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 02/20/0200                 اقبالو، د، 

 !بی قانونی و بی بند وباری در وزارت خارجه

ً آنانیکه با دیپلوماسی سروکار دارند، معلوم است، وزارت امور خارجه مجری سیاست  طوریکه به هموطنان، خصوصا

خارجی؟ جمهوری اسالمی افغانستان بوده و طبق اصول و موازین دیپلوماتیک، جهت تحقق این سیاست، در گام نخست 

 . باشند سیاسی کارمندان آن وزارت باید اشخاص باهوش، وطندوست، و آگاه از امور

 

مگر متاسفانه طوریکه همه شاهد اند، وزارت خارجه رفته رفته به یک وزارت 

کارمندان آنرا افراد غیر مسلکی که فاقد فهم الزم حتی الفبای  عاطل که بیشتر

این افراد که اکثراً وابستگان حاکمیت و یا توسط . سیاسی میباشند، تشکیل میدهد

سفارشات زورمندان، و یا اقارب و یا دوستان نزدیک رهبری وزارت خارجه و 

فقط کسب معاشات مقرر میگردند هدف ایشان فقط و . . . یا هم با دادن رشوه و 

و امتیازات بسیار بلند از طریق تقرر به سفارت خانه های افغانستان میباشد چنین 

افراد واسطه ئی متاسفانه هیچ کاری را به نفع وطن به پیش برده نمیتوانند، حتی 

یک تعداد زیاد آنها طی سه سال و یا بیشتر از آن، ابتدائی ترین معلومات را از 

 کشور محل 

 ؤول کرسی وزارت خارجهځلمی رسول مس       

این در حالیست که وزارت خارجه خود از نبود مدیریت سالم رنج میبرد، رهبری وزارت که در .  ماموریت خویش ندارند

رأس آن اشخاص ضعیف، مریض و استفاده جو قرار دارند به هیچ وجه نتوانست یا نخواست بهبود الزم را در امور کادری 

آقای زلمی رسول وزیر، دارای تابعیت امریکائی و عرستان سعودی که چشمان مبارک شان تا به ساعت یازده  .بوجود بیاورد

قبل از ظهر خمار به نظر میرسد بیشتر عمر خویش را صرف خدمت بابای ملت؟ و تداوی وهابی های سعودی نموده است، 

شه که قبال برای یک روزهم در داخل افغانستان ماموریت آقای عبدالحی حیدر معین اداری، دارای تابعیت پولندی و تاجر پی

نکرده بودند، بیخبر از قانون و اداره، الحمدوهلل که آقای جاوید لودین معین سیاسی دارای پاسپورت کانادائی قبال تیلفونچی 

را انجام داده در دو دورۀ کاری اش بحیث سفیر هیچ کاری . . .  شخص اول دولت، حتی بعد از رهائی مشکالت فامیلی 

 .نتوانست

من با این اصل موافقم که دیپلوماتان باید نمایندگی از دولت و مردم خود در کشور میزبان نمایند، اما اکثریت مطلق افرادی که 

از هرگاه آنها . بنام دیپلومات در سفارت خانه ها مقرر میگردند فقط از دولت فاسد و بیکاره نمایندگی کرده میتوانتد نه از مردم

فیصد شان زیر خط فقر بسر می برند، برای به اصطالح دیپلوماتان نیز معاش و امتیاز به  02مردمی نمایندگی میکنند که

 .اندازۀ پرداخت گردد تا آنها در محل ماموریت شکم گرسنه اطفال وطن را فراموش ننمایند

امتیازات زیاد پرداخت نگردد ممکن از طرف  از جانب دیگر من با این نظریه مخالفم که گویا اگر برای دیپلوماتان؟ 

 :به دالئل ذیل. سازمانهای استخبارات کشور میزبان استخدام میگردند
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اوال افرادی که خود و وطن را در مقابل پول به بیگانگان می فروشند، نباید بحیث دیپلومات مقرر گردند، ثانیاً کشورها و 

وانند معلومات موثق و دست اول را از ارگ ریاست جمهوری و وزرا بدست سازمانهای عالقمند به اطالعات به سادگی میت

ثالثاً اینکه ما چیزی برای سری نگهداشتن نداریم زمانیکه یک کشور اردو و پولیس نداشته باشد، حتی معاش کارمندان . بیاورند

چنین سیاست کسی ارزشی قایل کدام سیاست خارجی میتواند مطرح باشد؟ و آیا به . آن از کمک خارجی ها پرداخت گردد

 خواهد بود؟

 :در ذیل به چند مورد از نقض قانون در وزارت خارجه اشاره میگردد

 : ـ  تقرر افراد غیر مسلکی

فیصد کارمندان وزارت خارجه را افراد غیر مسلکی مانند صاحب منصبان عسکری، انجنیران، داکتران،  53فعال بیشتر از 

پشاوری، روسی، ایرانی، و از )میدهد عالوتاً تعداد زیاد کارمندان دارای دیپلوم های جعلی  مانند آقای زلمی رسول تشکیل

مثالً خواهر زادۀ . و همچنان تعداد زیاد کارمندان با درجۀ تحصیل صنف دوازدهم و پائین تر از آن قرار دارند( داخل کشور

شارزدافیر و وزیر مختار در سفارت افغانستان در پراگ  جناب قسیم فهیم که تا صنف نهم مکتب را نخوانده است امروز بحیث

 .تشریف دارند

مطابق به قوانین نافذۀ افغانستان و منجمله قانون کار، اشخاص دارای تابعیت خارجی نمی : ـ  تقرر افراد با تابعیت خارجی

مه معلوم است که چه تعداد توانند بحیث دیپلومات مقرر گردند، من قضاوت را می گذارم به هموطنان عزیز، زیرا به ه

کارمندان وزارت خارجه شامل رهبری وزارت، سفرا و غیره دیپلوماتان دارای تابیعت خارجی اند، چرا قانون تطبیق نمیگردد 

 ومسئول کیست؟

 :ـ عدم وضع مالیه از معاشات دیپلوماتان

صد هزار افغانی معاش دارند، تابع بیست فیصد مالیه مطابق به قانون مالیات برعایدات افغانستان افرادی که ساالنه بیشتر از یک

چرا از معاشات باالتر از یکصد هزار افغانی این مأمورین مالیه وضع نمیگردد و به کدام علت، با عواید بیست . میگردند

و غیره استفاده  فیصد مالیه دیپلوماتان؟، میلیونها دالر به بودجه دولت سرازیر میگردد و میشود از آن در امور صحی وعمرانی

 .کرد

 : ـ عدم عقدقراردادبیمه صحی دیپلوماتان

 53دالر بنام بیمه صحی پرداخت میکند که متأسفانه  0222تا  022فعال برای هر یک دیپلومات؟ وزارت خارجه ماهانه از

هنگام مریضی با ترتیب فیصد آنها این پول هنگفت را جز معاش به جیب میزنند و خود را در کشور میزبان بیمه نمی نمایند و

نمودن اسناد جعلی مانند سند مهاجرت به شفاخانه های مراجعه می نمایند تا از نزد شان یا پول اخذ نگردد و یا پول اندک 

قانونأ پول بیمه صحی باید مانند کرایه منزل مستند بر قرارداد حواله گردد که چنین نمی شود و بسا واقعاتی رخ داده . بپردازند

بگذریم از آینکه چه مبلغ پول ( اگر مسئولین آنرا آبرو ریزی محاسبه نمایند)ث آبرو ریزی سفارت خانه ها گردیده است که باع

های گذافی بنام بیمۀ صحی و کرایه خانه به یک عده سفرا و کارمندان سفارت ها پرداخته شده در حالیکه آنها در کشور های 

شخصی یا رسمی دارای خانه های نشیمن و بیمۀ صحی بوده اند و این پول های میز بان به نسبت سابقۀ کاری و مصروفیت 

مثالً گویند که آقای محمد ظاهر عزیز برای هفت سال از طرف . باد آورده از یک ملت غریب را تحت الجیب نموده اند

الیکه با بیست سال وزارت خارجه مبالغی بنام کرایه خانه و بیمۀ صحی بنام خودش و همسرش دریافت کرده است در ح

و تعداد زیاد دیگر . استخدامش در مؤسسۀ یونسکوی پاریس هم صاحب خانه شخصی در پاریس بوده و هم صاحب بیمۀ صحی

 !!در همین فرانسه و کشور های دیگر
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 : ـ اختالس وسوء استفاده ازپول ودارائی سفارت خانه ها

فیصد سفرا، جنرال قونسل ها و سائر دیپلوماتان که دست شان رسیده هرنوع سوء استفاده از پول و دارائی  53متاسفانه 

سفارت ها نموده اند، جعل و تزویر در قرارداد های منازل رهایشی، اختالس از پول مصارف سفارت، استفاده سوء از وسائط 

 .و اجناس به نفع شخصی و فامیلی وغیره

رکز وزارت خارجه یک شعبه ای بنام مدیریت کنترول و تفتیش ایجاد گردیده و ظاهراً وظیفه آن کنترول و تفتیش امور در م

متأسفانه اوال کارمندان این شعبه را افرادی تشکیل میدهد که توانمندی بررسی . مالی و حسابی از سفارت خانه ها نیز میباشد

احیانا با چنین قضایا برخورد نمایند دوسیه های متخلفین به امر رهبری وزارت در  تخطی های مالی و حسابی را ندارند و اگر

 .این مورد مثال های زیاد وجود دارد ارنوالی معرفی نگردیده است درڅآن مدیریت حفظ میگردد و تا کنون هیچ یک کدام به 

 : لی هاتقرر افراد غیرمسلکی، کم سواد وبی تجربه به سفارت خانه ها وجنرال قونس ـ

فعال درهرسفارت  .گردند مقرر می . . . .دعوت و یا رشوه و بر تعلقات تنظیمی، قومی، سمتی، خاندانی، و بیشتر این افراد بنا

چون هدف ایشان کسب منفعت  گردیده و ضرورت بنام خدمتی وغیره مقرر یا سه تن به اصطالح دیپلومات اضافه از دو و

شعبات مصروف قصه خوانی، تخریب جناح  در ا  وانمندی کاری را ندارند اکثرت  و فهم  جانب دیگر از شخصی است و

اوقات رسمی، غیر حاضری  طریق انترنت، اجرای امور شخصی در مخالف، شطرنج بازی، تماشای فلم های سکسی از

 .باشند می عیاشی با زنان روسپی کاباره ها، و طرف شام مصروف شراب نوشی، سپری نمودن شب ها در از و دوامدار

 است که از صبح تا شام در مامورین داخل کشور از حالیکه معاش یک تن این دیپلومات نما ها چهل تا پنجاه مرتبه باال تر در

 .کار خویش مصروف اند

 : افراد واسطه ئیۀ ـ تمدید وظیف

عالن ختم وظیفه، وظیفه شان بسیاری از افراد وابسته به زورمندان بدون موجب و ضرورت از طرف رهبری وزارت بعد از ا

برای سه ماه و یا بیشتر از آن وظیفه شان تمدید میگردد که هدف فقط کسب منفعت مادی میباشد در حالیکه چنین افراد در 

 نیز هیچ کاری بهبود نخواهد یافت زمان ماموریت کوچکترین دست آورد نداشته و با تمدید وظیفه آنها

 : یل شانـ فراردیپلوماتان و اعضای فام

بسیاری از دیپلوماتان؟ و اعضای فامیل شان بعد از اعالن ختم وظیفه به کشورهای اروپائی و امریکائی پناهنده میشوند، البته 

در آینده فهرست این افراد . این فرار با نامردی تمام قبآل پالن شده و فقط هنگامیکه آخرین معاش را اخذ نمودند تنظیم میگردد

 .اهد رسیدمفرور به نشر خو

با تذکر مختصر از چند مورد بی قانونی ها در وزارت خارجه، من یقین دارم که رهبری آن وزارت در رفع قانون شکنی ها 

اقدام نخواهد کرد، زیرا خود عامل این قانون شکنی ها اند،  مگر من از کمیسیون های مربوط ولسی جرگه و مشرانو جرگه 

غانستان خواهش میکنم تا یک مرتبه که هم شده به این وزارت سر زده و موارد فوق را مورد وهمچنان ادارۀ مبارزه با فساد اف

 .بررسی قرار داده  وعاملین آنرا به جزای اعمال شان برسانند تا باعث عبرت دیگران گردد

.... 

  .ادامه دارد


