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 ثر استؤدیپلوماسي هم ارزان هم م

 

 رجیحا  ن سفارت در یك كشور خارجي تفكر سفارت و سفیر و كارگراه برند ب دیپلوماسي را نام مي ۀدر افغانستان عزیز وقتي كلم

پوشند و در دفاتر خود چاي سبز و یا  كارگران لباس شیك غربي ميسسات ؤمن آ اروپا، امریكا یا آستریلیا مي افتند كه در

زنند. یا هم در  هاي مشهور حرف ميها و یا كوچه ها و محالت سرخ شهرنوشند و از كافه ها و كاباره  مشروبات دیگر مي

یا هم تجارت ویزه  فروشند و به ضخامت آستر جیب هاي خود مي افزایند. و كشور هاي آسیایي و مسلمان از سفارت شراب مي

یادم آمد كه ه بحصیل تاي دلچسپ از ایام جواني و هنگام هخاطره ، جذابیت كار در سفارت ها ۀر باردنمایند.  و پاسپورت مي

 ذكر آن خالي از لطافت نخواهد بود. 

ركز شهر كابل هاي دور كه من محصل طب بودم روزي با عده اي از همصنفان توسط بایسكل از پوهنتون عازم م ن سالآ در

 گفتند به نا آرامي اَعصاب دوچار است.  زیست كه مي ن ایام در كابل مردي ميآ در عزیز بودیم. 

بزي بر سر میگذاشت و دریشي نامیدند. ریش نازك بودنه یي داشت و كاله شپوي س او را به خواهش خودش وزیر داخله مي

 پوشید.  پاكي مي نسبتا  

خرید و آنرا پارچه میكرد و به خورد سگ  كه بعضي از روز ها از دكان نانبایي نان خاصه ميگفتند  در مورد او همچنان مي

را دیدیم كه  نامیدند. در همان روز كذایي او سگ ها مي یبچه هاي محالت گاهي او را باب هاي دیدو )كوچه( میداد و ازینرو

 پاي پیاده از مسیر تانك تیل نوآباد دهمزنگ عازم شهر است. 

 من در پیمایي اش همراهي نمودیم. تصادفا  او را در راه به خاطر كنجكاوي و یا تفریح از بایسكل هاي خود پیاده شدیم و ما هم

و پرسیدم جناب وزیر صاحب شما ا با موافقت رفقا از توانستم.  رو به آساني با او صحبت مي ین رفتم َو از راه مي ،كناَر او

جناب وزیر داخله كه همیشه كتابي صحبت میكرد در جواب  روید كه در جاده ها سرگردان هستید.  چرا به وزارت خود نمي

ال ب من پرسیدم شما زبان خارجي بلد هستید.  خورد، بهتر آنست انسان برود جایي سفیر شود.  درد نميه من گفت وزارت ب

كدام زبان را كه باز هم به سرعت گفت: انگریزي را.  "نه." و باز هم بدون فاصله گفت: چرا دارم. پرسیدم فاصله جواب داد:

ه هستند نكند انگلیسي تد كه این گروه بچه ها محصل فاكولدر همین حالت فهمیدم كه با مغز نا آرام خود مشورت كرد و فهمی

 همند و با من انگلیسي صحبت كنند.بف
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فهمم." نتیجه اینكه  توانم اما معني اش را نمي خوانده مي"انگریزي را   معروف خود را حواله ام كرد: ۀاز همین خاطر این جمل

خواهم به عرض برسانم  ولي آنچه من مي  د.مزایاي كار در سفارت آگاه بودن حتي كساني كه عقل و اعصاب نا آرام داشتند از

ه ل معضالت كشور بارزان و انساني دیپلوماسي حقیقي براي ح ۀوسیل هاي نزدیك از اینست كه حكومات افغانستان درین سال

تواند موارد ذیل باشد: انحصار اجراي سیاست خارجي از طرف شخص  دالیل آن مي جاي جنگ داغ استفاده اي نكرده است. 

و   رییس دولت براي َكریدت شخصي و یا انتصاب وزراي خارجه ایكه تجربه ي كاري یا فهم زبانهاي مروج جهان دییپلوماتیك

نداشثه و انتصاب ایشان زیر فشار هاي گروه هایي كه عالیق زباني، سمتي و حزبي دارند  شناخت كار هاي سیاسي جهاني

 همكساني بوده اند كه خود را الیق كرسي هاي باالي دولتي به اساس وراثت بدون تجربه یا ف  صورت گرفته است و یا هم

 . ندحمیل كرده اتنظر به مالحظات سیاسي بر دولت نها را آدیپلوماسي دانسته پیروان شان 

ن هاي منطقه و جهاه دیپلوماتیك از دست داده و كشوررا براي حل قضایاي خود از را الیيیجه اینكه افغانستان فرصت هاي طتن

دیت الي موجواروپا و ناتو و حتي عربستان و قطر خ ۀانند پاكستان، ایران، هند، روسیه، چین، جاپان، امریكا، كشورهاي اتحادیم

افغاني را پر كرده و هنوز هم مصروف دایر كردن مجالس و نشست هایي براي حل مشكل افغانستان هستند  ۀبرجستیك دیپلومات 

 بدون آنكه از عالیق حقَیقي مردم افغانستان توسط نمایندگان بر حق آن دفاع شود. 

ینكه این نتیجه ا است رسمي ۀقشكل وثیه از جانب دیگر افغانستان حتي تا همین حاال فاقد یك پالیسي روشن سیاست خارجي ب

 ن را مطابق خواسته هاي خود تنظیم مياست هاَي داخلي و خارجي افغانستاكشور را مثل یك گداي سر كوچه شناخته و روند سی

 كنند. 

شفاف و  به گمان نگاَرنده هنوز هم فرصت موجود است كه حكومت هاي افغانستان اول در تدوین یك پالیسي سیاسي خارجي

جهاني  افغانستان و دیپلوماتیك  سيان و مجربي كه با پالیسي هاي سیادخص كاربراي تطبیق آن توسط ش قدام نموده و بعدا  روشن ا

ت حزبي داخل كشور را انتخاب میهن دوست، پاك و فارغ از تعهدات گروه ها و جریانا ۀكامل داشته باشد یك وزیر خارج آشنایي

 ند. ول تعمیل آن پالیسي سیاسي نمایؤو مس

افسقاالني مانند زلمي خلیلزاد نیز جلوگیري نموده یا اینكه او را با حقایق  ۀانست از مداخلبه این وسیله افغانستان خواهد تو

 چون دوست یو و براي رفع این مشكالت كمك بخواهد نه اینكه او را خود مختار دانسته ازا مشكالت افغانستان آشنا ساخته از

 راستیني كه نیست پذیرایي نماید. 

 .به امید یك افغانستان آرام، آباد، آزاد و سربلند
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