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

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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دوکتور صالح الدین سعیدى

دیپلومات خوب کیست؟
آیا چیزى و کسى به مفهوم دیپلومات واقعى و غیر واقعى وجود دارد؟ واقعى یعنى چه و غیر واقعى یعنى چه؟
آیا بخش از چوکات هاى عام داده شده در مورد دیپلومات خوب که نویسنده آنرا به دیپلومات واقعى تعبیر کرده ،به
صورت عام و قابل تطبیق در همه موارد اند و یا نظر به زمان ،مکان ،قوت رابطه به مرکز و اوضاع و احوال
جهانى فرق میکند؟ آیا آنچه را دیپلومات یک کشور بزرګ و قوى ګفته و موضع داشته میتواند همان چیز و موضع
را دیپلومات کشور خورد و ضعیف ولو به حق ګفته و موضع داشته میتواند؟
این و دهها سوالیکه در نوشتهء جناب سیداکرم بارز به آن مواجه شدم .یافتن جواب براى آنها تعمق بیشتر و حتى بر
مبنى هرحاالت تمرکز خاص و انفرادى میطلبد .
از دیپلوماتهاى نامى اګر یاد کنیم آیا درست و به جا است که در حالیکه افغانستان در خون غرقه میزند و دیپلومات
ارشد ما از فرصت محدود در تربیون سازمان ملل متحد به شعر و شاعرى پرداخته و اشعار از ستیج ملل
متحد زمزمه کند که مخاطبین مبهوت و حیران به وى نګاه کرده و ندانند که سفیر افغانى در ملل متحد و از ستیج
ملل متحد دارد چه میګوید؟
و اما ګرفتن پنج تربوز و ديپلوماسى:
آيا اين مشخصهء خوب است و يا بد؟
دولت و پالیسى دولت مرکزى و دیپلوماسى افغانستان درین تمرکز دارد که استابلشمنت و دیپلوماسى پاکستان در
سطح جهانى تجرید و به انزوا کشیده شود ،ولى سفیر وقت افغانستان در پاکستان جناب  ...در مصاحبهء رسمى و
علنى اعالن میدارد که جناب شان هرګز تالش نه کرده و نمى کند که سیاستهاى پاکستان را به انزوا بکشد .چنین
است مشخصهءخوب پنج تربوز ګرفتن؟ خوب این اظهارات وى را موفق در امکانات خودش ساخته میتواند اما تعهد
به وطن و مصالحه وطن کجا شد؟ این مشخصات یک دیپلومات خوب نیستند .
سفیر وقت انګلستان در کابل تقریبا ً دوسال قبل طى مصاحبهء طویل و عریض سراسر در مطابقت عنعنوى از مصالح
پاکستان برعالوهء دیګر میګوید که پاکستان باید بداند که افغانستان محل فروش امتعهء پاکستانى است و این محل
فروش امتعهء خود را باید پاکستان در امن نګه دارد .آیا این همان هنر خوب ؟! ګرفتن پنج تربوز دیپلومات خوب
است؟
وظيفهء ديپلومات خوب انکشاف روابط سياسى و اقتصادى است و يا به صفر رساندن آن؟
زمانیکه سفیر افغانستان دریکى از کشور هاى اروپایى طى مصاحبهء به من میګوید که ریکاردر را خاموش کن
که من اصل ماموریتم را برایت بګویم و بعد از آن که چنین کردم میګوید :من به این کشور نه آمده ام تا روابط
سیاسى و اقتصادى این کشور را به افغانستان بلند ببرم بلکى آنرا به صفر رساندن میخواهم ...تا حال برایم باور نه
کردنى است ولى وى چنین کرد .به یاد دارم پروژه هاى اقتصادى تکمیل شده را در روک میز خویش قفل و منجمد
ساخت .این است همان ګرفتن و ظرافت دیپلوماتیک؟
اینکه نمایندهء کشور ثالث میرود و به حکومت چین و یا هند میګوید تا افغانستان را مساعدت کند.آیا این مشخصهء
دیپلومات خوب است و یا منتفى کردن و توهین به دیپلومات و حاکمیت افغانى؟ به شناخت من چنین دیپلوماسى کشور
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سوم در سفارش به کشور دیګر که افغانستان را درین و یا آن عرصه کمک کند ،در ظاهر امر مثبت ولى در واقعیت
توهین به حاکمیت و منتفى ساختن حاکمیت و دیپلوماسى افغانستان است .
دیپلومات خوب  ،متعهد ورسالتمند همان دیپلومات است که دانش و فهم مسلکى داشته ،متعهد به منافع و مصالح کشور
و مردم خود باشد ،و در فرصت هاى داشته عمالً درین راستا کار کند .
چنین افراد و شخصیتها و در واقعیت متخصصین فن سرمایهء ملت باید همیشه به ارج و احترام برخورد کرد .
با سرمایه ملت رفت و آمد حاکمیتهاى سیاسى نباید بى توجه بوده ،حکومت و هر زعامت سیاسى یک کشور و ملت
باید به دقت و احترام خاص مانند سرمایهء ملى برخورد کند .
جناب سید طیب جواد سفیر کبیر جمهورى اسالمى افغانستان و بخش از تیم معیتى شان در انګلستان چنین مشخصات
خوب یک سرمایهء ملى را دارند و افتخار ما میباشند !
درنوشتهء خوب جناب سید اکرم بارز نقاط نظر زیادى قابل مباحثه اند که ایجاب وقت و زمان بیشتر را میطلبد ولى
از بحث و نوشتهء شان مستفید شدم و متشکر .
اضافه میکنم که افغانستان دانشمندان و چیز فهمان قابل قدر ،متعهد و مسلکى زیاد دارد که خدمت درکشور و ادارات
دولتى و دیپلوماسى افغانستان را مرجع درآمد پولى و امتیاز نمى دانند ،بلکى رفتن به آنرا رفتن به قربانى و اداى
رسالت میدانند.
ایشان جهت رفتن و رسیدن به این قربانى را به قیمت رفتن و دق الباب به هر در و دیوار ،عالقمندى ندارند
وعالقمند نیستند.
زنده باد افغانستان
زنده باد مردم با شهامت افغان
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