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 ۵۲/۱1/۵۱1۲        یدیسع نیدوکتور صالح الد
 

 !ما یپلوماسید یها تیکشور ومکلف اناتیازجر یبخش
 

ا در هلمند ها مرتبه صلح ر صد .ستیممکن ن گو تحقق آن به تفن یاسیاما استقرارس تواندیشده م نیتأم گصلح به تفن
را به عمل آورده نتوانستند و نه  یاسیاما استقرار و تفاهم الزم س دندیتحقق بخش گو هلمند ها به زور برچه و تفن

هان منطقه و ج ناهگیملت افغان و انسانان ب یدیآن تراژ ۀسرچشم دنهدف بدون خشکان نیبه ا دنیخواهند توانست. رس
 .رابطه وجود خواهد داشت نیدر

 کردن درست یو عمل یو خارج یداخل یاسیس یتفاهمات عمل کردن استقرار با یتحقق و عمل یو راهها لیوسا
 یداخل یو سر یدشمنانان علن کننده کند. نیکمک به سزا وتع هرا نیدر تواندیم به مفهوم درست کلمه یاسیس ۀمصالح

ان به ش زینا جا ازاتیم شدن و به خطر افتادن منافع و امتیقبل از همه بخاطر تقس اسيیمصالحه س استیس یو خارج
 نیدلبگ یبه رهبر یبا حزب اسالم یاسیروشن اند. عدم تحقق به موقع و متناسب توافق و تفاهم س یصورت منطق

س خطا، ب یروش ها یریگبکار به  نیهم نیقیاست. به  پروسه نیبا تمام انکشافات مثبت آن سند روشن ا اریحکمت
قابل  ریغ استیس نیشد که ا جهت نیدر یعمل ریغ درستنا یروشها رگیو د یفرصت طلب ر،گیکدی بیفر ،یفزارا

 .به هدر داده شد ملت ما ومنطقه یادیز یها سبب شده که فرصت  ذشتهگسال  1۲در  مقامیقا
 هیو پرداختن جز یذرانگجهان در رابطه به افغانستان و خاصتاً موضع روز  یقبل استیس ۀشواهد نشان داد که ادام

 استیم اول سدقجهان و  استیس ۀادام یبه معنا پاکستان همه و همه عمالً   جانب  یدادن بدون تعهد مشخص عمل
 گنادامه ج یبه معنا حالت درعمل خواسته و نا خواسته نیا هدر برابر افغانستان و منطقه است ک لستانگو ان کایامر

 .استافغانستان و منطقه شده  یاستقرار برادر افغانستان، عدم تحقق صلح و عدم  یبرادرکش ۀو ادام
 ثیدونالد ترامپ به ح فیکه بعد از مراسم تحل یآزاد ویبا راد لستانگرانیسف یجرم کینیدوم یآقا ریاخ ۀمصاحب

 نیا ما است. ینیامر و برداشت ع نیا دیمؤ رفتهگصورت  یآزاد یصدا ویبا خبرنگار راد  کایجمهورامر سیرئ
تان در برابر منطقه، افغانستان و پاکس لستانگقبلي ان یها یسیتمام روش ها و پال ۀبه ادام   حیبه صورت صر  کشور 

ر افغانستان روابط بهت تیتقو یبه افغانستان و پاکستان و تالش برا ریسف نیدوامدار ا یو تالشها یسفرها دارند. دیتأک
پاکستان تمام  کیبه نفع اهداف دور و نزد و مثبت اند اما در عمل خوب تالش کیو پاکستان همه وهمه در ظاهر امر 

 .آن نفع الزم نه برده و نه خواهد برد شده و افغانستان از
االن  جنر ۀپالن شد ریراستا و سفر اخ نیو آغاز  مجدد بحث پاکستان در یبعد ینشست ها یپاکستان برا یتالشها
 یراب یساز نهیجهان و زم بیفر مطابق تمام شواهد  صرف وصرف رگیبار د کیمه به افغانستان همه و ه یپاکستان

ستان درشرق افغان یافغان یها نی. پاکستان به غصب سرزمستپاکستاني در مطنقه و جهان ا یبرنامه ها ساختن یینها
و  یسیرا نسبت به پال مهم جهان یکشورها یو توانسته مساعدت ها دهدیدر افغانستان ادامه م شتریو مداخالت ب

 لستان،گجهان از جمله ان یها رویپاکستان بخش از ن بایظاهر ز به داتی. تأکباشدیبوده وم یافغان فیضع پلوماسيید
 یاسپلومیو د یسیو در موارد قبل از همه به نسبت ضعف پال خواهدیم دادن بیفر زیالسابق ن یفکما را ...و هیروس
ه را دارند که ب شیها، مواضع و نقاط نظر ومنافع خو اهگدید کایو امر لستانگاست که ان نی. مسلم اشدبایم یافغان

 شیخو یگکار خان نتوانسته یاما در عمل در اکثر موارد جانب افغان کنندیم بیداده و تعق تیآنرا اولو ریگیصورت پ
به صورت مؤقت وضع را به جانب صلح واستقرار و نفع افغانستان  رچهگحالت ا نیا راستا اجراء کنند. نیرا در

د. دار ادامهپروسه  نیمنجر شده که ا یها تیحالت به موفق نیمجدد ا رییپاکستان به تغ یشده اما تالشها ردادهیتغ
ر حالت  د به جانب پاکستان شتریوضع را ب یو استخبارات پاکستان پلوماسيیو خبره بودن مراجع د یگمکاره  استیس
 .است ریتغ

هند وبخش از پاکتها و ارقام  یبه مساع یالملل نیپاکستان در سطح ب  یعدالت خواهد بود که با وجود رسوا شدن مقع
و  تیاست که جانب حاکم یادیز یراستا کار ها نیدر یمثبت  جانب افغان یموجود در جهان وقسما برنامه ها

ستان پاک یرا از فتنه ها لستانگو ان کایو در مقام اول امر هانبه صورت دوامدار انجام دهد تا ج دیبا یافغان یپلوماسید
  .سازد اهگروز منطقه و آ قیوحقا
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 ران،یا ن،یکشور چ یریگکند. بکار  ریوضع به ضد افغانستان تغ تواندیدر منطقه هر آن و لحظه م حیصورت صربه 
عدم  حیرا متوجه افغانستان ساخته که به صورت صر یپاکستان خطرات بد ن توسطافغانستا هیو طالبان عل هیروس

 نیا درراست نیدر یافغان یپلوماسید حیصر یبه ناکام انافغ یپلوماسیو د تیاز جانب حاکم به موقع آن یریگشیپ
 شیخو هءفیو وظ شیکار خو یافغان پلوماسيید رگا تواندیکرده م ریوضع بخاطر به حق بودن ما تغ نی. ادیمرحله انجام

به  محاک یکه توسط خانزاده ها و خانواده ها یجانب افغان یکادر یها ییبدارند. توانا انیو مستدل ب یرا با فهم مسلک
 .دیملت افغانستان خواهد انجام یبرا ېبه عواقب بس بد حیخود تعلق داده اند به صورت صر

 زیدرست یو بهترساختن  روابط افغانستان و پاکستان که جنرال بجوا لو میتحکبر  یمبن لستانگو ان پاکستان داتیتأک
 شیب یزیدارند چ دیمختلف تأک یبه مناسبت ها زیمشاور ارشد صدراعظم پاکستان به آن  ن زیپاکستان و سرتاج عز

رنامه بخاطر تحقق اهداف و ب لیتمام وسا یریگتالش و بکار  تمام. پاکستان با ستیجهان از جانب پاکستان ن بیازفر
 شانیفر اس یپاکستان و پالنها تیحاکم یفعل ی. بحث مرکزشدیاند ینم  یرگید یزیعرصه به  چ نیپاکستان در یها

. غانستاناف شتریب یها نیزم با افغانستان  وکسب سر شیساختن سرحدات خو ییبه افغانستان قرار تمام شواهد همانا نها
و  یقوم یافغانستان با تفرقه ها یعمل ۀـیو جابجا کردن حکومت دست نشانده و تجز یغاناف  تیمتزلزل ساختن حاکم

 .و شده اند شوندیم تیو تقو یریگیاز جانب پاکستان پ یجد اری، همه و همه به صورت بسدر افغانستان یسمت
اول به  دیدارد  با دیدر قسمت بهتر شدن روابط با افغانستان تأک شیپاکستان به اظهارات خو رگا میآمد فتهگچنانچه 

راستا  نیدر یافغانستان و پاکستان  بپردازد و بعد  از بهتر شدن و کار عمل نیتحقق توافقات سه جانبه و چار جانبه  ب
رتحقق توافقات د یکار عمل نیشده و به آن وقت داده شود. بدون ا اختهپرد گرید یدهایبه سفر ها و نشست و باز

 .میدانیوقت و به نفع پاکستان م اعیها را ض دیوبازد دیحاصله د
کند  حی. به جهان  تشردیایاست تا جهان  را معتقدسازد که بر پاکستان است از حرف به عمل ب یافغان یپلوماسیبر د

جهان و مردم  بیالسابق به فر یکما ف راستا نیعمل  نه کرده و در  یقبل ۀکه پاکستان  به تعهدات و توافقات بدست آمد
گرفته  یاست که مردم منطقه و قبل از همه مردم افغانستان به قربان استیس نیا ۀجی. درنتپردازدیصلح دوست جهان م

 .شوندیم
از  شتریکه ب کهیدوکشور نیو درب میبه جدا کردن ملتها باور ندار کیو ستیو ما در قرن ب شودیم کیجهان با هم نزد

تحت کنترول  یآن شکل 1۵محل عبور و مرور وجود دارد و صرف  ۰۶۱است و  هایمتر خط متنازع ف لویک ۵۰۱۱
ان  و توسط پاکست یافغان یها نیقبول تصاحب سرزم  هاز جانب پاکستان ب تیارتباط دادن امن طیاست، در همچو شرا

طه به را در  راب  نیو ا میدانیقابل عبور م ریرخ غتالش نادرست و ما آنرا خط س کی کایو امر لستانگان دییکسب تأ
  .میدان یصلح و استقرار نم

 نیخرآ ۀفیبود که وظ لستانگشوهر پادشاه موجود کشور ان یکاکا نټب ټمون سیالرد لو یاست که  آقا واهگ خیتار
تان را به پاکس یافغان یها نیمشکل سپردن سرزم نهایا را  داشت. یانگلستان در هند برتانو اریو کل اخت یسرایو

 نیمردم افغان به سرزم دنیعدالت و به حق رس نیتا در تأم  نددار یو حقوق یاسیوس یاخالق تیمکلف نهایدارند و ا
  .بدتر نه سازند شتریب نیمشروع  وضع را  از ریسرحدات غ لیبا تشک  ایمساعدت نموده و  شیخو یخیتار یها

و   لستانگنفوذ ان ۀنشاني ساختن ساح لیکه تفاهم و تحم میدانیو ما م کنندیحکم م یو اصول حقوق یالملل نیب نیقوان
صرف و در صورت   «نیورندالید» یو فرض یالیخ ،یلیوقت در زمان استعمار هند  در آنطرف خط تحم یایطانیبر

مشابه  یسال مطابق به طرز العمل ها ۹۹ یبرا  یعنی  نیعمدت م یقابل قبول هم برا ریغ یها یمسامحه و چشم پوش
کشور  نیشده ب لیتفاهم تحم نی. اذردگیسال م 1۵۰ازآن  نکیکه ا ردۍمم نیحال از کهیدر حال تواندیاعتبار داشته م

روشن  ریبه صورت غ یکیفز دیم اعالن شد(، با زور و تهد1۹1۹) استقالل افغانستان در سال یاسیبدون استقالل س
علت از همان اول و به نسبت مصوبهء  نیشد و جانب افغانستان در مورد نقشه ازهمان اعتراض داشت و به هم لیتحم

. لذا عمل به آن آفغانستان را به مشکل مواجه باشندیم افتهیفسخ شده و خاتمه  یهفتم افغانستا به صورت بعد یشورا
دانسته و قابل اعتراض  یالملل نیو ب یمل یم نورمهاتما فمننطقه را خال نیبه ادامهء ظلم در یساز نهیکردن و زم

   .داندیم یجانب افغان یجد
 یا عادالنه نمراست نیو برخورد پاکستان در رفتهگدر ضد منافع افغانستان تا حال صورت  حیکه تخلفات صر میدانیمام

که به  رفتهگ شیرا در پ یذرانگروز  یراهها ایمورد چشم پوشي کرده و نیجهان در یباشد و بخش از کشور ها
 یدولت تیجانب  حاکم رگدر منطقه است. قبل از همه ا رعدالت و به ضد صلح و استقرا ،ڼنقص افغانستان، مردم آ

ردم ملت افغان و  م یدیفعال اجراء نه کنند، به ادامهء تراژ یپلوماسیرا با د شیخو ۀفیافغانستان  وظ یاسالم یجمهور
   .منتج  خواهد شد و شده است  شتریمنطقه ب ناهگیب
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از  یکی کایها را مانند امر تیحاکم نیا یجهان متعدد  و مراجع دولت یدر کشور ها یریگ میکه مراکز تصم میدانیمام
  .دانندیم ذارگ ریمراجع تأث

 یراجع رسمحکومت پاکستان نباشد، اما در عمل از م یرسم یسیپال رگصورت ترور و دهشت و صدور آن ا نیدر
  .خود را دارد عیمستندات وس نیپاکستان است و ا

ا، ملت م یدیتراژ دیاز عوامل تمد یکیکنند که  میراستا به جهان تقد نیرا در شیمستندات خو دیبا یجانب افغان
و شده است.  شودیپاکستان امروز م یصلح در جهان، منطقه و مردم  عاد یافغانستان و منطقه  شده و خطرات عمل

 ټبه ن ذشتهگ یدر سالها یرسم جهی. دادن بودکندیتمول و صادر م جاد،یپاکستان است که ترور ودهشت را ا نیا
الت ح نیقابل انکار  عوامل ادامهء ا ریمستندات روشن  غ رگیتوسط پاکستان ودهها مورد د یحقان یستیورک ترور

  .اند
امروز )  ۀشد نیتمر نیبه زم نیزم یبه جهان مستند سازند که راکت ها دیآن با فعال  یپلوماسیافغانستان، و خاصتاً د

هستوي با بورد  یو جهان با کالهک ها کایشده از امر رفتهگ هیو جز راتیپاکستان و آنهم به پول خ(  ۵2/۱1/۵۱1۲
به زعم  رگا در جهان، پاکستان ومنطقه ندارد. زمیترور هیوجه رابطه به مبارزه عل چیبه ه  یمتر لویک ۵۵۱۱

 ریکشور ها  در ت نیآن عمالً  قرار دارد، ا هیدر عمل و مبارزه عل  ایافغانستان است و  ایاستابلشمنت پاکستان هند و
 نیو ضرورت ا قتجاوز را کرده اند  منط نیافغانستان  ا نیقرار دارند و دهها مرتبه به سرزم یپاکستان یرس توپها

 نیآنرا از جهان و متحد یجانب افغان کهیدارند؟ سوال نیرا پاکستان به چه هدف تمر یکالهک هستو نیراکت ها با ا
خط در  و یرا قناعت بدهند که پاکستان اهداف شوم تفوق طلب شانیمطرح و ا لستان،گو ان کایدر جهان، امر یپاکستان

 انیپرور جهان را به مخاطره انداخته و قربان ستیترور یاه یسیبه پال هپاکستان است ک نیمنطقه و جهان است. ا
هند را  یفغانا تیثیو نام و ح یمستند شود که پاکستان به استفاده از اسناد سفر افغان دیآن افغانها اند. به جهان با یاول

در  یافغان تیمشابه که حاکم ۀفیو دهها وظ نی.  اکندیکرده و م یباز یافغان تیثیبه مخاطره انداخته و به نام و ح
 .اجرا کند ریبالتأخ دیافغانستان با  یاسالم یدولت جمهو یپلوماسیو در مقابل اول د مجموع

 ایافغانستان اول  یاسالم یدولت جمهور پلوماتانید شتریب ۀقرار است که عد نیشده و شناخت ما  از دهیاما در عمل د
. در جلسات سازمان ملل متحد به شعر ستندیو عمق آن وارد ن لیمسا نیا به ایندارند و یاسیوس  یخود دانش مسلک

 کشور مسلط ساخته یپلوماسیپُردرآمد د یبه پوست ها عهیو ذر واسطهاند که به  یها یخاندان ایمصروف اند و  یخوان
 هیارشد کشور در روس پلوماتیآزاد تا د رگلیو تحل ارگمانند خبرن شیاظهارات خو نیما تفاوت ب پلوماتید شده اند.

هرت ش سادتواند. با شخص مبلغ ضد اسالم، ضد وحدت افغانها و مفتضح مصاحبه نموده و به شر وف یفرق کرده نم
ت وزار جهی. درنتردیگیقرار م سهیآن شخص هم مورد فتنه و دس کندیاعتراض م ېکس رگ. ادهدیم کیو فرصت ن

  .انستان به قحط الرجال مواجه  است؟ به صورت قطع نهافغ رگ. مپردازدیم یخارجهء کشور به معذرت خواه
  یقاآ  ۀو ادار ستین کایامر ۀخارج ریوز یریجان ک یآقا رگیبدانند که د دیافغانستان با یاسالم یحکام دولت جمهور

  .دارند دیأکت شتریو پرداختن به آن را  به صورت ب  کایدادن منافع امر تیصرف به اول شیاز پ شتریدونالد ترامپ  ب
 شیوخ یو حکومت دار شیخو یاستخبارات یها روین ش،یخو یقو یتیامن یها رویاست تا ن یافغان تیبر جانب حاکم

  .کنند شتریب تیرا  به صورت مشخص تقو
شکل م کند. افغانستان و یقانون کار مؤثر بهتر و بهتر عمل تیحاکم یو عدالت درآن را مراعات  و برا یکدر استیس

   .را دارند شیحل مؤثر خو یآن راهها
 .را خاصتاُ در رابطه به پاکستان به بالفعل مبدل سازد شیو کابل است تا امکانات بالقوهء خو یافغان تیبر حاکم
ودن و ب قیبا جانب استوار بودن و عم یپلوماسید ۀدر عرص یذرانگبودن و روز  یکابل است تا از مقطع تیبرحاکم

 .المدت برود لیکالن طو یبه طرح برنامه ا
. ما به میمشکل ندار رفته،گقرار  انینظام سیما با مردم پاکستان امروز که برادران ما اند و در دام حلقات و دسا

به  دیبا یپاکستان انیکه بخاطر نجات از شر نظام ستیبدان معنا ن نی. امیدار مانیشدن روابط مردم منطقه ا کینزد
ه پاکستان اطاعت ب ردنگنوکر پاکستان به آن سفارش دارند  رانگ لیلپاکستان چنانچه بخش از تح ۀکنند لیهرتوقع ذل

افغانستان از جانب  یها نیو غصب سرزم ییندارد که به  جدا تیکابل حق  و صالح تی. حاکممیریگرا در پیش 
و  یخی. مردم افغانستان  وشواهد تارذاردگصحه ب ت،یو ستون پنجم در حاکم یرونیب یفشار ها نیپاکستان تحت ا

  .تواند یخواست پاکستان را قبول کرده نم نیا یحقوق
واضع  و روشن شدن م یریراستا و کار متداوم متناسب تنو نیها و مواضع سالم در تیفعال دیبه تشد یما از جانب افغان

ثابت  دیا. به پاکستان بمیبه جهان و پاکستان روشن ساز دیافغانها را با یقابل قبول برا ریو روشن ساختن خط سرخ غ
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

قانع  دیرسد. پاکستان با ینم شیبه افغانستان به اهداف شوم خو شتصدور ترور و ده استیشود که افغانستان باس
. دیجامد انپاکستان خواه یو به نابود ستین تیوانسان تیشود که صدور ترور و دهشت به افغانستان به نفع بشر

 لقاب ریخطر محسوس و غ یبداند که اعمال شان به مردم پاکستان امروز، منطقه و جهان و صلح جهان دیپاکستان با
  .تحمل است
 .باشدیم یافغان یپلوماسید یها تیبه  پاکستان و جهان از اولو قیحقا نیرساندن ا

 یتینام یها روین دیبا میدار دیتأک نکهیامروز خارج است. هم ۀخوانند ۀاز موضوعات متذکره از حوصل کیهر لیتفاص
بلند بردن مصارف آن بدون کنترول مؤثر استفاده مؤثر  یبه معنا میکن تیتقو یرا به صورت جد شیخو یو استخبارات

 تیحاکم لیبدد ت رییکه تغ یکشور به نحو یو استخبارات یتی. فعال ساختن مراجع امنستیداده شده ن صیاز منابع تخص
امروز  نیهم دیاست که حکام کابل با یاساس یاز آن کار ها رگید یکیوارد نه کند  یدر کار شان خلل و معطل یها

  .انجام دهند
به صورت مؤثر بدون داشتن معلومات  یو نظام  یپلوماسیعرصه  و کار در عرصه د نیلذا دقت و کار همه جانبه در

  .ستیو مؤثر ممکن ن قیدق یاستخبارت
بدون فعال  یما کار در سطح جهان ۀد داخل خود ادار یداخل یو معتقدساز ریکار تنو ،یپلوماسید ۀکار در عرص

در داخل و خارج از کشور مؤثر  عیوس یها یدست اول، دوم و سوم و بدون فعال ساختن لوب یساختن و ساختاره ا
  .ستیو ممکن ن

 نیهم دیکابل با تیما و حاکم یاند که دیپلوماس یرا فعال متناسبساختن، کار ها ستمیو سعرصه ها نظام  نیا ۀدر هم
 .امروز انجام دهند

 انیپا یب انیپا
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