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 زاد؟لیچرا حمله به شخص خل

 یبا طالبان نگران کایامر ۀافغانستان که از مذاکر یدولت یهااز آن مقام ،ییکایشناس امر افغانستان نیروب بارنت

 االتیا ۀخارج ریوز ویپمپ کیاز دونالد ترمپ و ما زادلیحمله به خل یبه جا هااست که چرا آن دهیدارند، پرس

داکتر  یبه جا ایکه مذاکره با گروه طالبان را متوقف کنند  ددارن تیصالح وی. ترمپ و پمپکنندیمتحده انتقاد نم

داده  حیاو را ترج «یطلب جاه»و  زادلیبه خل ارگ در حال حاضر حمله یرا بگمارند. ول یگریشخص د زادلیخل

مندانه در مورد هوش یلیمفصل و خ یها واشنگتن برنامه یبرا یباور است که محمداشرف غن نیاست. ارگ به ا

 یکرده است. ارگ برا شنهادیپ آنها یها اتیدر افغانستان و کاهش مصارف عمل ییکایامر یروهایکاهش شمار ن

جنگ و  انیمفصل پا ۀبرنام ویژن اجالسر در ماه قوس امسال د یبرنامه دارد. محمداشرف غن زیجنگ ن انیپا

طالبان  یگذشته هم برا الدر ماه حوت س یداد. محمداشرف غن حیحاضران توض یمذاکره با طالبان را برا

 .داد تیمشروع ۀو شرط و مبادل دیبدون ق ۀمذاکر شنهادیپ

اثر  بیترت دهد، یم هیارا یغن یآقاکه  ییها به برنامه کایباور است که اگر امر نیکه ارگ به ا دینمایم نیچن

در  ییکایامر یروهایو مصارف ن شودیم نیبر سر اقتدار در واشنگتن تام میت یو انتخابات یاسیاهداف س بدهد،

گفته است که در جنگ افغانستان  ییکایامر یها قامبار خطاب به م بار ی. محمداشرف غنابدی یافغانستان کاهش م

افغانستان هستند. محمداشرف  یتیامن یروهاین یاصل یبلکه قربان شوند،یمتحده تلف نم االتیا ینظام یروهاین

 تیریرا مد شرو یا به گونه کند،یمتحده قانع شود و اگر با طالبان هم مذاکره م االتیحتماً انتظار داشت که ا یغن

متحده را  االتیبارها گفته است که او ا ی. محمداشرف غندیبه دست آ واهدخیر آنچه که کابل مکا انیکه در پا دکن

که  رودیم شیپ یا جنگ به گونه انیپا یپلوماسیامروز د یمذاکره کند. ول میقانع ساخت تا با گروه طالبان مستق

 االتیا گانندیبا نما یگروه طالبان در ابوظب اتیه یبود که وقت دواری. ارگ امستین یمدنظر محمداشرف غن

حکومت افغانستان  گانندیطالبان با نما گانندیفراهم شود که نما یطیشرا کنند، یمذاکره م ادزلیمتحده از جمله خل

 .نندیگو بنش و گفت زیهم دور م

گفته بود که  یرت قطعبه صو زادلیخل یامسال در طلوع گفت آقا یششم فبرور ۀدر مصاحب یغن محمداشرف

در آن مصاحبه  یغن ینشد. آقا نیاما چن نند،ینشیوگو م گفت زیحکومت افغانستان دور م گانندیطالبان با نما اتیه

جا شروع شد. پس از آن که هم در واقع از همان کلپاسخ بدهد. مش دیباره با نیخواست که در ا زادلیخل یاز آقا

کابل و واشنگتن رو شد. در  یهاوگو کرد، اختالف طالبان در قطر گفت گانندیبار سوم با نما یبرا زادلیخل یآقا

ارگ  یمل تیمحب مشاور امن یاختالف دارد. آقا کایبا امر دیندارد که به صراحت بگو لیحال حاضر ارگ م

بدهد.  حیمدتش به کابل توض دراز یدر مورد استراتژ دیمتحده با االتیقدر گفت که ا نیهم رفدر واشنگتن ص
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 تیریمذاکره با طالبان را مد یپلماسید یا به گونه ادزلیخل یکه آقا کندیافغانستان وانمود م یجمهور استیر یول

اعتماد ندارد و تصور  چیزاد هلیخل یبه آقا یکه محمداشرف غن رسدی. به نظر مستیکه مدنظر کابل ن کند یم

 .ردیبگ یجد را که او به واشنگتن فرستاده است، ییها طرح کایکه امر ذاردگ ینم زادلیکه خل کندیم

به سود  خلیلزاد یکه آقا گفتندیم وستهیپ آنها. کردندیانتقاد م خلیلزادمتحد سابق از  ۀنفوذ جبه ۀگذشته حوز در

 مداراناستیداشت تا مطالبات س ییسوهم میت نیبا ا یو به نحو کردیان سفارتش عمل مدر دور یکرز یآقا میت

اتهام را  نیدر کتاب خاطراتش تالش کرد که ا خلیلزاد ینشود. اما آقا یمتحد سابق درج قانون اساس ۀجبه ۀحوز

خود هم رد کرد،  یهارا بعداً در مصاحبه یکرز میاز ت یداراتهام جانب خلیلزاد یبه چالش بکشد و رد کند. آقا

ً  یغن یآقا میامروز ارگ و ت یول  یطلباهج پلماتیرا د خلیلزاد یاند. ارگ زلمرا هدف گرفته خلیلزادمشخصا

و نظر کابل  یبه رأ یارزش چیکند و ه قیتطب خواهدیم یستیخود را با نگاه کلونال یهاکه برنامه کندیم فیتوص

 هیطرف قض کیکه طالب  یاند که همان طورباور نیدارند، به ا یپاتکه با ارگ هم سم یآنها. شودینم لیقا

پس از  یشود. محمداشرف غن دهیحرف و نظرش شن دیافغانستان است و با ۀیقض گریارگ هم طرف داست، 

از  یکی. او امرهللا صالح اوردیالزم را ب راتییهم تغ مشیت یاسیس ۀتالش کرد که در قاعد 201۸سپتامبر سال 

 ۀصالح، نگاه متفاوت به طالبان و نحو یراه داد. آقا مشیمتحد سابق را به ت ۀرهبران سرسخت و قاطع جبه

 .دارد آنهامواجهه با 

و کس  بودیجنگ افغانستان نم انیپا یبرا کایامر خاص ۀندینما خلیلزاد یکه اگر آقا کند یفکر م دیشا یغن یآقا

به  دیکند. شا یگذاردر واشنگتن نفوذ توانستیبود که م ادیاحتمال آن ز داشت،یسمت را به عهده م نیا گرید

را هدف  خلیلزاد یشخص آقارا مورد انتقاد قرار دهد،  تنواشنگ یسیکه پال نیا یاست که ارگ به جا لیدل نیهم

شناخت  خلیلزادکند.  ضیرا به خواهش ارگ تعو خلیلزاداست که واشنگتن  دیبع اریبس یانتقاد قرار داده است. ول

 گانیر ۀبا ادار خلیلزادجنگ افغانستان آشنا است.  یخیتار ریمنطقه و س نیا خیاز منطقه دارد. او با تار یجد

. کرد یافغانستان کار م ۀیدر ارتباط با قض کایبا دولت امر یبه نحو یشورو یروهایهمکار بود و تا خروج ن

افغانستان  ۀیدر قض خلیلزادهم  ها یبود. با خروج شورو ویژن اجالسدر  ییکایامر یها پلماتیاز د یکی خلیلزاد

 یاو مشود،  یاسیس عیوس ۀقاعد یدارا یراولپنددر  نیکه حکومت موقت مجاهد کرد یفعال بود و تالش م

دار سخت طرف خلیلزادشوند.  کیهم در آن حکومت شر رانیا میمق ۀگان نُه یها میبق و تنظکه شاه سا خواست

 .بود یجنگ افغانستان پس از خروج شورو یاسیحل س

 ییکایمعروف امر ۀروزنام کی یمطلب مهمان برا کیبا نوشتن  زادلیطالبان کابل را اشغال کردند هم خل یوقت

 یرا برا نهیو زم رندیطالبان به شمال را بگ یَروشیجلو پ یپلماسید قیمتحده خواست تا از طر االتیاز دولت ا

 یدهشکل یرا برا نهیزم یپلوماسید قیکه از طر بودکرده  شنهادیپ کایفراهم سازند. او به امر یاسیتوافق س کی

طالبان به  یفراهم کند. وقت باشند، لیها در آن دخکه همه گروه یاسیس عیوس ۀقاعد یو دارا ریحکومت فراگ کی

کمک به مخالفان طالبان  خلیلزادشد،  ترشیالدن بدر مورد بن کایگروه با امر نیکردند و جنجال ا یَروشیپ شمال

برجسته  خلیلزادبن هم نقش  اجالسپس از  یساز دولت شکرد. در رو شنهادیجمله اتحاد شمال را به واشنگتن پ از

دار حزب تعلق دارد که طرف نیاز ا یا است و به نحله کایامر واهخیحزب جمهور یاز اعضا یکی خلیلزادبود. 

 .را کنار بزنند خلیلزادکه  دیآ یبا وجود آن به نظر نم یانزواگرا هستند، ول مشی. ترمپ و تستین ییانزواگرا

 


