
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ل: يادونه ير و لولـ، يکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٤/١٠/٢٠٠٩                                    انجنير نجيب اهللا داوری
  
  

  و باخت افغانستان دپلوماسی قوی پاکستان
 

اين يک واقعيت محض  است که سياست مداران پاکستانی با زيرکی و کاردانی تمام ، نبض جريانات  سياسی  را در 
ه، و در اين راستا تا آنجا پيشرفت نموده اند که حتی حضور منطقه به ارتباط مسايل افغانستان  کامالً  در دست داشت

سياسی ونظامی اياالت متحده امريکا و غيره کشورهای عضو ناتو را  در افغانستان به چالش و اذيت تمام عيار گرفته 
سرنوشت و در پس پرده با تمام قوا ميخواهند که به حضور نظامی کشورهای عضو ناتو در افغانستان پايان داده، تا 

نا گفته پيداست که حلقات وابسته به سازمان استخبارات نظامی پاکستان با وارد  .  اين کشور را خود در دست گيرند
کردن فشار باالی قوت های نظامی ناتو ميخواهد به آنها بفهمانند که هر چه زود تر منطقه را ترک ، واال به سرنوشت 

اين در حاليست که شبکه های تبليغاتی پاکستان نيز با بکارگيری از هر .  شوروی سابق در افغانستان دچار خواهند شد
امکان در دست داشته موذيانه قويًاً  در تالش اند که  پاکستان را در امر خرابکاری  گروه های طالبان و القاعده عليه 

ده داده و پيوسته ميکوشند تا تمام قوت های ناتو، ارتش، پوليس ملی  و مردم  افغانستان ، کامالً  بيگناه  و بيغرض جلو
تقصيرات را باالی مردم افغانستان بخصوص باالی پشتون های افغانستان حواله نمايند؛ که موجوديت چنين يک 
واقعيت تلخ، اگر ازيکطرف مربوط ميشود به سياست گذاری شيطنت آميز وماهرانه  پاکستانی ها در زمينه سياست 

 طرف ديگرهم نتيجه ای  است  ازناکامی، ضعف، مسامحه و عدم کاردانی مقامات خارجی و دپلوماسی آنکشور، از
  . دولت  افغانستان  در موارد مربوط به دپلوماسی، تبليغاتی و امنيت ملی 

  
قبل از کودتای ثور پاکستان هرگز توان اينرا نداشت تا از نگاه سياسی و اقتصادی باالی جانب افغانی زورگويی نمايد  

 کشورما ، بخصوص در زمان جمهوری شهيد سردارمحمد داوود خان ، نبض حاالت سياسی  -ا که ديده ميشد و تا آنج
ميان دو کشور را قسماً  در دست داشت، و پاکستان تالش داشت که در هر موردی  با طرف افغانستان آب اش را به 

فغانستان طرح تغير مسير دريای  هجری شمسی وقتی دولت  ا١٣٥٥اصطالح پف کرده بخورد ؛ چنانچه در سال 
کنر،  و وصل آنرا به بند آبگردان درونته  وهمچنان طرح ساختمان بند عظيم آب گردان ديگری را در دشت گمبيری 
واليت ننگرهار روی دست گرفت ؛ دولت پاکستان با وجود آنکه ميدانست اجرای طرح مذکور، جريان آب دريای سند 

ب و سند پاکستان مهم  و حياتی پنداشته  ميشود ، کاهش خواهد داد، با آنهم درمقابل را که برای زراعت مناطق پنجا
.  ولی متأسفانه با وقوع کودتای ثور اجرای طرح مذکور نا تمام ماند. تصميم دولت افغانستان صدايش را در نيآورد

تا طرح ساختمان بند آبگردان اما وقتی، چندی قبل  دولت فعلی افغانستان بعد از گذشت نزديک به سه دهه خواست 
گمبيری را مجدداً  روی دست گيرد ، دولت پاکستان فوراً  اخطار صادر نمود که کشورافغانستان  اجازه اجرای چنين 

هجری شمسی ميان کشورهای ١٣٥٦همچنان به اساس قرارداد ترانزيتی ميان دو کشور که در سال . طرحی راندارد
و به تجار افغانی استفاده سهل تر از بندر کراچی و شاهراه های پاکستان را ميداد،   پاکستان امضا شده –افغانستان 

مقامات پاکستانی تا کنون  بارها مفاد قرارداد مذکور را زير پا گذاشته و مزاحمت های جدی برای تجار و امتعه 
ها از طريق مزاحمت و ايجاد حتی اسناد و شواهدی در دست است که پاکستانی . وارداتی افغانستان ببار آورده اند

فشار باالی آنعده تجار افغانی، که اموال شانرا از طريق بندر کراچی وارد مينمايند ، ميخواهند تجارموصوف را جبرًا 
 تا بجای وارد نمودن اموال از کشور های ديگر، جنس مشابه توليدات پاکستان را خريداری وبه -وادار نمايند 

نچه دولت پاکستان در هنگام دولت چهار ساله برهان الدين ربانی  لست چهارده قلم  اجناسی را چنا.  افغانستان بفرستند
به جانب افغانی ارائه نموده بود که مطابق به آن تجار افغانی نميتوانستند اجناس مذکور را از طريق بندر کراچی وارد  

  . روغن و رخت باب نيز شامل بودو به افغانستان انتقال بدهند؛ در جمله مواد مذکور چای ، بوره ،
  

آنچه مبرهن است، اينست که در کشورهای عقب مانده  و جهان سوم پُِست اجرای وظيفه در سفارت های مقيم خارج 
از کشور، يکنوع امتياز خاص شمرده ميشود که به افراد خاص تعلق ميگيرد ، ولی  در کشور ما تا قبل از کودتای 

به افراد خاص سپرده ميشد از طرف ديگر در موارد زيادی  دانش و توانای فرد مورد ثور اگر از يکطرف اين پست 
نظر در زمينه نيز ارزيابی ميگرديد و وزارت خارجه افغانستان کمتر به خاطر دارد که تا قبل از کودتای ثور افراد 

 يکی از سفارت های خارج از فاقد دانش دپلوماسی  و لسان انگليسی  به حيث سفير ، قنسل ، شارژ دافير وغيره به
کشور فرستاده شده باشد ؛ بنا به نقل قول از زبان شخصيت های محترم  و قابل اعتبار، که شهيد سردار محمد نعيم در 
هنگام تصدی اش بحيث وزيرامورخارجه افغانستان ، پيهم مامورين وزارت خارجه را به دفتر اش احضار و در باره 

ن، منطقه  و جغرافيای سياسی جهان از آنها سؤاالتی مينمود ، و در اين صورت  وای  اوضاع  و حاالت سياسی جها
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مگر بعد از کودتای  ثور اين فرمول بکلی تغير کرد؛ . به حال  ماموريکه در برابر سؤاالت موصوف ال جواب ميماند
 شان، ديگر برای رسيدن به و کودتا گران تازه بقدرت رسيده هفت ثوری با بيرون کشيدن عقده های آماسيده درونی

چوکی وزارت، سفارت و رياست هيچ قاعده و قانونی را نمی شناختند؛  و بدبختی مردم ما هم از همين جا شروع 
اختناق،  ايجاد فضای ترور وميشود که  بعد از کودتای ثور، کودتا چيان بدون درنظر داشت منافع ملی کشور، با 

شخصيت های طراز اول نظم عادی کشور را در عرصه های گوناگون چون  وکشيدن دانشمندان  زنجيره ب کشتن و
هم پاشاندند ؛ که نبض سياست خارجی و  زودی ازه علم، فرهنگ، سياست، هنر، اقتصاد، زراعت وغيره، ب

ر چه رژيم کودتا بعد از دزدی مسلحانه قدرت سياسی تمامی کاد .دپلوماسی کشورما هم از اين پاشيدگی در امان نماند
کشيده و به عوض آنها افراد نااليق ، بی تجربه  و بعضأ عقده  زيره ود را باوفنی رژيم محمد د های اداری، سياسی  و

 حتی با دانش ابتدائيه، متوسطه، خورد ضابط و دريم بريدمن را که غالباً از سواد اندک برخوردار -مند اعضای حزب
الزم  بياد آوريست که  در نخستين . منصوب و مقرر نمودند... رئيس وبودند باال کشيده، به حيث وزير، معين، سفير، 

موصوف کسی بود که  . روز های کودتای ثور وفی اهللا سميعی وزير عدليه رژيم قبلی بدون تثبيت جرم  اعدام گرديد
اشتراک ش بحيث نماينده  افغانستان درکنفرانس وزاری خارجه کشورهای اسالمی منعقده الهور  ه  ١٣٥٤در سال 

رياست اين کنفرانس را ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم وقت پاکستان به عهده داشت ، در روز اول و افتتاح نمود ، که 
 پاکستان تماس گرفته  و افغانستان را مقصر تيرگی –کنفرانس مذکور، بوتو به مناسبات دو کشور اسالمی افغانستان 

سخنان بوتو، مرحوم سميعی بالفاصله ازجايش بلند شده و با درنظر بعد از ختم . روابط ميان دوکشور قلمداد نمود
داشت اينکه بيشترين  اعضای مجلس مذکور را نمايندگان کشورهای عربی زبان تشکيل ميداد ، بزبان عربی تمام 

.  دانستاتهامات بوتو را عليه کشور اش با داليل محکم  و قوی رد نموده و رهبری پاکستان را در زمينه کامًال مقصر
که اين اظهارات مرحوم سميعی با کف زدن های ممتد و استقبال  حاضرين همراهی شد، و بوتو ديگر حرفی برای 

مرحوم سميعی در باز گشت مورد پاداش و تفقذ شهيد داوود خان قرار گرفته و به حيث وزير عدليه . گفتن نداشت
 توسط حفيظ اهللا امين، يعنی کسی که افغانستان بزرگ ولی همين شخص در اولين روزهای کودتای ثور.  مقرر گرديد

  . را از آمو تا اتک و از اباسين تا گوادر شعار ميداد ، اعدام گرديد
 امين عليه پديده های چون دين ، مذهب ، دگرانديشی  و تجدد - ددمنشانه رژيم  خلقی  تره کی  بعد از آنکه بر خورد 

شيبی هولناکی مواجهه نمود، رژيم های بعدی کوشيدند تا در زمينه نوعی اصالحاتی را گرايی، کشور را به سرا
درعمل پياده نمايند، ولی ديگر کامالً  دير شده بود ؛ با آنهم دادن چوکی سفارت نوع امتيازی بود که رژيم کودتا تا 

چنانچه فرستادن دگروال . تآخرين روزهای عمرش به تعدادی از افراد کودتاچی، منحيث پاداش  ارزانی ميداش
ن شير جان مزدور يار وغيره بحيث  عبدالقادر، دوهم بريدمن سيد محمد گالب زوی، جگتورن اسداهللا سروری و جگ
سفير کبير افغانستان در تعدادی از کشورهای خارج ،  با وجوديکه افراد مذکور از دانش دپلوماسی  و لسان انگلسی 

  . های دراين  راستا ميباشدکامالً  بی بهره بودند ، مثال
  

بعد از سقوط رژيم داکتر نجيب اهللا و بقدرت رسيدن مجاهدين اوضاع اداری وسياسی کشور بدتر از قبل پريشان و 
زيرا تقرر اشخاص بی تحصيل و کم سواد منحيث سهيمه سمتی و تنظيمی بمقام های وزارت و رياست . پاشان گرديد

سی و لسان انگليسی به حيث سفير ، شارژ دافير، قنسل وغيره ، ديگر کامال مد شده و فرستادن  افراد  فاقد دانش سيا
بود ، که متأسفانه در رژيم کنونی و در جريان تصدی داکتر عبداهللا عبداهللا و داکتر رنگين دادفر اسپنتا  به حيث وزير 

تغير که تعدادی زيادی از کارمندان واسطه خارجه افغانستان با تمام قوت اين پروسه کامالً حفظ شده است ، تنها با اين 
دار وزارت خارجه که اکنون به عنوان های مختلف در سفارت های افغانستان مقيم خارج توظيف اند  و در حاليکه 
فاقد دانش سياسی و دپلوماسی اند ، دپلوم های تقلبی تحصيالت عالی را از بازارهای ارباب رود، جهانگير آباد و 

پشاور پاکستان  در دست دارند ،  و به جرئت ميتوان گفت که دراين ميان افرادی وجود دارد که قصه خوانی شهر 
  .حتی حدود اربعه افغانستان را نميدانند

  
  ؟!اگر چنين نباشد

 در حاليکه پاکستان النه تروريستان القاعده  و طالب بوده و سازمان استخبارات نظامی پاکستان جهت ضربه زدن  به 
 کشورهای افغانستان وهند ، از هيچ کمک و ياری نسبت به  سازمان های مذکور دريغ نميورزد ، باز هم امنيت ملی

دپلوماتان ومبلغين سياسی پاکستان درسراسر جهان قوياً  در تالش اند تا کشورشانرا درزمينه بی غرض و بيگناه جلوه 
 گويا جهت عمليات تروريستی  از کشور افغانستان به داده، و حتی خود شانرا قربانی حمالت طالبان قلمداد نمايند که

ً  اظهار نمود که  جهت ساختن يک پاکستان " پاکستان ميروند؟ چنانچه يکی از مقامات بلند  پايه دولت برتانيا اخيرا
د هموطنان عزيز ما خو!)   يا علی العجب" ( مترقی و دموکراتيک الزم است که مرز افغانستان  و پاکستان بسته شود
  .توجه  نمايند که دگران چگونه درحق ما بازی های شيطنت آميز ميکنند
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همچنان دو دسته گی درميان اعضای کانگره امريکا و طرفداری تعدادی از اعضای مذکور از پاکستان بدون در نظر 
مان تبليغاتی داشت واقيعات عينی منطقه، پيشنهاد فراموشی افغانستان و سپردن آن بدست پاکستان، نشانگر نتيجه ه

چنانچه حضور گسترده اين ملبغان و دپلوماتان را همين . است که دپلومان و مبلغين پاکستانی جداً  آنرا دنبال مينمايند
چند روز قبل بمناسبت هشتمين سالگرد ورود قوای ناتو به افغانستان، در تلويزيون های معروف امريکا مشاهده 

  .نموديم 
  و کمال تأسف که خاموشی ، حالت پسيف و نظاره گری اکثريت نسبت به تمام  دپلوماتان  ولی  با درد، دريغ، افسوس

  .افغانی در موارد فوق سخت باعث تشويش و نگرانی است 
   

آنچه دراين جا قابل ياد آوريست، اينست که سازمان های اطالعاتی،  تبليغاتی و دپلوماسی پاکستان در تبانی با هم ، 
نجيده شده ، و به شکل تمام عيار جهت تغير اذهان عامه در جهان و بخصوص در جهان غرب مطابق به يک پالن س

وظايف  دقيق و حساب شده ای را به پيش ميبرند ، طوريکه آنها حتی در روزنامه پرتيراژ و معروف غربی هم رخنه 
گرچه درميان .   فاقد آنستنموده، و پی هم مقاالت شانرا درين راستا به چاپ ميرسانند ، چيزی که طرف افغانی 

نويسندگان ومفسران سياسی افغان شخصيت های چون محترم اعظم سيستانی ، محترم کريم پيکار پامير، محترم 
دستگير روشنيالی، محترم محمد نعيم بارز،  محترم محمد اکرام انديشمند، محترم مرادزی ، محترم محمد صادق 

رمه لينا روزبه حيدری ، محترم احمد سعيدی ، محترم ميرحيدرمطهر، محترم ارغنديوال ، محترم حفيظ اهللا خالد ، محت
صديق طرزی رهپو، محترم داکتر لطيف طبيبی وغيره  هريک کوشيده اند تا بنوبه خود با استفاده از سايت ها و 

ولی . فشا نمايندپورتال های افغانی  و بزبان های پشتو  و دری  سياست های شوم پاکستان را عليه مردم  و کشورما ا
ً  الزم  و ضروری به نظر ميرسد تا تمام نويسندگان وقلم بدستان متعهد ، آگاه و وطنپرست،  اين کافی نيست ، بنا

 تاريخی  و بحرانی  وقت را از دست نداده ، جهت افشای دسايس مخرب و مزورانه -درچنين يک شرايط حساس
 قلم های شانرا به کارانداخته ، و کوشش نمايند تا مثل نويسندگان سردمداران پاکستان عليه ميهن  و مردم مظلوم ما

  در روزنامه های پر تيراژ انگليسی ، فرانسوی و آلمانی زبان کشورهای -پاکستانی مقاالت روشنگر شانرا در مورد 
 افغانستان مثل و دراين مورد الزم است که مقامات اطالعاتی  و امنيتی و دپلوماسی . غربی چاپ  و به نشر برسانند

  .پاکستانی ها نويسندگان متعهد افغانی را درسراسر دنيا کمک  و ياری رسانند
  

همچنان ارگان های اطالعاتی و تبليغاتی افغانستان بخصوص ارگان های امنيتی در تبانی با وزارت  اطالعات و 
قع و همه جانبه  توطئه ها و فرهنگ  با درک وظايف و مسؤليت های شان در قبال مردم ، جهت رد و افشای بمو

تبليغات سؤ و زهر آگين پاکستانی ها، ديگر هر گونه مسامحه کاری را کنار گذاشته با اجرات قاطع و همه جانبه  
  اقدامات مقتضی را بعمل آورند

  
در عين زمان، اين وظيفه ايمانی و وجدانی  مقامات وزارت امور خارجه افغانستان، بخصوص  شخص داکتررنگين 

ادفر اسپنتا  است که  يک پاک کاری اساسی  و بينادی را در وزارت خارجه افغانستان روی دست گرفته ، و کوشش د
بعمل آيد تا افراد و شخصيت های ملی گرا  وطنپرست ، متعهد وفعال راکه مجهز با دانش سياسی ، دپلوماسی و لسان 

، سمتی و تنظيمی  به پست های حساس وزارت خارجه انگليسی باشند،  بدون در نظر داشت تعلقات قومی ، گروهی 
  . در داخل و خارج کشور توظيف و منصوب نمايند 

  
 درغيرآن هرگونه تعلل و عدم باز نگری دقيق و بنيادی در امر امنيت ملی، تبليغاتی و دپلوماسی و بخصوص عدم 

نشانه سردمداران پاکستان عليه ميهن اجرای سياست قاطع، محکم  و باالمثل درمقابل سياست های مکارانه و دد م
باستانی و مردم مظلوم  و بی پناه ما، با ادامه راه و روش کنونی و ادامه سياست مسامحه نوع حامد کرزی درمقابل 
پاکستان، بخاطر گل روی  صاحبان خانه جهاد ؟، ديری نخواهد گذشت که پاکستانی ها تمام امکانات موجود  را از 

   .ن خواهند ربود، و افغانستان سر خورده، مطيع و وابسته به پاکستان ظهور خواهد کرددست ما بنفع خودشا
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