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.  ی. ای. آیاستخبارات گروه طالبان و س انیمناسبات م  نیمأت ایآ
 دارد؟  تی واقع

 ---------- 
 

  ک ی  نیدر حال تدو  کای امر  هٔ متحد  االتینموده بودم، طالبان و حکومت ا  یآور  ادی  میاز نوشته ها  یک یقبال در    کهیطور
در دوحه صورت   ۲۰۲۰  یفبرور  ۲۹  خیبه تار  نیطرف  نیباشند. ) معامله اول ب  یتازه" م  یتیامن  -  یاسی"معامله س

 گرفت( 
.، تام  ی . ای. آی" معاون اداره سنیکوئ   دیو ی"د  انیم  یقطر مالقات مرموز  یدولت شاه  تختیدر دوحه،  پا  رایاخ
استخبارات گروه    سیرئ  ق،یافغانستان با عبدالحق وث  ی برا  کایمتحده امر  االتیخاص وزارت خارجه ا  ندهینما  ستیو

 نشده است.   دیآن تائ  یو تا اکنون رسما برگزار  ،بوده  یمالقات سر  نیطالبان صورت گرفت. در خور تامل است که ا
طالبان هشدار    ندهیدر مالقات به نما  کایکه جانب امر  ستیمالقات حاک  ن یا  یها در خصوص محتوا  تیاز روا  یک ی

بردن سران    نیدر صورت استمرار تعامل با القاعده و  دوام نقض مندرجات موافقتنامه دوحه، پروسه از بداده که  
  ی نباشد که برا  شیب  ت یتواند روا  یخبر م  ن ینشر ا  گری. از جانب دافتیطالبان توسط حمالت درون ادامه خواهد  

 بمانند.  یپشت پرده باق یاصل یاذهان قصدا منتشر شده تا اهداف و آجندا  فیتحر
برمال ساخت که   گریبار د  کیگردد. مالقات    یتلق  یتواند حادثه مهم  یمالقات، خودش م  نیا  یبرگزار  تیواقع  در

اند و در صورت لزوم مذاکره م  گرید   کیواشنگتن و طالبان دشمن   آنهم نه در حد     ند،ینما  ینبوده، بلکه همکار 
. ی. آیس  انیرساند که م  یمورد حداقل م  نی... ایاتادارات استخبار  نیبلکه در سطح مسوول  ،یکدام اداره عاد  نیآمر

وجود   کیژیو سترات  یاسیروابط س  میمناسبات، به شمول تحک   ریسا  نیتام  یارتباط برا  نلی. و استخبارات طالبان چیآ
 .دارد 
به دوحه، به   قی. قبل از سفر وثی . ایس. آ  نیاز منسوب   یاتیکه ه  ندی نما  یم  دیتاک  نان،یمنابع قابل اطم  ان،یم  نیا  در

از    یطالبان را به دوحه با عده ا  اتیه  یسفر بعد  یو چگونگ  یک یکابل" جهات تخن   - نایر یکابل آمده و در هوتل " س
 نموده بود.  یو بررس یابیطالبان ارز نیمسوول

از آن(    ترنیطراز اول طالبان )و پائ  نیوولسازمان ملل متحد مس  تیامن  ی شورا  صله ی از ف  ی حال حاضر، به تاس  در
. به کابل، امکان ی. ای. آیس  یک یتخن  اتیسفر ه  جهیشود در نت   یم  دهید  کهیطور  کنیاجازه سفر را به خارج ندارند؛ ل 

 . دیردو همراهانش به قطر مساعد گ قیسفر عبدالحق وث نهیو زم
و گسترش    شیداده که در بدل افزا  نانی اطم  ست یو تام و  نیکوئ   دیوی به د  قیکه عبدالحق وث  دینما  یم  دیهمچنان تاک  منابع

 ن یتعداد از منسوب  کی تواند    یم  کایبشر دوستانه( امر  یطالبان )افزون بر کمک ها  تیبه حاکم  یاقتصاد  یکمک ها
دفاع از اتباع آنکشور" جابجا  و    کای منافع امر  نی" تام  یرارا در نقاط مختلف افغانستان ب  شیخو  یقطعات کوماندو

افغانستان مستقر شود،    میرا اجازهدخواهد داد تا در حر  کای امر  یکوماندو  نیطالبان به چه تعداد منسوب  نکهیسازد. ا
ا به   لهانتظار دارند که واشنگتن در مسئ  کا،ی" با امری"همکار  نیمنبع روشن نساخته است. طالبان هکذا در بدل 

 نشان دهد.  یری "حکومت  همه شمول" از خود نرمش و انعطاف پذ جادیگروه و ا نیا تی شناختن حاکم تیرسم
آیس  نیمسوول  مالقات ا ی .  نمای.  با  م  ندگانی.  "امپلق  یگروه طالبان  آنهائیتواند  به صورت  باشد  بر   وستهیپ  کهی" 
  د یباور ساده لوحانه با  نیزود ا  ای  ریکه د  رسدیبه نظر م  ند؛ینما  یم  دیو طالبان تاک   کای امر  انی" مریناپذ  یآشت  ی"دشمن

 . دیبرمال گرد
 ن یفعال است،یعارفانه در س یو عشوه گر یخوشباور ،یدهد که سادگ یالملل نشان م نیروابط ب خیفشرده تار مرور

بوده و   رییهمواره در تغ  گرید  یو روابط با کشور ها  یپلوماسیسازد. د  یروبرو م  یآنرا سرانجام  به سرخوردگ
 مختلف. یها وهیبا استفاده از طرق و ش یمل نافعم  نی: دفاع و تام دیایبرم کیژیهدف سترات کی  بیاز تعق وستهیپ
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