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 2۴/۰۹/2۰1۸             توانا اشکار
 

 در استخدام کارمندان وزارت خارجه تا اتهام فساد یخور شیاز خو
 

د و دار رونیدر ب شهیبحران ها ر نیاز ا شتریاست که ب یکشور در حال بحران و همراه با مشکالت کی افغانستان
 ترشیشود ب یسف گفته مشود. اما با تأ  یهماهنگ و سازمانده دیبا رونیدارد که در ب یبه تالش ها ازین زیحل آن ن
 افتهیتقرر  یخور شیساس روابط و خوشود که به ا یبرده م شیپ یکسان یافغانستان از سو کیلوماتپید ینهاد ها

 اند.
 یکارمندان با استفاده از فرصت بجا نیا ندیگو یم نیشیپ رانیاز سف یرسانه ها شمار ریاخ یاساس گزارش ها به

 اند. یشخص یکار ها ای، آموزش زبان و یلیتحص یدنبال بدست آورن مدرک ها ،یاصل فهیوظ
 

از کارمندان وزارت خارجه به خاطر  یکه شمار دهدینشان م زین یاصالحات ادار ونیسیکم یها افتهی یتازه گ به
 یرا در کشورها شانیها تیمسوول یتمام توانند ینم ،یالمللنیاز پنج زبان مهم ب یکیالزم به  یها نداشتن مهارت

 انجام دهند. فه،یمحل وظ
 

 وزارت خارجه سخن گفته شده است.آوردن اصالحات در انیبم یجد ازیاست که همواره از ن یدرحال نیا
 

وزارت خارجه را فرزندان و وابستگان مقامات حکومتى  یاز  دیپلماتها یعدادت کیهم نشر شده است که  یها گزارش
این وزارت به وظایف گماشته شده  در دون درنظرداشت معیارهاى استخدام،و اعضاى پارلمان تشکیل میدهند، که ب

در پُست هاى کلیدى وزارت خارجه، به شکل  ماستخدا کارمندان پس از نیاز یاند.براساس این گزارش ها شمار
 خارج فرستاده شده و اکثر شان پناهندگى سیاسى نیز گرفته اند. یها افغانستان مقیم کشور یرت هاعاجل به سفا

 

 کیا و افراد نزد در گذشته گزارش داده که خانواده زین یمبارزه با فساد ادار یابیمستقل مشترک نظارت و ارز تهٔ یکم
 ندگانینما کیتن از بستگان نزد 12زارش، گ نیحکومت در وزارت خارجه مقرر شده اند. براساس ا یهابا مقام 

و سابقه  یارشد فعل یها از بستگان مقام گریو هفت تن د بقسا رانیپارلمان، چهار خواهر و برادر وز یو کنون یقبل
 در وزارت خارجه استخدام شده اند.

 

 یمسلک ریغ یقرر هااز ت زیاتمر ن فیحن یمل تیامن یحکومت و مشاور شورا انیم تشنج ندیگو یم زیمنابع ن یبرخ
بلند استفاده  یها تیاز ظرف یحکومت یبود تا در نهاد ها نیبر ا دیغاز شده و همواره تاکآ یحکومت یدر ارگان ها

 . دیآ رییموجود تغ تیشود تا در وضع
 

 ردینگ زود هنگام صورت رییافغانستان گذاشته است و اگر تغ یلوماسیپد یناگوار بر نهاد ها ریثتأ  تیوضع نیا ادامه
 خواهد گذاشت.  یمنف ریثتأ  زیکشور ن یخارج استیاوضاع بر س نیا
 

 وصخصبه  یخارج یشان در کشور ها تیمامور انیافغان پس از پا یلومات هایپفرار د گرینگران کننده د مورد
افغانستان صدمه کالن زده است. حکومت  یلوماسیپد تیبر هو زین نیاست که ا یئاروپا ی، کانادا و کشور هاکایامر

کشور ها  نیرا به ا یتا افراد ردیدست گ یها روشن را رو میزیکانیو وزارت خارجه افغانستان مکلف است تا م
و د یبرنامه حقوق کیافراد به اساس  نیهم ا یکند که از صداقت و پشت کار الزم برخوردار بوده و از سو یمعرف

  باره به کشور بر گردند.
 

 نهیمز نیافغانستان است که حکومت در ا یلوماسیپبر نظام د گرید چلنجسرپرست  کی یوزارت خارجه از سو اداره
 را نقض کرده است.  یداده و قانون اساس یاسیس یتن به فشار ها
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 الدر ح یسرپرست وزارت امور خارجه، خالف قانون اساس یربان نیکه صالح الد ندیمیگو زین آگاهاناز  یتعداد
 ود.ش یمعرف یارنوالڅاز سمتش برکنار و به  دیکار کرده و با یمنافع حزب یبرا ،یمنافع مل یخود؛ به جا یتصد

 

مالحظات  یخود، از مقام خود برا فهیوظ انیدر جر توانندی"وزرا نمآمده است:  یماده هشتاد قانون اساس در
ت آمده اس یهمچنان در ماده پنجا وششم قانون اساس ."ندیاستفاده نما یو حزب یمذهب ،یقوم ،یسمت ،یلسان

 زین رانیمورد ادامه کار سرپرست وز در یشود. اما قانون اساس یاز احکام قانون، عذر شمرده نم یکه عدم آگاه
در وزارت خانه ها به  یبه فرهنگ سرپرست یجمهور مکلف است که به اساس قانون اساس سیئدارد که ر یروشن

در داخل  یلوماسیپمکان سالم د کیشده در باال حل شده و شاهد  ادی یها لنجدهد تا چ انیرجه پاوزارت خا خصوص
 . میباش یخارج یها یندگیو نما

 
 پایان
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