
زاد، فرستادۀ ویژۀ ایاالت متحده برای صلح افغانستان در نشست کمیتۀ فرعی نظارت و اصالحات امنیت ملی  متن شهادت زلمی خلیل 
 کانگرس امریکا 

 ۲۰۲۰،  ۲۲سپتامبر 
 

 صبح بخیر رییس لینچ، آقای گراتمن و اعضای برجستۀ این کمیته
  

شرایط پیش آمده نتوانستم زودتر در این کمیته حاضر شوم. برای من باعث افتخار  متأسف استم از اینکه در چند ماه گذشته به خاطر 
های من است. ولی خوشحال استم که امروز این فرصت فراهم  است که در جمع اعضای کانگرس حضور یابم و این یکی از مسوولیت 

  .شد تا به شما گزارش دهم
 

ژۀ امریکا برای صلح افغانستان گماشته شدم، مأموریت من یافتن یک فورمول  میالدی به حیث فرستادۀ وی  ۲۰۱۸من در ماه سپتامبر 
  :دیپلماتیک برای نکات ذیل است

 
  :خاتمه بخشیدن به طوالنی ترین جنگ امریکا •
 ;گان ایاالت متحده امریکاکاهش بار ارتش بر دوش مالیه دهنده •
هایش در صلح باشد و  حقوق  ر آن افغانستان با خود و همسایه که بهترین فرصت را برای یک افغانستان مستقل، متحد که د •

 بشری همه شهرواندش را رعایت نماید
ها دیگر هرگز نتوانند از خاک افغانستان امنیت منطقه، ایاالت متحده و  و مهم تر از همه تضمینی که براساس آن تروریست  •

 متحدانش اش را به مخاطره قرار دهند. 
 

ت فرضی بود و آن اینکه هیچ راه حل واقعی، عملی و نظامی برای ختم این بحران پیچیده وجود ندارد. برای  زیربنای این مأموری 
های  تعقیب این اهداف، ما به طور موازی با جانب حکومت افغانستان و طالبان وارد مذاکرات رو در رو شدیم. هدف ما اخذ تضمین

بس دایمی و جامع با جانب  ه برای یافتن یک راحل سیاسی و اعالم یک آتش ضدهراس افگنی از سوی طالبان و وارد شدن این گرو
 .جمهوری اسالمی افغانستان بود

 
فبروری، ایاالت متحده و دولت افغانستان به طور   ۲۹آورد بزرگ گردید. بتاریخ گیر منجر به دو دست هژده ماه دیپلماسی نفس 

ها لح جامع و پایدار برای پایان دادن به جنگ در افغانستان، به شمول: تضمیننامه صیک توافق  مشترک تعهد خود را برای رسیدن به
های تروریستی علیه امنیت ایاالت متحده و متحدان آن،  برای جلوگیری از هرگونه استفاده از خاک افغانستان توسط افراد و گروه 

حل سیاسی از طریق مذاکرات میان طالبان و هیئت  خروج نیروهای خارجی  از افغانستان مبتنی بر شرایط در زمین، یافتن یک را 
  .بس دایمی و جامع، ابراز داشتندجمهوری اسالمی ایران و اعالم یک آتش 

 
کند امضاء کردند. این  نامۀ تاریخی صلح را که مذاکرات را امکان پذیر می در همان روز، ایاالت متحدۀ امریکا و طالبان یک توافق 

  .ر اساسی استنامه دارای چهار عنصتوافق 
 

نخستین مورد شامل تعهد طالبان برای جلوگیری از استفاده خاک افغانستان از سوی هر گروه و فردی برای تهدید امنیت ایاالت متحده  
ایم. این نکته را نیز باید تاکید کنیم که پس از  ها را مالحظه کرده امریکا و متحدانش می شود. در آن مورد، ما بعضی از پیشرفت 

نامه صلح، طالبان از نیروهایش خواسته است تا از هرنوع حمله بر نیروهای امرکایی و ایتالف خودداری کنند. از زمان  ای توافق امض
است و ما بطور مداوم با طالبان برای اجرایی شدن این  نامه تاکنون، هیچ امریکایی بر اثر حملۀ طالبان کشته نشدهامضای توافق 

  .ایم نامه در تماس بوده توافق 
 

مورد دوم شامل خروج نیروهای امریکایی و ایتالف از افغانستان می شود. هر نوع خروج مبتنی بر شرایط  انجام خواهد شد. ما در  
در خزان استیم و هر نوع خروج بیشتر وابسته به زمان و شرایط بر روی   ۵۰۰۰تا  ۴۰۰۰مسیر کاهش سطح سربازان مان به مرز 

  .نجام خواهد شدزمین و تعهدات طالبان ا
 

سپتامبر آغاز شدند یک   ۱۲مورد سوم شامل آغاز گفتگوهای صلح است. همانگونه که در جریان استید، گفتگوهایی که به تاریخ 
  .فرصت تاریخی است

 
های مختلف دخیل در بحران بدون کدام واسطه یا میانجی بین المللی در مقابل یک دیگر  گی از جریانهای افغانی به نمایندههیئت
ها ها و متعلق به افغان ساله در کشور شان گفتگو کنند. فرایند گفتگوها تحت مالکیت افغان ۴۰اند تا برای پایان دادن به جنگ نشسته 



ها تشنه صلح استند و روند  نقشه راه برای آینده کشور شان رایزنی میکنند. افغان است که در آن دو طرف متخاصم در باره ایجاد یک 
  .ها را در میان مردم داردیافتن راه حل سیاسی بیشترین حمایت 

 
بس دایمی و جامع شامل آجندای گفتگوهای صلح خواهد بود. با در نظرداشت  اند که اعالم یک آتش و در نهایت، طالبان موافقه کرده 

ها همچنان بسیار باال است. ما میدانیم که کاهش }کاهش خشونت ها{ امکان پذیر است، طالبان در جریان  معیاری، میزان خشونت هر 
بس را اجرا کردند، پیش از آن نیز یک کاهش خشونت هفت روزه را قبل از عقد توافق میان ایاالت متحده امریکا و  دو عید آتش 

ها از سوی دو طرف گردد تا  ردند. ما امیدواریم که گفتگوها هرچه زودتر منجر به کاهش خشونت فبروری اجرا ک  ۲۹طالبان بتاریخ 
روند کشته و زخمی شدن افغان ها نیز کاهش یابد. کاهش خشونت به ایجاد اعتماد الزم برای گفتگوها کمک خواهد کرد. ما برای آغاز  

  .چنین کاری فشارهای مان را وارد خواهیم کرد
 
یی و بین المللی است. ما از نزدیک با  ن به یک توافق سیاسی در افغانستان مستلزم حمایت گسترده داخلی ، منطقه دست یافت  

ها را در  ایم. شما می توانید تاثیر آن تالشهای افغانستان و شرکای بین المللی مان برای حمایت از گفتگوهای صلح کار کرده همسایه
  .سپتامبر حضور داشتند، مالحظه نمایید  ۱۲مراسم  های که درفهرست کشورها و سازمان 

 
گان امرکایی کاهش  ها را نجات دهد، بار مالیه دهندهگیر است که توانست جان امریکاییآوردها نتیجۀ دو سال دیپلوماسی نفس این دست 

  .ها یک فرصت تاریخی برای ختم جنگ از مجرای سیاسی شودیابد و به افغان 
 

های که نمایندۀ کشور استند و حضور رهبران سیاسی، اعضای  ها، متعلق به افغانستان و هیئت حت مدیریت افغاناکنون، یک روندی ت 
های مذهبی و قومی نشان دهنده تنوع است و امیدها را دوباره تازه  گان زنان و اقلیت جامعه مدنی از جمله دولت افغانستان، نماینده

ام که از فرصت به دست آمدهد برای یافتن یک راه حل سیاسی استفاده کنند. متاسفانه  کردهساخته است. من به رهبران افغان تاکید 
های ایاالت متحده مسووالنه رفتار نکردند. آنان  رهبران افغان بعد از خروج نیروهای شورای از کشور شان در نتیجه مقاومت و کمک 

 آغاز کردند.  های داخلی رابجای همکاری و توافق روی یک فورمول سیاسی جنگ 
   

اتفاق افتاد جلوگیری نمایند،  ۱۹۹۰ما به افغانستان کمک خواهیم کرد تا از این فرصت استفاده کنند و آنان باید از تکرار آنچه در دهه 
  .ولی در نهایت این مسوولیت افغان هاست

 
  :راهبرد ما برای پشبرد کار این است

 
فبروری، از جمله تعهد طالبان در راستای مبارزه با تروریزم بین    ۲۹نامه ب توافق ، اجرای تعهدات از سوی طالبان در چارچو نخست

  .بس فراگیر در نتیجۀ مذاکرات صلح افغانستانالمللی و بحث در مورد یک توافق دایمی و آتش 
 

در مسیر کاهش نیروهای   نامه و شرایط موجود در افغانستان تنظیم خواهد شد. ما، وضعیت و حضور نیروهای ما مطابق با توافق دوم
استیم و هر نوع کاهش دیگر مرتبط به حاالت انجام خواهد شد. من می خواهم به این کمیته اطمینان بدهم   ۵۰۰۰تا  ۴۰۰۰مان تا مرز 

  که ما همواره توانایی محافظت از ایاالت متحده را خواهیم داشت، ولی ماندن در افغانستان به خودی خود هدف نیست. هدف ما برای
افغانستان کشوری در صلح است، در صلح با خود و همسایه هایش، کشوری که با ایاالت متحده و متحدانش در پیکار با هراس افگنی  

  .همسو باشد
 

های طرفین برای رسیدن به یک توافق سیاسی از طریق مذاکره بادر نظرداشت ارزشهای مان. شمولیت زنان و  ، حمایت از تالش سوم
های مذهبی و قومی در مذاکرات یک گام مهم در مسیر درست است.ایاالت متحده به حمایت از ارزشهای ما از جمله دموکراسی  اقلیت 

های مذهبی، حاکمیت قانون، آزادی بیان و مطبوعات، ولی در عین زمان، تشخصی ما این است که تنها انتخاباتی، حقوق زنان، اقلیت 
رمول پایدار را پیدا کنند که مطابق فرهنگ و تاریخ آنها باشد. در حالی که دنبال تحمیل نظام خود بر دیگران  ها می توانند یک فوافغان

های امریکا در آینده  ایم که انتخاب و رفتار آنها بر اندازه و سطح کمک های مذاکره کننده گفته نیستیم، ولی ما به طور واضح به طرف 
  .گان افغانستان نیز چنین موقفی قرار دارندهتاثیر خواهد داشت و دیگر کمک کنند

 
گان برای حمایت از مذاکرات صلح افغانستان و برقراری صلح و ثبات و  یی و بین المللی و کمک کنندهچهارم، کار با شرکای منطقه 

 .کمک به افغانستان برای خودکفایی 
 

گی های پیش رو نداریم.بحران کنونی در افغانستان پیچیده ارۀ چالش در حالی که ما دالیلی برای امیدواری داریم ، اما هیچ توهمی در ب 
های شخصی , و سیاسی شان را کنار بگذارند. انتظار  گی میکند باید خواست گان از هر حوزۀ که نمایندهخاصی دارد و مذاکره کننده



ا متشکل از وزارت خارجه، کارمندان خدماتی از  می رود که موانع در این راه وجود داشته باشد. این وظیقه به یک گروه متنوع و پوی 
سراسر امریکا نیاز دارد. ما از نزدیک با وزارت دفاع، به ویژه جنرال سکات میلر، فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان کار  

 ایم و این روند مصداق بارزی از دیپلماسی موثر امریکاست.  کرده
 

های دو سال  ها و پیشرفت ها، چالش فرصتی که برای شریک ساختن خالصۀ این تالش آقای رییس و اعضای محترم کمیته، من از  
اخیر فراهم ساختید سپاسگزارم و مشتاقانه منتظر راهنمایی و کمک شما استم تا بتوانیم این جنگ را به شکل مسووالنه ان خاتمه دهیم.  

  .تشکر
  


