
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

2 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 10/03/2019          عارف عباسی

 

 مال برادر!
 د؟ییگو یکدام مملکت سخن م یندگیبه نما

 
 

 

 کدام مملکت سخن یندگیو به نما یبوده و از کدام مقام یفعاًل شما در چه موقفبلی جناب مال برادر، 

 د؟ییگو یم
 

 «برادر یمال عبدالغن»ازبکستان در دوحه با  ۀخارج ریاطالع حاصل نمودم که وز یمنبع داخل کیدو روز قبل از  

حکومت ازبکستان در راه  یاز مساع دارید نیطالبان در مذاکرات صلح مالقات نموده، مال برادر در ا أتیه ۀسرکرد

 یاعو اجتم یاقتصاد یهابنا ریز یایآن کشور در اح یاقتصاد یاز کمک ها نموده و دیصلح در افغانستان تمج نیتأم

 .و ثمر بخش خواند دیکرده آن را مف ادی یدانافغانستان به قدر

نمود. تا حال  یدواریو ام ینیاظهار خوش ب نیمملکت نیب یدار هیروابط حسنه همسا ۀتوسع یچنان مال برادر برا هم

در تاشکند هم  یو کدام جلسه ا ست،یدر دست ن یصلح افغانستان اطالع ریازبکستان در مس ۀعمد یاز کدام مساع

 .به تاشکند داشت یسال گذشته سفر یعباس ستانکز رمحمدیکه ش دیافزا یخبر م یول دهیمنعقد نگرد

 به قطر یخارجه ضمن سفر رسم ریکه وز نیمالقات تذکر نرفته و ا نیازبکستان در ا ۀخارج ریاز اظهارات وز اما

 .ستیطالبان بوده معلوم ن أتیبا ه مالقات یکه سفرش خاص برا نیا ایبه دفتر طالبان زده و  یسر

 قابل یاسیس« پروتوکول»از لحاظ تعامالت  یندارد ول یبیضرر بوده وع یب یاظهارات نیهر حال در ظاهر چن به

 .بحث و سؤال است

ستان تا افغان یاسیس ۀشان در صحن ۀندیجانب مذاکرات بوده موقف آ کیطالبان  ،یاسیس ۀتوافق نام کیبه  دنیرس تا

شان از  یدر موقف کنون أتیه نیا یمملکت با اعضا کی ۀرخارجیمالقات وز نی. در نگاه نخستستیحال روشن ن

ندارد،  رگیطالبان منظور د یاسیاعتبار س میتحکتالش ها جز  نیندارد، ا کیمطابقت به اصول دپلومات یاسیلحاظ س
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مورد دستور  نیداشت؛ و ازبکستان از وجود شان در هراس بود؛ در ا یگرید یو شهرت تیهو روزیکه تا د یانیجر

 .کرملن قابل حدس است

 ستین یبرادر در موقف یمال عبدالغن یینها ۀجینت کیبه  نیو تداوم مذاکرات بدون رس یدر شرائط کنون گریجانب د از

ائل مس یرو گریکشور د ۀرتب یمأمور عال کیدولت و ملت افغانستان به  یندگیحق را به خود ندهد که به نما نیو ا

 گاهیو پا ستیافغانستان تا حال معلوم ن یاسیس ۀدر صحن لبانطا یاسیس گاهیو جا تیصحبت کند. رسم نیمملکت ۀعالقیذ

 .شان هم قابل سؤال است یمردم

و هفده  دیگردان یطالبان را سرنگون ساخته آن ها را متوار ییمخالف طالب حکمروا مانانیهم پ یکه با تبان یقدرت ابر

ان با ش یوالیاند الیگرفته و اندر خ شیو نهان راه مصلحت در پ انیسال با آن ها در نبرد بود، باالخره بنابر دالئل ع

 .است نیشیعدوان پ

 یاسیطالبان در امور س یفراخ برا یپا یجا افتنی یبرا تیوطن نقش داشته اگر ن نیا یکه در سرنوشت ساز یقدرت

در آن صورت مال  د،ینما دایپ «یوحدت مل»چون حکومت  یابتکار یافغانستان توسط ساخت و بافت و طرح ها

افغانستان  یالملل نیروابط ب رامونیمتحابه پ ولتواند با د یاش م یو موقف رسم یاسیبرادر برابر به توان س یعبدالغن

ت دس یتیموقع نیتا به حال به چن یداشته باشد ول یمالقات رسم یمأمور ارشد مملکت و میو با هر زع دیسخن گو

 .افتهین

 

 

 

 

 تذکر: 
 

را مطالعه کنند، می توانند با نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 
 .رهنمائی شوند" شان به "آرشیفنویسنده در صفحۀ مقاالت،  عکس " بری"کلیک
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