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کفایتی  ها انتقادات سختی از بیها افتاده است. بسیاری های افغانستان مقیم غرب سر زبان مدتی است که بحث دیپلومات

این زیادی از  تعداداند.  های شایسته در غرب مطرح کرده دولت در تنظیم و انتخاب دیپلومات

گیرند.  دگی سیاسی میگردند و پناهن شان به وطن بر نمی کاری ۀکارمندان، پس از پایان دور

 .اما بحث این یادداشت، چیز دیگری است

 ۀد زمیند به ایجاسه خود را متعههای افغانستان و فرانسه، کشور فران به اساس توافق بین دولت

اند.  تن در این کشور تحصیل کرده 2۵0بیش از  سو میالدی به این 200۳داند و از سال  تحصیل برای جوانان ما می

 راوکتود ۀفق به دریافت بورس دورمو تعدادی تری بوده است و در کنار آن،ماس ۀها مربوط به دور بیشتر این بورس

های دولتی فرانسه، کارهای خود  چنان اداره اند. تا این دم، سفارت و مرکز فرهنگی فرانسه در کابل و هم نیز شده

 .ایجاد شده است برای محصلینیط مناسبی اند و شرا بهترین حالت ممکن انجام دادهرا در 

خصوص سفارت افغانستان مقیم پاریس که باید در هماهنگی  شود به دولت افغانستان و به بخش دیگر کار مربوط می

سفارت بین ن زمان، رسیدگی کند. تا ای محصلینن، به امور الی افغانستابا وزارت امور خارجه و تحصیالت ع

نشده است؛ از زمان ورود به فرانسه و برقرار  ع تماسیهیچ نو محصلین افغان مقیم فرانسهو افغانستان در پاریس 

گیرد، هیچ کسی از جانب سفارت به ما تماس نگرفته  شروع تحصیل تا پایان تحصیل که مدت دو سال را در بر می

فهرستی ندارد که بفهمد چند نفر، در کدام  یسال گذشته، سفارت حت 12ر این دوره، بلکه در تمام این است. نه تنها د

اند و  دانند که چند نفر به کشور خود برگشته نمی یخوانند. حت هایی، در کدام مقطع درس می در چه رشته شهرها،

 خود را به پایان برسانند یا خیر. تحصیل ۀدور اند موفقانه اند و آیا همه توانستهشده   نیمانددر این کشور چند نفر 
 

. تا یک ماه پس از آن هم سفارت ست زددخودکشی به ( Marseille)دو سال پیش یکی از جوانان در شهر مرسای 

 .جو بود تا بتواند شهرت و هویت او را پیدا کندو  در جست
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س. بدون بدهد که تنها بخش توزیع تذکره، تمدید پاسپورت و ثبت اسناد در سفارت فعال است و  معلومات ما نشان می

آن دور از انصاف  که نا دیده گرفتناست  هایی نیز داشتهها و پیشرفتآورد شک، سفارت افغانستان مقیم پاریس دست

 .توجهی شدیدی است است ولی در این مورد مشخص، دچار تنبلی و کم
 

 ها استقبال می ز آنروند، سفارت ا ن از کشور خود به کشور دیگری میمحصلیکه اگر یا این قاعده است در تمام دن

تمام معلومات الزم را ثبت  ءگیرد و از همان ابتدا کند و محفلی تعارفی برای ایجاد رابطه و شناخت با ایشان می

ند اما تا و مزایای زندگی در غرب برخوردارهای دولت افغانستان از تمام امکانات  که دیپلومات کند. با وجود آن می

ها آیا  پرسد که آن شان به بیرون نگاه کنند. کسی از خود نمی های دفتر د تا از پنجرهان به حال به خود زحمت نداده

ولیتی دارند یا خیر. این در حالی است که در مجموع کارمندان سفارت، ؤمس کدامشان در این کشور  هموطناندر قبال 

 .پردازد از دسترخوان مردم می کنند و پول این مصارف را دولت ما ترین مناطق زندگی می در بهترین و قیمتی
 

ماستری، به سفارت مراجعه کرد و ابتکار عمل را به دست گرفت تا بتواند به  ۀدور محصلیناخیر، یکی از  ۀدر هفت

 های ما را از خواب زمستانی بیدار کند. این چنین بیبدهد و دیپلومات محصلینمورد  ت معلومات کامل درسفار

  .آور و سزاوار سرزنش است لیتی شرموؤمس کفایتی و بی
 

ه میان آمدن که ب رود می یافغانستان مقیم پاریس بود و تمن کفایتی سفارت هدف از نوشتن این یادداشت، انتقاد از بی

گردد تا در این مورد با دقت بیشتر اقدام کنند و نه تنها در  والن دولتی تقاضا میؤنهایی باشد. از مس ۀاصالحات نتیج

 .ها را از نظر بگذارنند خانه ایجاد اصالحات در سفارت افغانستان مقیم پاریس تالش کنند بلکه سایر سفارتمورد 

 
 عبیدهللا مهدی 

 نمایندۀ محصلین دورۀ ماستری در فرانسه
 1۳۹۴جوزا  2۴یکشنبه 

 
 
 

 

 

 


