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به عملی شدن تعهدات پاکستان شک داریم
وزیر خارجۀ پاکستان دیروز در دیدار با همتای افغانش وعده سپرده است که کابل را در گفت وگوهای صلح با
طالبان همکاری خواهد کرد .این در حالی است که شماری از آگاهان سیاسی ،به تعهدات و گفتههای این مقام
پاکستانی در رابطه به صلح افغانستان ،به دیدۀ شک مینگرند .اورزال نعمت ،آگاه سیاسی می گوید که پاکستان
در عملی کردن تعهدات و گفتههایش سوابق چندان خوبی ندارد و باور کردن بر این کشور سخت است .خانم
نعمت ،می افزاید که تاریخ نشان میدهد که پاکستان ،هر چند بارها تعهداتی در قبال افغانستان داده است ،اما
نتوانسته که این تعهدات را به یک نتیجۀ قابل لمس و عملی برساند.
شاهمحمود قریشی ،وزیر خارجۀ پاکستان دیروز در رأس یک هیأت وارد کابل شد .این دومین سفر آقای قریشی
در ده روز گذشته به کابل بوده است .ارگ ریاست جمهوری با نشر اعالمیۀ گفته است که رییس جمهور غنی،
در دیدار با شاه محمود قریشی ،روی روابط و مسایل دوجانبه ،پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغانها و
اقدامات بعدی مذاکرات بیناالفغانی تأکید کرده است.
وزارت خارجۀ کشور نیز دیروز با نشر اعالمه ای از دیدار وزیران خارجۀ پاکستان و افغانستان خبر داده است.
بر بنیاد خبرنامۀ وزارت خارجه ،شاه محمود قریشی در دیدار با صالحالدین ربانی ،وزیر خارجۀ کشور ،گفته
است که افغانستان باثبات و امن به نفع پاکستان است و کشورش در راستای برقراری صلح در افغانستان تالش
میکند.
علیرغم این اظهارات ،پاکستان همواره به نداشتن نیت نیک و اراده در بخش همکاریها برای صلح در افغانستان،
متهم شده است .منتقدان ،این کشور را النۀ امنی برای هراس افگنی که افغانستان را هدف قرار می دهند ،عنوان
کردهاند .پاکستان ،پس از به قدرت رسیدن عمران خان ،بیش از پیش بر تالش هایش برای آمدن صلح در افغانستان
تأکید کرده است ،اما آگاهان باور دارند که این کشور به تعهداتش صادق نیست .مقامهای امریکایی و افغان همواره
گفته اند که رهبران گروه طالبان در پاکستان مستقر بوده و از حمایت گستردۀ استخبارات آن کشور بهره مند اند.
رییس جمهور غنی ،در نخستین روز آغاز کارش به حیث رییس جمهور افغانستان گفته بود که پاکستان پناه گاه
های امن تروریستان و کارخانههای تولید بمب را در خود جای داده و از خاک این کشور پیام جنگ فرستاده
میشود.
در همین حال احمدضیای رفعت ،استاد پوهنتون و آگاه سیاسی میگوید که اگر روابط دیپلماتیک میان افغانستان و
پاکستان بهبود یابد و دو طرف بتوانند در این رابطه حسن نیت شان را ثابت کنند ،پاکستان می تواند زمینه ساز
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صلح در افغانستان باشد .وی معتقد است پاکستان میتواند نقش متقاعد کنندۀ طالبان برای وارد شدن آنها در گفت
وگوهای صلح با حکومت افغانستان را بازی کند .آقای رفعت همچنان ادامه میدهد که پاکستان هنگامی به خاطر
متقاعد کردن رهبران طالب ،برای وارد شدن به گفت و گوهای صلح تالش خواهد کرد ،که مطمئن شود حکومت
افغانستان به سوء ظن هایی که نسبت به پاکستان دارد ،پایان میدهد .آقای رفعت نیز تأکید میکند که گره مشکل
افغانستان ،در دست پاکستان است و باید روی راهحل آن ،دولتهای دو طرف به توافق برسند.
همچنان صبغتهللا احمدی ،سخنگوی وزارت خارجه ،دیروز در مصاحبۀ گفت که شاه محمود قریشی ،وزیر
خارجۀ پاکستان در دیدار با همتای افغانش ،تأکید کرده است که پاکستان رهبران طالبان را برای وارد گفت و
گوی رو برو شدن با حکومت افغانستان ،متقاعد خواهد کرد .آقای احمدی همچنان افزود که در این دیدار وزیر
امور خارجه کشور نیز خواهان برداشتن گام های عملی پاکستان برای تأمین صلح سراسری و کشانیدن گروه
طالبان به میز مستقیم مذاکره با دولت افغانستان شد.
همزمان با این ،عبدالشکور دادرس ،آگاه سیاسی می گوید که مقام های حکومت پاکستان ،به دلیل تحت تأثیر قرار
گرفتن سیاستهای امریکا در قبال افغانستان ،به چنین روی کردی پناه آوردهاند .آقای دادرس میگوید که بسیاری
آسیبهایی که متوجه افغانستان بوده ،ناشی از برخوردها و سیاستهای پاکستان است .با این حال ،او به تعهدات
اخیر مقامهای پاکستانی در قبال صلح افغانستان ،خوشبین است.
پیش از این نیز ،شاه محمود قریشی وزیر خارجۀ پاکستان در ماه سنبله امسال در سفری به کابل ،با مقام های
حکومت وحدت ملی دیدار کرد .پس از آمدن آقای قریشی به افغانستان ،اعضای مجلس سنا در یک نشست عمومی
اظهار داشتند که پاکستان تاکنون برای تأمین صلح در افغانستان با اخالص گام برنداشته است و به خاطر این
کار ،این کشور باید در استراتژی اش تجدید نظر کند.
وزیر امور خارجه پاکستان قرار است پس از سفر به افغانستان به کشورهای چین ،ایران و روسیه نیز برود.
هدف از این سفر چند روزۀ آقای قریشی به این کشورها ،تقویت همکاریهای دوجانبه و نیز تحکیم صلح در
منطقه عنوان شده است.
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