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 دوکتور محمد ظاهر عزیز

 سفیر سابق افغانستان در یونسکو و ایسسکو

 
   11/09/2017 

  

  یونسکو افغانستان در دستاوردهای نمایندگی
 2بخشدوم سمت ق

 
مقامات تصمیم گیر حکومت وحدت ملی بدون در نظر داشت منافع علیای فرهنگی و سیاسی کشور، دفتر نمایندگی دایمی 

حکومت  نادرستافغانستان را در مقر سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( در پاریس بست. اینجانب این عمل 

اطالعات و حقوق بشر در کشور ما از طریق روزنامۀ آرمان  ،علمی، فرهنگیمنفی آن در برنامه های تعلیمی، تأثرات را با 

که  قاالتیمطلوع نیوز و سایت آریانا افغانستان آنالین به اطالع هموطنان رساندم. ضمناً با نوشتن و نشر تعداد  تلویزیونملی، 

علیمی، علمی و فرهنگی را در جهان و در چند بخش تقدیم گردید، اهداف، برنامه ها، اهمیت و مقام این سازمان بزرگ ت

به هموطنان و خاصتاً به فرهنگیان کشور با  ،حتماً به نفع کشور ما است ن کهضرورت روابط جدی و دایم را با این سازما

حرمت تقدیم نمودم. در ضمن مقاالتی که تحت عنوان زیر و در چند بخش به هموطنان محترم تقدیم می گردند، خدماتی را که 

تا زمانی که اینجانب افتخار خدمتگزاری را به کشور به حیث  2002ندگی دایمی افغانستان از ایام تأسیس آن در مارچ نمای

  ، گزارش می دهم.سفیر کشورم در یونسکو و ایسسکو داشتم

 

 می افغانستانیندگی دایت ها و دستاورد های مهم نمایگزارش مختصر بر فعال

 میالدی 2010الی جون  2002سسکو از مارچ یونسکو و ایدر 

 دومبخش قسمت دوم 

 : می، علمی و فرهنگی  افغانستانیری آن سازمان در باز سازی مؤسسات تعلیسسکو و سهمگی: همکاری با انهم

شور ما افغانستان، کونسکو و منظوری مقامات عالی دولتی جمهوری اسالمی یمی افغانستان در یندۀ دایر و نمایشنهاد سفیبا پ -1

د، یت می نمایفعال OICمی، علمی و فرهنگی را که در قالب کنفرانس اسالمی یت سازمان اسالمی، تعلیم، عضو200۳سال  در

ر سسکو که دیر معارف آن وقت، در کنفرانس عمومی ایجناب قانونی، وزاست یافغانستان بار اول تحت ر هیأتحاصل  نمود و 

 اشتراک نمود.د یتهران منعقد گرد

 را دارند. مقر آن سازمان در رباط، پایتخت مراکش است. ایسسکوت یکشور، اعضای کنفرانس اسالمی، عضو ۵7 -2

 ایدیت: ولی احمد نوری
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ه، علوم، یم و تربیرشته های تعل ف و اهداف مهم این سازمان همکاری و کمک به کشورهای اسالمی دریوظا -۳

ی ت هایگردد. فعالیسسکو محسوب میاز اهداف اساسی اکی یز یفرهنگ و اطالعات است. ارتقای فرهنگ اسالمی ن

 .که اعضای مسلکی و بودجه کم در دسترس دارد ونسکو محدود است چونی ۀسیسسکو با مقایا

ر یسسکو استفاده های مناسب نموده است. مدیم از ا200۳سال  ت درید متذکر شد که افغانستان از شروع عضویبا -۴

سعودی می باشد با دعوت حکومت افغانستان به کابل سفر رسمی ری که تبعۀ عربستان یجیسسکو، جناب التویعمومی ا

اطالعات  س جمهوری اسالمی افغانستان، وزرای امور خارجه، معارف،ی، به شمول رئدولتینمود و با مقامات عالی 

به این سازمان اسالمی الت عالی و امور زنان مذاکرات و تبادل نظر نموده عالقمندی افغانستان را یو فرهنگ، تحص

 تقویت بخشیدند.

 سسکو در جهت عدم پرداختیسسکو به افغانستان، منظوری کنفرانس عمومی این بخش کمک های ایکی از مهمتری -۵

 سسکو است.یسه سالۀ  افغانستان به ا سهمیۀا بخشش یو 

 .ک سال استیصد و چهل هزار دالر در  کی( 1۴0000سسکو مبلغ قابل مالحظه )در حدودیا افغانستان در ۀیسهم

 ونسکو باالتر است.یۀ افغانستان در ین بار نسبت به سهمین رقم چندیا

رانس سسکو و کنفیه ای ایشنهاد اینجانب، منظوری شورای اجرائیسسکو سه بار با پیۀ سه ساله افغانستان در ایسهم

صد هزار  ون  و دویک ملین مدرک افغانستان در حدود یعمومی آن سازمان مورد عفو قرار گرفته است. لهذا از ا

 دالر مفاد پولی برده است.

سسکو نه تنها به منظور استفاده از برنامه های آن سازمان، ضروری به یۀ همکاری افغانستان با ایادامه و تقو  -۶ 

لمی می، عیمؤسسات و منابع تعلد با یتوان همکاری های مفین سازمان مسلکی اسالمی میق ایرود بلکه از طریشمار م

 .نماییمم یهای اسالمی قا و فرهنگی کشور

می و فرهنگی آن ضرر یکشور دارای فرهنگ اسالمی و مملکت رو به انکشاف که مؤسسات تعلبه حیث افغانستان 

می اسالمات عالی و فرهنگی کشورهای ین سازمان همکاری های جدی تر با مؤسسات تعلیق ایطر د ازیده، بایبزرگ د

 برقرار نماید.

نسکو و ویمی افغانستان در یندۀ دایر و نمایت ها و افتخارات بزرگی که به شخص اینجانب به صفت سفیدهم: موفق

 سسکو نصیب گردیده است: یا

م، به حیث سفیر و نمایندۀ دایمی افغانستان در یونسکو که یک سال بعد  2002انتخاب و تقرر اینجانب در ماه جون 

 گردد.یبنده افتخار بس بزرگ، محسوب م یامور ایسسکو نیز به من تفویض گردید، برااجرای 

 چندین ربۀتجافتخار اصلی این بود که من، کسی که در رشتۀ تعلیم و تربیه تخصص دارد و در امور اجرایی یونسکو 

ی فرزندان کشورم به ساله دارد، مدت هشت سال از طریق وظیفۀ سپرده شده به من، در خدمت دسترسی تعداد زیاد

تعلیم و تربیه بودم و در این راه به شکلی که قبالً تقدیم شد، کوشش قابل مالحظه صورت گرفت و وسیلۀ تعلیم تعداد 

کثیر فرزندان افغان را که از تعلیم و تربیه محروم بودند، با کمک یونسکو و در همکاری با مقامات دولتی، میسر 

 ساخت.
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سم که در مدت خدمتگزاری به وطن از هویت فرهنگی و شخصیت های عالی فرهنگی مردم ضمناً افتخار دارم بنوی

افغانستان با صداقت و قوت دفاع نمودم. مطالعه فرمودید که نام، 

بزرگی و خدمات بزرگان فرهنگی افغانستان برای جهان بشریت، در 

ه به سطوح بلند تجلیل ب آنهااسناد رسمی یونسکو ثبت گردیده و از 

 آمده است. عمل

این زحمات و کوشش ها اگر اندک هم بودند، زیرا تمامی ضرورت 

های تعلیمی، علمی و فرهنگی کشور را مرفوع نتوانست، اما راه را 

 برای ارتقای تعلیم و تربیه، علوم و فرهنگ در افغانستان باز کرد.

ست یش از بیکه دارای ارزشهای بزرگ معنوی و فرهنگی هستند و در مدت ب یخدمتگزاری برای مردم و کشور

اه طالبان، هست و بود مادی یم سیر شوروی سابق( و رژیرانگر)اتحاد جماهیک قدرت ظالم و ویتحت اشغال  سال در

نگ فره ه،یم و تربیخود را از دست دادند و به داشت های فرهنگی مردم وطن تجاوز صورت گرفت، دسترسی به تعل

ن ادب، بزرگاارت ینماز گزاری و بازگشت به ز ۀو ارائه فکر آزاد از اتباع افغانستان گرفته شد، برای بنده به درج

 د.یگردیفرهنگ و دانش وطنم، محسوب م

اسی، محض در جهت ادای یچ گروه حزبی و سیاسی به هیمن با احساس افتخار، بدون وابستگی خاص حزبی و س

 ه ، فرهنگ و اطالعاتیم و تربیران شدۀ تعلیبه دستگاه دولت، به منظور بازسازی مؤسسات وخدمت، با حفظ حرمت 

 روزی انجام  دادم.خدمات شبا با افتخارز، یکشورم، افغانستان عز

امان آالت ه و سیچ و بدون داشت اعضای مسلکی، بدون دوسیسسکو که از هیونسکو و ایمی افغانستان در یندگی داینما

بکار و خدمت نمود، زمانی که من وظیفۀ خود را ترک نمودم، فعال، صاحب اعتبار و حرمت و دارای دفتری شروع 

 ت های منظم در راه ارتقای فرهنگ و دانش در کشور بود.یشخصیت سیاسی و مصروف فعال

قل به حد ا دایمی افغانستان در یونسکو، به وزارت خارجه نوشتم که بندهنمایندۀ در زمان تقرر من به حیث سفیر و 

مدت یک سال معاش ماهانه اخذ نمی کنم و نکردم. همچنان اطالع دادم که تا ختم وظیفه ام از وزارت امور خارجه 

منزل را نمی نمایم. دیپلومات ها حق دارند که حکومت برای شان یا منزل کرایی تهیه نماید و یا به  کرایۀتقاضای 

 منزل اخذ نکردم. کرایۀر مدت هشت سال از حکومت منزل بپردازد. بنده با خوشی د کرایۀایشان 

نده یر و نمایث سفیمدت خدمتگزاری بنده به ح نچه درآم که یمی نما صورت واضح اظهاره من ب

ردم م افتخار آنرا بنده به ده است،یب شخص من  گردیسسکو، افتخاراً نصیونسکو و ایمی افغانستان در یدا

 د:نگردیمختصراً ارائه  منصیب من گردیدند، که  افتخاراتی .وطن می بخشمافغانستان خاصتاً فرزندان و زنان 

ون های عالی  مطالعه  و یسیم عضو کم200۵و در سال  200۳سال  می افغانستان دو بار دریندۀ دایر و نمایسف -1

 ونسکو انتخاب شد.یروش کار ارگان های  
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ه  یونسکو برای مدت چهار سال عضو شورای اجرائیان کنفرانس عمومی یجر م در200۳سال  اینجانب در  -2

 ونسکو، انتخاب شدم.ی

 سسکو، انتخاب شد.یا ۀیم عضو شورای اجرائ200۳سال  می افغانستان دریندۀ دایر و نمایسف  -۳

 ن انتخاب شد.یو چ 77س گروپ یک سال رئیم برای 2007سال  می افغانستان دریندۀ دایر و نمایسف -۴

عمومی  ن کنفرانسیان سی و پنجمیمی افغانستان در جریداندۀ یر و نمایسف -۵

و  ن المللییون روابط بیسیکم)ون اول، یسیس کمیث رئیحه ونسکو بی

 انتخاب شد. ،کنفرانس عمومی یونسکوپالنگذاری( 

جوالی  ۴-2) سسکوین کنفرانس عمومی ایان دهمیبه اینجانب در جر -۶

اعتالی فرهنگ اسالمی و صلح، در خدمات بنده در جهت  بر  م( بنا 2009

جناب فراهی( افغانستان )  ۀحضور معین سیاسی سابق وزارت امور خارج

 د.یسسکو مدال طال اعطا گردیاز طرف ا

که او  یسسکو، زمانیونسکو و ایمی افغانستان در یدا ۀندیر و نمایبه سف -7

هده  عونسکو را به ین کنفرانس عمومی یون اول سی و پنجمیسیاست کمیر

ونسکو، از طرف جناب یوردن اهداف آداشت،  بنابر خدمات او در بر

د ن محمیونسکو مدال طالی موالنا جالل الدیعمومی  ریرو متسورا، مدیچیکو

ک یموالنا بود که به  ین مدال طالین دومید. ایرومی، اعطا گرد -بلخی

جالل الدین اولین مدال طالی موالنا )    د.یگرد یتبعۀ افغانستان اعطا م

 محمد بلخی رومی به جناب حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان اعطا گردید(

بنده، در طی محفل خدا حافظی صاحبقدری که از طرف مدیر عمومی یونسکو و انجمن سفرای بر حال  فۀدر موقع ختم وظی -۸

نم بوکو وا، مدیر عمومی یونسکو، در جهت و سابق کشور ها در یونسکو، در مقر یونسکو برگزار گردیده بود، محترمه خا

سپاسگزاری از خدمات بنده به صفت کارمند یونسکو و به صفت سفیر افغانستان در یونسکو در شورای اجرائیه و کنفرانس 

 عمومی این سازمان، برای اینجانب مدال طالی ابن سینای بلخی را اعطا فرمود. 

و و دایمی افغانستان در یونسک نمایندۀبه حیث سفیر و من  ۀنی که در جریان وظیفقبل از ختم این بخش، حد اقل یک بار به آنا

به من تهمت زدند و با نوشته هایی که در شأن و مقام قلم نبود علیه من نوشتند، یاد آوری می نمایم که من به جواب ایسسکو، 

نشر شد و هنوز هم به دسترس من هستند، شایستۀ  آنها از جهتی نپرداختم که آن نوشته ها را که در سایت افغان جرمن آنالین

 دانستم و هنوز هم شایسته و دور از اخالق قلم، بی حرمتی به قلم می جواب نمی دانستم زیرا که جواب دادن را به نوشته های نا

 چنین عقیدت دارم. 

 پیشنهاداتی را که اینجانب در ختم وظیفۀ خود به حکومت آن وقت تقدیم کردم: یازدهم: 
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مات عمومی و هم در مؤسسات یتعله، هم در مؤسسات یم و تربینه های تعلیبا در نظرداشت حالت فعلی در کشور در زم -1

ونسکو و یت همکاری با یست، دوام و تقویط زیالت عالی، مؤسسات فرهنگی، اطالعات، امور اجتماعی و زنان و محیتحص

 ت مهم است.ینها سسکو، ضروری ویمؤسسات وابسته به آن و همچنان با ا

ن سازمان بین المللی دانش و فرهنگ در جهان است که با صد ها نوع برنامۀ علمی و فرهنگی ین و مهمتریونسکو بزرگتری  -2

ر ییای امروز رو به تغیه، فرهنگ، علوم و اطالعات در دنیم و تربیث مرکز تماس با همه  مؤسسات تعلیحه ی علمی بیو با توانا

صدر مکار می نمایند، افغانستان  ی که در امور یونسکو درخانه ها و مؤسسات وزارتا انکشاف یسازی و در بازتواند  یع، میسر

 اد به کشور ما گردد.یخدمات و کمک ز

تماس های مسلکی و  ۀلینارها، ورکشاپ های مسلکی و تخصصی وسیری در کنفرانس ها، سمیق سهمگیطر ونسکو، ازی -۳

 د.یرا فراهم  می نماری یگادیلۀ  یشه وسیماده می سازد و همآگر کشور ها ین افغان و دیخصصکارمندان و مت عملی را با

اتی، انکشاف یت، سواد حیفیۀ با کیم و تربیعمومی، تعل ۀیم و تربیانکشاف تعل ه هایم در ساحیافغانستان هنوز مشکالت عظ  -۴

 صورت جدی بهه اجتماعی و زنان دارد و ب زیست و امورالت عالی، حفظ و ارتقای فرهنگ، اطالعات، محیط یبا کیفیت تحص

 اسی خاص ندارند، ضرورت دارد.ین المللی مانند یونسکو که اهداف سیکمک مؤسسات ب

شور هنوز سواد هستند، در کیصد زن های افغانستان بیش از نود فیسواد هستند، بیصد مردم افغانستان بیش از هفتاد فیهنوز ب -۵

اده نمودن برنامه های ملی، قبول و یننموده است. ما هنوز مشکالت بزرگ در پ ارتقاءبلند  ۀدرجه سطح دانش و فرهنگ ب

م. از همه مهمتر این که هنوز فرهنگ صلح در کشور ما پیاده یموکراسی، دولت سازی و دولت داری داریهای د روش پذیرفتن

دن یلۀ رسیفرهنگی و وس غنایث یحه سته بین فرهنگ شایاز انشده است. احترام و قبول تنوع فرهنگی در افغانستان و استفاده 

 ند.ید در افغانستان به حساب آیموکراسی، از برنامه های جدی و مهم امروز و فردا، بایای دیگر و مزایک دیبه احترام به 

 داردی بزرگ د به انجام دادن کارهایش ضرورت شدیت اسالمی و فرهنگی خویکطرف برای حفظ هویمردم افغانستان از  -۶

ۀ الزم مرفه، استفاد ۀد در افغانستان برای ارتقای فرهنگ و استفاده از فرهنگ برای توسعه متداوم و ساخت جامعیو از طرفی با

 رد.یصورت گ

ور د که ما در کشیجاب می نمایموکراسی، ایلۀ موثر در دسترسی به دین مرام و کار برد فرهنگ به صفت وسیبرای تحقق ا -7

نی یک طرف ما را در حفظ ارزشهای فرهنگی کمک کند و از طرفی روشن بیژی ملی فرهنگی که از یاست و ستراتیخود به س

م. من یقین دارم که ید داریله  شود، ضرورت شدیه برای همه در جامعۀ ما وسیم و تربیق  تعلیرا در قالب دانش امروز از طر

، آهسته از فرهنگ جدایی فرهنگی و قوم گرایی که امراض کشنده در بقای با پیاده نمودن چنین برنامه و عقیده، مردم ما آهسته

 تأمین خواهد شد.در وطن ، نجات خواهد یافت و فرهنگ صلح به شما می روندهر کشوری وحدت مردم 

از  اله و راه نجات مردم افغانستان ریشرفته که وسیه و فرهنگ پیم و تربیگر، دسترسی کامل به تعلیل دیمسا عالوه از -۸

سر یضی های صحی و اجتماعی میی ها، عدم اداره سالم، گرسنگی، مری، جداهای فقر، بی سوادی، جهلبدبختی مشکالت و 

توان با کار و زحمت کشی، صداقت، پاک نفسی و راستکاری و وطنخواهی یدو را م گردد. هر ید احساس میسازد، ضرورت شد

 افت.یونسکو یدر قالب کارها و فعالیت های 

 توانست خدماتیاعضای  مسلکی انجام داد، م داشتنبا وجود اجرای همه کارهایی که بدون افغانستان در یونسکو ندگی ینما -9

ت عالی  الی، تحصه ، فرهنگیم و تربیمسلکی در ادارات مؤسسات تعل تیشتری برای کشور و مردم ما انجام بدهد اما عدم ظرفیب
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ژی ملی انکشافی یاست و ستراتیدرست در سطح دولتی، عدم برنامه های ملی در قالب سگر وزارت خانه ها، عدم هماهنگی یو د

 ه ، فرهنگ و علوم، نتوانست آنچه  ضرورت جدی برای کشور بود انجام بدهد.یم و تربیدر رشته های تعل

 ت مهم است. ینهاندگی از لحاظ کارمندان مسلکی امر ضروری و ین نمایت ایندگی و تقوین نمایادامۀ خدمتگزاری ا -10

سسکو، با در نظرداشت مشکالت و ضرورت های یا ونسکو ویف روابط و همکاری با یندگی و تضعین نمایف ایتضع -11

 ه، علوم و فرهنگ و اطالعات،  گناه بزرگ و خیانت به کشور به حساب می رود.یم و تربیشقوق تعل ما در ظاهر در کشور

هموطنان محترم مطالعه فرمودند، چنانچه در شروع هر مقاله با حروف رنگه تذکر داده شده است، دولت فعلی به عوض این که 

این سازمان بزرگ علم و دانش سعی  ،افغانستان با یونسکوو همکاری های تعلیمی، علمی و فرهنگی در تقویت روابط سیاسی 

عمل حکومت را ضمن مقالۀ مفصل تحت عنوان )دفتر ا در مقر یونسکو بست. بنده این دایمی افغانستان ر نماید، دفتر نمایندگی

تان آنالین آریانا افغانس وبسایت در نمایندگی دایمی افغانستان را در مقر یونسکو بستند( نوشتم که در روزنامۀ آرمان ملی کابل و

 مقاله جلب می نمایم.به آن شد. توجه خوانندگان محترم را  م نشر201۶ اپریل 1۵ به تأریخ

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/z_azia_daftar_nomaiandagi_afghanistan.pdf 

 ختم

 

(1قسمت اول )بخش  

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_m_z_dastawardhaye_nomayendagi_afg_dar_unesco_Q1_B1.pdf 

(2قسمت اول )بخش  

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_m_z_dastawardhaye_nomayendagi_afg_dar_unesco_Q1_B2.pdf 

(۳قسمت اول )بخش  

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/aziz_m_z_dastawardhaye_nomayendagi_afg_dar_unesco_Q1_B۳.pdf 

 
 (1قسمت دوم )بخش 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Zaher_aziz_dastawardhaye_nomayendagi_afg_dar_unesco_Q2_B1.pdf 
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