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 ۲۲/1۲/۲۱13 حفیظ هللا خالد

 وزارت امور خارجه کشور به فعالیت هاینظری 

شور  وزارت امورخارجه یا دستگاه دپلوماسی     آن تطبیق  یکی از ارگانهای مهم دولت بشمار میرود که وظیفه  ک

پرستیژ  ءنها باعث ارتقاپلوماسی فعال نه تپیشبرد یک د مین منافع ملی کشور بوده،أتبر سیاست خارجی کشور مبنی 

کشور نیزنمی تواند در  مین صلحأتراه  در بلکهان میگردد عرصه بین المللی و ایجاد روابط حسنه با ملل جه کشوردر

هیچ  از  ما دیگر کشورهای همسایه در کشوروز جاری و مداخالت امروز ابعاد خارجی جنگ خانمانس. بی تاثیر باشد

بین المللی و  که در تناقض کامل با نورم های قبول شده   خارجی قابله با  مداخالتبرای م بناء   کسی پوشیده نیست

 دپلوماسی فعال درعرصه   راه نظامی کافی نبوده بلکه به یک متوصل شدن به چارتر سازمان ملل انجام میگیرد تنها

پلوماتیک کمتر از جبهه دیگردر شرایط کنونی کشور اهمیت جبهه د نیز ضرورت احساس میگردد ، به عباره   منطقوی

 نظامی نمیباشد.

که تنها با دو، سه کشورجهان روابط  طالبان دوره  افغانستان دیگر آن کشور تجرید شده و منزوی  طوریکه میدانند    

طی  دوازده سال افغانستان   (کشور را دوباره به همانسوبکشانندآرزو دارند  ۀهر چند عدنبوده ) ،دپلوماتیک داشت

 راتا استرالیا و زیالند جدید همه از کانادا  تا ناروی و از اسپانیا گوشه و اکناف جهان را از  متعددیرهای کشوگذشته 

 و ریختن حاضر به مصارف ملیونها دالروقتی ها اینکشور کنار خود داشت در( هم که بوده ولو برای منافع خود شان)

 تالشهای دپلوماتیک و از رها نه نموده، تنهاافغانستان را دپلوماتیک نیز دون شک در جبهه  ب بودهخون فرزندان شان 

ولی سوالی که در اینجا مطرح میگردد اینست که آیا دستگاه  المللی نیزحمایت و پشتیبانی مینمایند بین در عرصه   کشور

الزم نماید؟ آیا استفاده  جامعه بین المللی و امکانات حمایتته توانسته است از دپلوماسی کشور ما طی دوازده سال گذش

ستی را یبرخالف موازین قبول شده بین المللی گروه های ترور کشوری را کهی کشور ما توانسته است دستگاه دپلوماس

به  تجرید نموده بین المللی در صحنه   اه می فرستندتمویل، تجهیزنموده به کشور ما جهت خرابکاری و کشتن افراد بیگ

 ؟بودهدر راستای منافع ملی کشور  أقعامات وزارت امور خارجه کشور ما واانزوا بکشاند؟ و باالخره آیا اقد

ارائه میگردد،   خروار ۀچند مثالی مشت نمونتوضیح بیشتربرای  ،پرسش ها منفی بوده همه ه اینب پاسخ متأسفانه 

 یم:می کنموضوع را از همین هفته قبل آغاز

بود  آن هیات  جزۀه سرپرست وزارت امور خارجه نیز ران کبمجرد عودت هیات عالیرتبه دولتی از کشور ای  -   1

که ایران مخالفان  اعالمیه بطور قاطع ادعا شد، در وزارت امورخارجه افغانستان اعالمیه رسمی را به نشر سپرد و

راه مسلح دولت افغانستان را کمک نمی نماید، این در حالیست که فقط پنجشنبه گذشته محمد یونس رسولی معاون والی ف

های  نفری از مخالفان مسلح دولت افغانستان را آموزش داده و برای انجام فعالیت ۰۴۱اظهار داشته بود که ایران گروه 

ی تصویری در های غربی افغانستان فرستاده است، وی همچنان تاکید نمود که اسناد و نوارها کارانه به والیت  خراب
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مراکزی برای آموزش نیروهای مخالف دولت افغانستان وجود دارد. ) بی دهد که در داخل ایران دست دارد که نشان می

 دسامبر( 1۰بی سی فارسی 

والیت سرحدی فراه که در صحنه حاضر بوده وهمه روزه با رفت و آمد مردم در  عاونم ؟چه کسی راست میگوید

ولین ؤ سال اخیر  بارها مسمگرطی چند ،ارت امورخارجه افغانستان در کابلکار دارد و یا سخنگوی وز و سرحد سر

را در مورد دست داشتن حلقاتی در ایران در  و غیرقابل انکار تی غرب کشور اسناد و مدارک مستنددولتی و امنی

ناامنی های مناطق غرب کشور و جلوگیری از کار ساختمانی بند های کمال خان و کجکی در رسانه های کشور به 

قویتر و  اسنادی آیاه محلی موضوع را با چنین صراحت اعالم میداردعالیرتب یک مقام وقتینمایش قرار نداده اند؟ 

 وجودارد ؟  گویاتر ازین 

برای عدم دخالت در امور کشور ما تبرئه نموده بلکه  نه تنها ایران را از مداخله رت امور خارجه کشور ماوزا   

، در ن با جامعه جهانی استفاده نمایندتعامالت شا درتا از آن  نموده تهیهاسناد  برای شانایرانیها در جنگ سوریه نیز

ی دولت ایران در جنگ سوریه و حضور جوانان افغان که در صفوف نیروها  مداخله   رابطه به دریک اعالمیۀ دیگر 

اند،  ها دروغ گفته و رسانه بودهخبرها نادرست  همه که این نمودهادعا  سخنگوی وزارت خارجه ما .جنگند  سوریه می

مهاجر افغان ساکن ایران در  1۱از کشته شدن حدود  خود در حالیکه خبرگزاری کلیک تسنیم در روزهای گذشته

کشته شده بودند.) بی بی سوریه خبر داد. به گزارش این خبرگزاری آنان در دفاع از "حرم حضرت زینب" در سوریه 

 (سی فارسی

در پی تبرئه   کشورما مداخالت خارجی درکشور ما بعوض افشای ارت امور خارجه مالحظه میگردد که وز   

 منافع ایران مبدل گردیده است.مدافع تمام عیارملی کشور به از منافع  بعوض دفاعآنکشور بوده  و 

یت در این روز ها گزارشهای در مطبوعات  کشوربه نشر رسیده است که افغانستان به نفع کشور هند از عضو - ۲

صرف نظر نموده است و در این زمینه  وزارت امور خارجه   ۲۱۲1غیر دائمی در شورای امنیت ملل متحد در سال 

نوامبر به کمیته  آسیا و پسفیک ملل متحد ارسال داشته است، عجیب است که وزارت  ۲1نامه رسمی را نیز بتاریخ 

 .نیزاز صالحیتهای خویش میداندرا هفت سال بعد جه ما از کیسه خلیفه بخشیده امورامور خار

کشور هند یکجا با چاپان و پاکستان در جمله کشور های اند که تا کنون هفت بارعضویت غیر دائمی شورای امنیت را 

حالیکه افغانستان بحیث عضو سابقه دار سازمان ملل طی بیش از نیم قرن حتی یکبار نیز عضویت درنموده  حاصل

نکشور روابط تاریخی درست است که هند کشور دوست ما بوده و ما با آ داشته است،غیر دائمی شورای امنیت را ن

  حق داریم از منافع ملی کشور خویش بگذریم؟ خویش با کشور هند ماروابط دوستانه  بخاطر داریم ولی آیا

نظر میگردد،  ن صرفآبرای جلوگیری از تطویل کالم از  ارائه نمود که یتوان مثالهای دیگری نیزمدر این زمینه 

ما استفاده اعظمی نموده و به اصطالح هم به میخ میزند و هم به نعل، از  پاکستان از ضعف دپلوماسی کشور امروز

قوانین بین الدول در  نورمها و یکطرف  گروه های تروریستی را در دامان خویش پرورانده و با نادیده گرفتن همه

ف بین المللی در با کشور های جهان بشمول کشور های ائتال خویشراوابط نماید ولی در عین حال رکشور ما مداخله می
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غیر دائمی یت عضو ۲۱13پاکستان همین اکنون  برای هفتمین بار الی اخیر سال  .روزبروز توسعه دادهافغانستان 

 .بدست آورد آنرا توانسته  حتی برای یکبارکه افغانستان طی نیم قرن ن موقفی داشته را شورای امنیت

 مطمئنأ کهمه جانبه قرار گیرد اگر قرار شود که روزی کارکرد های دستگاه دپلوماسی کشور مورد ارزیابی ه خالصه

مواد مخدر تبدیل از وضع وزارت مبارزه با مواد مخدر که کشور را به بزرگترین کشورتولید کننده  وزارتحالت آن

یت های تاریخی وزارت به یکی ازموفق الزم است بگذریم که گونه ی منفیحرفها بهرحال از .نخواهد بودنموده بهتر 

توانست با اعمال بعد ازتالشهای پیهم  ، وزارت امور خارجه کشور مایمئدر سالهای اخیر نیزاشاره نماامورخارجه 

 دوسال، داستان ازین قرار است که ایدفشار بر حکومت پاکستان یکی از ویبسایت های افغان را از مسدود شدن رها نم

که خودش برای خود معضله ایجاد  از یادآوری نام آن خودداری میگردد() قبل یکی از ویبسایت های افغان مقیم لندن

که در سراسر جهان بطور  دومینکننده نموده و بجای اینکه دومین )یا ادرس ویب سایت( خویشرا از صد ها عرضه 

ویب سایت خویشرا خود  یا قیضۀ پنجابی معامله  و جلونی کمپ خریداری نماید، با یک  بدسترس قرار داده آنرا نالینآ

    بعد از مدتی بنابر هر دلیلی که بود بوده لذان یصادق مردمان ت تجارتیم نموده، چون پنجابی ها در معامالبه آنها تسلی

 بلکهنه یک  ن گوئی پاکستا ،ماه که سایت متذکره بسته بود یکی دودر جریان  نمود. سایت متذکره را مسدود (دومین)

از دفترمحترم ریاست جمهوری گرفته تا وزارت امور خارجه و سفارت د. ا.  دبندر تورخم را بسته باشمین دو

افغانستان در اسالم آباد آنقدر مکاتیب رد وبدل و موضوع به اصطالح چاق گردید که آدم تصور می نمود کشور ما با 

تالشهای  وقتی، کشور است دو یدن آن ویبسایت یگانه معضله فی مابینشته و مسدود گردندا ستا ن دیگر هیچ مشکلیپاک

 جه مطلوب را به بار نیاورد نتی پاکستان مقیم کابل مطرح نمود که موضوع را به سفیر  کشور وزارت امور خارجه

تقاضا  کستانربانی وزیر خارجه اسبق پا هینا خانم بهمالقات خویش طی ن در اسالم اباد دولت اسالمی افغانستا سفیر

 ردید.آزاد گ ویبسایت ویب سایت مسدود شده  آزاد گردد و باالخره  بعمل آورد تا

 .تاریخی وزارت امور خارجه کشور یکی از موفقیت های الوویت های کاری و اینبود 

  

 والسالم
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