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

ترجمه از منابع روسی

 :غوث جانباز

۲۰۲۲/۰۱/۱۲

جالس بعدی «تروئیکای توسعه یافته» در کابل یا در پیکن برگزار
گردد؟
مصاحب ٔه ضمیر کابولوف (قابلوف) نمایند ٔه خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان با آژانس خبر
رسانی «سپوتنیک  -افغانستان» سر و صدای زیادی را در داخل افغانستان بر پا نمود.
کابولوف (قابلوف) طی این مصاحبه ضمنأ یاد آوری می نماید که اجالس بعدی « تروئیکای توسعه
یافته» قرار است بزودی در کابل ،پایتخت افغانستان برگزار گردد .کابولوف (قابلوف) در عین حال،
خاطر نشان ساخت که  « :به نظر من در تصویر کالن ،به رسمیت شناختن سیاسی طالبان ،بیشتر
یک اقدام سمبولیک سیاسی خواهد بود».
از البالی ارزیابی های این دیپلومات روسی می توان استنباط نمود که  :برگزاری اجالس «تروئیکای
توسعه یافته» در کابل ،که در آن طالبان نیز حضور می داشته باشند ،یک گام دیگری در مسیر به
رسمیت شناختن بین المللی طالبان خواهد بود .از جانب دیگر ،به باور عده ای از صاحب نظراناین
اقدام می تواند سد راه اشتراک نمایندگان ایاالت متحد ٔه امریکا در اجالس عنقریب شود .واشنگتن تا
اکنون هیچگونه عالمتی را مبنی بر تغییر موضعگیری اش در رابطه به طالبان از خود نشان نداده
است .واشنگتن به رسمیت شناختن حاکمیت جدید را در افغانستان مستقیمأ وابسته به عملی نمودن
شروط اعالم شده می داند.
****
رسانه های افغانستان به عدم هم خوانی دیدگاه ضمیر کابولوف (قابلوف) و موضعگیری والدیمیر
پوتین (رئیس جمهور روسیه) نیز اشاره می نمایند.
در افغانستان سخنان کابولوف (قابلوف) را در بارهٔ به رسمیت شناختن متدرج حکومت طالبان «دی
فاکتو» (در عمل) نظر شخصی این دیپلومات روسی می دانند .این دیدگاه میان افغانها به طور گسترده
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مورد بحث قرار گرفت .عده ای زیادی از کسانیکه مثل در
برنامه های خاص تلویزیون «طلوع» ابراز نظر نمودند به یاد میاوردند که نوعیت موضعگیری
های کابولوف (قابلوف) اغلبأ با اعالمیه های رسمی مسکو ،به شمول اعالمیه های که شخص رئیس
جمهپر پوتین به زبان میاورد ،هم سوئی نمی داشته باشند.
(ترجمه  :غوث جانباز)
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