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فیصله نشست ها را ارجحیت دهیم
وزارت امور خارجۀ افغانستان می گوید که محور گفتگوی نشست سه جانبه ،افغانستان ،چین و پاکستان همکاری
های امنیتی و سرحدی خواهد بود.
وزارت خارجۀ کشور به رسانه ها گفته است که نشست سه جانبۀ افغانستان ،پاکستان و چین روز شنبه  2۴قوس
در کابل برگزار می گردد و در این نشست وزیران خارجه هر سه کشور روی همکاری های امنیتی ،اقتصاد و
سرحدی باهم گفتگو خواهند کرد ،همچنان این وزارت از امضای توافقنامۀ همکاری های امنیتی و سرحدی میان
افغانستان ،پاکستان و چین در حضورداشت محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان نیز خبر داده
است.
گفتنیس ت دولت افغانستان و چین با تالش های مشترک می خواهند که از بابت تهدیدات امنیتی و سرحدی که
متوجه شان است ،راه حلی پیدا کنند و پاکستان را جزء آن بسازند تا آن کشور نیز در این رابطه احساس مسئولیت
کند.
نشست سه جانبۀ افغانستان -پاکستان و چین سال گذشته در شهر بیجنگ پایتخت چین نیز برگزار شده بود که در
آن نشست مبارزه با هراس افگنی را یک نیاز میان این کشورها دانستند و در پهلوی آن وزیران خارجه این سه
کشور تالش کردند تا از جنجال ها میان کابل و اسالم آباد بکاهند.
وزارت امور خارجه افغانستان در حالی از نشست سه جانبه میان افغانستان ،پاکستان و چین خبر می دهد که
ایاالت متحدۀ امریکا تالش های مضاعفی را به کار بسته تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ،روی
چارچوب مذاکرات صلح با طالبان به توافق برسد.
از همین رو زلمی خلیل زاد سفرهای متعدد و مذاکرات پیهم را عالوه بر سران حکومت وحدت ملی ،احزاب
سیاسی و گروه طالبان ،با شماری از کشورهای منطقه به خصوص پاکستان انجام داده است ،اما آگاهان امور
سیاسی سفر اخیر خلیل زاد به پاکستان را با اهمیت خوانده اند ،زیرا در این سفر نمایندۀ خاص امریکا با عمران
خان صدراعظم پاکستان و وزیر خارجه آن کشور نیز دیدار نموده است ،هرچند موضوع گفتگوها میان خلیل زاد
و سران حکومت پاکستان به رسانه ها درز ننموده ،اما رهبران پاکستان اخیراً سخنان معنا داری را مطرح
کرده و خاطر نشان ساخته اند که امریکا پس از  1۵سال به دیدگاه اسالم آباد در باره افغانستان ،عمل می کند.
این اظه ارات نشان دهنده آن است که هیئت جانب امریکا ،شاید به برخی از خواسته های سران پاکستان در قبال
صلح افغانستان ،پاسخ مثبت داده باشد.
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روی این اساس برای دولت افغانستان الزم است تا مدیریت و رهبری روند گفتگوهای صلح را در دست داشته
باشد و با تمام درایت و مدیریت در این راستا محتاطانه گام بردارد تا هم لعل بدست آید و هم یار نرنجد.
بنا ًء انتظار مردم افغانستان از شرکت کنندگان نشست سه جانبه ،به خصوص جانب پاکستان ،این است که در قبال
مسایل افغانستان باید تجدید نظر کنند تا بحث مذاکرات صلح و ثبات در افغانستان که یقینا ً بستگی به صلح و ثبات
منطقه وجهان دارد ،مؤفقانه به پیش برود ،تا زمینه همگرایی اقتصادی ،امنیتی ،ترانزیتی و… منطقوی هموار
گردد ،اما اگر پاکستان مانند دیگر نشست ها ،این بار نیز به یخ بنویسد و به آفتاب بگذارد ،یقینا ً همچو نشست ها
و تعهدات ،صرف مانور سیاسی و دپلوماتیک ،برای تبرئه کردن و توجیه سیاست های کهنه جامعۀ پاکستان،
چیزی دیگری نخواهد بود.
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