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د پاڼو شمیره :له  1تر7
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

محمد صدیق سلجوقی پسر عالمه صالح الدین سلجوقی است که به تاریخ 17سنبل ٔه  1۳۰7هجری خورشیدی
در شهر کابل پا به عرصه وجود گذاشت .تعلیمات ابتدایی را در مکاتب کابل به انجام رسانیده  ،سند فراغت
دور ٔه بکلوریا را از لیسه حبیبیه حاصل و بعد از سپری کردن کانکور ،شمول پوهنتون و کامیابی ،تحصیالت
عالیه را در فاکولتهٔ حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در رشته حقوق بین الدول انجام داد ،سپس تحصی الت
خود را تا مقطع ماستری حینی که پدرش عالمه صالح الدین سلجوقی متصدی امور سفارت افغانستان در قاهره
بود ،در رشتهٔ تاریخ از دانشگاه قاهره پیش برد  ،تیزس ماستری او رساله ای بود به نام "تأسیس الدولة األفغانیة
الحدیثة" (پایه گذاری دولت افغانستان نوین) که آن را به زبان انگلیسی نوشت و از آن  ،موفقانه دفاع کرد.
او بعد از عودت به میهن ،به حیث کارمند در وزارت امورخارجهٔ افغانستان ،کار دولتی را اغاز نمود .مرحوم
محمدصدیق سلجوقی در شعب مختلف داخل وزارت خارجه و در چندین ماموریت در نمایندگیهای خارجی آن
وزارت ،انجام وظیفه نموده است که آخرین ماموریت بیرونی وی در زمان جمهوریت محمدداودخان،
مستشاریت سفارت کبرای افغانستان در واشنگتن بود که بعد از انجام موفقانه آن ،به کابل عودت کرد و در
سالهای  1977تا  1979به حیث مدیر شعبهٔ دوم سیاسی وزارت امور خارجه خدمت می کرد .سپس با هجوم
ارتش سرخ دوام کار را به مصلحت ندیده ،راه مهاجرت را درپیش گرفت .
از سال 1۳۵9الی سقوط حکومت حزب دموکراتیک خلق ،در پشاور پاکستان در تنظیم محاذملی افغانستان ،ب ه
رهبری مرحوم پیرسیداحمد گیالنی به حیث مشاور سیاسی انجام وظیفه نموده با پیروزی مجاهدین در  8ثور
 1۳71هجری خورشید( 28اپریل  1992م) نخست به حیث سرپرست سفارت افغانستان در اسالم آباد ،سپس
به حیث وزیر دولت در امور خارجه تعیین گردید .
محمد صدیق سلجوقی در خزان سال  1۳71هجری خورشیدی به حیث سفیر کبیر دولت اسالمی افغانستان در
قاهره مقررشد و اعتمادنامه اش را به روز شنبه تاریخ  6فبروری  199۳م (  17دلو  1۳71هجری خورشیدی/
 1۳شعبان المعظم  141۳هجری قمری) به حسنی مبارک رئیسجمهور مصر تقدیم کرد1 .
با تقرر محمد صدیق سلجوقی ،مرحل ٔه انقطاع تقریبا  14سال ٔه روابط سیاسی افغانستان با مصر ،پایان یافت.
زیرا قبال سفارت هند در قاهره متصدی امور سفارت افغانستان در قاهره بوده و سفارت افغانستان در قاهره
هم به " دفتر حافظ منافع افغانستان" تغییر نام داده بود و معموال در رأس آن سکرتر اول یا سکرتر دوم قرار
داشت.
آقای سلجوقی مدتی را در آن سفارت انجام وظیفه نمود ،ولی بنابر معاذیر مریضی ،به ماموریتش در وزار ت
خارجه پایان داده ،جهت انجام معاینات و معالجات صحی عازم ایاالت متحده امریکا شده ،سر انجام به اثر
بیماری سرطان ،به تاریخ ۳1اسد  1۳82هجری خورشیدی به عمر  75سالگی،دارفانی را وداع و به رحمت
حق پیوست  .إنا هلل وإنا إلیه راجعون.
بنا ًء شادروان محمد صدیق سلجوقی در یک مرحله نهایت مهم تاریخ افغانستان متصدی امور سفارت در قاهره
گردید ،از یک طرف بیش از  14سال روابط افغانستان و مصر درسطح نازل آن بود و مصر نمایندگی سیاسی
افغانستان را به رسمیت نمی شناخت و این انقطاع سبب دوری میان دو حکومت و دو ملت شده بود .از طرف
دیگر با پیروزی جهاد و ناآگاهی برخی افراد از سازمانهای مجاهدین ،پراگندگی های اداری را باعث شده بود
که آثار آن در نمایندگی های سیاسی در خارج کشور نیز محسوس بود.

) حین تقدیم اعتماد نامهء آقای محمد صدیق سلجوقی چون هنوز سرود ملی دولت اسالمی افغانستان به سفارتخانه ها فرستاده
نشده بود؛ بناء در مراسم تشریفاتی آن ،دو بار سرود ملی جمهوری عربی مصر نواخته شد.
1

د پاڼو شمیره :له  2تر7
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مرحوم محمد صدیق سلجوقی به مثابه کسی که سال ها در وزارت امورخارج ٔه افغانستان خدمت کرده بود،
این کاستی ها را بهتر و زود تر درک میکرد.
نامههایی که او عنوانی وزارت امورخارجه درکابل به ویژه دکتور نجیب هللا لفرایی وزیر دولت در
امورخارجه نگاشته است،آیینه دار آن ایام است.
محمد صدیق سلجوقی در نامه ای که خطاب به داکتر لفرایی ،چنین می نویسد:
" برادر گرامی من آقای لفرای ی! امید است به کمال صحت و عافیت باشد .همواره به یادم هستید وإن شاء
هللا خواهید بود".
محمد صدیق سلجوقی در نامه اش ،به مشکل یک تعداد محصالنی که به ازهر معرفی شده اند چنین می
نویسد ...." :یک تعداد از شاگردانی که آمده اند و بنا بر معرفی شخصیت های جهادی از سفارت مصر در
اسالم آباد ویزه گرفته اند ،ممکن است اسناد تحصیلی جعلی داشته باشند و این خود به خود ستم و بیداد در مورد
آن تعداد از محصلینی میباشد که با دود چراغ ،خون جگر و شب زندهداری ها ،درس خوانده اند و آنها محروم
بمانند و جای آن را مردم غیر مستحقی که مربی دارند ،بگیرند2 ".
آقای محمد صیق سلجوقی در همین روز راجع به برخی بینظمیها ،نامهٔ مهم دیگری عنوانی دکتور نجیب
هللا لفرای ی نوشته است که متن آن را به مثابه اینکه بازتاب دهنده تجربهٔ سالهای آغازین دولت اسالمی افغانستان
است و میتواند گوشه هایی از مشکل آن دوران را بازتاب دهد - ،برای درس گرفتن از گذشته برای آینده ،-در
اینجا ،درج میکنم.
شمار ٔه صدور این نامه  5و تاریخ آن  25حمل  1۳72هجری خورشیدی است .نامه ،چنین است:
"بسم هللا الرحمن الرحیم
سفارت کبرای دولت اسالمی افغانستان -قاهره
برادر گرامی من آقای دکتور لفرایی!
امید است به صحت و عافیت کامل باشید .همواره صفا و پاکی نیت ،اخالق و اخوت شما به یادم هست و
خواهد بود .من از طرزالعمل های عاملینی که بعضی آشفتگی ها و بی نظمی ها را به وجود بیاورند شکوه و گله
های بر ادرانه دارم و این ها را به صورت مختصر به توجه آن برادر میرسانم:
 /1در مورد محصلینی که نامزد  25سکالرشپ ازهر بودند مشکالت از عدم تمرکز امور به وجود آمد.
اسامی نامزدهایی که توسط وزارت امور خارجه رسید ،با اسامی نامزدهایی که سفارت مصر از مقامات افغانی
در دست داشتند ،به کلی متفاوت بود و آن سفارت به روی لیست اولی اجراآت نموده بود و از لیست ارسالی
وزارت خارجه معذرت خواست .من با لحن شدیدی با وزارت خارج ٔه مصر در این زمینه ،اعتراض نمودم و
گفتم یگانه مرجع نزد سفارت ها ،همان وزارت خارجه کشور متوقف فیها میباشد ،نه مراجع دیگر و حتی
سفارات بدون استیذان کشور میزبان ،حق تماس مستقیم را با وزارت های دیگری ندارد .آنها قانع گردیدند و
گفتند که منبعد بدون استیذان وزارت امور خارجه و یا سفارت دولت اسالمی افغانستان در قاهره ،به هیچ کاری
مربوط به امور افغانستان مبادرت نخواهند کرد.
تاجایی که معلوم شد اصل مشکل در روحیه شدید تنظیمی است و هر تنظیمی میخواهد افراد خود را بنا بر
ملحوظاتی محضا ً عاطفی و شخصی ارسال دارند و هیچگاه دانش ،لیاقت و کفایت اشخاص در نظر گرفته
نمی شود و من یقین کامل دارم که یک تعداد معرفی شدگان ح تی سند فراغت دروس ابتدائی را ندارند و با اسناد
 )2از نامهء رسمی شماره  4مورخ  25حمل  1372هجری خورشیدی محمد صدیق سلجوقی عنوان دکتور لفریی.
د پاڼو شمیره :له  ۳تر7
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

جعلی آمده اند .این ظلم و بیداد بر آن اشخاص میباشد که به راستی طالب علم اند و در این راه زحمات و شب
زنده داری ها را متحمل شدند.
 / 2در مورد کنفرانس ها و محافل بین المللی موضوعی که دوبار ،یکی در پنجمین کنفرانس مجلس اعالی
شئون اسالمی به مناسبت بزرگداشت از شب اسراء و معراج و دیگری در سمینار تجلیل از شب قدر و نزول
قرآن به وقوع پیوست که عدم تمرکز و تشتت را متأسفانه نزد مقامات خارجی ابراز میدارد .در کنفرانس
مجلس اعالی شئون اسالمی هیچ اطالعی به این سفارت نرسید و یک روز قبل از افتتاح کنفرانس ،تلکسی از
مرکز به این سفارت کبری رسید ومرا موظف ساخت تا در کنفرانس از افغانستان نمایندگی کنم.
چند ساعت بعد تلیفونی از وزارت خارجهٔ مصر به من گفت که همین اکنون اطالع گرفته اند که هیأت از
افغانستان تحت ریاست جناب مو لوی خالص رئیس حزب اسالمی بعد از چند ساعت به میدان هوایی قاهره
مواصلت می نمایند .من از این تذکر ،دو مقصد دارم؛ اول اینکه چرا سفارت شما در قاهره تا آخرین لحظه از
آمدن هیأت خبری نداشته باشد و وزارت خارجهٔ مصر به صورت عاجل و در آخرین لحظه ،سفارت را در
جریان بگذارد .دوم در مورد جریان کنفرانس و موقف دولت اسالمی افغانستان در همان کنفرانس مورد سوال
و درخور توضیح است.
در کنفرانسی که در ماه مبارک رمضان از طرف وزارت اوقاف و جامعه ازهر تدویر گردید ،فقط در لحظهٔ
اخیر به طور غیر رسمی سفارت اطالع یافت که جناب پروفیسور صبغت هللا مجددی با آقای موسی غازی
مستشار سابق سفارت افغانستان در اسالم آباد و آقای جوهر صدیقی به نمایندگی از دولت افغانستان در این
کنفرانس اشتراک می نمایند .فردای همان روز که کنفرانس در جریان بود اطالعی رسید که نمایند ٔه خاص رئیس
دولت افغانستان (آقای محمد مختار) امروز جمعه  26مارچ 199۳م به قاهره مواصلت مینمایند .من با آقای
فاضل  ۳به میدان طیاره در حالیکه نمایند ٔه وزارت اوقاف به حیث مهماندار بود رفتیم و منتظر آمدن آقای مختار
بودیم ،طیاره مواصلت نمود؛ مگر خبری از آقای مختار نبود .مهماندار مصری به داخل میدان هرچه جستجو
نمود آقای مختار را نیافت به من و آقای فاضل گفت :نمایند ٔه خاص به این پرواز نبود و ممکن یا از طیاره بنا
بر تاخیر بازمانده و یا اینکه فسخ سفرنموده است .مگر حقیقت چنین نبود  ،مهماندار مصری باآقای مختار
مواجه نگردید تا او را از مراسم پاسپورت و اجراآت گمرکی خالص کند و آقای مختار را مانند هر افغان
دیگر(  )4مورد مداقه امنیتی قرار دادند.
قرار معلوم آقای مختار اعتبارنام ٔه شرط و ملزوم نمایند ٔه خاص که یک مقام خیلی شامخ میباشد ،با خود
نداشته از طرف دیگر با موجودیت جناب صبغت هللا مجددی که وقتی رئیس مو قت دولت مجاهدین در پاکستان
و باز رئیس موقت دولت اسالمی افغانستان در کابل بوده اند ،آقای مختار که سمت دوم و یا سومی را در

 )3هدف از آقای فاضل در این نامه ،آقای سید فضل هللا فاضل پسر مرحوم میر سید خان العلوی شیخ رواق االفغان است که با
پیروزی مجاهدین به حیث سکرتر اول در سفارت افغانستان در مصر مقرر شد و بعد از استعفای آقای محمد صدیق سلجوقی به
حیث شارژدافیر (کاردار) سفارت تا سال  2002م اجرای وظیفه کرد و با تعیین آقای عبد الغفار کرزی به حیث وزیر مختار سفارت
افغانستان در قاهره ،وظیفه او به حیث شارژدافیر پایان یافت .آقای سید فضل هللا فاضل در ایام شارژدافیری کارهای مهمی به ویژه
در شمول محصالن افغان در پوهنتون های ازهر ،قاهره و عین شمس انجام داده است که در خور شکران و سپاسگزاری است.
) )4بعضی از کشورها و مخصوصا ً مصر در مورد افغان ها و لو که ویزه هم داشته باشد از احتیاط کار میگیرند  .مخصوصا ً بعد
از آنکه عدهای از کسانی را که دهشت افگن می نامند و آنها رسما اقرار نموده اند که تعالیم نظامی را در کمپهای پاکستان و
افغانستان فرا گرفته اند و از همان منابع تمویل گردیده اند ،مصری و یا هر افغان و لو که دارندهء ویزه دخول مصرهم باشد ،از
احتیاط کار میگیرند و این احتیاط را در مورد پسر من (پسر سفیر افغانستان) مرعی داشتند و تقریبا مدت  2ساعت در میدان
هوای ی ماند تا اجازهء خروج دادند .در این مورد ،نامه شماره  447مورخ  1371/9/12سفارت مالحظه گردد ( .پینوشت توسط
محمد صدیق سلجوقی)
د پاڼو شمیره :له  4تر7
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan -german.de
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سفارت دولت اسالمی افغانستان در پاکستان دارد ،برای بعضی ها هتک و برای اکثری قابل تعجب و برای من
مخصوصا ً قابل سوال است.
هنوز جناب آقای مجددی و آقای مختار در مصر تشریف داشتند که ساعت  2شب برای من تیلفون از قصر
ریاست جمهوری رسید که فردا ساعت  12ظهر رئیسجمهور مصر آقای حسنی مبارک به آقای
{عبدالستار}سیرت وقت مالقات داده و باید خودت یعنی سفیر افغانستان نیز با او در مالقات باشید .من چون
صبح همان روز ،عازم بیت هللا شریف برای عمره بودم معذرت خواستم و احوال مالقات را به آقای سیرت که
در هتل شیراتون بودند رساندم ،فردای همان روز در اخبار شایع گردید آقای سیرت با حسنی مبارک مالقات
نموده و پیام رئیس دولت افغانستان را به آقای مبارک رسانید .اکنون من نمی دانم که موقف مجددی به حیث
یکی از زعمای افغانستان ،موقف سفیر شما در قاهره و بازموقف آقای مختار نمایندهٔ خاص چه بوده است.
بردار گرامی و عزیز من آقای لفرایی! گله من از استاد بزرگوار و گرامی جناب رئیس دولت نیست ،بلکه
این قصور و لوم بر کسانی است که در حاشیه قرار دارند ،امور را بر احتساب تنظیمی به پیش میبرند و این
قدر احساس ندارند که استاد اکنون مربوط به افغانستان و ملت مسلمان افغانستان است .گرایش به شیوههای
ضیق تنظیمی ،لسانی ،منطقه ای و حتی فروعات مذهبی باعث تباهی مطلق افغانستان میگردد.
 /۳از همه مهمتر نزد من محتوای کنفرانس ها و سیاست دولت اسالمی افغانستان و معرفی آن سیاست
میباشد .ما خط مشی سیاست خارجی خود را در پرتو اعالمیهٔ جناب رئیس دولت افغانستان که واقعا خیلی
متوازن  ،جامع و متین بود ،میبینم و باز نطق افغانستان در کنفرانس اسالمی در استامبول و مخصوصا ً بیانی ٔه
رئیس دولت افغانستان در "جاکارتا" از بهترین و متوازن ترین بیانیهها بود که همه به آن اعتراف نمودند ،مگر
در این دو کنفرانس اخیر؛ مخصوصا ً در کنفرانسی که جناب مولوی صاحب خالص و آقای چکری شمولیت
داشتند ،شمه ای از روحی ٔه خط مشی دولت اسالمی{افغانستان} نبود و بلکه زننده بود و حتی{مصری ها} متن آن
را پخش نکردند و به نشر نرساندند و در مورد محتوای بیانیه{،هیأت}هیچ گونه مشوره با من نکردند.
به حیث سفیر دولت اسالمی افغانستان ،نخستین وظیف ٔه من معرفی سیاست دولت افغانستان و دفاع از آن
میباشد چنین عدول ها و انحرافات باعث تحیّر من و بلکه سراسیمهگی من می گردد .من با خوبی یا بدی آفاقیت
و عندیت سیاست دولت خود کاری نداریم ،بلکه منعکس کنند ٔه همان سیاستی میباشم که در خط مشی دولت
متبوع ٔه من مندرج است .البته من در تکوین این سیاست آفاقی با رئیس و اراکین دولت مشاورت داشتم و نظر
داده ام .اکنون اگر این سیاست تغییر یافته و ما از شاهراههای سیاست آفاقی با داشتن سجیه کامل اسالمی عدول
مینماییم و به پس کوچه های حرکات و جنبشها میرویم ،من حرفی ندارم ،مگر باید بدانم تا از آن دفاع کنم.
عقبی است و حیف
من ایمان کامل دارم که دین اسالم آفاقیترین و کاملترین ادیان است ،اسالم دین دنیا و ُ
است که ما آن را باهمه تجلی آن ،از شاهراههای عالمی ،به پس کوچههای تاریک ومخوف بکشانیم .من این
نامه را شخصا ً به شما نوشتم و با صفای دل و اخوت ارقام نمودم اگر الزم میدانید؟ به جناب رئیس دولت ارائه
دارید و یا خیر .با احترام .محمد صدیق سلجوقی سفیر کبیر".
یکی از دستآوردهای مهم دوران سفارت آقای محمد صدیق سلجوقی در قاهره ،امضای یادداشت تفاهم میان
وزارت های تحصیالت عالی هردو کشور یعنی افغانستان و مصر به تاریخ  17نوامبر سال  199۳م همزمان با
سفر رسمی جاللتمآب پروفیسور برهان الدین ربانی رئیسجمهور دولت اسالمی افغانستان به قاهره بود که در
توافقنامهٔ یادشده مصر آماده شد تا ساالنه  12بورس تحصیلی در بخش های مختلف به افغانستان عطا کند که
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این دستآورد بعداز یک دور ٔه رکود در روابط میان دوکشور ،برجسته بود و اینک در طول ربع قرن ،بیشتر
دانش آموخته های آن بعد از فراغت از دانشگاه قاهره ،مشغول خدمت در ادارات گوناگون افغانستان هستند.
***

پروفیسور برهان الدین ربانی و حسنی مبارک ( نوامبر 199۳م)

محمد صدیق سلجوقی در دوران مهاجرت در پشاور

محمد صدیق سلجوقی در رسپشن سفارت سلطنت عمان در قاهره
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محمد صدیق سلجوقی به حیث سفیر افغانستان در دفتر کارش در قاهره 199۳م

محمد صدیق سلجوقی هنگام محصلی در دانشگاه قاهره،

یادداشت :از خوانندگان گرامی آرزومندم جهت غنامندی کتاب « سفیران أفغانستان در مصر» اگر معلومات اضافی
یا سندی داشتند به ایمیل آدرس نگارنده فرستاده ،امتنان بخشند تا در چاپ بعدی افزوده شود .
amb.afghanistan@yahoo.com

ادامه دارد
خوانندهٔ گرانقدر پورتال افغان جرمن آنالین!
همه بخش های گذشتهٔ «سفیران افغانستان در مصر» را با کلیک در اینجا در آرشیف نوشته های
محترم فضل الرحمن فاضل مطالعه نماید.
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