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 2021اکتوبر  19سه شنبه          هشت صبح                                                       

 زاد از سمتش استعفا داد  زلمی خلیل                

 

امریکا برای  )خاص(زاد، فرستاده ویژه  صبح، کابل: اداره بایدن اعالم کرد که استعفای زلمی خلیل ۸

 .صلح افغانستان، پذیرفته شده است 

گفت که پس از این،    وهفتم میزان  شنبه، بیست   آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا روز سه 

زاد به جای او به عنوان فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان کار  توماس ویست، معاون زلمی خلیل

 .خواهد کرد 

اش  زاد خواستار برکناری  ای دست یافته بودند که در آن، خلیل  تر به نامه   های امریکایی پیش رسانه 

 .شده بود 

و طالبان به    دولت قبلی افغانستان گفته بود که روند صلح بین    اش به انتونی بلینکن   زاد در نامه   خلیل

 .ای طبق برنامه پیش نرفت دالیل پیچیده 

سال سن دارد و پیش از این به عنوان سفیر امریکا در عراق و    ۷0زاد در حال حاضر  خلیل   زلمی

 .سازمان ملل متحد نیز کار کرده است 

عنوان نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان    از سوی دونالد ترامپ به  201۸او در سپتامبر  

 .انتخاب شد 

زاد که در سقوط دوره قبلی طالبان نقش داشت، سرانجام روند صلح دوحه را مدیریت کرد که  خلیل

 .به تسلط دوباره طالبان در افغانستان انجامید 
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 .کند اداره بایدن نیز پس از روی کار آمدن، تصمیم گرفت که او را در سمتش ابقا 

ها، روند  زاد بدون توجه به سرنوشت افغانامریکا معتقدند که خلیل  )اتباع(تر مقامات و شهروندان بیش 

 .صلح با طالبان را برای خروج هرچه زودتر نیروهای امریکایی از افغانستان دنبال کرده است 

فغانستان  زاد را مقصر سقوط نظام جمهوریت و تسلط دوباره طالبان بر اها نیز زلمی خلیلتر افغان بیش 

 .خوانند می

______________________    ____________________ 

 خپلواکی:  – استقالل 

از استقالل است، زیرا قرار معلوم مذاکرات مستقیم بین حکومات کابل و طالبان    رش اتأکید در این گز

 وق بوده باشد.هرگز صورت نگرفته است. شاید این یک اشتباه طباعتی در گزارش ف

بین امریکا و طالبان و در نتیجه فرار عساکر    زلمی خلیل زاد در مذاکرات صلح و تفاهم نامۀ صلح 

و باعث کشتار صد   م ناکام مطلق بود ، بصورت عام و تاو فاجعۀ بعد از آن افغانستان  از   امریکائی 

و خجل باید باشد، که هرگز دیگر    شرمندهچنان از مردم افغانستان  ها و هزاران انسان گردید. او  

شوق سفر به افغانستان را نکند. او اگر وجدانی داشته باشد، نزد وجدان خود مسؤل است و از این  

ن خود را  سخت رنج میبرد. خلیل زاد بهتر است تمام خاطرات و زد و بند های پیدا و پنهاتماً  ح بابت  

که یک خودبزرگ بینی و یک    خود   ینند کتاب قبلطی یک کتاب به رشتۀ تحریر درآورد، اما نه ما

 افسانه سرائی بیش نبود. 


