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 ابد؟ی یکاهش م خلیلزادو  یغن ۀفاصل ایآ

 نیاست که فاصله ب نیا تی. واقعدیآیجنگ افغانستان، به کابل م انیپا یبرا کایامر خاص ندهینما ،خلیلزاد یزلم

 یرسم ریغ نظرهم شده است.  ترشی، بلکه بکم نشده ریاخ یها نه تنها در هفته خلیلزاد یو آقا یغناشرف محمد

از  یا صفحه مین و کی ادداشتی کیبه کابل،  رشیاخ فردر س خلیلزاد یاست که زلم نیا یغن یآقا کانینزد

ظاهراً نوشته شده  ادداشتیبود. در  کایدولت امر یرسم ۀدر واقع نام ادداشتی نیواشنگتن با خودش آورده بود. ا

در  آن باشد، زبانیکه قرار بود قطر م اجالسیگان کنند بود که واشنگتن و دوحه توافق دارند که فهرست شرکت

بتوانند  کننده شرکت یها گروه ۀآن دخالت نکند و در آن هم میکابل درست شود، خاندان حکمران قطر در تنظ

قطر،  ۀمقام وزارت خارج ،یقحطانبه کابل،  خلیلزاد یدهند. قبل از سفر آقا حیوضخود را ت عو مواض یخط مش

قطر شرکت  اجالسدر  دیافغانستان را داده بود که با دارانماستیاز س یفهرست یغن جمهور سییدر ارگ به ر

شود و حکومت  مینظنظر حکومت ت ریدر کابل و ز دیگان باکنندگفته بود که فهرست شرکت یغن یاما آقاکنند، 

 .مسکو دور زده نشود اجالسمثل  گریافغانستان بار د

دولت قطر به دولت افغانستان  کردند،یقطر به دوحه پرواز م اجالسگان کنند شرکت دیآن با یکه فردا یشب اما

قطر در  نینش ری. ظاهراً امستین نیرنشیام نیقطر مورد قبول ا اجالسگان کنند شرکت بیاطالع داد که ترک

لغو شود. حکومت  یدوحه به طور کل اجالسامر سبب شد که  نیکرده بود. ا یریگموضع نیمشوره با طالبان چن

 یآقا یا صفحه مین و کی ادداشتیاز کابل به دوحه برود. در  أتیه کیحاضر نشد که به خواست دولت قطر 

 رد؛یکه باشد، بپذ یبیترک دوحه با هر اجالسافغانستان را در  أتیآمده بود که دولت قطر حاضر است ه خلیلزاد

 خلیلزادو  یغن ۀفاصل ادیامر به احتمال ز نیقرار خودش زد. ا ریوفادار نماند و ز رام نیاما بعداً قطر ظاهراً به ا

 .تواندیعمل کرده نم شیهاکه به وعده ردیخرده بگ خلیلزاد یبه آقا دیشا یغن یخواهد کرد. آقا ترشیرا ب

به ارگ وعده کرده بود که  خلیلزاد یطلوع هم گفته بود که آقا ونیزیدر مصاحبه با تلو یدر ماه فبرور یغن یآقا

 دی. شاافتیامر تحقق ن نی، اما امذاکره خواهند کرد زیدولت افغانستان ن گانندیبا نما یطالبان در ابوظب گانندینما

که داده  یا که  چرا قطر به رغم وعده ردیبر او خرده بگ خلیلزاد یباز هم در مذاکره با آقا یغن یبار آقا نیا

 هم بهانه هاآن انیطالبان و حام ی. ولردیرا که قرار بود از کابل به دوحه پرواز کند، بپذ یأتیحاضر نشد ه بود،

 .تراشند یقطر م ساجاللغو  یگوناگون برا یها

از  یغن یو آقا مدارانت اسیس ۀقطر و پخش جلس اجالسارگ در مورد  یرسان اطالع ۀکه نحو رسدینظر م به

 شان انیگروه طالبان و حام انیانتباه را در م نیصحبت شد، ا زیکه در آن از خطوط سرخ مذاکره ن ونیزیتلو

بل به که قرار بود که از کا یأتیکرد. ه اهدخو یغاتیتبل ۀدوحه استفاد اجالساز  ندهیکرد که حکومت در آ جادیا
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که اگر  دندیرس جهینت نینشر شد. طالبان حتماً به ا یجمهور استیدفتر ر یاز نشان شان یها اسمدوحه برود، 

خواهند کرد. موضع طالب  ریطالبان با حکومت تعب ۀمذاکر یا را عده اجالسآن  رد،یقطر صورت بگ اجالس

اند که با  حاضر یحزب چند جلسۀ کیدر  یول کند، یمذاکره نم میاست که با حکومت مستق نیدر حال حاضر ا

هم به عنوان افراد و  یحکومت یها است که با آن مقام نیطالبان ا دیگو کنند. تأک و هم گفت یحکومت یها مقام

حکومت  یرسان اطالع ۀکه طالبان از نحو رسدیحکومت. اما به نظر م گانندینه نما د،یها خواهند د گروه گانندینما

خواهد  یغاتیتبل ۀاستفاد اجالس نیارگ از ا نده،یطور برداشت کرده بودند که در آ نیدوحه ا اجالسدر مورد 

 خلیلزاد یمطرح شود. آقا یبه صورت جد خلیلزاد یوآقا یغن یآقا انیدر مذاکره م دیموضوع هم شا نیکرد. ا

و  یتفاهم عموم کی جادیا یرا برا نهیخواهد کرد تا مجدداً زم داریاز حکومت هم د رونیب مداراناستیحتماً با س

حتماً  خلیلزاد یبا طالبان شرکت کنند، مساعد سازد. آقا یافغان انیم اجالسکه در  یفهرست اشخاص ۀدوبار نیتدو

 انیهم مشکل ندارند. در مبا یلداخ گرانیالزم را انجام خواهد داد. البته تنها باز یهایآهنگ هم هم ها یبا قطر

در  خلیلزاد یآن اختالف نظر است. آقا تیریمد ۀکننده هم در مورد مذاکره با طالبان و نحو کمک یکشورها

 کی یها رو، افغانتجلسا نیبرگزار شود و در ا یغانالفابین جلسات دیکه با دیگویم وستهیخود پ یها مصاحبه

 خواهدیبارها گفته است که او م خلیلزاد یافغانستان به توافق برسند. آقا یاسیس ۀندیجنگ و آ انیپا یراه برا ۀنقش

 ۀندیآ یراه برا ۀنقش کی یبرگزار شود و در آن رو یفغانبین اال جلسات ،یجمهور استیقبل از انتخابات ر

 .دارد گراشزار کردیاروپا رو ۀی. اما اتحادردیافغانستان توافق صورت بگ یاسیس

باألخره  دیبا یافغانانیم جلساتگفت که  شیپ ۀافغانستان هفت کیمطالعات استراتژ توتیاروپا در انست ۀیاتحاد ریسف

 انیم جلساتاروپا،  ۀیدولت افغانستان و طالبان شود. از نظر اتحاد انیمذاکره م یبرا یساز نهیمنجر به زم

 یاروپا با طرح رو ۀی. اتحادگرید یزینه چ کند، لیحکومت افغانستان و طالبان را تسه انیمذاکره م دیبا یافغان

 ییاروپا یکه کشورها دهدیاروپا نشان م ۀیموضع اتحاد نیحکومت موقت هم مخالف است. ا کیکار آمدن 

 لیتعد نونان در تضاد نباشد و اگر هم قاافغانست یبا قانون اساس ود،شیحاصل م تیکه در نها یراه ۀنقش خواهندیم

دفعات  خلیلزاد یشده است. آقا ینیبش یپ یشود که در خود قانون اساس لیتعد یزمیهمان مکان یبرمبنا شود، یم

 بار نیکند. ا مشوره لیمسا نیا یمتحده رو االتیا ییتا با متحدان اروپا زدیهم به بروکسل م یسفرش سر یقبل

اروپا  ۀیاتحاد یگندینما أتیو ه ییاروپا یکشورها رانیبا سف بلدر کا خلیلزاد یاست که آقا ادیهم احتمال آن ز

 .ابدیکاهش  یدر کابل مذاکره کند تا تفاوت نظرها اندک

روشن  یبه درست تیوضع نیدور سفرش به پاکستان هم برود. موقف پاکستان در ا نیدر ا خلیلزاد یاست آقا قرار

 استینود دو س ۀده انیو استخبارات پاکستان مثل پا یپلماسیاست که دستگاه د نیباور عموم در کابل ا یول ست،ین

خواهد  دیجنگ تأک یسایپاکستان بر ضرورت حل س یپلماسی. دستگاه دکنند یمتفاوت را در قبال افغانستان دنبال م

را دنبال  اش یستیتاریمل یهاطالبان برنامه یجنگ یها اتیاز عمل تیاستخبارات آن کشور با حما یکرد، ول

روشن  یولپاکستان آشنا است،  ۀبا برخورد دوگان ییکایامر گرید پلماتیداز هر شیب خلیلزاد یخواهد کرد. آقا

 .خواهد کرد اریاخت یاستیپاکستان چه س ۀدوگان یپاسخ به باز درکه  ستین

 
 


