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 محترم خلیلزاد سخنی با
 
 

  !صلح افغانستان مذاکرات نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای محترم خلیلزاد
  !محترم داکتر زلمی خلیلزاد

سال  چهل نمی خواهم به گذشته ها بروم و در مورد نقش شما بحیث مامور ایاالت متحده در مسایل افغانستان طی
در جهت اهداف استراتیژیک امریکا و پاکستان و  یمقاومت ضد اشغال شورو  تغیرهدف دادن جنگ که شامل گذشته

حاکم  را دوباره باالی مردم  ی مردم آزار و خودفروختها تنظیمه که ۲۰۰۱کنفرانس بُن  وعواقب نامیمون بعدی آن 
هدف از  .م، بنویس تدارد مساعد ساخ که تا امروز ادامه  یگبرای آغاز مجدد جن زمینه ای طالبان و با تجرید ساخته

در مورد ماموریت جدید شما یعنی جستجوی راه خروج مصؤن و بدون آبروریزی  یاد اوری نکاتی چند نوشتن این نامه
بازهم پای شما   برای قوای نظامی کشور متبوع تان ایاالت متحدهٔ امریکا میباشد. تکاپوی امریکا برای همچو خروج

    دوحه جائی که دفترطالبان قرار دارد کشاند. هالت متحدهٔ امریکا برا بحیث پیک صلح ایا 
همین که یزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان حاضر شد با نقض پالیسی همیشگی اش با یک گروه تروریست  

د که شما ، این بودبه مذاکره بنشیند جهان را به تعجب واداشت. جنبه دیگر این قضیه که مایه تعجب و تحیرجهانیان ش
قرارداد های استراتژیک دارد و به ایاالت  کشورشما  هٔ پاکستان دولت دوست تان یعنی مقامات کابل را که با ربه مشو

با طالبان در غیاب رژیم غنی  گذاشته وبحث خروج قوا رار، کامأل کنا تمتحده اجازهٔ ایجاد چند پایگاه نظامی داده اس
هم با نگرانی منتظر نتایج  ا هٔ اروپیاتحاد وروسیه  ،نآغاز کردید. سایر بازیگران صحنهٔ سیاست جهانی چون چی

دونالد ترمپ این  ،همذاکرات ده ماههٔ شما با طالبان بودند. سر انجام در آخرین لحظات قبل از تصویب توافقنام
. "دانداخت و در همان لحظات گفت: "مردم افغانستان حق دارند آیندهٔ بهتری داشته باشن دانی کثافت توافقنامه را به

شما با طالبان که از طریق کابل نیوز به بیرون درز  را وقتی فهمیدم که کاپی قرارداد پممعنی این کلمات آقای تر
  :ه بودیددر این قرارداد شما به طالبان امتیازات ذیل را داد   کرده بود بدستم رسید.

 
- دولت متبوع شما در اکتوبر ۵۲، حال آنکه طیارات ب دخطاب کردی " امارت اسالمی افغانستان" ایشان را .1
ما را ش ،لعاج  جامارت اسالمی را نابود کرده است. طالبان با استفاده ازاشتیاق شما به خرو ۲۰۰۱ومبر سال ن

" خطاب کنید و بدینوسیله موقف طالبان را بحیث فاتح نافغانستا  یاسالم امارت" قابل قرارداد رام واداشت تا طرف
امارت  مجدد طبل احیای "یامارت اسالم" بحیث ذیرید و از چنین موقفی طالبان در مذاکرات بین االفغانی همپبجنگ  

تسلیمی حکومت و احزاب مستقر در داخل شوند. لویه جرگه صلح برگزارشده توسط   رخواستا واسالمی را بنوازند 
غانستان بار ها اعالم نموده بود که بازگشت به امارت اسالمی برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. اما دولت اف

استدالل کرده باشید که موضوع دولت آینده را باید افغانها خودشان  شاید شما با مقامات وزارت خارجهٔ امریکا چنین
ندید و در ساحاتی که از حیطهٔ صالحیت دولت امریکا تصمیم بگیرند. ایکاش در همین موضع تان هم پایدار می ما 

  .، داخل مذاکره نمی شدیددخارج بوده و مربوط افغانستان میش
 
رعایت شرایط مندرجه قرارداد  ضرورت بدون اندک ترین اشاره به هٔ دولت افغانستان وددر غیاب نماین شما  .2

ه طالبان تعهد دادید که نیروهای تان در چوکات زمانی توافق شده از خاک افغانستان ب ،ناستراتیژیک با دولت افغانستا 
در واقع قرارداد استراتیژیک تان با افغانستان را هم نادیده گرفتید. آیا این زیرپا کردن الفبای دیپلماسی  خارج می شوند.

مردم افغانستان از  ، اما دارزشی قایل نیستی به شما به موقف آن این دولت مفرط اید شما به علت و ابستگینیست؟ ش
   ، دفاع میکنند.دأی آنها انتخاب شده انر کسانی که با 
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یک موضوع بین االفغانی نیست؟ آیا سیستم  دولتسازی آیا  با طالبان توافقاتی داشتید. یلتسازوشما در مورد د .3
گری )امارت اسالمی( را بسازند؟ باید از دونالد یدولتی کنونی افغانستان بسیار معیوب است که باید طالبان دولت د

ترمپ رئیس جمهور امریکا تشکر کنیم که این قرارداد را که مفهومی جزتسلیمی یک ابرقدرت در برابر یک گروه 
 گفتهٔ خودش مهدوم کرد.  ، بهتافغانستان به این گروه نداش ننمودربه آی اس آی پاکستان و واگذا تروریستی وابسته

   
هٔ ایاالت متحده میتوانید با طالبان در د، شما بحیث نماینددرمورد زندانیان است. آقای خلیلزارمهم دیگ نکته .4

ذاکره باالی زندانیان محبوس در زندانهای مورد زندانیان گوانتانامو به توافقاتی برسید. اما به هیچ صورت حق م
در قرارداد دوحه موضوع رهائی تقریبأ همه زندانیان طالبان از زندانهای امریکا و افغانستان  افغانستان را ندارید.

آیا شما تضمین کرده میتوانید که با رهائی این زندانیان طالبان حاضر به  بحیث قدمی برای حسن نیت پذیرفته بودند.
بدون خواست احیای امارت اسالمی می شوند؟ یقینأ نه. پس چرا به با قمار های سنجیده میخواهید هزازان قاتلی  صلح

ین عمل شما از دید حقوق مدنی تصرفات  میدان های جنگ بر خواهند گشت.ا را رها کنید که به احتمال قوی بازهم به
یک دولت عضو ملل  اصل احترام به حاکمیت ملیمالکانه در مال غیر و از نگاه حقوق بین المللی تخطی از 

  .میباشد متحد
 
که بازهم  (نر طالباگیزندانی ارشد د  ۸۰حافظ رشید و   و)یسرانجام اقدام اخیر شما در مورد رهائی انس حقان .5

ئی چهار شاه ا یز است. اوباما دربرابریک عسکر امریکگن، حیرت ادرا از سفر شما به پاکستان می گیر منشأ خود
هیآت مذاکره  بودند و در دوحه وپاکستان اعضای گوانتانامو رها کرد که مقامات بلند پایهٔ طالبان از طالبان رامار 

ئی دو استاد ا "سرنخی برای آغاز مجدد صلح" میخواهید افغانها برای ره حاال شما به بهانهٔ  کننده با شما بودند.
غانستان کرده است اما افغانها این کمک ها را با خون درست است که امریکا کمکهای مادی زیاد به اف امریکائی

تا  افغانها  ا فرزندان م اند زیرا مصؤن در امریکا  بدینسو ۲۰۰۲از  های امریکائی خویش جبران کرده اند. فامیل
در خط مقدم جبهه می جنگند و غیر نظامیان ما قربانی تروریسم اند. رهائی دو استاد امریکائی شاید برای  شهادت

رت خارجه امریکا یک پیروزی محسوب گردد اما نباید بکوشید این پیروزی را به قیمت  وزا
، بدست  تکه حتی مطابق گزارشات منابع امریکائی قاتل ده ها هزار افغانستان اس یشبکهٔ حقان مهم سردستهٔ   رهائی

، صرف با دت شان را گرفتیگفتگو کردید و رضای در کابل مزدوران تنظیمی که شما با آنها در این مورد بیاورید.
مردم افغانستان را بیشتر از این امتحان  هٔ لحوص امید .دولت افغانستان رهبری یا  نه با مردم ،دارند دیرینه یوندپ شما 

   نکنید.
 یبهرام صادق
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