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عارف عباسی

مصاحبۀ آقای ځلمی خلیل زاد
دیشب برحسب تصادف از طریق یوتیوب مصاحبۀ آقای ځلمی خلیل زاد نمایندۀ خاص امریکا را برای صلح با طالبان با یک
شبکۀ خبری که متأسفانه نامش را ندانستم دیدم و شنیدم.
در این مصاحبه یکعده خواهران هموطن ،اهل سیاست و جوانان هم حضور داشتند که برای شان موقع سؤال داده شد.
مصاحبه کننده جوان برازنده ،وارد و آگاه بوده سؤاالتی مؤجه و مرتبط که خواست اکثریت بود مطرح نمود.
به ارتباط مؤفقیت و پیشرفت در مذاکرات صلح  ،جناب خلیل زاد کدام موضوع بکر و امیدوار کننده نداشتند ،بازهم همان تعهد
طالبان را که نمی گذارند مناطق تحت اشغال شان مرکز فعالیت های تخریبی تروریستان بین المللی علیه امریکا ،متحدین امریکا
و کشور دیگری قرار گیرد به حیث یک مؤفقیت تمسک ورزیدند.
آقای خلیل زاد صلح افغانستان را یک موضوع بس پیچیده وانمود کرده از اجماع جهانی صحبت کردند که تا حال چنین جلسه و
کنفرانس بین المللی باالخص برای مذاکره پیرامون صلح افغانستان دائر نشده .ولی خلیل زاد از سفر های خود به روسیه ،چین
و اروپا بدون تذکر نتا ئج حاصله یاد نموده و گفتند عنقریب به هندوستان که گفتنی ها و مالحظاتی دارند سفر خواهند نمود ولی
از دیدار خود را با مقامات ایرانی به حیث یک همسایه و قدرت ذیدخل منطقوی بنا بر ملحوظات سیاسی ناممکن خواندند .ایشان
از دادن جواب به بعضی سؤاالت بنا بر مالحظات خاص خود شان اباء ورزیدند.
آقای خلیل زاد در برابر سؤاالت مشخص خبرنگار جواب صریح نداشتند و گفتند که در این موارد مذاکرات با طالبان جریان
دارد.
خلیل زاد در مورد تداوم جنگ طالبان و گسترش حمالت بهاری در جریان مذاکرات صلح به نحو دپلوماتیک گفت که این عمل
طالبان توسط شورای امنیت ملل متحد تقبیح شده و ما هم آن را نمی پذیریم ،و حصول همه خواسته زمان گیر است .آقای خلیل
زاد یک بار دیگر از دوستان قدیمی خود یاد نموده و از آن ها به حیث کالن های قوم یاد نموده و به نحوی بر نقش شان به حیث
حلقات مطرح سیاسی مهر تائید گذاشت.
آقای خلیل زاد با نهایت مهارت دپلوماتیک بطور پیچیده با کلمات ،مخالفت خود را با حکومت افغانستان و شخص داکتر اشرف
غنی رئیس جمهور سر آب آورد.
در مورد اینکه در مرحلۀ بعدی برای بین االفغانی شدن مذاکرات کی ها با طالبان مذاکره کنند و این هیآت به چه تعداد و مشتمل
بر کدام اشخاص و حلقات بوده جواب صریح ارائه نکرده آن را به خود افغان ها محول نمودند بدون توضیح رهکرد و طریق
عملی آن.
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موضوعات آتش بس و تأمین حقوق مدنی اتباع افغان و ساختار نظام به حیث آرزومندی ها وانمود شده و همه را موضوعات
شامل بحث گفتند و یک نظر واضح و قاطع نداشتند.
در مورد سؤالی که طالبان باز امارت اسالمی می خواهند ،بدون ارائۀ دلیل مستند گفتند به هیچ صورت نی ،و طالبان چنین نگفته
اند ،و تجارب گذشته امکانات عملی چنین خواستی را غیر واقعی می داند.
در مورد این که طالبان خواهان اعادۀ قدرت کامل اند و یا در ساختار سیاسی شرکت می ورزند  .فرمودند شراکت یگانه راه
مطلوب است و اما چگونگی و شرائط این شراکت باید توسط خود افغان ها فیصله گردد.
در مورد مال برادر ،خلیل زاد گفت او شخص وطن پرستی است و سؤال شد که با تمام قتل و قتال و جنایات جنگی ،خلیل زاد
گفت فعالً در افغانستان کسانی اند که آدم کشته اند ولی مطرح اند ،و آرزومندی خود را برای یک محاکمه عدلی نشان داده گفتند
که اگر قبل از عدالت اخروی عدالت دنیوی اجراء شده قضاوت عدلی صورت گیرد .ولی از شخص معین و یا حلقه و گروه
خاص نام نگرفتند.
در پاسخ به یک سؤالی که چرا برای نمایدۀ طالب در مجلس بن حق اشتراک داده نشد ،بسیار ماهرانه و دپلوماتیک طفره رفته
گفت که اختیارات کامل جلسۀ بن به دست «لخدار ابراهیمی» نمایندۀ ملل متحد بود و وی از این کار خود بعدا ً اظهار ندامت
کرده آن را یک اشتباه خواند.
عجیب است که آقای خلیل زاد گفت من در کنفرانس بن نقش «کم و تمی» داشتم که یک چشم پوشی از واقعیت و دروغ شاخدار
است.
راجع به پیشنهاد طالب برای مذاکرۀ صلح در سال  2002که از طرف امریکا رد شد چیزی نگفتند.
آقای خلیل زاد دموکراسی را بهترین نظام خوانده و برای تطبیق مواد مندرج قانون اساسی تأکید ورزیدند.
در م ورد مداخالت پاکستان و نقش آن کشور در استفاده از طالبان به حیث یک حربۀ ستراتیجیک که آیا حاضر اند چنین وسیله
را از دست بدهند خلیل زاد گفت« :این خرد و فراست سیاسی نزد ما موجود است و فریب نخواهیم خورد و وی افزود که طالبان
امروزی به مقایسۀ طالبان هژده سال قبل فرق نموده و همچنان پاکستان در این مسیر به اقدامات مثبت متوسل گردیده».
من در این مصاحبه کدام نتیجۀ چشم گیر برازندۀ امیدوار کننده تا این مرحلۀ مذاکرات نیافتم.
مذاکرات صلح و ختم جنگ گشایش یک درب امید قوی برای ملت صدمه دیدۀ افغانستان است و توقع می رود که از سطح
آرزومندی به صوب نتایج عملی مسیر یافته توافقات شامل کلیات نبوده جزئیاتی که بر مبنای آرزومندی ها ،خواسته ها ی مشروع
و مدنی ،نگرانی و توقعات اکثریت مطابق منافع ملی کشور است مورد بحث قرار گرفته روی آن توافق صورت گیرد و این
صلح بازیچه هوس های قدرت طلبی حلقات آزمون شده قرار نگیرد.
من مصروف شنیدن و دیدن این ویدیو بودم و مجال یادداشت نمودن نداشتم شاید در این سن و سال حافظه کندی کرده باشد و برداشت های من
ناقص بوده صائب نباشد و درب تبصره و اظهار نظر را باز نگه میدارم البته با کمال احترام

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند ،می توانند با
"کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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