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 ماموریت خلیل زاد در قبال افغانستان
 

زلمی خلیلزاد به عنوان مشاور وزارت خارجه امریکا در امور افغانستان یک افغان 
های را در خصوص رشود و گاه گاهی انتقادشناخته میو سیاستمدار با نفوذ در امریکا 

های افغانستان بخصوص پاکستان  عدم همکاری صادقه در بخش تروریزم بر همسایه
 است.مطرح کرده

 

که افغانستان از یک مرحله حساس  گویند از این المللی میامور بین تحلیلگران
شد. موقف واضح و قاطع زلمی بابجا می گذرد، تعیین زلمی خلیلزاد یک اقداممی

ردد گخلیلزاد در برابر پاکستان و داشتن روابط خوب وی با رهبران افغان سبب می
 که در مسئله صلح افغانستان نقش مهم را بازی نماید.

 

ستقیم مهای اخیر گفتگوی مستقیم امریکا با نمایندگان طالبان آغاز شده است. گروه طالبان نیز خواستار مذاکره  در ماه
. برای امریکا این ادعا مورد توجه قرار گرفته و خلیل پذیردت و گفتگو با حکومت را نمیبا ایاالت متحده امریکا اس

زاد را برای مذاکره با طالبان روانه نموده است. شناخت که خلیل زاد از منطقه و افغانستان دارد میتواند پروسه صلح 
 :زاد را میتوان چنین پیشبینی نمودرا به نزدیکی برساند. ماموریت خلیل 

 

 مدن صلح در افغانستانآمذاکرات و پیدا نمودن راه بمیان . 1
 خلیل زاد چون مخالف پاکستان است بگونه فشار و قدرت وارد صحنه شده است.. 2
 .از ایجاد گروپ قوی در انتخابات جلو گیری. ۳
 

خلیل زاد روابط نیک با عطا محمد و احمد ضیا مسعود دارد . با راضی ساختن رهبران جمعیت گروپ ائتالف برای 
ای را شروع کرده است که برعالوه افغانستان، شامل روزه 1۰زاد سفر خلیلنجات افغانستان از بین میرود. زلمی

 توانند در اینماید ؛ این کشورهای که به نحوی میعربی، عربستان سعودی و قطر سفر ن پاکستان، امارات متحدهٔ 
 پروسه کمک کنند. و هکذا با ماسکو و ایران در میز مذاکرات خواهد نشست.

 

 پاکستان
 

دولت پاکستان که در پروسه صلح با افغانستان از اهمیت برخوردار است با نشستن عمران خان در کرسی صدراعظم 
 گفته میشود که اردو پاکستان و عمران با یک نظر پیش میروند.پاکستان دیده شود که چه می کند. 

گویند، زیرا او با گروه های تندرو اسالمگرا متحد شده و همچنان از مخالفان عمران خان او را "طالبان خان" می
گویا  هکنند کشود. اما طرفدارانش از او به عنوان سیاستمدار اصالح طلب ستایش میسوی اردوی پاکستان حمایت می

کند. دیده میشود که چانس خیلی کم است. با نیروی تمام در برابر فساد و همچنان برای بهبود رفاه اجتماعی مبارزه می
 ولی خود عمران خان خواسته است در پروسه صلح افغانستان کمک نماید.

 

 طالبان
 

ای اد به افغانستان، در اعالمیهبرای اینکه طالبان از یک موضع قوی حرف بزند ، یک روز بعد از رسیدن خلیلز
ید کرده کنند. این گروه همچنین بار دیگر تاکگفتند که بر کسانی که در روند انتخابات افغانستان همکاری کنند حمله می

 نیروهای خارجی از این کشور است.« خروج کامل»است که تنها راه حل ختم جنگ افغانستان 
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همان خواسته های پاکستانی بوده است. نیم از افغانستان در تسلط طالبان قرار  در مذاکرات که طالبان با امریکا نمود
را سازند. در کشور شرعیت برقرار شده تلویزون ها برداشته  گیرد. در دو والیت طالبان بگذارند که حکومت خود

 شود. دها مطلب دیگر....
 

 :منبع
 

 .ویله هچیالمانی دو ویب سایتساله در افغانستان پایان دهد؟ در  1۷تواند به جنگ آیا خلیلزاد می.1
 

 .دویچه ویلهتواند طالبان را به میز مذاکره بکشاند؟  ماموریت دشوار؛ آیا خلیلزاد می.2
 

مریکا برای صلح افغانستان با ولیعهد عربستان محمد بن سلمان دیدار و در مورد نقش ا خاصزلمی خلیلزاد نماینده .۳
 .کردند مشورهعربستان در روند صلح افغانستان 

 

امریکا در افغانستان! نوشته جاوید حسن زاده ها در مورد احتمال تقرر زلمی خلیلزاد بحیث نماینده خاص خوشبینی. ۴
 .صدای امریکاویبسایت  در

 

 .شودمریکا برای افغانستان میا نمایندهٔ خاصزاد بار دیگر زلمی خلیل. ۵
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