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قوای بحری، « مانور»قدرت های نظامی جهان گاهی به تنهایی و زمانی با اشتراک متحدین خود تمرینات نظامی 

 اجرا می نمایند که در ادبیات عسکری ما بازی های حرب یاد می شد. را هوایی و زمینی

، چون افغانستان آزمایشگاه هر نو آوری تا حال از آن شنیده نشده در جهان بازی "صلح" معمول و مروج نبوده اام

 قوای نظامی خارجی نی بلکه توسط توسط بوده همان طوری که بازی گران حرب دیگران بوده اند حاال افغانستان

 .به صحنۀ بازی آزمایشی "صلح" تبدیل شدهبیگانگان،اشخاص و حلقات داخلی با پیوند های مرموز با 

ذاکرات م به رهبری حامد کرزی و تشویق نمایندۀ امریکا اخته شده ای فرصت طلب و عاشقان دلباختۀ قدرتجمعیت شن

صلح را وسیلۀ باز گشت به قدرت قرار داده و در پی اعادۀ مواقفی اند که یا از دست داده اند و یا در هراس از دست 

 دادن آن اند.

" یلزادآقای "زلمی خل و بغرنج گردانیدن صلح یابی ن زمینه سازیصوبی که حدس و گمان من مسیر یافته مسؤول ای هب

صلح و تشخیص جناح های اصلی ذیدخل راه  لپی گیری پیامبری صلح به عوض انتخاب راه ساده و سه در است که

 بیراهه را در پیش گرفت.

حضرت صبغت هللا مجددی متوفی ایجاد و سمت و  لاشتهای کاذب اعادۀ قدرت حلقات بیرون رانده شده در جلسۀ منز

 سو گرفت.

 خلیلزاد را مرام چه بود؟

 وی می خواست با یک تیر دو فاخته را شکار کند.

 یعنی چه؟

مال ترجمۀ آن مؤفق نشده ام خلیلزاد و غنی از زمان کا به تا حال بر بنیاد یک راپور مؤثق بیوگرافی اشرف غنی که

 خصومت و عداوت داشتند.محصل بودن در بیروت باهم 

بی  بود و حامد کرزی نابلد، بی تجربه و بر اساس این راپور، زمانی که خلیلزاد سفیر کل اختیار امریکا در افغانستان

و در هر موضوعی از وی هدایت و مدد می طلبید، روزی  نهادنمی  بر لبشهامت پیالۀ چایش را بدون اجازۀ خلیلزاد 

رۀ تو اذخلیل زاد اشرف غنی را برای مالقات به دفترش خواست و به وی گفت که با این همه عصبانیت و خشونت گ

در افغانستان نمی شود. یا روش ات را تغییر ده یک ترک وظیفه کن. چون اشرف غنی هم مربی داشت که مربا می خورد به 
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در این  بعضی هابرخورد با  من با با اشخاص و گروه های مختلف سر و کار دارم، ۀ من از تو فرق دارد وابش گفت وظیفجو

ً تو حق مداخله در کار من نداری. لیو ،شرائط گاهی ایجاب خشونت می کند به اساس  من شخص عصبانی نیستم. و عالوتا

میز خلیلزاد کوبید و به آواز بلند گفت که  رد باال و با ضربۀ شدید بمشاجره به حدی جدی شد که اشرف غنی مشت خو راپور،

 .و دفترش را ترک کرد تو اشتباه کردی من عصبانی نیستم

 هرگز با اشرف غنی ندید. با معامله دران قدیم می دید ولی زمان برکناری اش به افغانستان  شخصی خلیلزاد در سفر های

خلیلزاد می خواست که هم هدف امریکا را تعقیب و عملی کند و هم اشرف  برای صلح نمایندۀ خاص امریکا قفوم رازحبعد از ا

 .نماید لنگ خاک توسط تفاهم با یاران قدیم و بسیج ساختن شان تحت عنوان سیاسیون مطرح غنی را

اً در سفرش در جرمنی موقف حکومت دارد و مخصوص خود را که اشرف غنی هم از بیخ بته نیامده و پیوند های قوی یدر حال

 تمجید و توصیف کسب نمود.با خود را تحکیم بخشیده حمایت متحدین ناتو را 

به حیث محور را در مذاکرات صلح با طالبان  افغانستان  نقش حکومت در مجلس سنای امریکا هم چنان وزیر خارجۀ امریکا

 تذکر داد.

تعجب تأثر بار خود را در مورد اوج خصومت، مناقاشات و مخالفت  المیه ایاز جانبی عمران خان صدراعظم پاکستان طی اع

ها بین حلقات داخلی افغانستان ابراز داشته و هوشدار داد که چنین حالت مانع بس بزرگ برای رسیدن به یک تفاهم مسالمت 

 آمیز و تالش برای صلح است.

نویسنده(. عمران خان تالش های  ؟ایستد )آیا طالبان هم شامل اندعمران خان گفت که پهلوی هیچ یک از جوانب درگیر نمی 

 یک فرصت بی نهایت مفید و مهم مستقیم با طالبان  سیاسی امریکا را برای یافتن یک راه حل مسالمت آمیز از طریق مذاکرات

اهمیت این فرصت را  د کهه، از حلقات ذیدخل فضیه تقاضا نموکردودمنطقه در کل وانم وبرای استقرار صلح در افغانستان 

 .مساعی مسؤوالنه بکار برند ساله17مذاکرات در تأمین صلح و ختم این جنگ و تفاهم  فغانی ساختناال درک نموده با بین

شغال ین سپاهی اربیرون شدن آخبر بنیاد اشغال بودن افغانستان توجیه نموده ادعا دارند تا  حمالت فصلی خود را تداوم طالبان

 به جنگ خود ادامه می دهند. غانستاناز اف گران

 .آقای خلیلزاد به ته و باال دویدن های خود در منطقه و شروع دور دیگر مذاکرات با طالبان در قطر ادامه می دهد

 نبود شفافیت، اسرار آمیز و مغلق بودن احوال بس دشوار و حتی ناممکن است.پیش بینی هر نوع نتیجه در 
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 تذکر: 
 

د را مطالعه کنند، می توانننبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 
 .رهنمائی شوند" شان به "آرشیفنویسنده در صفحۀ مقاالت،  عکس " بریبا "کلیک
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