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 11/11/2019         ینیحس دآصفیس

 لزادیخل یزلم تیمأمور یها یدشوار

 تیقدر دشوار باشد. او در همان آغاز مأمور نیصلح افغانستان ا یکه گفتگوها کردیهرگز فکرنم لزادیخل یزلم

کنند. حکومت افغانستان  نییصلح تع یگفتگو یرا برا ندگانشیاش، از دولت افغانستان و طالبان خواست که نما

. کندیگفتگو م امریکاشه اصرار داشت که فقط با یطالبان هم رایکرد. ز یاعالم آمادگ زیقول مساعد داد. طالبان ن

را  لزادیخل یذهن یهارهیذخ ت،یموفق نی. اافتی شیاش افزانفس  رفت و اعتماد به شیخوب پ لزادیخل جانیتا ا

 لزادیکند.  خل کینتواند تفک یزمان را در افغانستان به خوب طیشرا لزادیکه خل دیفعال ساخت و باعث گرد شتریب

دهه هشتاد  لیو در اواباورمند بود. ا یلیمنطقه خ یافغانستان و کشورها یداخل استیبه تجربه گذشته اش در س

گذشته بود که  اتیتجرب نیهم کار کرد. براساس هم یلیدر افغانستان همه کاره بود و خ امریکااز جانب  یشمس

 گرانیاست که هم باز نیا قتیحق یشد. ول نییصلح تع یگفتگوها یبرا امریکا خاص ۀندیبه عنوان نما لزادیخل

از  لزادیتفاوت کرده اند. خل یلیخ یدر افغانستان و منطقه نسبت به دهه هشتاد شمس یاسیس یو هم فضا یاسیس

که انتظارش  دیروبرو گرد یهایدگیچیو برداشت وارد صحنه شد و به پ کردیتنها با اتکاء به همان رو یلحاظ ذهن

 .را نداشت

. دیبر طالبان وارد گفتگو گرد گذارریتأث یاش عازم منطقه شد و با کشورها تیپس از اعالم مأمور لزادیخل یزلم

دونالد ترامپ به عمران  ۀ. ارسال نامکنندیمؤثر م یاو همکار تیکشورها به او وعده  سپردند که در مأمور نیا

 تیمأمور شبردیپ یبرا یرا به خوب هانهیزم لزاد،یپاکستان با خل ریهمه جانبه نخست وز یخان و قول همکار

 شیاعالم کرد که ب یناگهان ترمپ. دونالد کندیهست که کارها را خراب م یکی شهیفراهم ساخت. اما هم لزادیخل

 یروهایخواست. با خروج ن یرا م نی. طالبان هم همکندیرا از افغانستان خارج م امریکااز سربازان  یمیاز ن

 رفتنیپذ یبرا لزادیخل یزلم یها خواسته انشینداشت که طالبان و حام یلیدل گریافغانستان، د از امریکا ینظام

 انیتناقض آشکار م کیاش را باخت. او در برابر  تهیتمام اتور یدر افکار عموم لزادی. خلردیصلح را بپذ ۀپروس

. هرچند اندازدیاز استحکام الزم م را یپلماسیمتناقض، استدالل و د استیقرار گرفت. س ترمپدونالد  یها استیس

 ترمپ یاصل ۀبر صفح لگرانینگاه تحل یرا رد کرد ول ترمپسازمان ملل متحد بعدها سخن  تیامن یکه شورا

ابهام بر  نیننوشته است. ا یزیمورد چ نیدارد تاهنوز درا زیمعطوف است. او که عادت بر نوشتن همه چ

  .مبهم افکنده است ۀیصلح سا یو گفتگوها لزادیخل تیمأمور

کند.  تیریصلح را به صورت واحد مد ینتوانست گفتگوها لزادیخل یاست که زلم نیا گریمشکل د ن،یراب عالوه

کار  یو دولت افغانستان در ابتدا امریکابرخورد کرده است.  یانگار با سهل هیقض نیدر ا زیحکومت افغانستان ن

اعالم کرد  هیماه قبل که دولت روس چند میردا ادیکردند. ب ینینش به سرعت از آن عقب یخوب موضع گرفتند ول
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کردند و  مینشست را تحر نیا امریکادولت افغانستان و  کند،یرا در مسکو برگزار م میکه با طالبان نشست مستق

 یتوجه چیکه بدون ه دیرس ییکار به جا جهی. در نتافتیادامه ن استیس نیا یآن موضع گرفتند. ول ۀیبه شدت برعل

 گریو د رانیا ه،یصلح، روس یدر گفتگوها امریکا یبه عنوان مسئول اصل لزادیو خل تانبه حکومت افغانس

 نیاست. طالبان باهم کیکار اشتباه استراتژ نیشده اند. ا میمستق داریکشورها روزمره با طالبان وارد مراوده و د

 یدولت منتخب، کشورها کیکه باوجود  ستین هیوجه قابل توج چی. به هشودیم ییبه سرعت دارد قباحت زدا وهیش

فرش قرمزبگذرانند و در آغوش  یمخالفان مسلح و دهشت افکن مانند طالبان را از رو یراحت نیبا هم هیهمسا

  .رندیبگ

که آسان شود  یبه جا لزادیکند. کار خل تیریواحد مد یگفتگو با طالبان را در مجرا تینتوانست مأمور لزادیخل

در  لیتسه یکه برا کندیاستدالل م هیهمسا یاست. کشورها گونهنیلت افغانستان هم همدو یدشوار شد. برا

 یها براکشور نیدر اصل ا یکرده اند ول راربرق کیپلماتید ۀو رابط داریصلح افغانستان، با طالبان د یگفتگوها

 یاسیگروه س کیبه مثابه  گروه دهشت افکن کی  گاهیفراهم کرده اند و آنان را از جا کیپلماتیطالبان سهولت د

 .کردند لیتمث

نخواهد شد.  لیدولت افغانستان و طالبان تبد انیدو طرفه م یاجندا کیصلح هرگز به  یکه گفتگو رساندی م نیا

حاضرشدن  یبرا یمحدود خواهدکرد. تنها راه اصل زین لزادیخل یزلم یرا برا نهیزم اد،یز گرانیحضور باز

و دولت افغانستان در جبهه جنگ به  پاکستانبه  امریکااست که  نیبا دولت افغانستان ا میمستق یطالبان به گفتگو

 .طالبان فشار الزم وارد کنند

 

  
 


