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خلیل اسیر

محور گفت و گوی خلیلزاد و کابلوف در ترکیه
خلیلزاد و کابلوف در ترکیه روی چه مواردی توافق کردند؟
زلمی خلیلزاد و ضمیر کابلوف ،نمایندگان خاص امریکا و روسیه برای افغانستان ،به منظور بحث در بارۀ پروسۀ
صلح افغانستان ،روز جمعه سوم حوت با یکدیگر در ترکیه دیدار کردند .دو طرف در این دیدار روی بعضی از
موارد که از دید آنها برای پیشرفت پروسۀ صلح افغانستان مهم است ،به توافق رسیده اند .این دومین دیدار این
دو دیپلمات ارشد امریکایی و روسی در پیوند به پروسۀ صلح افغانستان و چگونگی پایان بخشیدن به جنگ چهل
ساله در این کشور است .زلمی خلیلزاد و ضمیر کابلوف در شانزدهم ماه قوس نیز در مسکو برای بحث در بارۀ
صلح افغانستان با یکدیگر دیدار کرده بودند.
زلمی خلیلزاد روز گذشته در یک رشته از توییت هایش گفت که او در پیوند به پروسۀ صلح افغانستان با ضمیر
کابلوف ،نمایندۀ خاص روسیه در امور افغانستان ،دیدار کرده است .آقای خلیلزاد افزوده است که او با همتای
روس خود توافق کرده است که به منظور پیشرفت پروسۀ صلح در افغانستان ،هیأت مذاکره کننده واحد و همه
شمول برای گفت و گو با گروه طالبان تشکیل شود .بر اساس این توافق« ،افغانها باید یک هیأت مذاکره کنندۀ
واحد ،همه شمول و ملی را که متشکل از نمایندگان دولت و دیگر طرفها باشد ،معرفی کنند ».دو طرف در این
دیدار تأکید کردهاند که گفت و گوهای همه شمول بیناالفغانی برای پیشرفت تالش های صلح ضروری است.
نمایندۀ خاص امریکا برای صلح افغانستان و نمایندۀ خاص روسیه در امور افغانستان در بارۀ موانع موجود بر
سر راه سفرهای اعضای هیأت مذاکره کننده گروه طالبان نیز با هم گفت و گو کردهاند .در حال حاضر بعضی
از اعضای هیأت مذاکره کنندۀ گروۀ طالبان به دلیل شامل بودن در فهرست سیاه سازمان ملل متحد و وزارت
امور خارجۀ امریکا ،اجازۀ سفر به دیگر کشورها را ندارند .در تازه ترین مورد ،اجالسی که قرار بود دوشنبه
گذشته میان هیأت مذاکره کننده گروه طالبان و صدراعظم پاکستان در اسالمآباد برگزار شود ،به دلیل شامل بودن
اعضای این هیأت در فهرست سیاه سازمان ملل متحد و وزارت امور خارجه امریکا ،لغو شد .البته افغانستان
پیش از انجام این سفر به سازمان ملل متحد از سفر هیأت مذاکره کنندۀ طالبان ب اسالمآباد نیز شکایت کرده بود.
با این حال ،زلمی خلیلزاد و ضمیر کابلوف در دیدارشان در ترکیه توافق کردهاند تا گزینههایی به منظور رفع
این محدودیتها نیز مورد بررسی قرار گیرد و اعضای هیأت مذاکره کننده طالبان اجازه یابند تا در نشست های
آتی صلح شرکت کنند.
چگونگی توافقات احتمالی صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان نیز از موارد مورد بحث در دیدار آقای
خلیلزاد و آقای کابلوف بوده است .به نقل از توییتهای نمایندۀ خاص امریکا در امور صلح افغانستان ،دو طرف
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در این باره توافق کردند که هر گونه توافق نهایی صلح باید تضمین کند که خاک افغانستان از سوی تروریستهای
بین المللی برای حمله به هیچ کشوری استفاده نخواهد شد .این در حالی است که نمایندگان گروه طالبان پیش از
این در گفت و گو با زلمی خلیلزاد گفته بودند که در صورت خروج نیروهای خارجی از افغانستان ،این گروه
روابط خود با شبکه القاعده را قطع می کند و همچنان اجازه نمیدهد تا دیگر کشورها از طریق افغانستان تهدید
شوند.
زلمی خلیلزاد و ضمیر کابلوف از جانب دیگر روی چهارچوبی به منظور هماهنگ ساختن تالشهای بینالمللی
در زمینۀ صلح افغانستان و نیز جلوگیری از احتمال اخالل این تالشها با یکدیگر توافق کردهاند .آقای خلیلزاد
در توییتهایش در بارۀ این چهارچوب جزئیات بیشتری ارایه نکرده است.
نمایندگان خاص امریکا و روسیه برای افغانستان در حالی روی موارد فوق برای پیشرفت پروسۀ صلح افغانستان
به توافق رسیده اند که اخیرا ً این دو کشور تالش های شان را برای زمینه سازی گفت و گو های بیناالفغانی
تشدید کردهاند .زلمی خلیلزاد ،نمایندۀ خاص امریکا در امور صلح افغانستان ،تا کنون چهار بار به صورت رسمی
با نمایندگان گروه طالبان در پیوند به پروسۀ صلح افغانستان دیدار کرده است .او اکنون در آستانۀ پنجمین دیدارش
با گروه طالبان به سر میبرد و قرار است در ششم حوت نیز با نمایندگان این گروه در قطر دیدار کند .مسکو
نیز پیش از این اقداماتی را در پیوند به پروسۀ صلح افغانستان انجام داده است .یکی از این اقدامات ،تسهیل زمینه
برگزاری یک اجالس میان شماری از سران احزاب سیاسی و چهرههای سیاسی افغانستان و گروه طالبان بود که
در شانزدهم و هفدهم دلو برگزار شد .در این جلسه ،نمایندگان حکومت و شورای عالی صلح حضور نداشتند و
دو طرف در غیاب آنها بر سر خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان توافق کردند .هرچند حکومت گفته است
که توافقات مسکو الزامیت اجرایی ندارد.
گفتنی است که زلمی خلیلزاد دور پنجم سفرهایش به کشورهای افغانستان ،بلجیم ،آلمان ،پاکستان ،ترکیه و قطر
را در  21ماه دلو آغاز کرد و این سفر در نهم ماه حوت به پایان می رسد .آقای خلیلزاد در سفرش به ترکیه روز
پنج شنبه گذشته با سادات اونل معاون وزارت امور خارجه ترکیه ،ابراهیم کالین مشاور ارشد رییس جمهور این
کشور و دیگر مقامات ترکی دیدار کرده است .محور این دیدارها نیز نقش ترکیه در پیوند به پروسه صلح
افغانستان بوده است .آقای خلیلزاد در توییتی پس از دیدار با مقامات ترکی گفت که ترکیه در حال بررسی نقش
تسهیلکنندهاش در پیوند به گفت وگوهای صلح افغانستان است .پیش از این رجب طبیب اردوغان ،رییس جمهور
ترکیه ،در دیداری با عمران خان ،صدراعظم پاکستان ،گفته بود که کشورش تالش دارد پس از برگزاری انتخابات
پارلمانی در  2۸مارچ در این کشور ،یک اجالس سه جانبه را میان افغانستان ،ترکیه و پاکستان در پیوند به صلح
افغانستان برگزار کند.
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