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 08/27/2017                                     سرخط

 

 کند  ر میشارژدافیر سفارت افغانستان در پراگ به گروه مشخصی کا
 

 
 

به « پراگ»دهد که عبدالقدوس خلیل؛ شارژدافیر سفارت افغانستان مقیم جمهوری چک   های سرخط نشان می  یافته
 ت ورزیده است.عمل غیرقانونی و خالف عرف دیپلوماتیک مبادر
ای  دهد که آقای خلیل در یک اقدام خالف ُعرف دیپلوماتیک؛ در نامه اسنادی که به روزنامه سرخط رسیده، نشان می

رسمی از شخص وزیر امور خارجه جمهوری چک خواسته است تا دولت این کشور به یک نهاد غیر دولتی موسوم 
 کمک مادی نماید.« آریا بویوهایموم»به 

ضمانت و حمایت مالی « آریا بویوهایموم»ای رسمی که ضمیمه است، آمده که دولت افغانستان از موسسه  در نامه
 کند، در حالی که چنین نیست. می

دهد که عبدالقدوس خلیل شارژدافیر سفارت افغانستان مقیم پراگ که از اقارب نزدیک  های سرخط نشان می دریافت
گی به کارهای دولتی در  فقید رئیس جمهور پیشین افغانستان است؛ در عوض رسیده مارشال محمد قسیم فهیم معاون

 تالش اقدامات انتفاعی به نفع اشخاص و افراد مشخص است.
از لوبومیر « ۲۰۱۶هفدهم فبروری سال »ای مورخ  او در یکی از اقدامات خالف ُعرف دیپلوماتیک در نامه

های بشر دوستانه به یک  ته است تا دولت این کشور از درک کمکزاورلیک وزیر امور خارجه جمهوری چک خواس
 کمک نماید. نامه ضمیمه است.« آریا بویوهایموم» موسسه غیر دولتی موسوم به 
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ای افغان  مالکیت دانیل الندا، یارسلوف باستا از اتباع جمهوری چک و فواد نادری تبعه« آریا بویوهایموم»موسسه 
گردد، اما به  وزنامه سرخط، مالکیت اصلی این موسسه غیر دولتی؛ به فواد نادری برمیهای ر است. براساس دریافت

 ها؛ اتباع خارجی را نیز از موسسین و شرکا معرفی کرده است. دلیل تسهیل در کسب پروژه و پول از سوی دولت
ک به رهبری ظاهر اغیر در فواد نادری در واقع نماینده بنیاد مسعود به ریاست احمد ولی مسعود و کمیته ملی المپی

باشد. شخص  اروپا نیز بوده و از روابط نزدیک با سیاسیون و حزب جمعیت اسالمی و از افراد مورد اعتماد آنان می
میالدی از بهر اخاذی از یک تاجر چکی؛ توسط پولیس جمهوری چک  ۲۰۰۸ او سابقه جرمی نیز دارد و در سال 

 دستگیر و به زندان محکوم شده بود.
ها؛ شخص نادری از روابط نزدیک با عبدالقدوس خلیل شارژدافیر سفارت افغانستان مقیم جمهوری  راساس دریافتب

ای رسمی عنوانی سفارت افغانستان  چک برخوردار بوده و در اوایل سال گذشته میالدی از او خواسته بود تا نامه
آن کشور بفرستد و در آن برای موسسه مقیم جمهوری چک را به شخص لوبومیر زاورلیک وزیر امور خارجه 

 شخصی او درخواست کمک نماید.
آریا »این نامه پس از سلسله سفر دانیل الندا به افغانستان که ظاهراً از موسسین و شرکای موسسه غیر دولتی 

عنوانی وزیر امور خارجه جمهوری چک نوشته شده است. موسسین این موسسه غیر دولتی به « بویوهایموم
عضو موسسه غیر دولتی آریا »خوان افغان  و صدیق شباب آهنگ« چکی»، دانیل الندا «افغان»ای فواد نادری ه نام

در سفر حدود دو سال قبل به افغانستان به شمول بسم هللا محمدی، فرزند مارشال محمد قسیم فهیم، « بویوهایموم
، احمد ولی مسعود و شماری دیگر از محمد یونس قانونی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، محمد ظاهر اغبر

سیاسیون حلقه مشخص و وابسته به حزب جمعیت اسالمی دیدار کرده تا سندی دال بر انجام کارهای بشر دوستانه در 
 افغانستان به دولت جمهوری چک تهیه نماید.

دی با متن ارسالی بنیاد مسعود به ریاست احمد ولی مسعود و شورای صلح و ورزش به ریاست ظاهر اغیر نیز اسنا
ها که ضمیمه بوده و از لحاظ متن و محتوا هیچ  فواد نادری تبعه افغان با این موسسه تهیه کرده است. این نامه

 تفاوتی با هم ندارند.
های منظم برخوردار بوده و صاحب وبسایتی با آدرس  ظاهراً از فعالیت« آریا بویوهایموم»موسسه غیر دولتی 

aria.cz-http://en.nadace/ المنفعه در آن  های عام ها و تطبیق پروژه است، ولی گزارشی دقیق از فعالیت
وجود ندارد، اما ذکر شده است که انکشاف منطقوی، رشد ساینس و تکنالوژی، فرهنگ و سپورت با مصوونیت و 

 ن است.های کاری این موسسه در افغانستا صحت از عرصه
ای داده یا خیر؛ ولی در اینجا  تا حال معلوم نیست که آیا دولت جمهوری چک به این موسسه غیر دولتی پروژه

 هاست. موضوع از تالش برای انجام یک اقدام غیر قانونی و درآوردن پول زیر نام خدمت به افغان
وظیفه از هر نوع اقدامات انتفاعی ممنوع و هیچ کارمند دولتی در دوره رسمی انجام  براساس قانون؛ دیپلوماتان 

توانند، ولی  ها؛ فعالیت موسسات غیر دولتی را تائید کرده می گردیده اند و تنها در پاسخ به مکتوب رسمی دولت
شخص عبدالخلیل قدوس؛ شارژدافیر سفارت افغانستان مقیم پراگ بدون رعایت سلسله مراتب؛ خود به صورت 

 رف دیپلوماتیک به این عمل مبادرت ورزیده است.مستقالنه و بدون رعایت عُ 
هیچ مقام و مسوول در وزارت امور خارجه به شمول شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت، حاضر به صحبت در 

 های روزنامه سرخط نگردید. های مکرر حاضر به پاسخ مورد نیست و با وصف تالش
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