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 جام زهر کابل و واشنگتن: دفتر قطر

 
سال گذشته بدترین خاطره برای نگارنده این سطور، باال شدن مجدد پرچم طالبان در قطر بود که به ناخودآگاه  در ده

جای حکومت  عکس العمل منطقی و به. گروه وحشی و تروریست را در ذهن مردم ما تداعی کرد بازگشت این
کننده و غیردیپلوماتیک کشور قطر، موجب جدیت ایاالت متحده در قسمت  افغانستان نسبت به این رفتارهای تحریک

اما . مارت اسالمی از دیوار کنده شدخوشبختانه، پرچم این گروه پایین آمد و لوحه ا. اش شد بندی به تعهدات قبلی پای 
 .اشتباهات پروسه مصالحه با طالبان سرجایش است و هیچ کسی در فکر تجدید نظر هم نیست

افگن، توهین بزرگ به مردم و حاکمیت افغانستان  بدیهی است که دولت قطر با مشروعیت دادن به یک گروه دهشت
های مربوط به گشایش  نسبت به تشریفات و سایر پروتوکول توجهی واشنگتن از جانب دیگر، بی. روا داشته است

که دو مقام ناشناخته امریکایی در قصر سفید به  آن زمان. زا است شدت شگفتی دفتر طالبان در دوحه به 
دادند، بهتر آن بود که کشورهای امریکا و قطر در مورد  نگاران در قسمت گشایش دفتر معلومات می روزنامه

قطع نوار، باال رفتن بیرق گروه، اعطای لقب . داشتند آمیز دفتر توجه جدی مبذول می یرتحریکگشایش مناسب وغ
آمیز برداشت دیگری  جز یک حرکت توطیه امارت اسالمی طالبان به یک دفتر ساده تامین صلح و مذاکرات، به

 .توان از آن کرد نمی
لبان در کنار معاون وزیر خارجه قطر، علیه افگن طا توجهی سبب شد که گروه دهشت جای تأسف است که این بی

جمهور ما چندین بار به این کشور سفر کرده،  سزایی داشته و رئیس حکومت افغانستان که در ایجاد این دفتر سهم به
بدون شک، هیچ کشوری از . بیانیه شدیداللحنی صادر کند، به حاکمیت و به نظام منتخب کشور ما توهین روا بدارند

 صورت طبیعی مراتب احتجاج خود را  آمیز و مضحک سیاسی را تحمل نکرده و به این نمایش توهینجمله قطر، 
 .دارد ابراز می

 

 مشروعیت برای طالبان
 

سال مبارزه با  ما پس از ده. ای جز حکومت و مردم افغانستان نداشت چنانی دفتر طالبان بازنده طبعا، گشایش آن
افگن توسط  ترین گروه دهشت ر دیگر شاهد تقویت سیاسی و امتیاز دادن به اصلیتروریزم و دادن هزاران قربانی، با

آور دولت قطر از نمایندگان این  مبرهن است که برای طالبان و پاکستان پذیرایی شگفت. متحدان افغانستان هستیم
خاطر تعجیل امریکا  های فراوان خواهان دیدن چنین موقعیتی بودند که به ها پس از تالش آن. آور بود گروه شادی

های حکومت افغانستان در امر مبارزه با طالبان در یک پروسه پر از مخاطره و  برای خروج و استیصال و ناکامی
 .اشتباه مصالحه، فراهم گردید

ها  تقریبا تحلیلگران بر این نظر توافق دارند که رضایت طالبان به گشایش دفتر قطر و تمایل به گفتگو با امریکایی
که اوباما جدول  زمانی. تداوم پالیسی اشغال مجدد افغانستان و سرنگونی نظام سیاسی ما به شیوه و حیله دیگر است

جمعی طالبان و پاکستان برای  شخص کرد، تالش دستهمیالدی م ۲//2خروج نیروهای نظامی خود را در سال 
چون، طالبان با پیوستن به . ترسیم نقشه مصالحه و تعامل با ایاالت متحده و برخی از کشورهای اروپایی آغاز شد

به این ترتیب، پس از خروج نیروهای غربی . کردند گفتگو با غرب بهانه الزم را برای خروج نیروها مساعد می
های خود را با حکومت مرکزی و متحدان سیاسی آن را از سر گرفته و  بان با دست بازتر درگیریاست که طال

 .بخشند گناه را تشدید می کشتار مردم بی
دهد که  های تروریستی نشان می گناه با شیوه های اخیر طالبان، از جمله بیانیه قطر و حمالت به مردم بی از بیانیه

به همین ترتیب، . پاکستان به یک صلح دوامدار در افغانستان چقدر خام و بیهوده است اعتماد غرب به تعهد طالبان و
روی دست گرفتن پروسه مصالحه با این گروه بدون در نظرداشت الزامات واقعی صلح و گفتگو از سوی دولت 

 .دنبال نداشته است های متداوم حکومت حامد کرزی را به افغانستان چیزی جز سرشکستگی
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 در پی اشتباه اشتباه
 

در این جهت آخرین اقدام اشتباه حکومت و وزارت خارجه، درخواست مجدد رهایی رهبران گروه طالبان از سوی 
سی، وزارت امور خارجه افغانستان در پاسخ به موضع اخیر پاکستان در مورد  بی به گزارش بی. باشد پاکستان می

در خبرنامه . اد خواسته است که سران طالبان را از زندان رها کندآب گشایش دفتر مذاکرات طالبان در قطر، از اسالم
های پاکستان زمینه مذاکرات بین شورای وزارت خارجه افغانستان، آمده است که آزادی افراد مهم طالبان از زندان

 .سازد عالی صلح و سران گروه طالبان را هموارتر می
بانی از روند صلح افغانستان، نقشی کلیدی دارد و در شرایط وزارت خارجه کشور گفته است که پاکستان در پشتی

در خبرنامه وزارت خارجه . های عملی هم در این زمینه بردارد فعلی نیاز است که عالوه به حمایت لفظی، گام
سو در زندان های پاکستان شب به روز  سران طالبان افغان که از چند سال به این»چنین آمده که آزادی فوری  هم
 .کار مفیدی است که پاکستان میتواند برای تسریع روند صلح افغانستان انجام بدهد« کنند می

های گذشته  جویانٔه نمایندگان طالبان در قطر علیه حکومت افغانستان، ادامه روش آمیز و ستیزه پس از بیانیه توهین
در . های ناکامش در قبال طالبان است سیدهنده عدم تحلیل جدی حکومت افغانستان از پالی سیاسی در برابر آنان نشان

رسمیت  های گفتگو به عنوان یکی از طرف که طالبان به تبعیت از استراتژی پاکستان حکومت افغانستان را به حالی
کوشد که همانند یک دولت مستقل تبعیدی عمل کند، تاکید حکومت مبنی بر رهایی  شناسد و در عوض می نمی

های زیادی در برابر جدیت و محتوای  های پاکستان نه تنها موضوعیتی ندارد بلکه سوال رهبران این گروه از زندان
 .دهد رفتار حکومت افغانستان نیز قرار می

قدر مسلم این است که رهایی رهبران طالب هیچ کمکی به گفتگوهای صلح میان این گروه و حکومت افغانستان 
تاثیر . عداد زیادی از زندانیان طالب را از زندان بگرام آزاد کردحکومت افغانستان در یک زمان کوتاه ت. کند نمی

این حسن نیت آقای کرزی و پاسخ گروه طالبان چی بود؟ مزدور خواندن رژیم کابل از سوی نمایندگان مالعمر در 
در آی  اس قطر، افتضاح دیپلوماتیک و تحقیر سیاسی حکومت حامد کرزی و مانور وقیحانه نمایندگان طالب و آی

 .دوحه
برد به خوبی در  های مصالحه حکومت را زیر سوال می چه که جدیت و کارساز بودن پالیسی از سوی دیگر، آن

صراحت  در روزهای اخیر آقای کرزی بار دیگر به.  افغانستان منعکس شده است ٔ وزارت امور خارجه ٔبیانیه
ای میان دو کشور افزایش یافته  سابقه شکل بی دی بههای سرح پاکستان را به حمایت از تروریسم متهم کرد و کشیدگی

صورت قطع از  مردان پاکستانی به های پاکستانی حاکی از آن است که دولت های رسانه چنان گزارش هم. است
به گزارش . دارند مانعی بر سر صلح توصیف می -به حق و یا ناحق -جمهور کرزی ناامید شده و او را رئیس

اک تربیون به نقل از مقامات این کشور، سفر نوازشریف به کابل به یک وقت دیگر موکول روزنامٔه پاکستانی پ
آباد بیشتر به یک  ای وزارت خارجه مبنی بر رهایی زندانیان طالب توسط اسالم خوب، در چنین حالتی بیانیه. گردید

 .مزاح دیپلوماتیک می ماند تا یک حرکت سیاسی معقول
در حال حاضر . افغانستان به اندازه خود در افتضاح دیپلوماتیک دفتر قطر سهم دارد در نهایت باید گفت که دولت

دهد که ما  بیانیه وزارت خارجه ما نشان می. های خود در قبال طالبان تجدید نظر بنیادین کند کابل باید در پالیسی
ران طالب بدون گرفتن امتیاز از رهایی رهب. باشیم افگنان نمی متوجه وخامت اوضاع و امتیاز دادن به امارت دهشت

این گروه خامی سیاسی و بیهودگی و استیصال سیاسی حکومت افغانستان را به نمایش گذاشته و نتیجٔه جز 
 .سرافکندگی ما ندارد
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