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۱۵/۰۴/۲۰۱۶                                                                                دوکتور محمد ظاهر عزیز  

افغانستان را در مقر یونسکو بستنددائمی دفتر نمایندگی   
 

گیر حکومت وحدت ملی وجود دارد، دفتر  با ضعف و کمبود دانش فرهنگی و سیاسی که در دستگاه تصمیم

ستند. این بیونسکو( در پاریس )نمایندگی دائمی افغانستان را در مقر سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی ملل متحد 

 تصمیم از جهتی گرفته شده است که تادیۀ کرایۀ ساالنۀ سه اطاق که در اختیار نمایندگی دائمی افغانستان در مقر

 حکومتبرای  ،گیر این حرکت نادرست تصمیم شخص از نظر ،قرار گرفته بود یالدیم۲۰۰۲یونسکو از سال 

 نهایت گران است.

 پلوماتیکدیمهم  هایدر مقر یونسکو که در یکی از کارته  افغانستانباید گفت که کرایۀ دفاتر نمایندگی دائمی 

. این مصرف ساالنه مشتمل بود بر کرایۀ سه هزار دالر است بیستپاریس قرار دارد در یک سال در حوالی 

 سته رسانیواطاق یعنی دفاتر کار، مصارف برق، مصارف حفظ و مراقبت، مصارف محافظت امنیتی، خدمات پ

. حال، که از طرف یونسکو تهیه میگردد دیگر خدمات عاجل روزانه، تهیۀ خدمات انترنیت و و اطالعاتی

 یکماههموطنان عزیز تصور فرمایند که معاش و مصارف ماهانۀ بعضی از مشاوران جناب رئیس جمهور در 

 چند هزار دالر است؟

ه داشتن ک افغانستان حرمت دارند می رسانمثیت و شرافت فرهنگی و سیاسی یبه اطالع هموطنان با دانش که به ح

اهمیت مهم مانده مانند کشور ما،  پسخاصتاً کشور های برای هر کشوری  نمایندگی مستقل در مقر یونسکو

. فعالً در مقر یونسکو بیشتر از هفتاد فیصد کشور های عضو این سازمان ارداسی دسیفرهنگی و  تعلیمی، علمی ،

دارند. بعضی کشور ها برای داشتن چنین دفاتر در مقر این سازمان، سالها انتظار  دفاتر کارنمایندۀ دایمی و 

 میکشند.

برای افغانستان از ضرورتهای اصلی به شمار می قر این سازمان بزرگ بین المللی نمایندۀ مستقل در مداشتن 

مالی و  کمک هایاز  احیا نمود یالدیم۲۰۰۲مقر یونسکو در سال رود. افغانستان که نمایندگی مستقل را در 

 بعدی تاستفاده های بزرگ نمود. در مقاالیونسکو  فرهنگی و اطالعاتی سازمان ،برنامه های تعلیمی، علمی

به تفصیل ارائه  (یالدیم۲۰۱۰الی  ۲۰۰۲) در مدت هشت سالما به کشور  روابط نیک و کمک های یونسکو

 میگردد.

ای و سکتور ه با تمامی شعبات که متداوم و آسان را روزانۀعالوه از تسهیالت نمایندگی دایمی در مقر یونسکو  

اداری و روابط بین المللی( و کارمندان این  دفاتر، اطالعات و تعلیم و تربیه، علوم، فرهنگ) سکوکاری یون
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نهایت مفید با در جهت مذاکره، تبادل نظر و مشورتهای  تسهیالت الزم و ضروری را ،سازمان میسر می نماید

 د.سازبازدید روزانه در آن محل میسر می  و اعضای نمایندگی ها در مواقع دید و ها دیگر کشور سفرای

الوه عافغانستان در یونسکو وظایف شانرا به درستی و جدیت انجام دهند، دائمی اگر سفیر و اعضای نمایندگی 

یونسکو در برنامه های انکشافی گیری الزم  اری منظم در جهت ترتیب و تنظیم برنامه ها برای سهماز پالنگز

ر که های هباید که در جلسات روزانه، هفته وار و ماهان حکومت افغانستان،و اطالعات فرهنگی  ،تعلیمی، علمی

 نسارت اند از: کانفراعب این نوع جلسات .اشتراک نمایند و روز در مقر یونسکو برگزار میگردند حاضر باشند

، جلسات گروپ آسیا و پسیفیک، جلسات کشور های اسالمی در یونسکو، واز طرف یونسککاری  لساتها و ج

 کشور است، جلسات گروه کشور های غیر منسلک در یونسکو ۱۳۰در یونسکو که مشتمل بر  ۷۷جلسات گروپ 

 یونسکو منعقد میگردند. اط کنفرانس عمومی و شورای اجرائیۀو جلساتی که با ارتب

میالدی ۲۰۱۰الی  ۲۰۰۲عمومی یونسکو بمیان آمده بود، افغانستان از سال میان سفیر و مدیر با تفاهمی که 

 زمانیکه اینجانب افتخار خدمت را به کشور در نمایندگی دائمی افغانستان در یونسکو و اسیسکو به عهده داشتم،

ست. اگر اخته ایک دالر در جهت کرایۀ دفاتر و دیگر خدماتی که در فوق تذکر داده شد به یونسکو نپرد افغانستان

یق از طر ، منابعی در یونسکو وجود دارد کهبراستی کسی به وطن دلسوزی و آرزوی خدمتگذاری را داشته باشد

هزار دالر را در جهت تادیۀ کرایۀ ساالنۀ دفاتر نمایندگی دائمی افغانستان در بیست  چنین منابع به آسانی می توان

 د.نمویونسکو،  تهیه 

 نمایندگی دائمی افغانستان را در مقر یونسکو به هر منظوری که باشد در جملۀ غلطی های فاحشمن بستن دفتر 

و عدم آشنایی به روش کار واهمیت مناسبات و همکاری و سیاسی حکومت وحدت ملی ، فرهنگی تعلیمی، علمی،

تهایی ون مشورت با وزاربد محسوب می نمایم. این تصمیم که بدون تعقل ونزدیک با موسسات وابسته به ملل متحد 

و از  ) وزارتهای معارف، تحصیالت عالی، اطالعات و فرهنگ و امور زنان( که با یونسکو همکاری دارند

ا نا ر م. من این تصمیصورت گرفته است عصبانی حالت و عجله در ،یونسکو به صورت متداوم بهره می برند

  .میدانمبرای کشور ما زیان آور و به صورت حتمی  معقول

برای فهم بیشتر بر اهداف، ساختار، برنامه ها و صورت استفادۀ درست از سازمان تعلیمی، علمی و فرهنگی 

آرمان ملی در از طریق  روزنامۀ وزین ملل متحد )یونسکو( توجه هموطنان عزیز را به نوشته های ایکه بعداً 

 نشر خواهد شد جلب می نمایم.کابل و سایتهای نشراتی بیرون مرزی 
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