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 عبدالجميل نعيمی
 

 مأمون، قانون جنگل و وزارت خارجه
  

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

قانون جنگل در وزارت "و " بازی با حيثيت دپلوماتيک افغانستان"رزاق مأمون در دو نوشتة پسين خود با عناوين 
س وزارت که در سايت های کابل پرس و پيمان ملی به نمايش گذاشته شده، انتقاد های تازه يی را به آدر" خارجه

  .خارجه مطرح کرده است
انتقاد سازنده و اصالح طلبانه به هر آدرس و نشانی که باشد، نه تنها پذيرفتنيست بلکه بايد از آن تمجيد نيز بعمل آيد؛ 

ولی . زيرا هر حرکت اصالحی، تأثيری خورد يا بزرگ بر زندگی همة ما می داشته باشد که بايد از آن ممنون باشيم
نتقاد های مأمون نه اصالح طلبانه که بيشتر مغرضانه و خصمانه است و در چنين حالتی بايست آن را متأسفانه که ا

  .جفاکاری به ژورناليزم و جفاکاری به روند اصالح طلبی در کشور: کاری خوانداجف
ه اينان در  را قطار کرده و انتقاد می کند کسفير نفری از دپلومات های عمدتًا ٣٢مأمون در قانون جنگل، فهرست 

عهد داکتر رنگين دادفر سپنتا بحيث دپلومات انتخاب شده و امکان دارد که بعلت داشتن تابعيت دوگانه بکشور دومی 
  !خود بيشتر وفادار باشند تا به زادگاه شان

 :مقايسه می کنيم) عهد داکتر عبداهللا و عهد داکتر سپنتا(جدول داده شده توسط مأمون را در دو دورة وزارت 
  

  سپنتاعهد     عبداهللاعهد       اسم  شماره
  ختم وظيفه    سفير در اتريش       ضياء نظام-١
  سفير بنگله ديش    مدير سياسی       کريم نوابی-٢
  ختم وظيفه    سفير در بلجيم       همايون تندر-٣
  باقی به حال خود  سخنگو و سفير در کانادا       عمر صمد-٤
  دباقی به حال خو    سفير در چين       اکليل حکيمی-٥
  سفير در مصر      دپلومات     حفيظ اهللا ايوب-٦
  سفير در فرانسه    سفير در سويس       اسد عمر-٧
  ختم وظيفه    سفير در کويت       يوسف صمد-٨
  سفير در آلمان    -       مليحه ذوالفقار-٩

  . ناصر ضيأ سفير بود که تابعيت دوگانه داشت،پيش از اين خانم
  ر هندوستانسفير د    وزير فرهنگ     سيد مخدوم رهين-١٠
  باقی به حال خود    سفير در ايتاليا     موسی معروفی-١١
  سفير در ايران    سفير در ناروی     يحيی معروفی- ١٢
  سفير در ناروی    رئيس دفتر رئيس جمهور    جاويد لودين-١٣
  باقی به حال خود      سفير در جاپان     هارون امين-١٤
  مدير سياسی      مدير سياسی     خالد ذکريا-١٥
  ختم وظيفه      سفير در کوريا  يل ملک اصغر نب-١٦
  باقی به حال خود    سفير در ماليزيا     يونس فرمان-١٧
  قونسل در هالند  وزير مختار در فرانسه       بنياد-١٨

  البته قونسل در آن وقت آقای سلطانی بود که تابعيت دوگانه داشت
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  باقی به حال خود    جنرال قونسل پشاور   عبدالخالق فراهی-١٩
  سفير در پولند        دپلومات   ا مجددی ضي-٢٠

  .البته قبًال حيدر سفير در پولند بود که تابعيت دوگانه داشت
  سفير در قطر    رئيس تشريفات رئيس جمهور     ولی منور-٢١
  ختم وظيفه      جنرال قونسل در تورانتو     وحيد منور-٢٢
  سفير در مسکو        معين سياسی    زلمی عزيز-٢٣
  سفير در سويس        در اسالم آبادسفير   ننگيالی طرزی-٢٤
  باقی به حال خود       قونسل در استانبول   عظيم ناصر ضيا-٢٥
  باقی به حال خود        سفير در ابوظبی     فريد ذکريا-٢٦
  سفير در انگليس     سفير در مصر/معين سياسی   رحيم شيرزوی-٢٧
  باقی به حال خود      جنرال قونسل الس آنجلس   عتيق اهللا عاطفمل-٢٨
  نماينده دايمی ملل متحد          -     ظاهر طنين-٢٩

  و داکتر فرهادی نماينده بود که تابعيت دوگانه داشت و از نظر سن هم به کهولت رسيدهاقبل از 
  باقی به حال خود        سفير در يونسکو    ظاهر عزيز-٣٠
  ختم وظيفه        سفير در آستراليا     انورزی -٣١

  با تابعيت يگانه خود سفير استحاال جيجون وابسته به جمعيت اسالمی و 
  باقی به حال خود        سفير در واشنگتن   سيد طيب جواد-٣٢

 
ديده می شود که در عهد داکتر سپنتا چند سفير دو تابعيته ختم وظيفه شده اند و باقيمانده هر چه است ميراث دورة 

ن پرسش مطرح می شود که مأمون چرا اين ولی اي. داکتر عبداهللا عبداهللا بوده و ربطی هم به وزير خارجة فعلی ندارد
  سوال را در آن وقت مطرح نکرد؟

از جانبی ديگر، هيچ مانع قانونی وجود ندارد که کسی با تابعيت دوگانه سفير و يا ديپلومات تعيين شود؛ اين کار اگر 
عهد داکتر عبداهللا صورت گرفته و يا در عهد داکتر سپنتا، با قانون در تضاد نيست و اين که احساسات و عاطفة ما در 

اما اگر ما اينقدر با انصاف هستيم که فکر می کنيم کسی با تابعيت دوگانه اش نمی ! چه می گويد، حرفی جداگانه است
وفادار باشد، قدری ديگر هم بايد انصاف داشته و ببينيم که اين کار تواند در کرسی سفير و يا وزير مختار به کشور ما 

را داکتر سپنتا کرده يا داکتر عبداهللا؟ و نبايد عالقمندی های شخصی ما سبب شود تا انصاف را زير پا کنيم؛ ورنه هر 
  .کس حق دارد که اين گونه برخورد را خصمانه و دور از انصاف تعبير کند

می کند آنانی که تابعيت دومی را کسب کرده اند، سوگند خورده اند که به آن تابعيت و آن کشور مأمون هم چنان ادعا 
! حال آن که ادعای مأمون درست نيست. او اين حالت را سبب تعارض در منافع کشور ما می داند. وفادار می باشند

بر اساس اين قوانين، .  رسمی نمی شناسدقوانين ما کسب تابعيت دومی را اجازه داده و آن را هيچ گونه مانع در کار
تنها رئيس جمهور حق ندارد تابعيت دوگانه داشته باشد و حتی وزير هم می تواند در صورتی که پارلمان اعتراض 

  پس چرا مأمون اعتراض داشته باشد؟. نداشته باشد، تابعيت دوگانه خود را حفظ کند
 مگر !می کند که اسناد تحصيلی بعضی از اين افراد جعلی استمأمون هم چنان بر مسند قاضی نشسته و حکم صادر 

؟ چه تضمينی وجود دارد که اين ادعای مأمون و يا در گذشته هم جعلی بوداين اسناد در همين دو هفتة پسين جعل شده 
 فرانسه تابعيتو اسد عمر  زيرا او هنوز نمی داند که همايون تندر د؟در رابطه به اسناد تحصيلی افراد، درست باش

  ؟ يا سويسنددار
اين هم به  !مشکل در جای ديگريست و شما حلش را در جای ديگر سراغ می کنيد و اين اشتباهست! ببينيد آقای مأمون

هيچ وجه قابل توجيه نيست که سايت پيمان ملی بعد از برکناری داکتر زيوری از سکرتريت اول سفارت در انگليس، 
 در راه انتقاد کردن از وزارت خارجه به مصرف گرفته و مخصوصًا اين گونه بيشترين توان و امکانات خود را

 . بيشتر مورد پرسش قرار می دهد، اقدامات شخصيت آقای زيوری را در برخورد عقده مندانه
  

  :و در رابطه به بازی با حيثيت دپلوماتيک افغانستان 
گفتة مأمون به نيست؛ زيرا آن گزارش به گزارش متذکره به هيچ نوعی در دفاع و حمايت از داکتر سپنتا  -١

 چه تأثيری بر  ارسال گرديده و يک يک کاپی هم به معين سياسی و مشاور وزارت؛ بنًاداکتر سپنتاآدرس خود 
 و اگر داکتر طنين چنان کاری را که مأمون ادعا می کند، انجام داده، در موقعيت داکتر سپنتا می تواند داشته باشد؟

  !ا را غافل می سازد نه آنکه او را حمايت کندواقع داکتر سپنت
اين گزارش چگونه بدست آقای مأمون افتاده است؟ ديده می شود که هنوز کسانی در وزارت خارجه و جاهای  -٢

ديگر حفظ شده اند و بر آنها اعتماد می شود در حالی که آنان بيشتر از وظيفة دولتی خود که از آن معاش می گيرند به 
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 پس حضور اين گونه افراد خطرناک است يا از آنانی که تابعيت دوگانه دارند؟! ان ها، وفادار اندافراد و سازم
 !جاسوسی عمًال اينست که آنها انجام داده اند

اصل بيانيه که در هيچ جايی هم نشر نشده و به گفتة مأمون مجلس هم پشت دروازه های بسته بوده، چگونه در  -٣
به بيرون درز کرده و در اختيار مأمون اند؟ ديده می شود که فقط يک اطالع نادرست اختيار کسی قرار گرفته می تو

 .قرار گرفته، ورنه الزم بود تا اصل متن انگليسی بيانيه هم به نشر می رسيد

بهترين راه حل اينست که ما منافع کشور و مردم خود را برتر شمرده و ديگر برخورد های عقده مندانه نسبت به افراد 
کنار بگذاريم، ورنه فردا کسانی می توانند نسبت به دوستان خود ما مقاله های درشت تر بنويسند و آن گاه اين را 
هايی که عاقبت نينديشانه دست به قلم می بريم و برای شنيدن چند تا واه واه و ما! ؤوليت هم متوجه ما خواهد بودمس

حقايق و واقعيت ها می پردازيم و بدبختانه که تحمل شنيدن و آفرين، از دوست های جوان و احساساتی خود، به کتمان 
  ! خواندن نقد و ارزيابی ديگران را هم نداريم

  
 پايان

 
 


