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 1۹/۷۰/2۷1۲         شمس خالد داکتر

دافغانستان از بحران مالی و فساد اداری ورشکسته می شو ۀوزارت امور خارج  
 

ام برای بیرون رفت از بحران مالی از بین بردن گطبق اصول بین المللی نخستین 
های دولتی افغانستان چنین نیست. اینجا  ر در ادارهگتورم کارمندان یک اداره است. م

ی معکوس است، بدین معنی که تورم مامورین از حد بیرون رفت از بحران مال
 ردد.گبیشتر می 

افغانستان که ظاهراً وزارت آرام به نظر می رسد ولی از داخل  ۀوزارت امور خارج
ردد وزارت هر چه عمیقتر گپر غوغا است. اینجا هر بار که مقامات رد و بدل می 
ی افغانستان هر سال در ها به بحران می رود. روند معمولی است که وزارتخانه

ردد. ولی وزارت امور خارجه گاواخر سال مالی با بحران کسر بودجه روبرو می 
اینبار از مدیریت ناسالم وزیر امور خارجه آقای عثمانی آن در اوایل سال مالي با 

 کسر و بحران بودجه روبروست.

 فکر نادرست که باعث کسر بودجه شد:
وزارت امور خارجه از نخستین نشست بن در حق جبهه شمال رسیده بود. “وید: گدارد. وی می آقای عثمانی یک فورمول با خود

ونه مردم پنجشیر را در وزارت جابجا سازد. این بار نوبت من گی آن زمان آقای داکتر عبدهللا عبدهللا کوشید هر  ا وزیر امور خارجه
جا دارد من نیز به همان تعداد وطنداران ام در وزارت جابجا می است من میخواهم به هر اندازه که مردم پنجشیر در این وزارت 

 ”سازم.
پیش از امدنم به حیث وزیر در وزارت امور خارجه تاجکان غیر متعهد وجود ” در یکی از مجالس رسمی آقای عثمانی چنین فرمود:

 ”داشت من اینبار می خواهم تنها تاجکان متعهد را در وزارت جابجا سازم.
نفر از پنجشیر در  1۰ردید. نخست این که در زمان داکتر عبدهللا عبدهللا تنها حدود گمورد آقای عثمانی در باال ذکر دو سخن بی 

تاجکان وزارت امور خارجه است.  ۀوزارت ایفای وظیفه می نمود. دوم اینکه تاجکان متعهد چه معنی دارد؟ این سخن توهین به هم
 ۀتوهین آمیز مطرح ننماید. آیا هم ۀونگو تاجک مطرح باشد، ولی زمانی که مطرح شد آن را به پشتون  ۀبر اساس اصول نباید مسل

تاجکان وزارت امور خارجه بدون اقارب آقای عثمانی که در این اواخر در وزارت جابجا شدند، خاین هستند؟ این سوالی است که 
 باید پاسخ اش از آقای عثمانی پرسیده شود.

 وزارت امور خارجه:ی مالی گورشکست
ونه که گهای دیرینه دارد ولی با آمدن آقای عثمانی به وزارت امور خارجه دو برابر شد. این این امر در وزارت امور خارجه ریشه

ماشتن حدود هفتاد نفر سر کوچه و سرک به حیث دیپلومات وزارت امور خارجه کاری بود که وزارت گردید. گوزارت اضافه بست 
ردید. در بدل اش حدود هفتاد نفر کار کشته و سابقه دار گشتر با کسر بودجه روبرو ساخت و بحران مالی عمیق تر را هر چه بی

 وزارت امور خارجه که بر اساس نیاز در وزارت ایفای وظیفه می نمود خانه نشین شدند.
تند و لی بنا بر نبود بست باید در خانه یرند، کارمندان وزارت امور خارجه هسگخانه نشین به این معنی که از دولت معاش می 

 بنشینند.
وزارت امور خارجه حدو هفتاد نفر اقارب و محافظ  ۀآقای عثمانی باوجود رکود مالی حکومت افغانستان و با وجود کسر در بودج

را در  منافع شخصی وی در وزارت بجابجا نموده. و در تالش است که در روز های آخرش در وزارت امور خارجه آنها
 های افغانستان به بیرون از کشور بفرستند. سفارتخانه

ردیده . نمی دانیم که کارمند گری است که در زمان آقای عثمانی بیشتر از حد حاد گتقرری کارمندان بالمقطع یا قرار دادی مشکل دی
نفر  ۸ارت های خاص نیز نیستند. قرار دادی در حکومت چه معنی دارد در حالیکه معاش وی برابر با مامور رسمی و دارای مه

نفر جدید التقرر  ۰۷محافظ شخصی آقای عثمانی نیز در جدول کارمندان قرار دادی وزارت دیده می شود. قرار داد یان وزارت نیز 
 نفر کارمند قرار دادی در وزارت امور خارجه ایفای وظیفه می نمایند. ۰۷۷کم نیستند. که بطور مجموعی حدود 

ریست که بر کسر بودجه وزارت امور خارجه افزوده. آقای گبلند برای چندین تن از نزدیکان آقای عثمانی بحران دیتعین معاشات 
ردد. در گتشویقی وزارت اجرا می  ۹۷صد هزار افغانی معاش را تعین نموده که از کود  1۷۷۷۷۷عثمانی به نزدیکان خود فی نفر 

 .حالیکه وزارت عمیقاً با بحران مالی روبروست
برای انتقال  گعراده وسایط برز 2۷دولتی دارد. که از آن جمله حدود  ۀعراده وسایط نقلی ۸۷وزارت امور خارجه بیشتر از 

تیل  ۀمامورین عادی است. وسایط طبق میکانیزم موجود از تانک تیل وزارت تیل بدست می آورد. در زمان سابق هر ماه محاسب
ردیده هر ماه مصرف تیل گل روبرو نمی شد ولی از زمانیکه آقای عثمانی بر وزارت مسلط رفت وزارت با کمبود تیگصورت می 
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ارد عادی وزیر به تیل وزارت موتر رانی می کند. روزهای پنجشنبه و جمعه موتر های گرفته تا گوزارت بلند می رود. از سکرتر 
 ردد.گمصارف آن در معامالت دولتی محاسبه می و نقاط مختلف به منظور میله انتقال داده می شود و  گدولتی تا سالن

کافی موبل، فرنیچر و  ۀردیده تا بودجه وزارت از حد بیشتر کسر کند. وزارت به اندازگخریداری اجناس زینتی بدون نیاز نیز باعث 
 ردیده که هیچ منطق قانونی ندارد.گقالین دارد ولی با وجود آن در وزارت موبل، فرنیچر و قالین خرایداری 

رد ولی آقای عثمانی بجای اینکه در مورد تغیرات فکری، اساسی و کلی فکر کند، به وزارت از لحاظ فکری به تغیر جدی نیاز دا
مالی کرد و بدون نیاز به آن چوکی های جدید خریداری شد. گساخت و ساز ظاهر وزارت پرداخته است. طعام خانه را از سر رن

ردید که فضای وزارت را بوی گپشقل خریداری  مالی و فرنیچر کاری شد. برای باغ وزارتگدفاتر مربوط خود و تیم اش از سر رن
 ر کدام شخص ناآشنا به وزارت سر بزند فکر می کند به کدام طویله سر زده است.گرفته است. اگپشقل فرا 

ظاهری باید به کارهای اساسی نیز پرداخت.  ۀیرد، با توجه به چهرگظاهری وزارت توجه صورت ن ۀهدف ما این نیست که به چهر
 ونه کار های اساسی را انجام خواهد داد.گله اینجاست کسی که نداند نیاز های اساسی وزارت چیست، چولی مس

اضافه بست بودن وزارت امور خارجه مطرح بود، آقای عثمانی افراد سر کوچه و سرک را در وزارت جابجا  ۀتا چندی قبل مسل
رفته. جناب وزیر می گری به خود گدی گند. در حال حاضر مسله رنمی نمود تا باآلخره نفوذ فردی اش در وزارت به اثبات برسا

 ری های افغانستان در خارج بفرستد.گکوشد، تا افراد نزدیک به خود را به سفارتخانه ها و جنرال قونسل
ز این راه های غیر وی می کوشد به نزدیکان خود راه های قانونی و غیر قانونی را پیدا نماید تا آنها به خارج از کشور بفرستد. که ا

ی های سیاسی افغانستان در خارج را از داخل کشور انتخاب می نماید و با گقانونی وی این نیز است که کارمندان محلی برای نمایند
 ی های سیاسی افغانستان در خارج جابجا می سازند.گزاف آنها را در نمایندگمصارف 

دولتی به حیث سرپرستان ادارات دولتی شمرده می شود. بدین معنی  ۀلند رتبجوزای سال جاری خورشیدی تمام اراکین ب 2۲پس از 
که آنها صالحیت حقوقی شان را از دست می دهد. آنها نمی توانند کسی را به حیث مامور دولتی مقرر و یا هم از سمت ماموریت 

ی های سیاسی و قونسلی افغانستان مقرر می گایندسبکدوش نماید. ولی آقای عثمانی برخالف تمام قوانین کارمندان را جدیداً در نم
 نمایند.

افغانستان خواهد بود وزارت امور خارجه در حال چور شدن  ۀاساسی حکومت آیند ۀبا شنیدن این که تیم تحول و تداوم تشکیل دهند
شور بفرستد، تا از تغیرات است. هر شخص بلند رتبه می کوشد خود و اقارب خود را پیش از ایجاد حکومت جدید به خارج از ک

ونه منافع دولتی را به نفع شخصی خود و دوستانش استفاده گاساسی خود را نجات دهد. هر شخص بلند رتبه در تالش این است که چ
نمایند. آنها بدین باورند که فردا چنین چانس میسر نخواهد بود. بطور مثال چندی قبل به آقای حمید صدیق رییس تشریفات این 

ماشت، در حالیکه وی خودش تابعیت آلمانی داشته و طبق اصول نباید در کشور گرت خود را به سمت سفیر افغانستان در آلمان وزا
 متبوع اش سفیر می شد.

ماشته در حالیکه گفته می شود آقای ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت امور خارجه نیز خود را به حیث سفیر افغانستان در هالند گ
سؤ از  ۀون که این افراد در وزارت دارند، در حال فرار و استفادگوناگلندتر از سفارت است ولی بخاطر دوسیه های فساد معینیت ب

 ردند.گمقام دولتی می 
آپارتمان رهایشی برای کارمندان  1۱چندی قبل از سوی وزارت شهرسازی افغانستان به وزارت امور خارجه اطالع داده شد که 

رفته شده. و می بایست افرادی از هر گشهر کابل در نظر  ۀناه وزارت امور خارجه در شهرک آمارات واقع قصبمستعد و بی سرپ
ردیدند ولی آقای عثمانی ملکیت آن آپارتمان ها را به کسانی سپردند که یا نزدیکی قومی گطبقه به استفاده از آن آپارتمانها معرفی می 

 روهی با وی.گ به وی داشتند و یا هم روابط شخصی و
ون پر نماید. تا جاهای خالی گوناگی های سیاسی افغانستان در خارج را از افراد گدرین روزها آقای عثمانی می کوشد تا تمام نمایند

اش در وزارت توسط مامورین جدید التقرر اشغال نمایند. طبق اصول هیچ کارمند در ماموریت اول بیرونی اش نباید از بست 
ی های سیاسی افغانستان ایفای وظیفه نماید. ولی آقای عثمانی که خودش از سواد کافی برخوردار گد تر در نمایندسکرتر دوم بلن

ی های سیاسی افغانستان گنیست، بدون تفکیک کارمندان مستعد و ناکاره، کارمندان را در ماموریت نخستین به حیث مستشار به نمایند
 در خارج می فرسند.

یرد. به طور مثال چندی قبل چند پایه ایر گریست که توسط افراد ناشناخته صورت می گی دی ا ن مسلهدزدی ها در روز روش
ردیدند. بعداً مامورین موظف امنیت ملی افغانستان پیدا نمود گکاندیشنر)سردکن هوا( از پشت تعمیر های وزارت قیچی شدند و دزدی 

ی آقای عثمانی به جای این که این دزدان روز روشن را به کارمندان رفته ولگارد محافظتی آقای عثمانی صورت گکه کار توسط 
مان بود و نمی دانستند که دزدی ایرکاندیشنر ها کار گر بدگنشان دهند، کوشید تا مسله ستر و پوشانده بماند. تمامی مامورین به یکدی

 کیست؟

 مفت به رييس جمهوری افغانستان ۀمشور
یرد، بدون شک که گوز های آخر حکومت رییس جمهور کرزی از مقام های دولتی صورت می ونه استفاده جویي در رگر اینگا

شت. برای وزیر آینده دشوارتر گحکومتی پسا طالبانی خواهد ماند. دفاتر از همه چیز خالی خواهند  ۀونگوضعیت دوایر دولتی به 
 از وقت از افراد ناخواند پر خواهند بود. خواهد بود تا اصالحات را پیاده نمایند بخاطریکه بست های دوایر پیش

با توجه به وضعیت ذکر شده نیاز است تا رییس جمهور فرمانی را صادر نماید که تمامی تقرری ها را متوقف سازد و تنها کارهای 
 اه سیاست خارجی افغانستان فلج خواهند شد.گر نه در غیر آن دوایر دولتی من جمله دستگروتین انجام یابند. و 

 تشکر از وبسایت ملی تاندبا 
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