند و بعضیها حتی سقفی هم برسرخود ندارند .سفيربزم آرايي مينمايد.
چندي ازين ماجرانگذ شته بود که اکليل حکيمی سفيرکبيرونماينده فوق العاده درواشنگتن -اياالت متحده آمريکا  ،توسط
هارون الکو مستشار آن سفارت مورد لت وکوب قرار گرفت.
وزارت خارجه تائيد کرده که ميان برخی از کارمندان سفارت کشوردرواشنگتن ،برخورد فيزيکی روی داده است .گفته
مي شد عبدالحی حيدرمعين اداری وزارت امورخارجه توسط يک کارمند اش مورد لت وکوب قرار گرفته است .ميان
معين اداری وکارمند ديگربه نام ملت مل برخورد فيزيکی روی داده وملت مل باالی وی حمله کرده و وی را در دفتر
کارش لت و کوب کرد.عبدالحي حيدرمعاون اداري وزارت خارجه كه زن پولندي دارد وخود نيزتابعيت ان
كشوررادارااست ،ازجانب زلمي رسول به حيث سفيرتقررحاصل نموده بود وهمچنان تارفتن به پست جديد اموروزارت
رانيزپيش ميبرد .درسابق کسي که تابعيت يك كشورديگرراميداشت به عنوان ديپلومات درهمان كشور مقررنمي شد،
چنين سفيران نمي توانند ازمصونيت ديپلوماتيك استفاده كنند.
ملت مل كارمند رياست چارم سياسي ،كسي كه عبدالحي حيدر  ،معاون اداري را بعد از دشنام هاي زياد لت وكوب كرده
مي گويد كه ازظلم حيدر به تنگ آمده وانتقام خود را گرفته است.همچنان لوي ثارنوالي مي گفت -عبدالحی حيدر معاون
اداری وزارت خارجه به اتهام جرايم متعدد از جمله اختالس ،فساد اخالقی و فريب کاری ازطرف اداره مستقل مبارزه با
فساد ،سه ماه قبل جهت تحفيق به آن اداره معرفی گرديده است.اما اداره ثارنوالي علت تاخير اين متهم را خواهش زلمی
رسول وزير اسبق عنوان کرده بود.
گفته مي شد که اتهام اختالس نامبرده ميليون ها دالر را با ترتيب نمودن اسناد جعلی قرارداد تعميرالحافيه وزارت است.
شفيق که با هيچ زبان خارجی آشنائی نداشت و بقول دوستنانش حتی مکتب را تمام نکرده و چون ازاقوام نزديک مال
فهيم بود ،ناگهانی دربرلين مقرشد ودرسفارت به استراحت وخوشگذراني می گذراند  .وهمچنان با پشتيبانی
سفيردربرلين شفيق درقاچاق الماس دخيل است.
عملکرد ها وچپاولگری های غياث توخی ازابعاد فساد وارتباطات نا سالم ونا مشروع بدون هرگونه معياراخالقی
دروزارت درگزينش وگمارش کارمندان وديپلوماتان اين وزارت پرده برداشت.همان توخی که نان را ازحلقوم کارمندان
وهمکاران خويش درهنگام تصدی ريا ست اداری وزارت خارجه می دزديد ودريک تبانی با مقامات وزارت ازمجموع سه
لک افغانی پول ماهانۀماکوالت ,تنها سه لک آنرا ماهانه به جيب می زد .بحيث جنرال قنسل درونکورکانادا ازجانب زلمي
رسول تقررحاصل نمود.
دودختر توريالی ويسا والی قندهار به حيث دپلومات در نماينده گی های سياسی در بيرون از کشورتوظيف گرديدند .اخيراً
يکی از دختران والی قندهار به صفت سکرتر درجاکارتای اندونيزيا و دختر ديگرش در تورنتوی کانادا مقرر شدند .ضمنا ً
ماللی شينواری به عنوان سکرتر سفارت افغانستان در واشنگتن مقرر شده است .مقرری ها در وزارت خارجه روی
مسايل سليقوی و اعمال نفوذ قدرتمندان صورت می گيرد.

مقبول کاري ضراراحمد (مقبول) دروظيفه ديپلوماسي

ضراراحمد عثمانی درسال سيزده چهل دوخورشيدی درقريه خواجه سياران واليت پروان متولد شد .دوره ابتدائی را در
مکتب سيد جمال الدين افغان به پايان رسانيده و وارد دوره متوسطه درمکتب تجربوی محمد عثمان خان پروانی و ليسه
نعمان شد پس از آن وارد ليسه حيبيه کابل گرديده و با فراغت ازليسه شامل پولتخنيک کابل شدواين موسسه تحصيلي
راناتمتم گذاشتند.
عثمانی متأهل و چهارفرزند دارد.عثمانی به تاريخ درسيزده هفتادودو قوماندان پوليس پروان توظيف گرديد وماه سرطان
سال هفتادوهفت خورشيدي درسفارت افغانستان در تهران به عنوان سکرتراول توظيف گرديدو پس ازاستقرار دولت
مؤقت عثمانی به عنوان والی پروان انجام وظيفه نمودند .
وبه درسال هشتادچهاربه عنوان معين امنيتی وزارت امورداخله منصوب شد .عثمانی پس ازرفتن زلمی رسول بسوي
انتخابات به صفت وزيرامورخارجه معرفی وازمجلس نماينده گان رای اعتماد به دست آورد .ضرارهيچ انگليسی نمی
دانيست وازمعاشرت سياسی اطالعی نداشت و نزاکت های ديپلوماسی را نمی فهمد.
ضرارعثماني ضعيف ترين نماد سياسی بازمانده ازدوران مصلحت بازی های کرزی است .اشرف غنی در يک مجلس
ازمقبل سوال کرده است که شما درکدام پوهنتون تحصيل کرده ايد؟ تا مقبل پاسخی شبيه تته پته ارايه کند ،غني سرتکان
داده و گفته است :حيف است که افغانستان مانند شما وزير خارجه دارد .همچنان گفته ميشد درآستانه ی برنامه ريزی
سفرهيأت دولتی به چين ،غني ازضراراحمد مقبل خواسته بود که درباره کشورچين کمی معلومات بدهد اما وی ساکت
مانده وطبق معمول ،اشرف غنی را عصبانی ساخته واو را ازدفتر بيرون کرده بود.
آنچه درباره ايشان مشهوراست اينكه عثماني مدارك تحصيالت عاليه ندارد و بنا به گفته بسياري ازنزديكانش ،مدارك
تحصيلي اش جعلي مي باشد وايشان هيچگاه درجات عالي تحصيلي را طي نكرده است.
نكته ديگراينكه درزمان وزارت داخله كوتاهي هاي فراواني ازايشان مشاهده شد كه درزمان وزارت مبارزه با مواد
مخدرنيزادامه يافت .درزمان وزارت ايشان دروزارتخانه مبارزه با مواد مخدر ،كشت خشخاش به باالترين حد ممكن خود
درطول تاريخ افغانستان رسيد كه قطعا نمي توان ايشان را دراين باره مبرا ازخطا دانست .حال اينكه ايشان چه زد و
بندهايي با مافياي مواد مخدر داشته يا نداشته ،سخني است كه احتياج به مدرك و سند والبته گذر زمان دارد .
با آمدن ضراراحمد عثمانی بهحيث وزارت خارجه ،فقط درظرف دوماه ،تقريبا  ٣۰تن را بهشکل کارمند رسمی با
امرفوقالعاده در وزارت خارجه گماشتهاست.
اين درحالی است که برای کارمندانی که با پايان دورهی ماموريت شان ازسفارتخانههادرخارج به مرکز برمیگردند ،بست
وجود ندارد .ازطرف ديگر ،کم از کم  ۴۰تن از کارمندان اين وزارت که هرکدام بيش از  ٣سال تجربه کار و دارای اسناد
تحصيلی ليسانس و ماستری میباشند ،در اين وزارت بهحيث کمپيوترکاريا کارمند خدمتی ،اجير وقراردادی کارمیکنند،
چرا که اين کارمندان بیچاره واسطه ندارند وکميشنکار نمیشناسند .شايد هم که اين بیچارهها تا اخير سال بنابرازدحام
مندوی که از جانب شخص وزيرايجاد شده ،ازکارسبکدوش شوند.
فراد گماشتهشدهی وزيردرحالی تعيين بست شدهاند که به تعداد  ١۸۰۰جوان با مشکالت فراوان ،فورمه امتحان ورودی
وزارت را اخذ نموده و امتحان را در اسد  ١٣۹٣سپری نمودهاند .از آن جمله ١۷۵ ،تن شان به دور نخست راه يافتند
ولی تا به حال سرنوشت شان مبهم است و معلوم نيست که در دو دور ارزيابی بعدی چه خواهد شد؟
افراد تعيينشده با امر فوقالعاده وزير ،مانند فرد وزير در حال تغيير بست و مسلک هستند .جناب وزير با آمدن به
وزارت خارجه از وزارت مبارزه مواد مخدر ،از ضرار احمد مقبل به ضراراحمد عثمانی تغيير نام کرد .

بعضی از افراد گماشتهشدهی وزير برخالف پيشينه رشته تحصيلی شان در بخشهای فناوری معلوماتی (آی.تی) وزارت
تعيين بست شدهاند ،باوجودی که هرکدام دارای سند فراغت ازعلوم سياسی و ژورناليزم هستند ،ولی معلوم نيست که آيا
سند اينان واقعی است يا تقلبی؟ ضراراحمد که خود از ديپلماسی بويی نبرده نوازشريف را رئيس جمهور پاکستان خطاب
میکند ،معلوم نيست که مقرریهايش درچه وضعيتی اند که درآخرين تحليل نصب اينچنين افراد نافهم دروزارت خارجه
باعث میشود که هرروز نمايندگیهای سياسی درخارج افتضاح بيافرينند که يک نمونهاش درسفارت افغانستان
درواشنگتن به رسانهها درز کرد .چند مثالی از مقرریها و تغيير و تبديلها با امروزير قرار ذيل اند:
 تعيين بست فرهاد وفا به صفت سکرتر اول در بيجينک .براساس قوانين وزرات خارجه ،وی که پيش از آن در ترکمنستان اجرای وظيفه مینمود ،با اختتام دوره ماموريتش در
خارج بايد در مرکز وزارت به کارش ادامه میداد .اما بنابر شناختش با فرد وزير ،از يک کشور به کشور ديگر تعيين
بست شد.
 رامش ،خواهرزاده معين اداری، احمد زمان ،خواهرزاده سخنگوی وزارت، شعيب ،رييس پاليسی و استراتيژی نجيب فهيم ،معاون رياست دفتر وحدت ،رييس آرشيف فهيم کوهدامنی ،در تشريفات وزارت احمد شکيب مستغنی ،سخنگوی وزارت حامد حيدری ،درگذشته نطاق تلويزيون طلوع وخورشيد ،فعال درآرشيف احمد رشاد کوهستانی در تعمير مرکزی کارمند رسمی.تعداد ديگرى از نزديکان مقامات نيزدر وزارت امورخارجه و برخى سفارتخانه ها در خارج وظيفه دارند.
پسرياور ضراراحمد عثمانى وزير خارجه ،درقنسلگرى استانبول؛ برادر عبدالرووف ابراهيمى رييس ولسى جرگه ،در
دهلى؛ برادر ننگيالى وکيل کندهار و برادر قوماندانى امنيۀ ننگرهار ،در کانادا وظيفه دارند.
عبدهللا سالم برادرزادۀ انجنيرابراهيم مقام پيشين امنيت ملى ،درمسکو؛ احمدشاه ابدالى برادرسفير افغانستان درهند در
نمايندگى سياسى استانبول؛ و مجيد کرزى برادرزادۀ کرزى رييس جمهور پيشين نيزدريکى ازسفارت ها وظيفه دارد.
ذبيح هللا مجددى پسرصبغت هللا مجددى رييس جمهور پيشن ،سفير در امارات متحدۀ عربى؛ و پسر پيرگيالنى رهبر حزب
محاذ ،سفير افغانستان در اردن سفير بود.
برادرزادۀ نجرابى وکيل کاپيسا ،در سفارت دبى؛ پسر صادق مدبر ،در دبى؛ انيسه اکبرى نواسۀ نوراکبرى ،در نيويارک؛
فريد بهمن خسر جاويد لودين ،در کانادا؛ و دختر حبيبه سادات يکى از وکالى هلمند با وجودى که تاکنون فارغ نشده ،در
يکى از سفارتخانه ها وظيفه دارد.
پسرجنرال جرئت پنجشيري .يما قريشى برادر زينت کرزى خانم حامد کرزى  ،در واشنگتن؛ همايون کامگارخسر ُبرۀ
سپنتا ؛ برادر حضرت على وکيل ولسى جرگه ،دردبى؛ پسر اسماعيل خان ،پسر داکتر مشاهد نيزدرسفارت خانه ها وظيفه
دارند  ،نواسۀ محمدظاهرشاه پيشين ،از ده سال گذشته بدينسو درسفارت افغانستان درايتاليا وظيفه دارد .پسرعبدهللا
وردک والى پيشين لوگر ،برادرعبدالجبار نعيمى والى خوست ،سکرترسفارت افغانستان دربلجيم ميباشد.
بيشترين تعداد آنها به اساس واسطۀ مقامات بلندرتبۀ حکومتى و وکالى شوراى ملى ،بدون امتحان و ارزيابى در دورۀ
وزارت ضراراحمد عثمانى درکشورهاى خارجى گماشته شده اند.
شعيب حبيبی معاون رياست دفتر ،نجيب فهيم رييس پاليسی واستراتيژی ،فهيم کوهدامنی سخنگوى سياف ،حامد حيدری
خبرنگار اسبق تلويزيون طلوع ،فهيم عبرت ،احمدرشادکوهستانى وشمار ديگرى ازافراد ،به حيث کارمندان وزارت ،و
سراج الحق سراج به حيث معاون سخنگوى وزارت ازسوی ضراراحمد عثمانی ،بدون تکميل معيار و اخذ امتحان
شموليت ،گماشته شده اند .زمانيکه عثمانی در وزارت های امورداخله ومبارزه با مواد مخدراجرای وظيفه می کرد ،فهيم
مشاوروى دراين دو وزارت بود؛ اما زمانيکه عثمانی به حيث وزيرخارجه گماشته شد ،برای مشاورخويش يک بست
ديگری به نام رياست پاليسی در تشکيل وزارت خارجه ايجاد کرد.
همچنان حامد حيدری در زمانى که عثمانی وزيرمبارزه با مواد مخدر بود ،مشاور اين وزارت بود ،که به گفتۀ کارمندان
ادامه دارد...
وزارت خارجه ،بسيار کم پابند حاضری است.

