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 12/12/2018          یدریح نیحس 

 یسرحدهمکاری های امنیتی و  ه  مذاکرات سه جانب

قوس( در کابل  2۴) نده،یروز شنبه آ نیپاکستان و چ افغانستان، جانبه   که نشست سه دیگو یخارجه م وزارت

وگو خواهند  گفترحدات سو  یتیامن یها یهمکار یهر سه کشور، رو رانینشست وز نیو در ا شودیبرگزار م

 .کرد

و پاکستان  نیچ یهاکشور أتینشست ه نیکه در ا دیگویصبح م 8منبع معتبر از وزارت خارجه به روزنامه  کی

افغانستان،  انیم حدیسرو  یتیامن یها یهمکار ۀنامتوافق کیو  کنندیاشتراک م شانۀ خارج رانیدر سطح وز

منبع  نی. ارسدیبه امضا م هورجم سییدر حضور ر یجمهور استیدر قصر چهارچنار ارگ ر نیپاکستان و چ

سه کشور است، مناسبات  انیم یخوب اریجانبه انکشاف بس نشست سه"که نخواست نامش گرفته شود، افزود: 

است و  دهیچیپ اریبس ستان و پاکستان وجود دارد،افغان انیم ورندیکه در خط د یسرحد یها شیو تشو سرحدی

که از  خواهندیدر تالش مشترک م نیرا دارد، دولت افغانستان و چ ها شیگونه تشو نیهم ا نیاواخر چ نیدر ا

بکنند و پاکستان را جز آن بسازند تا آن  دایپ یحل شان است، راه که متوجه یو سرحد یتیامن یها دیبابت تهد

 ".بکند تیرابطه احساس مسوول نیدر ا زیکشور ن

و  نیخارجه چ ریحضور وز یگنکرد، اما اعالم آماد هینامه اراتفاهم نیا یدر مورد محتوا ترشیب اتییجز منبع

نشست سبب شده است که  نیدر ا نیچ نینشست مؤثر دانست و گفت که حضور سنگ نیشان را در ا راههم أتیه

 .نامه بدهدطور تفاهم نیا یپاکستان تن به امضا

صادقانه  نیافغانستان، پس از ا یتیامن لیدر مسا نیکرد که پاکستان با تالش چ یدواریمنبع معتبر ابراز ام نیا

 .کار خواهد کرد

نشست،  نیبرگزار شده بود. در ا نیچ گیجنیسال گذشته در شهر ب نیافغانستان، پاکستان و چ جانبه   سه نشست

آباد کاسته  کابل و اسالم انیم مشکالتتالش کرده بودند  گیجنیافغانستان و پاکستان در ب ن،یچ ۀخارج رانیوز

 .شود

 .نظر بکند دیکالن افغانستان تجد لیدر قبال مسا پاکستان

کالن  لیدولت پاکستان در قبال مسا دیکه با ندیگویم یالمللنیروابط ب لیاز کارشناسان مسا یحال شمار نیهم در

 یسجاد ومیبرود. عبدالق شیدر منطقه و جهان موفقانه به پ زمینظر کند تا بحث مبارزه با ترور دیافغانستان تجد

پاکستان در  یها دگاهیکه در مواضع و د یتا زمان د،یگویم یالمللنیو کارشناس روابط ب ولسی جرگهعضو 

 یاسیو س کیپلماتید یاسیمانور س کیها صرفاً نشست نیا د،یایبه وجود ن رییکالن افغانستان تغ لیرابطه به مسا

افزود که متأسفانه تا کنون  یسجاد یپاکستان خواهد بود. آقا ۀکهنه جامع یهااستیس هیتبرئه کردن و توج یبرا
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است که  نیانتظار ا شود،یافغانستان مشاهده نم لیپاکستان نسبت به مسا یاسیس یهایریگ در جهت یرییغت مکدا

پاکستان وضع  یمعقول رو یو مجار کیپلماتیاز راه د یجد یهااعمال فشار کا،یمتحده امر االتیبا طرح صلح ا

 د،یایافغانستان به وجود ب لیمسا لیقبا رکالن پاکستان د یریگ و جهت یریگ در موضع یرییکه تغ نیگردد تا ا

و دشوار نخواهد  دهیچیپ ادیدر منطقه ز زمیو مهار ترور تسرحدال وبحث کنتر د،یایبه وجود ب رییتغ نیاگر ا

 .اقدام وجود داشته باشد نیا یبرا یجد یصادقانه و همکار ۀکه اراد یبود، در صورت

 یالمللنیروابط ب لیکارشناس مسا ،یسجاد ومیبر پاکستان، عبدالق نیاز نقش و نفوذ چ هایدواریام برخالف

 یهایریگ و جبهه یریگ در موقف رییبتواند تغ جانبه کی به صورت نیاست که چ نانهیبخوش یلیخ": دیگویم

بر کشور پاکستان  کایمتحده امر االتیغرب و ا یاسیس -یبکند، نفوذ اقتصاد جادیکالن پاکستان در قبال افغانستان ا

کالن  لیموضع پاکستان در رابطه به مسا رییدر قبال تغ یجد ۀاراد کایقابل توجه است، به هر حال اگر امر

 شانوی منطق بانیو رق کانیکه شر شودیباعث م کایامر یجد ۀاراد نیکه ا کنمیمن فکر م افغانستان داشته باشد،

 یآورد برا را به عنوان دست رییتغ نیقدم شوند و ا شیموضع پاکستان در قبال افغانستان پ رییدر ارتباط با تغ هم

 ".بدهند شیخودشان نما

 جانبه سال گذشته گفت که تا هنوز برخالف نشست با توجه به نشست سه یالمللنیروابط ب لیکارشناس مسا نیا

 یرییتغ گونهچیافغانستان و پاکستان صورت گرفته است، ه نیانبه که بج جانبه، چهارجانبه و چند هم سه یپ یها

و  کایامر دیجد یریگکه موقف میدواریام ماکالن پاکستان در قبال افغانستان مشاهده نشده است.  یدر استراتژ

 رییفغانستان تغخودشان را در قبال ا ۀوادار بکند که موقف گذشت نیپاکستان را برا ویو منطق یالمللنیتحوالت ب

 یمنطقه و باعث صدمات جد یناامن یکالن برا دیکه تهد زمیبدهد و به شکل صادقانه در بحث مبارزه با ترور

 رییتغ نیمؤثر برداشته شود، اگر ا یها قدم است، دهیمنطقه و جهان گرد یهاکشور یو اقتصاد یاعاجتم ،یانسان

 .برد شیرا موفقانه به پ زمیسازنده بحث مبارزه با ترور یهمکار کیبا  توانیمن باور دارم که م د،یایبه وجود ب

 .خواهد کرد تیاز پاکستان حما نیچ

جانبه افغانستان،  که در نشست سه دیگویم یالمللنیروابط ب لیکارشناس مسا گرید آرش، فیحال لط نیهم در

و  یرا از لحاظ حقوق ورندیخواهد شد، چون مردم افغانستان خط د ترشیببحث  ورندیخط د یرو ن،یپاکستان و چ

 یاز سو یخط به صورت رسم نیااما حکومت پاکستان تالش دارد که  شناسند، ینم یبه صورت رسم یعمل

 .نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت نیو هند هم در ا نیچ سرحدیچنان مشکل شود و هم رفتهیها پذافغان

 یهادر منطقه تالش دارند که فشار هاینینشست به نفع پاکستان دانست و گفت که چ نیرا در ا نیآرش نقش چ یآقا

در  نیکند، چ جادیا ویمانور منطق کیها گونه نشست نیا یانداز بر پاکستان را بکاهند و با راه کایمنطقه و امر

هند  بیو پاکستان رق نیکه چ یدر حال هند خوب است، باپاکستان را خواهد گرفت. روابط ما  کالن، جانب لیمسا

 .است

 یرا وادار به همکار هاو آن یریپاکستان جلوگ یینما نشست از مظلوم نیحکومت در ا دیآرش گفت که با فیلط

 .بکند یتیدر امور امن یجد

اختصاص  سرحدیو  یتیامن یهایامسال به همکار نیجانبه افغانستان، پاکستان و چنشست سه یوگو گفت محور

 یکیو نزد یمتقابل، توسعه همکار یاسیاعتماد س یرو نیجانبه سال گذشته در چ است، اما در نشست سه افتهی

  .بود افتهیاختصاص  یافگنو مبارزه با هراس یتیامن یهایروابط، همکار


