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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب ا به دوش خود نويسنده ميباشد، نوشته ه ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  هجری  قمری١٤٣٠ رمضلن المبارک  ٢٥                                                                  فاضل الرحمن فضل
   فدرال آلمان بن شهر در افغانستان جنرالقونسل سابق 

  

 پرسشی از دانشمند محترم آقای جميلی
  
  !انستان د رکاناداجاللتمآب و دانشمند محترم عبدالجميل جميلی سفير پيشين افغ

  :السالم عليکم 
 ١٥آلمان بودم ، وظيفه ام در » بن « اينجانب فضل الرحمن فاضل نام دارم ، قبال جنرالقونسل افغانستان درشهر

 هجری خورشيدی دربن پايان يافت ؛به کابل رفتم واستوار بر پيشنهاد وزارت امورخارجه و ١٣٨٦عقرب سال 
فت مدير حقوق ومعاهدات وزارت امورخارجه واز آغاز سال روان هجری منظوری رئيس جمهوری نخست به ص

  .خورشيدی تا کنون  به حيث رئيس امور قونسلی ايفای وظيفه می نمايم
من بنا بر داليلی، مدت ها است که از اظهار نظر و  مقاله نبشتن در سايت های انترنيتی دست نگهداشته ام و اينک 

 باعث شده است که موقتا از آن تصميم صرف نظر نمايم -ر پايان به آن اشاره می شود که د-اظهارات جاللتمآب شما  
  .و برای شما اين نامه  را بنويسم 

شماری از دوستانم از آلمان که تلويزيون آريا نا   افغانستان را مشاهده کرده اند، برايم تيلفونی اطالع دادند که 
د رنيمهء اول ماه جوالی سال روان ميالدی د رگفت وشنودی که » خانم سجيه«جاللتمآب شما در برنامه محترمه 

داشتيد در جمله مسايل مطرح شده از اينجانب هم نام برده ايد که گوئيا عوايد سفارتخانه ها و قونسلی های افغنستان به 
  .سرازير می گرديد و من ازآن استفاده کرده ام » بن«حساب شخصی من در شهر 

دآوری جاللتمآب شما اطالع يافتم مساله را جدی نگرفتم وگمان بردم شايد موضوع به کمپاين وقتی که من از آن يا
های انتخاباتی رياست جمهوری کشور ارتباط داشته باشد و من هم  تقريبا دوسال می شود که در وظيفه سابق خود  

  .نيستم  ودر کابل به سر می برم » بن«در 
 جرمن آنالين را مرور می کردم – می شود ، فراهم گرديد، من پورتال افغان دوسه روز قبل فرصتی که کمتر  مساعد

که متاسفانه شايد به داليل تخنيکی و آشنايی اندک با کمپيوتر، (در بخش نظرات پيرامون مصاحبه يادشدهء شما 
 استاد رفعت  م به٢٠٠٩ اگست سال ٢٥يادداشت  شمارا درپاسخی  که به تاريخ ) نتواستم آن  مصاحبه  را بشنوم

چپاول و غارت ميليونها اسعار عوايد چند ساله امور « :در آن نبشتهء  شما  آمده است . نوشته بوديد، مطالعه کردم 
  ».. ويزه و قونسلی تمام سفارتخانه ها وجنرالوقونسلگری های افغانستان 

 آن آگاهی بيشتر حاصل نمايند و من مطرح است واين حق مردم افغانستان است از» ميليون ها« به خاطر اينکه مساله 
 جمعی  حاضر به پاسخ دراين مورد هستم ونمی دانم که تاکنون از من راجع به اين مساله  مهم چرا هم به کمال حواس

 جرمن آنالين و سايت –کسی نپرسيده است ؟ بناء ا زجاللتمآب شما احترامانه تقاضا دارم تا ازطريق پورتال افغان 
من که عوايد همه نماينده گی ها ی به هموطنان عزيز معلومات  دهيد که حساب  خصوصی بانکی » آزمون ملی«

افغانستان در سراسر جهان  درآن واريز ميگرديد د ر کدام  بانک آلمان بود وشماره آن کدام است که ده ها هزار 
پول ها ی خود را به  آن حساب فرستاده »امور ويزه و  قونسلی «هموطن ما وشما د ر آلمان به نوشته شما به خاطر 

ز آن حساب خبر داريد که به همان حساب به حيث سفير افغانستان د ر کانادا به امر داکتر اند وشما به خاطری ا
صاحب عبداهللا وزير امور خارجه پيشين، شما هم عوايد سفارت افغانستان د رکانادا را می فرستاديد وهم از آن حساب 

  . ها را دريافت  می داشتيد معاش  ربعوار خويش ،مصارف سفارت وکرايه منزل خويش ومنازل  ساير ديپلومات
، افغان های زيادی شنيده اند؛ اما بايد تفصيل آن را »خانم سجيه«چون گفت وشنود  جاللتمآب شمارا از طريق برنامه 

! نيز بدانند و بفهمند که جنرالقونسل افغانستان د رايام  وظيفه  از کدام شمارهء بانکی چند ميليون دالر را زهر جان 
  .محاسبه و بازپرس مورد نظر آسان شودکرده است؟ تا 

 
سرنوشت اين صدها هزار دالر چرا نامعلوم ونادرک «وپرسش هموطن محترم آقای  يفتلی از بد خشان که نمی داند 

البته آقای يفتلی بداند که مساله صدها هزار دالر نيست ؛ بلکه . و شايد پرسش شمار زياد ديگر،پاسخ يابد» است ؟
  .ست وبايست معلوماتش تکميل باشدميليون ها  دالر ا

آرزومندم پاسخ جاللتمآب شما واضح و روشن باشد تا خواننده گان عزيز د ر روشنی بيشتری قرار گير ند و اگر 
  .ابهامی باقی ماند ، من خود آن را روشن سازم 

  با احترام 
 فضل الرحمن فاضل سابق جنرالقونسل افغانستان در شهر بن آلمان فدرال 


