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 رددگ یافغانستان به مرکز قاچاق انسان مبدل م ۀوزارت امور خارج

 

اه جهانی و داشتن موقف با عزت در جهان است. ولی متاسفانه درین اواخر با هویت ملی و بین گافغانستان محتاج اثبات هویت، جای

جهانی شده است. مواد مخدر، فساد اداری و جنایت های  ۀرفته که باعث بدنامی افغانستان در دهکدگالمللی این وطن بازی ها صورت 

ذشته بار ها به خاطر این لکه های سیاه به گمی را چندین برابر ساخته است. حکومت افغانستان در سیزده سال سازمان یافته این بدنا

تهدید انزوای جهانی روبرو شده ولی حکومت دایم اعالم نموده که مصمم است تا در مقابل اینها مبارزه نموده و خواهان افغانستان 

 سربلند می باشد.

 ۀونگراف آن را پایین بیاورد بلکه به گهای ذکر شده تنها شعار مانده و در سیزده سال نه تنها این که نتواسته  مبارزه حکومت علیه پدیده

 راف رشد آنها بلند می رود. سوال اساسی اینجاست که مشکل در کجاست؟گروز افزون 

 ره اساسی مشکل:گ

 ۀونگومی، سمتی، زبانی و حتا مذهبی تشکیل می داد. حکومت رایش های قگذشته گاساس ساختار نظام در افغانستان در سیزده سال 

شرکت سهامی داشت که اساس این مشکل آن از زمان نخستین نشست بن برجا مانده است. در آنجا بود که دوایر حکومتی و 

عنی حکومت مرکزی به خویش خود مختار بود. ی ۀتحت سلط ۀروه در ادارگون تقسیم شد. هر گوناگهای  روهگها بین  وزارتخانه

 روه سپرده شده کاری را انجام نماید.گرهبری رییس جمهور کرزی نمی توانست در وزارت که به یک 

ی ملی مطرح شد. در آن زمان بود گرفت. مسایل وحدت و یکپارچگری گدی گپس از نخستین انتخابات تاریخ افغانستان حکومت رن

ر وزیر یک وزارت از قوم پشتون می بود باید معینان اش از قوم تاجک، گه که اونگری برداشت. اینگام غلط دیگکه حکومت یک 

 ردید.گر وزیر از قوم تاجک یا هزاره می بود تعین معینان بطور معکوس اجرا می گازبک یا هزاره تعین می شد. ا

ایجاد کرد. وزیران مامورین را از ر وحدت ملی باشد، راهی بسوی رقابت های قومی گاین اقدام نادرست حکومت بجای این که نمایان

اهی هم تا سرحد گونه اداراه ها به میدان نبرد سرد و گقوم خود و معینان از قوم خود بدون کدام معیار خاص انتخاب می نمود. بدین

 رم می رسید.گنبرد 

دهد، سالها به رقابت های شخصی روه های تشکیل شده در دوایر دولتی افغانستان به جای این که کاری را برای افغانستان انجام گ

 پرداختند، که این خود باعث بلند رفتن فساد اداری در افغانستان و بلند شدن غوغای جهانی شده است.

 وزارت امور خارجه

ر اصلی حفظ منافع ملی کشورها در سطح بین الملل شمره می گسن  در تمام کشورهای جهان معمول است که وزارت امور خارجه

ماشته می شود تا از منافع ملی کشور ها به خوبی دفاع گکشورها  ۀان ملت در وزارت های امور خارجگ ر معمول نخبهشود. به طو

ام ها در جهان بعنوان اصول اساسی ساختار وزارتخانه های گنموده و هویت ملی کشور متبوع اش را در جهان به اثبات برساند. این 

 انستان به مثابه یک کشور عقب مانده به رعایت چنین اصول بیشترین نیاز دارد.ردد. افغگکشور ها محسوب می  ۀخارج

 ونه اتفاق افتاد؟گنجایش این همه را نداشته باشد ولی آخرین فاجعه چگر به تمامی سیزده سال بپردازیم شاید این نوشته گا

 آخرين فاجعه:

ه حیث وزیر امور خارجه بود. پیش از این وی به حیث وزیر مبارزه فاجعه بار مصادف با تقرر آقای ضرار احمد عثمانی ب ۀاین مرحل

مودا مخدر را بدست  ۀعلیه مواد مخدر ایفای وظیفه می نمود. از برکت آقای عثمانی بود که افغانستان در جهان نخستین مقام تولید کنند

 ی افغانستان وزارت امور خارجه را به وی اهدا کرد.آورد. و این مقام را چندین سال حفظ نمود. به همین دلیل بود که ریاست جمهور

دوستان در وزارت امور خارجه حین  ۀفتگعراق، هوشیار زیباری بود. به  ۀنخستین همتای که وی با آن روبرو شد، وزیر خارج

ط ندارد. در آغاز مالقات وی ری تسلگفته آنان وی بدون زبان دری به هیچ زبانی دیگمالقات وی دایم از ترجمان استفاده می نماید به 

فتن بسم هللا الرحمن الرحیم، شروع کرد. و ترجمان اش از ترجمه ی سخنان اش) بسم هللا الرحمن الرحیم، را ترجمه نکرد( وی ) گبا 

ا می آن ر” فت که بسم هللا الرحمن الرحیم را ترجمه نکردید! وزیر امور خارجه عراق پاسخ داد: گآقای عثمانی( به ترجمان اش 

 ”.!دانم

ویی افغانستان تحت گحین مالقات با حسن روحانی رییس جمهور ایران، وی به سواالت رییس جمهور ایران به قسمی پاسخ داده که 

تن را گایران باشد، نه کشور مستقل. حسن روحانی در مالقات ذکر شده چندین بار کوشش کرده تا موافقتنامه امنیتی کابل واشن ۀسلط
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زارش تهیه شده از مالقات توسط ریاست دوم سیاسی گبه اساس ” ید. آقای عثمانی حتی چندین بار بی پاسخ مانده است.انتقاد نما

 ”وزارت امور خارجه

ریست که آقای عثمانی آنرا مرتکب شده است. با وجود کسر گجابجا نمودن افراد ناخوانده در وزارت به حیث دیپلومات جنایت دی

نجایش آنرا داشت و گکارمند را جدیداً به وزارت به حیث کارمند رسمی مقرر نموده در حالیکه وزارت نه  بودجه وی حدود شصت نفر

 نه هم نیازی به آنها بود.

افراد جابجا شده در وزارت از اقارب نزدیک آقای عثمانی می باشد. وی تا هنوز پنج ریاست مهم و چندین معاونیت کلیدی را به افراد 

 یریم.گر انتخاب آن چاریکاری بودنش است سپرده است که هر یک آنها را به طور مختصر به معرفی می خود که تنها معیا

نجیب فهیم: این شخص که از اقارب نزدیک آقای عثمانی است و زمانیکه وی به حیث وزیر امور داخله ایفای وظیفه می نمود، .  ۱

ماشته شد، آقای نجیب فهیم را به وزارت امور گت وزیر امور خارجه نجیب فهیم مشاور ایشان بود. زمانیکه آقای عثمانی به سم

ردید. ریاست پالیسی گری بنام ریاست پالیسی به وی ایجاد گخارجه آورد بخاطر این که وی به بست پایین قناعت نمی کرد، لذا بست دی

ین ریاست سیاسی در وزارت وجود داشته در وزرات امور خارجه ریاست فرمایشی پنداشته می شود. زمانیکه معینیت سیاسی و چند

ام بی معنی و خالف مدیریت واقعی است. شما خود فکر کنید که تعیین تمامی پالیسی های وزارت از گباشد، ایجاد ریاست پالیسی یک 

و ریاست  وظایف معینیت سیاسی و ریاست های سیاسی می باشد. و تمام پالیسی های اداری از وظایف معینیت اداری، ریاست اداری

 منابع بشری می باشد. در چینین حالتی ایجاد ریاست بنام ریاست پالیسی چه معنی دارد؟

شعیب حبیبی: شخصی است که بدون، چند کورس کمپیوتر دانش بیشتری ندارد، وی بخاطر این که از چاریکار است و از اقارب .  ۲

ماشته شده است. ارزش معاونیت تحریرات در این است که گتر نزدیک آقای عثمانی می باشد، به حیث معاون تحریرات ریاست دف

زرد. وزیر امور خارجه کارهای پنهانی غیر قانونی گتمامی پیشنهاد های وزیر به ریاست جمهوری و تمامی مکاتیب مهم از آنجا می 

ماشته تا گن تحریرات ریاست دفتر ردد، شعیب حبیبی را به حیث معاوگزیاد دارد. بخاطر این که این کار ها از روی مکاتیب افشا ن

اسرار غیر قانونی وزیر به بیرون سرایت نکند. قرار است شعیب حبیبی به زود ترین فرصت خانواده اش به استفاده از قدرت آقای 

 عثمانی از طریق وزارت امور خارجه به اروپا بفرستد تا در انجا سکونت اختیار نماید.

ماشته شده. ارزش ریاست آرشیف در این است که تمامی مکاتیب، احکام و گیس آرشیف سالم وحدت: این شخص به حیث ری. ۳

زرد. بخاطر این که در اینجا هم گپیشنهادات که از وزارت بیرون می رود ویا از بیرون به وزارت می آید در قدم دوم از آرشیف می 

آقای وحدت نیز از چاریکار می باشد و از اقارب آقای  ردد، ریاست آرشیف به وی سپرده شده است.گاسرار غیر قانونی وی افشا ن

 عثمانی به شمار می رود.

سمیر بدرود: ریاست منابع بشری وزارت امور خارجه به آقای سمیر سپرده شده است. تمامی تقرری های کارمندان در وزارت و . ۴

را بازی می کند. به  ۀست در وزارت رول عمدیرد. این ریاگدر سفارتخانه های افغانستان توسط ریاست منابع بشری صورت می 

ری ایفای وظیفه می گسمیر بدرود قبالً در سفارت افغانستان در هن  همین دلیل تنها به کسی که از چاریکار است سپرده شده است.

 نمود. زمانیکه آقای عثمانی به قدرت رسید، وی را به حیث رییس منابع بشری مقرر نمود.

ر تصویر وزارت در بیرون است. گ: ریاست قونسلی تنها ترین ریاست وزارت امور خارجه است که نمایانمحمد امان امین.  ۵

محمد امان امین که یکی   ر شعبات وزارت بیشتر مهیاست.گفساد اداری و اخذ رشوه در آن نسبت به دی ۀمراجعین زیادی دارد و زمین

امور قونسلی ایفای وظیفه می نماید. اسناد رسیده به دست نویسنده نشان می دهد، آقای عثمانی است به حیث رییس  ۀاز اعضای خانواد

که در ریاست امور قونسلی فساد اداری به اوج خود رسیده. شواهد نشان میدهد که تخلف ها از قبیل صدور ویزه های غیر قانونی و 

 غیره در آن ریاست بی سابقه بوده و هنوز هم جریان دارد.

و ایفای وظیفه می نماید. شاید شما بار ها برخورد و طرز سخن گمستغنی: به حیث رییس اطالعات عامه و دفتر سخن احمد شکیب.  ۶

تحصیلی وی بکلوریا است.  ۀفتن ایشان را در کنفرانس های خبری دیده باشید. قضاوت بدست شما ولی اسناد نشان می دهد که درجگ

ماشته می شود که گهندوستان سند لیسانس بدست دارد. وی در حالی به این سمت  ۀن پوندر حالیکه وی ادعا دارد که وی از پوهنتو

ژورنالیزم تا سطح دکتورا تحصیل نموده ولی آنها بخاطر این که چاریکاری  ۀوزارت در داخل خود مامورین بر حال دارند که در رشت

 نیستند، به آن ریاست راه نیافتند.

 خارجه: قاچاق انسان در وزارت امور

ی  تن کارمند جدید التقرر وزارت امور خارجه اکثراً دارای درجه تحصیلی بکلوریا می باشد. وزارت امور خارجه وزارت ۶۶حدود 

حقوق را خوانده باید در وزارت  ۀاست که از تمامی مسلک ها به متخصصین نیاز دارد. تنها این شرط پوره کردن که شخص رشت

نیست. وزارت امور خارجه نه کدام محکمه است و نه هم څارنوالی که تمام فارغان حقوق در آن جابجا شود. امور خارجه باشد، الزم 

آقای ضرار احمد عثمانی از روز اول اش در وزارت امور خارجه کوشیده تا افراد سر کوچه و سرک را و یک تعداد فارغان پوهنځی 

 می باشد جابجا نماید. حقوق را در وزارت که اکثریت کامل آنها از چاریکار

ر تبدیل شده و گر بخاطر داشتن این هدف که در اروپا یا امریکا سکونت اختیار نماید، از وزارتخانه های دیگیک تعداد از کارمندان دی

ندارد، در نه تنها این که تعهد به وطن   ماشته شده اند. آنهاگونه قوانین در سفارتخانه های افغانستان به حیث دیپلومات گخالف هر 

ونه افراد را تنها به خاطر این آنها را به آن گندارند. اقای ضرار احمد عثمانی این  پهلوی نداشتن عالقه به وظیفه استعداد وظیفوی نیز

 کشورهای غربی بفرستند، تنها و تنها رول یک قاچاقبر انسان را بازی می کند.

روه ها گدر وزارت امور خارجه در مرکز چندین نوع مامورین وجود دارد: کارمندان رسمی، بالمقطع )قراردادی( و اجیر. در این 

 تنها کارمندان رسمی می توانند به حیث دیپلومات به خارج از کشور فرستاده شوند.
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ارمندان محلی. دیپلوماتان از داخل وزارت امور خارجه در سفارتخانه های افغانستان دو نوع مامورین وجود دارد: دیپلوماتان و ک

ردد و به کشور ها فرستاده می شوند. کارمندان محلی طوریکه از نام اش هویدا است، طبق نیاز سفارت در قدم نخست از گانتخاب می 

به عوض این که یک کارمند محلی  ردند. اما اقای عثمانیگافغانان مقیم آن کشور و در قدم دوم از اتباع اصلی آن کشور استخدام می 

یهای سیاسی افغانستان در گرا در آنجا به پول اندک استخدام نماید، افراد سر کوچه و سرک را به آنجا به عنوان کارمند محلی به نمایند

ت آن کشور می خارج می فرستند، آنها به جای این که در آنجا کارمند محلی باشد، فرار می کنند و در کوشش به دست آوردن تابعی

شوند. این کار بی نهایت مشابه به قاچاق انسان است. شواهدی در دست است که اقای عثمانی چندین تن را بعنوان کارمند محلی در 

ونه معامالت آقای عثمانی به چه مقدار درآمد خواهد داشت. زیرا گسفارت خانه های افغانستان حکم داده است. معلوم نیست که در این

 نه اقدامات غیر قانونی هیچ کس حاضر نخواهد بود، شخصیت خود را زیر سوال ببرد.وگدر این

ونه قاچاق انسان آسانتر گریست که راهی را به اینگتوزیع پاسپورت های سیاسی به اقارب و دوستان وزیر امور خارجه موضوع دی

دوستان در وزارت امور خارجه  ۀفتگی سازد. به کشورهای مهم آسانتر م ۀساخته است. پاسپورت سیاسی راهی را برای اخذ ویز

ان وزیر به وزارت مراجعه می کنند تا پاسپورت سیاسی را دریافت نمایند. وزیر هم بی چون و چرا حکم گتمامی دوستان و وابست

ی کشورها از هیچ صدور پاسپورت سیاسی را بر خالف قوانین برای آنها صادر می کنند. پاسپورت سیاحتی و خدمت در سفارتخانه ها

ونه افراد ارزش پاسپورت سیاسی افغانستان را نیز از بین خواهد گنوع ارزش برخوردار نیست. صدور پاسپورت های سیاسی به هر 

 برد.

رسمی استفاده نمایند. آقای عثمانی  ۀونگدیپلوماتان عادی میتوانند در صورت داشتن سفر رسمی از پاسپورت های سیاسی شان به 

فته می شود که گیش شخصی را بنام رحیم فراهی در ریاست آرشیف وزارت امور خارجه به حیث مامور رسمی مقرر کرد. چندی پ

روز را در وزارت سپری  ۱۶ه می باشد. آقای رحیم فراهی هنوز گرحیم فراهی برادر صمیم فراهی وکیل مردم فراه در ولسی جر

فته میشود که گورت سیاسی صادر کرد و ایشان را برای تفریح به مسکو فرستاد. نکرده بود که آقای عثمانی برایش حکم صدور پاسپ

ردیده تا برادرش به گتولید بوت دارد و روابط تجارتی آقای عثمانی با ایشان باعث  ۀه در مسکو کارخانگصمیم فراهی وکیل ولسی جر

ونه گسکو شود. جالب بودن موضوع در اینجاست که چزود ترین فرصت پاسپورت سیاسی را بدست آورده و به منظور تفریح عازم م

رخصتی تفریحی اش نیز توسط آقای عثمانی امضا   روز ماموریت را تکمیل ننموده به تفریح میرود و پیشنهاد ۱۶یک کارمند که هنوز 

 ردد.گمی 

اه و هویت ملی افغانستان را گی سازد. جایدار م ونه اقدامات در مرکز حفظ منافع ملی افغانستان روابط افغانستان را با جهان خدشهگاین

به چالش می کشاند و خیانت ملی پنداشته می شود. بجای این که آقای عثمانی به څارنوالی و محاکم معرفی شود   در سطح بین المللی

غانستان نیز مصروف اف ۀگهنوز هم بعنوان وزیر در جایش قرار دارد و به کارهای غیر قانونی خود ادامه می دهد. وکالی ولسی جر

 کاروبار شخصی خود هستند، کسی نیست از وی بپرسد: این همه قانون شکنی ها برای چیست؟

 موضوع با پخش اسناد ادامه دارد.

 منبع روزنامه محور
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