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 م٢٠٠۵ اپريل ٢٠         پاريس،         ولی احمد نوری

 
 نــيــازی بــه اصالحــات عــاجــــــــل

  در وزارت امور خارجه
 

 :تبصرۀ نويسنده 
در تدوين اين متن از نظرات يک عده افغان های صاحبنظِر مقيم کشور های فرانسه، آلمان و سويس 

 . را خدمت شان تقديم ميدارماستفاده شده است که بدين ذريعه سپاس خود
********************** 

 
وقتی تغييرات  در کابينۀ جديد افغانستان را از نظر بگذرانيم، ملتفت می شويم که باالخره در ترتيب آن نقش و فشار 

 .جناحها و عاليق قومی به تناسب کابينه های قبلی کمتر بوده است 
ده جلب توجه ميکند، تغيير وزير امور خارجه ميباشد که باالخره اين وزارت  ولی تغييريکه آنًا و به شکل اميدوار کنن

 .جنگساالِر رهائی می يابد" دپلومات" از شِر يک
وزارت امور خارجه در تمام کشورهای جهان حيثيت يک وزارت عمده را دارد، چه از مجرای همين وزارت است    

ين طريق است که شايستگی و عدم شايستگی کشور در انظار       که کشور به جامعۀ بين المللی معرفی ميگردد و از هم     
 . جهانيان منعکس می شود

در شرايطی که حاکميت سياسی افغانستان متأثر از يک عده محدوديت های بين المللی است نقش وزارت خارجۀ  
 .افغانستان در رابطه با استقالل آن بسيار با اهميت تلقی ميگردد 

انه احساس می شد که بين وزارت خارجه و رياست دولت از لحاظ پيشبرد دپلوماسی  در چهار سالی که گذشت، متأسف
همآهنگی و جهت گيری مشترک و مشخصی ديده نمی شد و موضع دولت افغانستان طوريکه الزم بود و منافع کشور         

چار تيرگی ها و  روابط ما با همسايگان از هيچنوع شفافيت برخوردار نبود، بلکه د  . ايجاب ميکرد منعکس نمی گرديد
در صحنۀ سياست جهانی، دپلوماسی ما فقط به تقاضای کمک ها و تکدی ها و درويزگی . مد و جزر هائی هم شده بود

 .خالصه می شد
مامورين و منسوبينی که در اغلب نمايندگی های سياسی افغانستان و مؤسسات بين المللی بيش از دو دهه بحران،      

مؤظف شده اند فاقد شايستگی فنی و علمی، تجربۀ کاری، ايمان و تعهد به منافع        خاصتًا در طی چهار سال گذشته   
همگانیِ  مردم افغانستان بوده و در ساحاتی که انکشاف و بازسازی افغانستان ايجاب مينمود و خاصتًا در تقويت  

امورين و منسوبين در  عده ای زيادی ازين م  . وحدت ملی بين افغانهای مقيم در اين کشورها، مصدر خدمتی نشده اند
افغانستان سابقۀ کار نداشته و صرفًا بر اساس مالحظات جناحی و وابستگی های تنظيمی مستقيمًا در نمايندگی های 

در بعضی از اين نمايندگی ها بدون رعايت ضوابط اداری به استخدام     .  سياسی و مؤسسات بين المللی گماشته شده اند  
 . ه اند اعضای نزديک فاميل مبادرت ورزيد

از طرفی هم احراز کرسی های مهم را در نمايندگی های سياسی افغانستان مقيم خارج، در سازمان ملل متحد، در      
و در     » UNESEF « ، »F.A.O. « ، »W.H.O«، يونيسف »UNESCO«مؤسسات اختصاصی اين سازمان مثل يونسکو     

و سوم  در سفارتخانه ها، يا روی وابستگی  مؤسسات بين المللی و اقتصادی و مالی، و حتی پوست های درجه دوم 
های تنظيمی و يا بر مبنای مالحظات شخصی، ارتباطات فاميلی، و يا هم بحيث پاداش به آنهايی داده شده است که يا      

و يا بحيث پاداش به آنهايی داده شده که به    .  در امور تنظيمی و يا روابط مغشوش شخصی خدمتی ادا کرده اند   
اين دپلومات ها نمايندگی های سياسی   .  ای عضويت کابينه را داشته اند، اما در آن شامل نشده اند         ملحوظات فوق ادع  

افغانستان را بمثابۀ مايملک شخصی خود دانسته و نتوانسته اند و يا نخواسته اند بين دارائی عامه و دارائی شخصی          
ه ميباشد، به سرقت رفته ، قالين های بسيار فلهذا سامان و اموال سفارت ها که دارائی عام . خود خط فاصلی بکشند 

قديمی و دست کاری غالبًا ابرشمی و تابلو های بسيار قديمی آثار نقاشان معروف که در زمان سلطنت اعليحضرت  
امان اهللا خان غازی و اعليحضرت محمد نادر شاه شهيد خريداری شده بود، به قيمت های بسيار هنگفت بفروش رسيده           

 . قالين های  کاپی ماشينی و کاپی تابلو های نقاشی گذاشته شده است  و به عوض آنها 
مزيد بر آن در نمايندگی های سياسی و مؤسسات بين المللی در قسمت عوايد و مخارج هيچگونه محاسبه ای وجود           

 و فصل  نداشته، داد و گرفت پولی بدون رعايت ضوابط حسابدهی مستقيمًا بين وزير خارجه و رئسای نمايندگی ها حل     
گرديده اند چنانچه به بهانه های متعدد عوايد دولت به مجرا های شخصی از قبيل سفر خرج ها، کرايۀ منازل، بيمه         

 .  ها، خريداری های بی لزوم و مجلل به مصرف رسيده است
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ست و    خبر تعيين شخص عالم، آگاه، مطلع به امور مسايل دپلوماسی و سياسی در راس وزارت خارجه شادمان کننده ا         
 .ما اين تغيير را به فال نيک ميگيريم و از آن استقبال ميکنيم 

درين فرصت که کشور به دپلوماسی فعال بر وفق منافع ملی نياز دارد و جناب داکتر سپنتا از کفايت الزم و دانش     
 . عالی برخوردار است توقع می رود پيشنهادات ذيل را برای بهبود امور منظور داشته باشند  

مۀ اصالحات اداری و ساختاری بر وفق آرزومندی مردم افغانستان در وزارت خارجه روی دست گرفته      برنا– ١
شود تا بر اساس آن در اجرا و پيشبرد روابط خارجی کشور بهبود رخ دهد  و در نتيجه افغانستان بتواند  يک              

 دپلوماسی مؤثر را در پيش گيرد ؛
های سياسی و مؤسسات بين المللی با رعايت شايستگی و کار آئی   در مورد تقرر رئيس و اعضای نمايندگی - ٢

 تجديد نظر صورت گيرد ؛ 
 در تعيين مدت خدمت رئيس و اعضای کور دپلوماتيک در نمايندگی های سياسی افغانستان و موسسات بين المللی        – ٣

 امر از سه تا چهار سال تجاوز    ميعادی در نظر گرفته شود و  اين ميعاد قسمی که در گذشته ها معمول بوده در نهايت     
 نکند ؛

  در تعيين سفراء و اعضای سفارتخانه ها و نمايندگان افغانستان در مؤسسات بين المللی دانستن زبان کشور مقيم       -  ۴
 الاقل دانستن يکی از زبان های جهان خصوصًا انگليسی، مد نظر باشد ؛  . از ضروريات بشمار رود

 با استفاده    تيک بعد از طی ميعاد مقرره در وظايف شان دوباره بوطن برگردند و    سفراء و اعضای کور دپلوما – ۵
از تجاربيکه در زمان ماموريت خود آموخته اند  به خدمت  کشور بپردازند، و اگر از اين دورۀ سه چهار ساله چيزی  

 آموخته اند به مامورين جوان وزارت خارجه انتقال بدهند ؛  
 دقيق عوايد مالی در نمايندگی های سياسی در خارج، هيئت های بازنگری و تفتيش        جهت بررسی امور حسابی–  ۶

مؤظف گردند تا اجراات مالی را تحت غور قرار داده و تصرفات ناجايزی را که طی موعد خدمت مامورين  
 ؛  . سفارتخانه ها رخ داده است مورد باخواست قرار دهند  

هدايت داده شود که جهت جلوگيری از مصارف بيجا از قبيل خريداری های       عجالتًا به نمايندگی های سياسی افغانستان 
 لوکس و بيمورد خود داری بعمل آيد ؛   

 توقع ميرود که سفراء از تعيين و استخدام اعضای نزديک خانوادۀ خود در وظايف قنسلی و ساير خدمات سياسی            –  ٧
 منع گردند ؛

سفرای جديد، سابقۀ وطن دوستی، صداقت و پاکيزگی، دانش و تجربۀ  چقدر بجا خواهد بود تا در آينده حين تعيين – ٨
 کار آنها در نظر گرفته شود نه وابستگی های فاميلی،  قومی، تنظيمی و حزبی ؛

 آرزومنديم از سفرای که طی سال های گذشته مشغول خدمت بودند يک راپور عمومی مبنی بر بهتر ساختن        –  ٩
 * اضا گردد؛  روابط افغانستان با کشور مقيم تق

 
 * 

غالبًا ديده شده که در بسا سفارت خانه ها سفراء و اعضای کور دپلوماتيک با داشتن منازل شخصی وجه هنگفتی   را   
اين کار غير اخالقی و غير قانونی ميبايد  . بنام کرايۀ خانه از کيسۀ دولت برای خانه های شخصی خود اخذ نموده اند   

 . يکه اين کار را کرده اند مورد بازخواست قرار داده شوند   هرچه زودتر متوقف گردد و کسان
 

بعضی اعضای تعدادی ازسفارت خانه ها و نمايندگی های سياسی از درک بيمۀ صحی، وجوه قابل اعتنايی را بدست   
آورده اند، در حاليکه اکثر شان به نسبت سکونت طوالنی و خدمت در کشور مقيم، صاحب بيمۀ صحی دولت آنکشور  

 .  شندمی با
 

برای آنکه حاکميت ملی افغانستان و حيثيت سياسی کشور حفظ شده باشد، سفرای افغانستان نبايد  تابيعت کشور مقيم 
 .   را داشته باشند

 
برای تامين عدالت، از استخدام چند تن از اعضای يک فاميل در وزارت خارجه جلوگيری شود و به خويش خوری    

 . ش خاتمه داده شود  ها، قوم پرستی ها و روابط مغشو 
 پايان

 
 
 
 

 


