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 میشدن تعهدات پاکستان شک دار یبه عمل

صلح با  یوگوها وعده سپرده است که کابل را در گفت شافغان یبا همتا داریدر د روزیپاکستان د ۀخارج ریوز

مقام  نیا یهابه تعهدات و گفته ،یاسیاز آگاهان س یاست که شمار یدر حال نیخواهد کرد. ا یکارطالبان هم

که پاکستان  دیگو یم یاسینگرند. اورزال نعمت، آگاه سیشک م ۀدیدر رابطه به صلح افغانستان، به د یپاکستان

کشور سخت است. خانم  نیندارد و باور کردن بر ا یچندان خوب سوابق شیهاکردن تعهدات و گفته یدر عمل

در قبال افغانستان داده است، اما  یکه پاکستان، هر چند بارها تعهدات دهدینشان م خیکه تار دیافزا ینعمت، م

 .برساند یقابل لمس و عمل ۀجینت کیتعهدات را به  نینتوانسته که ا

 یشیقر یسفر آقا نیدوم نیشد. اوارد کابل  أتیه کیدر رأس  روزیپاکستان د ۀخارج ریوز ،یشیقر محمودشاه

 ،یجمهور غن سییگفته است که ر اعالمیۀبا نشر  یجمهور استیدر ده روز گذشته به کابل بوده است. ارگ ر

ها و افغان تیو مالک یصلح به رهبر ۀدوجانبه، پروس لیروابط و مسا یرو ،یشیمحمود قر با شاه داریدر د

 .کرده است دیتأک یاالفغاننیمذاکرات ب یاقدامات بعد

پاکستان و افغانستان خبر داده است.  ۀخارج رانیوز داریاز د اعالمه ایبا نشر  روزید زیکشور ن ۀخارج وزارت

کشور، گفته  ۀخارج ریوز ،یربان نیالدبا صالح داریدر د یشیمحمود قر وزارت خارجه، شاه ۀخبرنام ادیبر بن

صلح در افغانستان تالش  یبرقرار یکشورش در راستا وستان باثبات و امن به نفع پاکستان است است که افغان

 .کندیم

صلح در افغانستان،  یبرا هایکارو اراده در بخش هم کین تیاظهارات، پاکستان همواره به نداشتن ن نیا رغمیعل

عنوان  دهند، یکه افغانستان را هدف قرار م ینافگ هراس یبرا یامن ۀکشور را الن نیمتهم شده است. منتقدان، ا

آمدن صلح در افغانستان  یبرا شیها بر تالش شیاز پ شیب ،عمران خان دنیاند. پاکستان، پس از به قدرت رسکرده

و افغان همواره  ییکایامر یها. مقامستیکشور به تعهداتش صادق ن نیدارند که ا کرده است، اما آگاهان باور دیتأک

اند.  دمن استخبارات آن کشور بهره ۀگسترد تیاند که رهبران گروه طالبان در پاکستان مستقر بوده و از حما گفته

 گاه که پاکستان پناهجمهور افغانستان گفته بود  سییر ثیروز آغاز کارش به ح نیدر نخست ،یجمهور غن سییر

جنگ فرستاده  امیکشور پ نیداده و از خاک ا یبمب را در خود جا دیتول یهاو کارخانه ستانیامن ترور یها

 .شودیم

افغانستان و  انیم کیپلماتیکه اگر روابط د دیگویم یاسیو آگاه س پوهنتونرفعت، استاد  یایحال احمدض نیهم در

 ساز نهیزم تواند یرا ثابت کنند، پاکستان م شان تیرابطه حسن ن نیو دو طرف بتوانند در ا ابدیپاکستان بهبود 
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 در گفت هاوارد شدن آن یطالبان برا ۀکنند نقش متقاعد تواندیم تانمعتقد است پاکس ویصلح در افغانستان باشد. 

به خاطر  یکه پاکستان هنگام دهدیچنان ادامه مرفعت هم یکند. آقا یستان را بازصلح با حکومت افغان یوگوها

شود حکومت  ئنممطصلح تالش خواهد کرد، که  یگوها و وارد شدن به گفت یمتقاعد کردن رهبران طالب، برا

که گره مشکل  کندیم دیتأک زیرفعت ن ی. آقادهدیم انیکه نسبت به پاکستان دارد، پا ییها به سوء ظن افغانستان

 .دو طرف به توافق برسند یهاحل آن، دولتراه یرو دیافغانستان، در دست پاکستان است و با

 ریوز ،یشیمحمود قر گفت که شاه مصاحبۀدر  روزیوزارت خارجه، د یسخنگو ،یهللا احمدصبغت همچنان

 و وارد گفت یرده است که پاکستان رهبران طالبان را براک دیتأک ش،افغان یبا همتا داریپاکستان در د ۀخارج

 ریوز دارید نیچنان افزود که در اهم یاحمد ی. آقادو شدن با حکومت افغانستان، متقاعد خواهد کربر رو یگو

گروه  دنیو کشان یصلح سراسر نیتأم یپاکستان برا یعمل یها خواهان برداشتن گام زیامور خارجه کشور ن

 .مذاکره با دولت افغانستان شد میمستق زیطالبان به م

قرار  ریتحت تأث لیحکومت پاکستان، به دل یها که مقام دیگو یم یاسیعبدالشکور دادرس، آگاه س ن،یبا ا زمانهم

 یاریبسکه  دیگویدادرس م یاند. آقاپناه آورده یکرد یرو نیدر قبال افغانستان، به چن کایامر یهااستیگرفتن س

حال، او به تعهدات  نیپاکستان است. با ا یهااستیو س ااز برخورده یکه متوجه افغانستان بوده، ناش ییهابیآس

 .است نیبدر قبال صلح افغانستان، خوش یپاکستان یهامقام ریاخ

 یها به کابل، با مقام یپاکستان در ماه سنبله امسال در سفر ۀخارج ریوز یشیمحمود قر شاه ز،ین نیاز ا شیپ

 ینشست عموم کیمجلس سنا در  یبه افغانستان، اعضا یشیقر یکرد. پس از آمدن آقا دارید یحکومت وحدت مل

 نیصلح در افغانستان با اخالص گام برنداشته است و به خاطر ا نیتأم یاظهار داشتند که پاکستان تاکنون برا

 .نظر کند دیتجد اش یدر استراتژ دیکشور با نیکار، ا

برود.  زین هیو روس رانیا ن،یچ یامور خارجه پاکستان قرار است پس از سفر به افغانستان به کشورها ریوز

صلح در  میتحک زیدوجانبه و ن یهایهمکار تیکشورها، تقو نیبه ا یشیقر یآقا ۀسفر چند روز نیهدف از ا

 .منطقه عنوان شده است

 پایان

  

 

 
 


