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صدای امریکا – خبر مهم روز با تبصرۀ آریانا افغانستان

2۰1۹/۰۳/2۸

جنگ تویتری مقامات پاکستانی و امریکایی بر سر مذاکره با طالبان
hours ago 2

یک مقام ارشد دولت پاکستان به اظهارات اخیر سفیر امریکا در کابل در مورد عمران خان ،صدراعظم پاکستان
عکس العمل تندی نشان داده و جان بس ،سفیر امریکا در کابل را "آدم کوچک" خوانده است.
آقای بس روز گذشته با اشاره به اظهارات عمران خان در مورد مذاکرات با طالبان ،در تویتر خود با لحن
کنایه آمیزی نوشته بود که "برخی جنبههای کریکت در عرصۀ دپلماسی کاربرد درست ندارد".
شیرین مزاری ،وزیر امور حقوق بشر پاکستان در جواب به این اظهارات ،در تویتر خود نوشته است" :آدم
کوچک! واضح است که آگاهیات در مورد کریکت نیز به اندازۀ آگاهیات نسبت به افغانستان و منطقه ناکافی
است .واضح است که برای تو ،جهل مایۀ سعادت نیست!"
این اظهارات ،عکس العمل های زیادی را در فضای مجازی به همراه داشته است .شماری نوشته اند که لحن این
اظهارات ،اصول دپلماتیک را زیر پا گذاشته و عده ای دیگر نوشته اند که این تبادل اظهارات در تویتر ،احتماال
روی روابط امریکا و پاکستان تاثیرات بدی برجا بگذارد.
با این حال ،خانم مزاری به منتقدان خود نیز جواب داده و جایی در پاسخ به یکی از کاربران تویتر که لحن او
را غیر دپلماتیک خوانده بود ،نوشته است" :واقعا ،از چه اصل دپلماتیکی حرف میزنید؟ دپلمات های امریکایی
همه اش را همه روزه نقض می کنند ،از زلمی (خلیلزاد) گرفته تا این کودن!"
تویت سفیر امریکا در کابل ،در جواب به اظهارات صدراعظم پاکستان بود که از نیاز تشکیل حکومت موقت در
افغانستان حرف زده بود.
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به قول رسانه های پاکستانی ،آقای خان گفته بود که دولت افغانستان با پافشاری بر مذاکرات طالبان با دولت این
کشور ،عمال مانع تامین صلح شده است.
وزارت خارجه پاکستان بعد تر گفت که از اظهارات صدراعظم خان "تعبیر نادرست" شده است.
با این حال ،وزارت خارجه افغانستان به این اظهارات به تندی تاخت و نیز سفیر خود را از اسالم آباد به کابل
فرا خواند .این وزارت هم چنین با احضار معاون سفیر پاکستان در کابل ،اظهارات آقای خان را "مداخله آشکار"
در امور افغانستان توصیف کرد.
تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین :تجاوزات و مداخالت دولت مغرض و حکومت بی حیثیت پاکستان در امور
افغانستان چیز جدیدی نیست که موجبات تعجب و نا باوری مردم افغانستان و جهان را بار آورد ،ولی حتی چنین
اعمال غیر مجاز و دور از نورم و اصول سیاست ،روش دیپلوماتیکی و روابط نیک همسایگی هم حدی دارد.
در پهلوی صد ها درد بیدرمانی که عاید مردم مظلوم افغانستان از دست درازی های اولیای امور پاکستان گردیده
است ،جفنگ سرایی های عمران خان و وزیر خارجۀ پاکستان بر مقدرات افغانستان ،میتواند مشتی از خروار
باشد .این تجاوزکاران بی صالحیت حال قوماندۀ ایجاد حکومت جدید و نحوۀ آنرا هم از ماورای سرحد افغانستان
عزیز صادر میکنند.
پاکستان سال چند بار هم بر روی ولینعمت خود که امریکا باشد ،دست باال مینماید و پشیمان هم میشود ،چنانچه
اینبار هم نمایندۀ آن که «جان بس» سفیر ایاالت متحده در افغانستان باشد ،مورد مذمت و توهین وزیر خارجۀ
پاکستان ،یعنی شیرین مزاری قرار گرفته است که نامبرده در تویتر خود تا حد پامال کرامت انسانی در مورد
سفیر مذکور سقوط نموده است.
باید متذکر شد که موقف طالبان با پاکستان و اجازۀ حضور نمایندگان پاکستان در قسمتی از مذاکرات صلح طالبان
از جانب امریکا ،خود سبب جسارت و پیش تازی های این مملکت و رژیم فاسد آن میگردد.
پایان
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