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 زادمخالفت با خلیل     
 درهمسویی با پاکستان 

 

لیغات منفی تب بدنبال انتشار خبر انتصاب زلمی خلیل زاد به حیث نماینده خاص دولت امریکا در امور افغانستان، سیل
حضور دوباره خلیلزاد  وابسته، افراد بظاهر مستقل و تعدادی هم -گرفته  علیه خلیل زاد رسانه های اجتماعی را فرا

چ نزدیک به پن را منحیث نماینده دولت امریکا در منطقه زیر سؤال برده، تا جائیکه بعضاً با جمع آوری امضأ ها تا
هزار خواهان عدم انتصاب داکتر خلیلزاد از دولت امریکا در پُست جدید شدند. دراین میان، کشور های منطقه که با 

شیطانی و طاغوتی شانرا در امر به سیطره کشیدن مردم افغانستان و تاراج منابع آبی حضور خلیلزاد، تطبیق اهداف 
نه نشسته در امر تعلیق انتخاب خلیلزاد تالشهای گسترده آشکار و  -ومعدنی اینکشور در خطر می بینند، نیز بیکار

ای تیز امریکا به پاکستان در آجندپنهان را آغاز نمودند، تا جائیکه پاکستانی ها در سفر اخیر وزیر خارجه و لوی درس
مذاکرات شان با طرف امریکا درخواست رد انتصاب خلیلزاد را به حیث نماینده خاص آنکشور در امور افغانستان 
و منطقه گنجانیده بودند. اما اعالن تقرر خلیلزاد درست هنگام عزیمت مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا بسوی اسالم 

در زمره هئیت امریکایی در مذاکرات با طرف پاکستانی، اسالم آباد را در برابر یک امر  آباد و حضور خلیل زاد
  اجرا شده قرار داد.

زلمی خلیلزاد تنها سیاستمدار مجرب، استثنایی و منحصر بفرد امریکا است که از مسایل افغانستان، اطراف افغانستان، 
زمان درک شگرف وعمیق از سیاست های مخاصمه آمیز و سؤ جیوپولیتک شرق میانه و جنوب آسیا کامالً آگاه وهم

نظر کشور های همسایه بخصوص پاکستان نسبت به افغانستان دارد؛ درکی که کمتر سیاسیون و صاحب نظران افغان 
بنا براین پاکستانی ها ترس بسیار قوی از حضور خلیلزاد در منطقه منحیث نماینده  ی دارند.ئی به آن آشنائو امریکا

مریکا در امور اوضاع اطراف افغانستان وجنوب آسیا، داشته وخوب میدانند که با حضور خلیل زاد سیاست دبل گیم ا
حمایه مخفیانه از شورشیان اعم از طالبان وداعش دیگر کارگر نخواهد افتاد؛ ایشان مطمئن در یا بازی دوگانه شان 

ند به آسانی خواه ذکور توظیف گردد، کمافی السابقی دیگر در پُست مئامریکا هستند که اگر بعوض خلیلزاد هر
توانست طرف را فریب و سیاست بازی دوگانه شانرا در مسیر حمایت از تروریزم و تشدید شورشگری در افغانستان 

به همین منظور پاکی ها جهت جلوگیری از حضور دوباره خلیلزاد در منطقه،  تا رسیدن به اهداف شان ادامه بدهند.
 «کاتی گانون» در این میان سؤ و البی گری قوی را درسطح جهانی علیه خلیلزاد راه اندازی نموده اند.  تبلیغات

ی همدردی با پاکستانی ها درآن نهفته است، حضور ئی، که گونه ئخبرنگار آسوشیتد پرس در اسالم آباد در مقاله 
ذکور در تعداد کثیری از نشرات چاپی، صوتی، خلیلزاد را در منطقه در حالی تحت سؤال برده است که متن مقاله م

 تصویری انترنتی امریکا نقل و به نشر رسید، در بخشهای از مقاله مذکور چنین آمده است:
} شانس آمدن زلمی خلیل زاد به عنوان نماینده مخصوص امریکا جهت گره گشایی و بهتر سازی اوضاع افغانستان 

مشکل ساز  د که حضور دپلومات سابقه دار امریکا در راه مصالحه با طالبانکامالً مسلم شد؛ اما ناظران باور دارن
 خواهد بود.

خلیلزاد قبالً از دولت امریکا درخواست کرده بود که پاکستان را بعنوان کشوری بشناسد، که از تروریستان حمایه و 
 3۰۰ده و به همین اساس اخیراً مبلغ این در حالیست که دولت ترامپ نیز به همین باور بو به آنها پناه داده است.

ملیون دالر کمکهای ساالنه نظامی امریکا را به پاکستان در حال تعلیق درآورد. اما به باور خلیلزاد در حالیکه پاکستان 
بعنوان پناهگاه امن مکرراً مورد استفاده تروریستان قرار میگیرد، این کافی نبوده و تعذیرات بیشتری باید باالی 

ش پاکستان با در نظر داشت نق ن تحمیل گردد. هرچند دولتمردان پاکستان منکر این ادعا بوده واذعان دارند کهپاکستا
 محوری و ارتباط نزدیک با شورشیان میتواند آنها را به میز مذاکره بکشاند. 

نوان زلمی خلیلزاد بعمایک پامپیو وزیرخارجه ایاالت متحده امریکا در مسیر مسافرت اش به پاکستان اعالن کرد که 
نماینده خاص وزرات خارجه امریکا در امور افغانستان و منطقه تقرر، تا پروسه صلح را در افغانستان سرعت بخشد. 
واز پاکستان درخواست نمود تا دولت امریکا را در حصه ختم درازترین جنگ اینکشور کمک کند. پامپیو ضمن 
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ن صریحاً میخواهیم که در امر صلح و مصالحه یی ما را همکاری کند که مصاحبه با خبرنگاران گفت " ما از پاکستا
 در راه تحقق آن در افغانستان شدیداً نیاز داریم." 

که حضور خلیلزاد بعنوان نماینده  اما مشاهد حسین رئیس کمیته خارجی مشرانو جرگه پاکستان به این باور است
را در امر ختم جنگ در افغانستان به  تالش های امریکا بوده وخاص امریکا در پروسه صلح افغانستان خبر خوب ن

بن بست خواهد کشید. مشاهد حسین افزود " انتخاب خلیلزاد یک انتخاب خوب نبوده و در برگیرنده پیام منفی برای 
ه اش دکسی را بعنوان نماین -پاکستان میباشد؛ درحالیکه امریکا توقع صلح و همکاری از سوی پاکستان را دارد 

 نفرت و تعصب شدید علیه پاکستان دارد." با طالبان و مذاکره با پاکستان برگزیده است که درامور صلح
به این باور است "در حالیکه امریکا « نظامی گری منطقوی»زاهد حسین تحلیلگر دفاعی پاکستان و مؤلف کتاب 

در موجودیت سؤ تفاهم میان خلیلزاد و  ه میداند،اشتیاق خاموش در امر بحث و دیالوگ با طالبان داشته و با اینک
ی ها رهبری کند، زیرا تعصب ئرهبران پاکستان، خلیلزاد هرگز نخواهد توانست این پروسه را از سوی امریکا

 خلیلزاد علیه پاکستان از هیچ کس پوشیده نیست."
در  قومگرای به نفع قوم پشتون مینمایند. در داخل افغانستان نیز تعدادی به مخالفت خلیلزاد برخاسته و ویرا متهم به

حالیکه طالبان به درخواست خبرنگار آسوشیتد پرس به خاطر انتخاب خلیلزاد، جواب ندادند؛ داود ناجی یکی از 
یه عل اءپنجهزار امض فراخوان آنالین تالش کرد تا فعاالن حقوق بشر از قوم هزاره در مخالفت با خلیلزاد در یک

 مع آوری نماید، اما نتوانست.{ حضور خلیلزاد ج
مریکا سالها پیش، حتی از دور دوم ریاست جمهوری اوباما در تالش اند تا آتعدادی از سیاستگران و پالیسی میکران 

پای شانرا از افغانستان طوری بیرون کشند، که به وجهه و پرستیژ امریکا در سطح بین المللی صدمه نرسد. با آنکه 
امریکا را از افغانستان خارج  تصمیم داشت تا قوتهای نظامی ماه های اول به قدرت رسیدن ترمپ در همان دونالد

ی به دلیل اینکه بعد از خروج قوتها نظامی امریکا از افغانستان، بنیادگرا ها ئکند، اما پادرمیانی نظامیان امریکا
المللی برای امریکا تلقی خواهد شد، باردیگر در اینکشور به قدرت رسیده و این امر شکست نظامی در سطح بین 

سبب ماندگاری نیرو های نظامی امریکا در افغانستان برای مدت بیشتر و نامعلوم شد. مگر از قرائین پیداست که 
ت بخشیدن با شد کماکان در تالش بیرون رفت از افغانستان میباشد. از همین سبب است که پاکستان سعی دارد امریکا

ازات ی ها امیتئستان معادله بُرد جنگ را به نفع طالبان وداعش تغیر داده تا در مذاکره با امریکاشورشگری در افغان
طریق بتواند مدیریت افغانستان را بار دیگر در دست گیرد. اما پاکستانی ها  بیشتر به نفع شورشیان کمایی، تا از این

کا در مذاکرات صلح افغانستان، سرشان به سنگ خوب میدانند که با موجودیت زلمی خلیلزاد بعنوان نماینده امری
خورده وهرگز برنده نخواهند شد. زیرا حضور داکتر خلیلزاد بعنوان نماینده امریکا در هرگونه مذاکره منطقوی و 

میتواند آینده و سرنوشت مردم افغانستان را تضمین، و خلیلزاد نخواهد گذاشت سرنوشت مردم افغانستان  بین المللی
ر گفتگو د -خلیلزاد با دانش و تجربه سیاسی که از منطقه وجهان دارد جابی های پاکستانی رقم بخورد. زیرا بدست پن

های احتمالی و آتی میتواند بیالنس منافع مردم افغانستان را درمنطقه بخصوص درمیان کشورهای مغرض منطقه 
بنا براین در حالیکه خلیلزاد  نجات دهد. یحفظ و اینکشور را از سقوط حتمی بکام اژدهای همسایگان شرقی وغرب

در سطح کالن و جهانی در تالش کوتاه کردن دست تروریست های بین المللی اعم از طالب و داعش وحامیان شان 
بدون در نظر داشت منافع ملی و خطر بالفعل دشمن مشترک  از افغانستان میباشد، اما بعضی ها در داخل افغانستان

بخاطر خوش ساختن میراثداِر مرشِد به گیل شدِه قدیم که  سمتی و تعداد دیگر هم -ای های قومی غرق در باور ه -
حاال تمویل کننده طالبان و دوست نزدیک پاکستان است؛ با راه اندازی تبلیغات دامنه دار فیسبوکی، انترنتی، مصاحبه 

امی گردن ح اری مستقیم وغیر مستقیم با پاکستان یابا رادیوهای بین المللی و گرد آوری امضا ها علیه خلیلزاد در همک
لک داعش و طالبان، بدون هرگونه تفکر و تأمل دهن جوال را با خصمی میگیرند، که جهت تصرف منابع آبی، 
معدنی و بالخره سرزمین ما از هیچ نوع جرم و جنایت در برابرهمه افغانها اعم از تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک، 

 روگردان نیست.ترکمن وغیره 
برای معلومات و آگاهی سیاسیون و روشنفکران قومگرا باید اضافه کرد که ماموریت فعلی خلیلزاد با ماموریت قبلی 
اش فرق داشته وخلیلزاد اینبار با امور داخلی افغانستان کمتر سرو کار خواهد داشت؛ هر چند خلیلزاد در ماموریت 

پشتیبانی خاص نکرده، و تقرر حامدکرزِی پشتون بعنوان  اب رئیس حکومتهای قبلی هم از کدام قوم خاص در انتخ
رفت، صورت گ« یونس قانونی» بیشتر به خواست نمانیده جمعیت اسالمی و اتحاد شمال  رئیس دولت در مذاکرات بن
اِه ر ظاهر شحمایت خلیلزاد از حامد کرزی پشتون بعنوان رئیس دولت انتقالی در براب تا خواست خلیلزاد. باز هم

پشتون در لویه جرگه قانون اساسی بیشتر بر میگردد به برداشت های خلیل زاد از خاموشی، حرکات پسیف و برخورد 
الی سقوط امارت طالبان، بخاطرنجات افغانستان  توسط ارتش سرخ های منفعالنه ظاهر شاه بعد از اشغال افغانستان

اشارات صریح و روشن در مورد دارد. کمااینکه خلیل « فرستاده»ن از بحران؛ که خلیلزاد درکتاب اش تحت عنوا
زاد بعد ها در مصاحبات اش تلویحاً از کرزی نیز ابراز شکایت داشته است؛ زیرا خالف تصور و خوشبینی های 
مردم افغانستان در مورد حامد کرزی، موصوف آدم بیکفایت، فاسد و پوده عرض اندام و در جریان سیزده سال 

تداری با در نظر داشت کمک های ملیارد دالری هیچ خدمت ملموسی را نتوانست در راستای خودکفایی مردم حکوم
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از جهتی هم نباید فراموش کرد که بعد از حضور جامعه جهانی در افغانستان، خلیلزاد  افغانستان به ثمر برساند.
، و با آنکه در هوا وفضای دولت حامد کرزی مشوِق جامعه جهانی در امر کمکهای ملیارد دالری به اینکشور بوده

وشرکای فاسد آن، بخش اعظم کمکهای ملیارد دالری به یغما رفت، اما مقایسه افغانستاِن امروز با افغانستاِن هفده سال 
قبل، کشور ما از نگاه معارف، آزادی بیان و مطبوعات، ، جامعه مدنی، ساخت وساز تعمیرات و جاده ها وغیره 

چشمگیر و غیر قابل باور داشته است. اگر امروز مناطق دشت برچی، خیرخانه مینه وارزان قیمِت  رشد بسیار
پلچرخی مدرن تر از شهرنو و وزیر اکبرخان عرض اندام نموده اند،همه اش به لطف کمکهای بین المللی و قسماً 

 مدیون البی گری خلیلزاد بوده است. 
ش سیاسی و تجربه ایکه از این ناحیه جهان دارد، در هر گونه مذاکرات میتواند مؤجز اینکه داکتر زلمی خلیلزاد با دان

همسایه حفظ، و ما نباید نا آگاهانه و  بخصوص درمیان کشورهای مغرض بیالنس منافع مردم افغانستان را در منطقه
ات آگاهانه البته حرک رویم.تحت تاثیر پروپاگند های استخباراتی با خلیلزاد مخالفت و با پای خود به سوی نابودی ب

اقلیت بسیار ناچیز در همدردی با پاکستان، علیه خلیلزاد که بیشتر انرا جنگساالران، متعصبین قومی و تعدادی از 
 چپی های سابق تشکیل میدهد، حرف وحدیث جداست. 

 
 پایان
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