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 دپلوماسی کشور
 

اما در کشور ما از مدت چند روز به این طرف با  افغانستان و جهان طبق معمول در جوشیدن است دیگ زمان در
از بین نبرد فرار را بر قرار  موهای سرش را سیا ه و زیر دیگ ها و دود از ترس اینکه شعله فرار آشپز اصلی

دیده شود که آینده این دیگ با این همه محتویات آن به کدام  خام گذاشت. ترجع داد و دیگ را در حالت چوشیدن
و یا پخته نموده بتوانیم که  پخته کنیم یدیگ را طور طرف به حرکت آورده خواهد شد اما مسلم اینست که ما باید

 از میوه ها و سبزی های ملی و بین المللی با هم دسترخوان کالن برای همه مزه دار بوده تا بتوانیم در دور یک
"زمان" که از  ءشوربای مزه دار را با مرچ و مصاله تازه آن کیف نماییم. تا اینجا قصه گوناگون دور دسترخوان

انسانها را تولد داده و بزرگ نموده و  سال به این طرف با رفت و آمد خود و با همین مهتاب و آفتاب خود هزاران
هر کاره نموده و در اخیر هم دو باره با خود می برد و ما ها هم که کنون با غرور و منم گویی اینجا امروز هستیم 

محترم  کامیاب بدر بیاییم. این امتحان زمان و امتحان الهی سر به سریم. پس بیاید که از فردا با هفت هزار ساله گان
 فرموده که امتحان اصلی بعد از مال برادر عضو برجستهء رهبری طالبان در یک پیام تبریکی خود از شهر دوبی

اداره  برای "فاتحین" بعد از چهل سال جهاد شروع شده است که به نظر بنده درست هم فرموده اند زیرا کنون "فتح"
اسالمی ما ، امور  علمی کشور از جهات مختلف مانند تعلیم و تربیه سالم مطابق به اصول علمی زمان و فرهنگ

خدمات صحی سالم مطابق به استندرد های زمان در سرتا سر کشور، ساختار های اساسی زراعتی غرض انکشاف 
طوح مختلف برای جوانان تحصیل یافته و مردم سالم کشور زراعتی افغانستان و ایجاد ملیون ها جای کار در س

اقتصادی کشور، خدمات سریع و منظم دولتی برای سکتور های مختلف اقتصاد کشور  عادی در این سکتور مهم
مانند ترانسپورت صادرات و واردات اقالم مهم زندگی روزمره سی و پنج ملیون انسان ما و دیگر جهانیان و غیره 

ی مردم و در عین زمان برای اقتصاد کشور، به فتح و انکشاف این سکتور های زندگی سهولت برا خدمات غرض
مسلم که در راس اداره امور این همه خدمات دولتی و غیر دولتی باید اشخاص موظف  اجتماعی ضرورت داریم.

دید را هم با آن امورات را به صورت قانونی ان سرعت ببخشند بلکه مفدیت کاری و افکار ج باشند که نه تنها
وجود آمده که تاثیر  در دراز مدت برای مردم به در ادارات سهولت ها و ازدعام مخلوط نمایند تا عوض کار شکنی

اقتصاد و  عمده باالی اقتصاد کشور میداشته باشد زیر" زمان" یکی از فکتورهای مهم و تصمیم گیرنده درعلم
و چی نخواهیم با جهان اقتصادی امروز وصل هستیم که سیاست و اداره  اقتصاد جهان بوده که ما چی بخواهیم

هماهنگ بسازیم هر گاه خواسته باشیم شتر خود را در کاروان  با اینها را باید امور اداره کشور "جز" ان بوده که
زیده و کاری باید خود را ف ملل دیگر بسته نمایم و باید هم بسته نمایم . اینست که ما با ساربانان وراترقی و انکش

موفقانه  مشکل تر از جهاد مسلح بوده تبهچندین مرا  مسلح ساخته تا به فرموده محترم مال برادر از این امتحان که
بوده که باید  بگذریم . زیرا مخصوصاٌ "مضمون" بین ا لمللی ما یکی از مشکل ترین مضامین ما در جهان امروز

و  کامیاب باشیم. زیرا نظم اقتصادی یاب گردیم تا در مضامین داخلی بدون مشکل اساسین مهم کاممودراین مض
اینکه در مضمون بین  برای دارد. بستگی به مضمون بین المللی ماتجارت داخلی و غیره مسایل حکومت داری ما 

و  ناسی بسیار به صورت اساسیالمللی موفق باشیم باید جامعه های جهانی را مخصوصاٌ غرب را از نظر جامعه ش
بشناسیم تا با انها بر خورد درست سیاسی و دپلوماتیک نموده بتوانیم تا انها را غرض انکشاف  دقیق از هر نگاه

و خارجی کشور جذب نموده بتوانیم. به نظر بنده هر گاه ما در راس وزارت خارجه کشور این نهاد  امور داخلی
را منصوب نموده بتوانیم که روانشناسی دقیق جامعه های غربی را بداند به مهم دپلوماسی کشور یک شخصی 

اواخر که بنده اخبار کشور را به صورت دقیق در  این دست پیدا خواهیم نمود. در در جهان بزرگی های موفقیت
ام البته از م داکتر جاوید سنگدل از کشور سویس اشنا شده مایم با یک شخصی بنامیدیا های مختلف تعقیب می ن

مدور مختلف نظر خواسته میشود مانند میز مدور  طریق همین مدیا ها که با وی مستقیم از افغانستان در میز های
در راس وزارت خارجه کشور  و مناسب را یک شخص فوق العاده الیق نامبرده یر فیاض و دیگران. بندهمحمد نص

ال با دپلوماتهای غربی و هم غیر غربی کشور ما افغانستان را در تشخیص داده ام که قادر است در سطح بسیار با
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ین رهبری طالبان هر گاه با ا .نماید امور سیاست خارجی که ممد سیاست داخلی کشور میباشد کمک مفید و اساسی
 مللیدر "امتحان" مهم الهی و بین ال ن موفقیتبزرگی هم به هما کمک بسو  شخص به تماس و مشوره شده خدمت

شده می تواند و هم به مردم افغانستان و خود جامعه بین المللی . موفقیت زمانی به صورت   مال برادر فرموده که
درست بدست میاید که شناخت دقیق هم از همان موضوع وجود داشته باشد ولو تخنیک رفتن به کره مریخ باشد. 

ا یک دپلومات جوان و ورزیده داشته باشیم تا ما را با شرایط کشور ایجاب می نماید که در همین مرحله اساس م
جهان خارج به صورت معقول و منطقی ان وصل نموده بتواند. امید وار هستم این پیغام را رهبری طالبان که از 

به سر درون ملت برایشان ارسال گردیده که اضافه از مدت چهل سال در هجرت مانند بسیاری دیگر هموطنان ما 
جدی گرفته زیرا یک مشورهء مفید می تواند ارزش  را مانند جامعه خود می شناسیمهای غربی و این جامعه میبریم 

ر صورت نیازمند به جهان و در شرایط کنونی کشور داشته باشد. امروز ما در ه بسیار باالی مالی و معنوی را
نها را کمک کنیم که یک وظیفه اسالمی و ایمانی گان خود هستیم تا در امور ما ما را کمک کنند تا ما هم ا همسایه

و ما به همچو انسانهای مانند محترم داکتر سنگدل ضرورت داریم تا با پاکستان هم داخل مذاکره شده و  ما میباشد
شرایط افغانستان موجوده بر خورد درست با افغانستان داشته باشند تا هر دو جانب از  ا متقاعد بسازد که درانها ر

ین روابط نفع برده بتوانند. قابل ذکر است که بنده هیچ نوع اشنایی با این محترم که اسمش ذکر رفته ندارم. فقط ا
شنیدم که البته قبالٌ هم زیاد در مسایل دیگر کشور شنیده  زمانی امروز افکارش را در ارتباط سیاست خارجی کشور

 بودم نخواستم انرا نا گفته بگذارم.
 قو من هللا توفی
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