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 ۲۲/۱۰/۲۰۲۲                                                           جانباز : غوثاختصار و گرد آورنده: غوث   

 

برای کدام هدف به تاشکند  رئیس استخبارات طالبان  عبدالحق وثیق،

 سفر نموده بود؟ 

 

سفر  پایتخت جمهوری ازبیکستان عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان اخیرا به تاشکند، 

 نموده بود. 

های را  امنیتی ازبیکستان مالقات  -سفر با رهبری ادارات مختلف استخباراتیاین  وثیق طی  

 انجام داده است. 

ولین ادارات ؤدر اجالس مس  تا )احتماال برای نخستین بار(  اجازه داده شد  وثیق  به عالوه بر آن، 

در اجالس    حضور یابد. استخباراتی کشورهای منطقه که همانجا، در تاشکند برگزار شده بود 

مورین استخبارات کشورهای چون روسیه، ترکیه و ایران نیز  أزون بر کشورهای منطقه، ماف

 اشتراک داشتند. 

مورین استخبارات روسیه نیز  أدر حاشیه اجالس متذکره، عبدالحق وثیق مالقات جداگانه را با م 

 انجام داد. 

اجالس  ر معلومات قرا ) گردهمای بر بنیاد معلومات منابع قابل اعتماد، طی اجالس عمومی این 

  که در آن نمایندگان بعضی از کشورها، به شمول طالبان راه نیافتند( داشته بخش خاصی نیز 

نیروهای  اشتراک کنندگان بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان که در آن منافع همه اقوام و  

 کید نمودند. أسیاسی در کشور در نظر گرفته شود، ت 

که بدون تدوین حکومت   تفهیم نمایند نماینده طالبان )وثیق(   به شش نمودند واشتراک کنندگان ک 

همه شمول، افغانستان هیچ چانسی برای تامین ثبات سیاسی و توسعه نخواهد داشت، و آینده رژیم  

 ال خواهد رفت.ؤتحت سطالبانی  
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برگزاری   ( میزبان ۲۰۲۲اکتوبر سال جاری )  ۱۹طوریکه در باال اشاره شد، تاشکند به تاریخ  

، امنیت و توسعه"  ئیمنطقه  افغانستان : همکاری متقابل ین المللی تحت عنوان "ب کنفرانس 

 برگزار گردید. 

ترکیه،  روسیه،   ازبیکستان،  ولین و هیات های ادارات استخباراتی کشورهای ؤدر کنفرانس مس 

منستان )یگانه  قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، آذربایجان و ترکایران، "طالبان"، 

 (، گرد هم آمده بودند. دولت بی طرف در این جمع

در خبرنامه رسمی که اندر باب آجندای مرکزی و محتوای این کنفرانس به عده ای از رسانه ها  

 است :  گردیدهقید معلومات ذیل درز نموده، 

ح و  کشورهای عضو این اجالس در باره تحکیم صل امنیتی  – ولین ادارات استخباراتی ؤمس“

و جهان را به مخاطره میاندازد، تشریک مساعی برای دفع تهدیدهای که امنیت منطقه آرامش، 

سایرعوامل که باالی ثبات منطقه اثرات  همچنان مظاهر آن، و سایر   و تروریزم مبارزه به ضد  

 " منفی می گذارد، تبادل نظر نمودند. 
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