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  ماکشوردپلوماسی دستگاه 
 

طبعی کشور بعلت وقوع کدام سانحه این ویا آن شندیم که رئیس جمهور و شخص اول خبررا بارها رسانه ها این در   

گذاشته دوباره به کشورخویش  ش را بخارج ملغی و یا نیمه کارهسفرترقبه و مهم درسطح ملی و یا حادثه غیرم

رجه کشورما ، ولی در این روزه ها وقتی در رسانه های کشور بشنوی که سرپرست وزارت امور خا بازگشته است

مهم در کابل بعد از افتتاح سفارت افغانستان دراتن مالقات های هایش تنظیمی  ه چند نفر همبخاطر اشتراک در جلس

با شنیدن چنین خبری به   بکابل برگشته استس پارلمان یونان لغو و خویشرا با رئیس جمهور، صدراعظم و رئی

سرپرست وقتی از طریق رسانه اطالع حاصل نما ئی که  اینکه هم عجیبترآن زاکشد، اصطالح وطنی ما آدم شاخ می

مطابق   که( دنمارک تحریر گردیده ی دیگره هادر یک تعداد رسان) دستگاه دپلوماسی کشورما ازسفر به کشور ناروی 

با  بخاطر بگومگوصرف  شدز با مقامات آن کشور امضا مینیمهمی های موافقتنامه در آنجا  و گردیدمیپالن باید انجام 

انسان در ، با همچو خبرها  و از یونان مستقیمأ روانه کابل گردیده است آنرا لغورکابل تنظیمی خویش دهمقطاران 

 .مردم و کشور ما حاکم شده اندسرنوشت چگونه انسانهای برحیرت می شود که 

نهایت تأسف است برای شخصی که در عالیترین مقام دیپلوماتیک کشور تکیه نموده بعوض پیشبرد   ایواقعأ ج  

ی وطن منافع خویش به کشورهای اروپائی بعوض منافع علیاهای ملی کشور وتکمیل مسافرت وظایف و مسئولیت 

 .ت نمودهگذاشته بکابل عودتمام سفر خود را نیمه  وی الوویت داشته و به همین منظورومی تنظیمی و ق

ف و مسئولیت های بوده که وظایخویش ی آنقدر مصروف امور تنظیمی دراین روز ها آقای صالح الدین ربان   

در شرایط حساس کنونی کشوربحیث مسئول درجه اول دستگاه دیپلوماتیک کشوربکلی فراموش  خطیرملی خویشرا

بجا گذاشته بلکه به نسبت ک کشورتاثیرمنفی وماتیطبعیست که چنین وضع ناهنجار نه تنها بر فعالیت های دیپل. نموده

نیز بوقوع ی اتفاقات و نزاکت ها بین مرکز و نماینده گی های سیاسی و دیپلوماتیک کشور درخارج  عدم هماهنگی

نستان در افغااخیرموقف . استیده صدمه زدن به حیثیت و پرستیژ کشور ما در مجامع بین المللی گرد که باعثپیوسته 

سردرگمی و چنین ازنمونۀ شاید دسامبر اسامبله عمومی ملل متحد در مورد بین المقدس  ۲۱  قبال قطعنامه مورخه

 .حساب آیدبور ما یک کشضعف دستگاه دیپلومات

 ه از را ک ۀتوی امریکا نتوانست مسوده قطعنامشورای امنیت بعلت وی  طوریکه هموطنان ما اطالع دارند بعد از آنکه  
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  .قدس تهیه گردیده بود تصویب نمایدطرف کشور مصردر مورد موقف بیت الم

قطعنامه تقریبأ کشور ترکیه به نمایندگی ازکشور های اسالمی وکشور یمن به نمایندگی از کشور های ِعربی مسوده   

در یتوی وحق عمومی ملل متحد که در آن هر کشور حق یک رای داشته و  را جهت تصویب به اسامبلهدیگری مشابه 

وجود ندارد، تقدیم نمود، در قطعنامه از کشور های عضو تقاضا گردیده که تا از انتقال نمایندگی های سیاسی و آن 

 .دیپلوماتیک خویش به بیت المقدس الی معلوم شدن موقف نهائی آن خود داری نمایند

سالجاری جلسه فوق العاده ای را تحت ریاست آقای میروسالو  دسامبر ۲۱اسامبله عمومی بروز پنج شنبه مورخه    

بعد از ابراز نظر یک  اسامبله عمومی ملل متحد دایر نمود ،اجالسیه مین دوره  ۲۲الیچاک نماینده سلواکیا و رئیس 

ربی ها اعالم شد که برعالوه ترکیه و یمن که مسوده این قطعنامه را به نمایندگی از کشور های اسالمی و عتعداد کشور

ایت نموده حم"کوسپانسر"را   عنامهنیزمسوده قط یدیگربه اسالمبله عمومی تقدیم نموده اند، کشورهای   جهت تصویب

مالیزیا  ،از امارات متحده ،کویت، الجزایر، بحرین، سعودی، برونی، کوبا، جیبوتی، لبناناند  اند این کشورها عبارت

اردن، ینزویال، بولوویا، اکوادور، قطر،اندونیزیا ،و ،مصر، ، اکوادور  پاکستان ،سودان ،ازبکستان، بنگله دیش،عمان ،

همچنان اعالم نمود هرگاه  جلسه های دیگر بوده رئیستعدادی کشورودان، تونس فلسطین ولیبیا، مراکش، س

که در نتیجه افریقای جنوبی،  قرار دهندحمایت مورد باشند میتوانند مسوده قطعنامه را داشته ها هم آرزو کشورسایر

های حمایت کننده مسوده قطعنامه پیوستند، در لحظات که وریای شمالی هم تازه به جمع کشورمرون، صومالیا ، وککا

جریان ) بطرف جلسات اسامبله عمومی در مورد بیت المقدس دوخته بود  را چشم هاعربی های اسالمی وکشورهمه 

و نماینده   اسالمی ،عربیکشوردها نماینده گان  و در موجودیت( خش میگردید پنده ز جلسه توسط ویب سایت ملل متحد

رای  س گرفت، هرچند دره افغانستان و مالی حمایت خویشرا از مسوده قطعنامه پفلسطین رئیس جلسه اعالم نمود ک

 ، ولی بازپس گرفتنشامل بود که به قطعنامه رای مثبت دادی کشور دیگر ۰۲۱افغانستان در جمله اخیر گیری 

و در حضور همه کشور   یت حساسمربوطه به موقف شهر بیت المقدس آنهم در یک لحظه نها از قطعنامهسپانسرشب 

عمل یک دارد موقف خویشرا تغیر دادن شاید و عنعنوی های اسالمی و عربی که افغانستان با آنها روابط تاریخی 

مسوده قطعنامه را سپانسر نماید بهتر بود از همان  ، اگرمقامات کشور ما نمی خواستهبه نظر نرسدو عاقالنه منطقی 

 .می پیوستابتدا به گروپ کشور های حمایت کننده قطعنامه ن

را از انتقال  متحد بشمول ایاالت متحده امریکا سازمان ملل که همه کشور های عضو مللحال مسوده قطعنامه بهر  

اراء   رای مستنکف به اکثریت قاطع ۵۳رای مخالف و  ۹رای موافق  ۰۲۱ باسفارت به بیت المقدس منع می نماید 

، ولی آنچه در خاطره ها باقی خواهد ماند  گردیدجلسه مواجه درضرماینده گان حاو با کف زدن های ممتد نبتصویب 

که یکی از اخوان زاده است آنهم درزمانی و بیت المقدس عدول از موقف عنعنوی کشور ما در قبال مسأله فلسطین 

 . تیک کشور ما قرارد دارددر رأس دستگاه دیپلوما ی کشور ماها

 والسالم

 


