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 16/11/2016                   م. اسحاق نگارگر

 رمعاص ییپلوماسیبا زبان د ییآشنا

 خواهد یمهارت م

داشتم  انتظار نوشته بودم و 201۵پانزدهم نومبر  را در ادداشتی نی. من اخواهد یمهارت م معاصر ییپلوماسیبا زبان د ییآشنا

 یبودنه ها ما مانند مردان که هنوز هم دولت نمیب یم یول پاکستان صحبت کنند ما با صراحت لهجه با مقامات دانمر که دولت

 یها استی. سگذارند یپا به فرار م و کنند یرا رها م دانیشوند م یبه رو م رو پاکستان بازان استیبا س یشده وقت " قــو"  لیبگ

 کی ارجنوب گرفت شمال و پاکستان را از و کنند ییهند همسو استیسازد که با س یها را مجبور م عنودانه  پاکستان باالخره افغان

 تان برپاکس از شیبنگله د ییجدا هنگام که در دیآن به روزگارش آ جبهه بجنگد و دو مجبورش سازند که در و ندینما یحمله  انبور

 نگارگر برمنگهم 201۶نومبر 1۵ !ردیبد عبرت بگ آن روز پاکستان از ستیممکن ن ایآ سرش آمد.

 

 استیگژدم س ۀدر الن خواهم یتا مجبور نشوم نم لیدل نیبه هم ندارم و ییآشنا یپلوماسیزبان د هرگز با چارهیب من

 و استیس ام که زبان افتهی" اما من به تجربه در ندارد! هگپ نر ُکر " گفتند که یما م بزرگان رایانگشت فرو ببرم ز

 یکرز مثال جناب حامد طور. به دیآ یبر نم زین لیف ۀآن از عهد فهم ها دارد و هکه ُکر یکره ن شهیهم یپلوماسید

 ستایس یها یمدار زیبار ن هر انجام داد و تیحسن ن یبه پاکستان سفر ها بار ستیاز ب شیسابق ب جمهور سیرئ

 عمل در یبرگشت ول دواریما هم هر بار او پُر کردند و خود مشهور ییچوب یها لرا با همان نُق شیها بیپاکستان ج

بر  زیپاکستان ن نشد که حمالت نیپاکستان تأم شفغانستان به کوشت اینه تنها امن یعنیهمان َدَرک  َخَرک بود و مانه

 زیعز ۀیبه عنوان گله هم به پاکستان گفته نتوانست که همسا یجناب کرز یعنی چارهیآن ب و افتیگوشته ادامه  ُکنر و

 ست؟یچ یما برا ارید یدشمنانه به سو یها یراکت پران نیا گرید یدار یاری که با ما سر تو

خدمت شان عرض  یقبل یها ادداشتیاز  یکیپاکستان دعوت کردند من در  یرا به سو یجناب اشرف غن یوقت 

 با صراحت قانع نشود و یخال خشک و یخود به وعده ها همانند سلف باشد و دهیباران د گرگ نیا کردم که مواظب

 ینیزم ریز را که در دخترانی و دیدالرشعب یمولو و زیعبدالعز یمولو یعنیبرادر  آن دو و الل مسجد یلهجه ماجرا

 نداریپاکستان ماش یاردو بر ضد و گرفته بودند ینظام ماتیحفصه تعل ۀاز مدرس ینید ماتیالل مسجد به نام تعل یها

اکستان را پ افغانستان افروخته است دودش چشم که پاکستان در یکه آتش دیبگو بدهد و فینواز شر ادیچالندند به  یم

 .دساز یکور م زین

د که فرزن فینواز شر ایرا در کنار م او ریکه تصو یمن هنگام پاکستان رفت و جمهور سیهر صورت جناب رئ به

واز ن آن نگاه پوست کنده نشان داد: را زیهمه چ ریآن تصو دم،یبود د الحق اءیپاکستان ض سابق  رکتاتوید ۀخواند
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 2از 2

 را زینبود همه چ یزاکان دیمرحوم عب عابد ۀگرب شباهت به لبخند یکه ب او آن لبخند و یجناب غن یبه سو فیشر

 شان با رهبران ۀرابط و رندیگ ینم یافغانستان را جد   نکه رهبران پاکستان هنوز هم رهبراآشکارا گفت  میبرا

 ست؟یچسفر  نیاز ا یغن بکه دستاورد جنا مینیال ببحا است و ردابا نوکر و ۀافغانستان همان رابط

فغانها ا یصلح به رهبر "پاکستان از روند :دیگو یپاکستان به او م تیصالح یب جمهور سیرئ نیجناب ممنون حس 

 خیطالح ببه اص و میآر رونیاو ب ۀگفت نیا کریرا از پ کیپلوماتید یۀآن حل خوب اگر کرده است!"  یبانیشتپ شهیهم

کرده  ن پُرآ با زیرا ن یجناب کرز بیکه ج ستین یچوب لهمان نُق نی" امیینر را بدون ُکره بگو گپ" خود ییپلوان

فغانستان ا اشتباه تجاوز بر کایامر اگر و دیستیافغانستان ن ییاصل است که شما رهبران نیدل پاکستان ا حرف بودند؟

مذاکره  ستانکپا یعنیطالبان  میروسها با ق همانند ویمثل مذاکرات ژن ایمذاکره شود  وارد ما  یبا طالبان مستق و ردیرا بپذ

د کرد! خواه یبانیمذاکرات پشت نیچن کیپاکستان از  ها خواهد بود و افغان یصلح به رهبر کار روند نیکند تنها هم

 .ندارد یافغانستان معن در گرید زهایچ نیا پاکستان انتخابات و یبرا

 آن شبح نا یلعنت مزیترور نیا و خوانند یخود م را هر دو کشور "دشمن" مشترک مزیراست که ترو نیجالب ا اما و

 در یانتحار یها یبم گذار ایکه آ رسدپ ینم یغن ملموس ندارد. جناب مشخص و ۀافیکدام ق چیه یاست که برا یمرئ

 تحمیل ایآ نه؟ و ای دیآ یبه حساب م مزیترور خطدر چوب  یاقتصاد ساتیتأس بیتخر مکاتب و نسوختاند افغانستان و

دو کشور با  نیباز چه عوامل وجود دارد که ا و ر؟یخ ایخواند  مزیتوان ترور یملت را م کیخود با زور بر  ۀاراد

ا م یبرا یوسفزیمالله   ؟کنند یمشترک غلبه نم دشمن نیدارند بر ا مزیترور مبارزه بر ضد که در یمحکم ۀاراد

سازد که از سوات به ُکنر فرار  یفضل هللا رهبر طالبان سوات را مجبور م پاکستان مال یکه اردو دهد یم یشاهد

 یت( وقیوسفزیمالله  مصون گردند. )مراجعه شود به کتاباو  دو کشور از شر کند تا هر ینم رشیدستگ یکند ول

جود دارند ما از مقاومت و افغانستان رد یخارج یروهاین ی"تا وقت که دیگو یم یموالنا فضل الرحمان به جناب غن

 کیبه عنوان  یجناب غن یول دیگو یم شیپاکستان را برا اصل مقصود " میکن یم تیها حما یخارج در برابر

از  رشوه ستان که یموالنا نیاز ا و ندازدیرا به گردن فضل الرحمان ب فینواز شر دست تواند یُخبره نم استمداریس

 قیام از ایرسد که آپ یگرفته است نم نیزم پاکستان دالر و شهادت مطبوعاتبه  کایامرباالخره  مشرف و ،رینظیب

 میزانه است ک نیسفر ا نیا دستاورد اما قسمت جالب ؟ وکند یم تیپاکستان حما ضد دولت بر زین  طالبان پاکستان

د کند ذهن بفهمان منه ب ستیک دالر باال خواهد رفت. حاال اردیبه پنج مل دالر اردیمل مین هر دو کشور از دو و تجارت

بازهم  ایخواهد ساخت  ازین یب یپاکستان داتیاز تول یرا تا حد ما و افتیخواهد  شیما به پاکستان افزا که صادرات

 استیس بیترت نیبد و افتیخواهد  شیپاکستان افزا را آب ببرد بلکه صادرات مکار آنجا نخواهد خفت که او هروبا نیا

ه ک ستین نیبه هوا خواهد رفت. مسأله ا آن است به دست پاکستان دود خواهد شد و مبلغ یکه جناب غن یملاقتصاد 

اما  و میکن دایپ یخارج یخود بازارها داتیتول یبرا است که ما نیبلکه ا ابدی شیما افزا کشوردر  گرانید صادرات

 :که میگو یم رقد نیکند من فقط هم هیافغانستان را پاکستان ترب یاردو نکهیا

 

 «! مرسانشر  ستین دیتو ام ر  یخ مرا ز"
 

 م نگارگربرمنگه 2014نومبر  15بالصواب  وهللا اعلم

 


