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 !دینجات ده شنکارانیسفارت پاکستان را از دام کم

 
 
ها و  یسروکار دارند، بدانند که قنسلگر یپلوماسیالملل و د نیبا روابط ب کهیها به خصوص آنان یاریبس دیشا

 است.  گریکشور در کشور د ایآن دولت  کیپلوماتید یمؤقت ای یمیدا یندگیکشور؛ نما کی یسفارتخانه ها
 : کنمیقلم به آن اشاره م نیدارند که در آغاز؛ از  ییتهایو مسوول فیها وظا سفارتخانه

 و برعکس آن است.  زبانیدولت کشور خودش به دولت کشور م امیسفارت؛ انتقال پ فیاز وظا یکی
از  زیبه دولت خودش ن زبانیکشور م یرخداد ها رگیو د ینظام ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیاتفاقات مهم س رساندن

 .  شودیسفارت شمرده م کی فیوظا
هم سفارت  یکیاز آن جمله  دهند؛یرا انجام م یقنسلگر کی فیدارند که وظا یبخش قنسل کیاز سفارتخانه  یشمار

که روزانه صدها  کندیم تیخدمات به مردم افغانستان فعال ۀباز، به منظور عرض ریکابل است که از د میپاکستان مق
 طیمحافظان افغانش، در شرا یانسان ریو غ ادرستن یمراجعه کننده دارد که با متقبل شدن حقارتها وبرخوردها

 هستند.  زایو افتیسفارت چشم به راه در نیمقابل درب ا یندیناخوشا
 تیدارد که مسوول یقندهار و هرات جنرال قنسلگر ف،یاد،مزارشردر چهار کالن شهر افغانستان: جالل آب پاکستان

آن به طور  یزایاست که و ییکشورها ۀاز جمل پاکستانافغان را بر عهده دارند و  انیپاکستان به متقاض یزایو عیتوز
  ریتحق متیکشور به ق نیا یزایکه به دست آوردن و گذردیم یسال و اند کی شود،امایصادر م انیبه متقاض گانیرا

 شود.  یحاصل م ؛یرسم یندگینما نیمحافظان ا یاز سو نیهم با لت و کوب مراجع یو در موارد
خدمات به شهروندان  ۀعرضه کنند دیپاکستان که با یمرجع و چهار جنرال قنسلگر نیا انیگزارشها؛ از م ادیبن بر

 تیفعال یرا برا نهیکابل( زم میسفارت پاکستان مق یجالل آباد و بخش قنسل یشان)قنسلگر یافغان باشند دوتا
 یهم گزارش شده که اگر رشوه پرداخته نشود؛ حت یو افراد طماع مساعد ساخته است. موارد اسفناک شنکارانیکم

 گردد.  زایو افتیشش روز مؤفق به در یط تواندینم ماریب یمتقاض کی
و  ستیدالر معادل ب 300تا  100در حال حاضر از  شنکارانیکم ۀو به واسط اهیپاکستان در بازار س یزایو متیق

 . کنندیمردم سؤ استفاده م یها تیهستند که از مجبور شنکارانیکم نیو ا شودیمعامله م یسه هزار افغان
فظان از محا یبا آنهم نه شمار یکنند،ولیم ایرقم را مه نیا یوصف آنکه مردم با تحمل هزار مشقت و تنگدست با

اند و نه  لیاحترام قا دانیمبدل شده؛ نه به زنان و محاسن سف یریو رشوه گ یشنکاریسفارت پاکستان که به مرکز کم
  . زایو یمتقاض مارانیبه ب
 انگریمحافظت سفارت پاکستان نشر شد که ب ۀقوماندان قطع یمردم آزار ۀاز صحن ییویدیمورد؛ و نیتازه تر در

 است.  نیسرباز با مراجع نیا یرمسلکیبار و غبرخورد خشونت 
سفارت از در  نیکه محافظ با مراجع شودیم دهید ست؛یآن روشن ن قیکوتاه که هرچند زمان ضبط دق یویدیو نیا در

 .  کندیم نیرا با زور نقش زم یآمده و مرد کهن سال شیخشونت پ
هجده سال افغانستان  یط رایکنند،زیپاکستان م یآنان در طلب شفا و درمان رخ سو ستند؛یافغانستان مالمت ن ممرد

از کارمندان  یهم شمار ینشد و در موارد یاریو مع یحساب یو تداو صیتشخ یصاحب شفاخانه ها و مراکز صح
 شودیموضوع باعث م نیپاکستان کنند که ا آهنگتا  کنندیم قیافغانستان را تشو یدولت یشفاخانه ها نیمراجع ؛یصح
 شوند.  ریملک غ یحاذق راه بیطب یشده در پ دیاز در شفاخانه ها و دوکتوران افغان نا ام ضدارانیمر

 گریکوتاه و ارزان تر پاکستان نسبت به هند و د ریمردم افغانستان بوده مس یها یسخت قیکه رف گریمهم د ۀمسئل
 . کنندیدل خوش نم گرید یکشورها یبه خدمات و سهولتها ضدارانیرو مر نی؛ از هممنطقه است یکشورها
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 حل:  راه
 

کشور مسدود شود  نیبا مسووالن سفارت ا یپاکستان در هماهنگ یزایبازار تجارت بر و دیگام و اقدام؛ با نیاول در
 رونیمحتمل ب یایاز چنگ ماف زایو افتیصدور و در ۀپروس دیدهند، نه پول را و با تیرا ارجح یقانون ۀو پروس

 ساخته شود. 
 محافظت سفارت پاکستان در کابل به اتهام مردم ۀبر بازداشت قوماندان قطع یوزارت امور داخله مبن ریاقدام اخ 

فظان محا زیرآمیتحق یو رفتار ها یها یزیآبرو ر نگونهیاز تکرار ا یریجلوگ یهم قابل قدر است،اما برا یآزار
طبق برنامه و بدون درد سر  زیسازد تا همه چ یرا خصوص زایخدمات و ۀبخش عرض دیافغان سفارت پاکستان، با

 برود.  شیبه پ
مورد است و نه هم  نینه اول نیخود حساب کنند و اال ا سیسوال نرود و مردم بر پول ریز سیپول تیثیابهت و ح تا

 مورد خواهد بود.  نیآخر
شرکت  کیکه توسط  میهندوستان در کابل دار یزایاخذ و ۀنیدر زم تیریاز نظم و مد یال خوبگام دوم ما مث در

و  یرشوه ستان ۀنیو زم کنندیم یدگیهندوستان رس یزایو انیو متقاض نیبه وجه احسن به خواست مراجع یخصوص
 را ضرب صفر کرده است.  یشنکاریکم

 پایان
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