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 شریف  میالد
۰۹/۰۸/۲۰۲۱ 

 ”زاد فراخوانده شود خلیل “
 

ی یک  دهندهشود، نشان واشنگتن پست در مطلبی نوشته است تصاویری که این روزها از افغانستان به جهان مخابره می 

 .تراژیدی و بیانگر فاجعه در سیاست خارجی آمریکاست 
های ورودی شهر آویزان است. در شهر ن درآمده، اجساد در دروازهنویسد در شهرهای که به تصرف طالباروزنامه می 

جویان این گروه در حالی که جسد کودک افغان پشت سر شان روی سرک افتاده، با  لشکرگاه، مرکز والیت هلمند جنگ 

ضرب و شتم    ی دیگری افغانستان داکتران برای نجات کودکی دیگر که مورداند. در منطقهافتخار مقابل کمره ژست گرفته 

 .کنند. به کدام گناه؟ گناهش این بوده که پدرش را دوست نداشتندطالبان قرار گرفته تقال می 
سال قبل سیسوات سیریک ماتاک، شاهزاده کامبودیا    ۴۶ی معروف  نویسد این حوادث یادآور نامهواشنگتن پست در ادامه می 

اش را بر سراسر  ن کشور است، زمانی که خمیرهای سرخ سایهبه سفیر وقت آمریکا هنگام خروج نظامیان آمریکایی از آ

اند، روزی تنها  کردم که شما مردمی را که آزادی را انتخاب کردهگستراند: "من حتا یک لحظه هم فکر نمی این کشور می 

آرزوی ما این    کنید و تان محروم کردید و از ما هم کاری ساخته نیست. شما ما را ترک می بگذارید. شما ما را از حمایت 

  ".ها بودبختی را زیر آسمان پیدا کنید. تنها اشتباه ما باور به شما آمریکایی است که شما و کشور تان خوش
زاد  ی وقت گفت که زلمی خلیلشود. سه سال پیش مایک پامپئو، وزیر خارجهنویسد: "تاریخ تکرار می روزنامه در ادامه می 

رسید.  ی مناسبی به نظر می زاد گزینهآلود، خلیلپیوندد. در فضای مهرت خارجه می های صلح به وزابرای کمک به تالش 

ها آشناست و به هر دو زبان دری و پشتو  او در افغانستان بدنیا آمده، مثل بسیاری طالبان پشتون است، با فرهنگ افغان 

زاد اعتماد ها هرگز به خلیلاقت بود: "افغان شمرد در واقع صدی روزنامه آنچه پامپئو یک مزیت می کند." به گفتهصحبت می 

 ".دیدندها یک فرد با تمایالت قومی را می دید، افغان طرفی را می نکردند. جای که واشنگتن بی 
ها با دیدند تا آمریکایی و برای افغان زاد را بیشتر افغانی می های آمریکایی رفتار خلیلنویسد که مقامروزنامه در ادامه می 

ها او را چطور ارزیابی  مساله نامزدی او برای ریاست جمهوری افغانستان، یک سوال وجود داشت که آمریکایی   توجه به

ی یازدهم سپتامبر  زاد با طالبان را پیش از حملهها معامالت تجاری خلیلافزاید: "بیشتر آمریکایی کنند. واشنگتن پست می می 

  ".اندها این کوتاهی را بخشیدهغان اند. اما تعدادی کمی از اففراموش کرده ۲۰۰۱
 .زاد نیست بلکه وضعیت فعلی او هم یک مشکل است ی خلیلاما به گفته روزنامه مشکل تنها گذشته

و گفته که طالبان آن    کند که طالبان تغییر کردهزاد برای توجیه ادامه مذاکرات صلح تاکید می نویسد خلیلواشنگتن پست می 

زاد حمالت یازده سپتامبر هیالری کلینتون، وزیر خارجه پیشین را فریب داد. به گفته آقای خلیل   گروهی نیست که پیش از

گرایانه دارند. اما به نوشته روزنامه بسیاری  طالبان دیگر آن گروهی که با القاعده متحد بود نیست و حاال بیشتر تمایالت ملی 

زاد به هیچ مخالفتی مجال ابراز نداد. او و سفارت  ز آن نداشتند. خلیل کردند اما راهی برای ابراها طوری دیگر فکر می افغان 

های ارشد افغان شدند که ممکن بود با اعضای کنگره صحبت کنند. به  آمریکا در کابل مانع صدور ویزا برای آنعده از مقام 

 ".خواهندان سهم شیر در قدرت می کند: "طالبدانستند اذعان می زاد آنچه را که بسیاری می گفته روزنامه حاال آقای خلیل 
 .بینندزاد را می ی انسانی کار آقای خلیلها با حسرت هزینهنویسد که اکنون افغان واشنگتن پست در ادامه می 

زاد بدون رضایت حکومت افغانستان پای  اشرف حیدر، سفیر افغانستان در سریالنکا به این روزنامه گفته که آقای خلیل 

باتوافقنامه را  پنجصد جنگ   ی  و  پنج هزار  باعث شد  که  امضا کرد  آزاد شوند، طالبان  از زندان  جوی خطرناک طالبان 

  .ها دارندزندانیان که امروز نقش مهمی در خشونت 
زاد ی روزنامه، خلیل کند. به گفتهزاد هنوز هم با پول مالیات دهندگان آمریکایی چپ و راست سفر می با این همه، آقای خلیل 

های آمریکایی است که در اداره دونالد ترامپ و اکنون در دولت جو بایدن بیشترین سفر را کرده و در  د دیپلومات از معدو 

کند. بسیاری او را بابت سفرهای زیادش به جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا مقایسه  های پنج ستاره اقامت می هوتل

  .کنندمی 
مردند، شاید زاد معمارش بود نمی ان افغان به خاطر روند صلح که آقای خلیل نویسد اگر زنان و کودکواشنگتن پست می 

زد و نماینده خود را برای زاد را کنار می کرد. "اگر رییس جمهور بایدن خلیلهای او صرف نظر می واشنگتن از اسراف 

 ".بل اجتناب بودکرد، این فاجعه قابینانه، منطقی و کمتر خودخواهانه منصوب می گیری یک روند واقعپی 
 .زاد به آمریکا فراخوانده شودفرا رسیده است که خلیل  همه، به نوشته روزنامه حاال زمان آن با این 
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نویسد: "قضاوت او غلط ثابت شد و او کنترول روند را از دست داده است. او به جای مداخله در جایی  واشنگتن پست می 

های  های ضعیف و قضاوت های اطالعاتی، فرضیهآن است تا در باره ناکامی خواهند، زمانی  ها دیگر او را نمی که افغان 

زاد باید روزهایش را در مجلس سنا بگذراند و به سواالت در  نادرست که روند صلح را مخدوش کرده، تحقیق کند. خلیل

 .باره اینکه چه چیزی اشتباه بوده و چرا پاسخ دهد
اخیر در افغانستان و کشانیدن پای سیاه طالب جنایتکار پاکستانی در کشور  های دو دهه  پ.ن: همه ی مسوولیت خونریزی

افغانستان را که طالبان وحشی پاکستانی تروریست را  بعهده ی همین ادم بیعقل است و باید جواب اینهمه دربدری مردم 

ودش نموده است ، باید)  مشروعیت داده و حمایت نموده و افغانستان را دستخوش اهداف نامشروع، غلط و متکبرانه ی خ

 .محکمه (گردد
طالبان جنایتکار و وحشی بصورت کل از میان برداشته شود و حکومت پاکستان همچنان مورد شدیدترین تحریمات بین  

 .المللی قرار گیرد
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