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 22/60/2612          احمد سعیدی
 

 بیرق استوار ولوحه بی قرار
 

داکتر  ،مارت در قطر به اطالع جمعی رسیدلوحه دفتر ا نچه در رسانه ها خبر  پائین کردن بیرق طالبان وآبرخالف 
امارت از يک گوشه ديوار بگوشۀ  ۀتنها لوح نعیم وردک سخنگوئی طالبان گفت بیرق همچنان بجای خود استوار و

   .کرده استديگر نقل مکان 
  :حساسیت علیه بیرق طالبان

در  همکاری دوحه صورت گرفته و حکومت کابل و سفید و قصرن  بندی کالبد دفتر طالبان بدست تمام استخوا
ن در  ل استخبارات پاکستان بوده طالبايتوافقات همین سه کشور با تما و زحمت کشی ها ۀحقیقت دفتر طالبان نتیج

نام ه اما حاال  چند تن اين گروه ب  .ندارند گرفتن دستور نداشتند و جز یهیچ نقش افتتاحقسمت ايجاد دفتر تا مراسم 
اينکه با کی  .کنند تصمیم گیری در مورد  چگونگی مذاکرات صحبت می و لغیره از استقال مدير و سخنگوئی و

 امريکا و یمريکا در صدر اجنداالیست که روز های نخست مذاکره با اين در حا. ..با چه کسی نه صحبت کنند و
 :مريکا وهم طالبان گفته اندایز داشتند، اما حاال هم يکا را نمرا یطالبان ادعای مذاکره با شرکا طالبان بوده و

طالبان هم همین ی تعلیق مذاکرات صحبت کرد و سخنگو مذاکرات شان به تعويق افتاده است البته امريکا اول از
 .کرد تائیدموقف را 

قدر رنگه  يناعمر چرا بازی ها محمد مال  سفید و قصردر حیرت اند که در میدان تحلیل گران  حاال مبصرين و
دانند اينکه در آينده  ها می با افغانولی تقاضای زمان را شرط مذاکره  کنند طالبان با جانب افغانی مذاکره نمی .است

جای تعجب است که . يکا برای شان بفهمانديا امر و . نمايندگان طالبان بفهمند د بايد از همین حاالندار یچه تقاضاي
بیرق طالبان را در همین در حالیکه  ،دهد نشان میحساسیت  قطردر طالبان  ۀلوح بیرق وبا شرايط و حکومت کابل 

اما از  ماهیت يک چیز را قبول دارند و . اما در قطر برای خود کسر شان می پندارد کويته بوسه میزند و پیشاور و
 .را عوض نمیکند چعوارض جانبی شکايت دارند که هی

 

دفتر قطر آدرسی است . کند مريکا تا جان گرفتن دفتر طالبان در قطر با ايشان مذاکره نمیا: بگذار دفتر جان بگیرد
کسب ثواب برای  که تعداد زياد از شیخ های خر پول عرب در آنجا مراجعه نموده بنام کمک به لشکريان خدا و

خالی امارت طالبان و کارمندان  ۀر پر کردن کیسخاطه حقیقت باين دفتر در  کنند و طالبان کمک مالی می
اند به بهانه دوبی  و ابن الوقت حتی برخی از افراد کلیدی حکومت کابل که سست عنصر .استخبارات پاکستان است

  .را تضمین کنند آينده خود تا نوع ارتباط را تأمین و ،رسانند را به طالبان می ودخ
 

ی م و خمیر آنرا هر روز خورد افتیده است و موجود است که به پیکر پوسیدۀ نظام در حقیقت دفتر طالبان موريانه
ابرو  حامد کرزی بخاطر باز شدن آن عرق وآقای چون دفتر بعد ازين آن نقش را بازی نخواهد کرد که . ندک

  .ريختانده بود
ا به اينجا نديشانه خود وضعیت ردولت افغانستان با بازی های بسیار خام ا. دفتر قطر يک شبه افتتاح نشده است

حیث آدرس رسمی به حاال که طالبان من. دولت افغانستان بوده است نادرستخام و سیاست  ۀرسانده است و اين ثمر
 .کنند شان پشیمان می ۀکابل را از کرد و گتننواشیيعنی شیخ های عرب نزديک شده اند حامیان اصلی خود 

 

مريکا مجبور می شود بديلی برای اين حکومت پیدا ااست که  و نا توان ضعیف افغانستان در ديپلماسی خود آن قدر
اساسی بین سه کشور موافقت کتبی صورت  ۀقبل از افتتاح دفتر روی دو نقط .با طالبان مذاکره کند کند و مستقیمًا

شدن اين دفتر  بايد شرايط مسدود. ابتدا شرايط باز شدن دفتر قطر و پس از آن عنوان اين دفتر مشخص شد . گرفت
گو نشده و دست از خشونت و  بايد ذکر می شد که اگر طالبان با دولت، حاضر به گفت . هم مشخص می شد

ممکن در شهر  کشور های ديگر حتی ايرانه در حالیکه چنین نیست اين دفتر ب  شان مسدود شود برندارند دفتر
کند همین حاال استخبارات ايران سرايت  و شیخ نشین های ديگر خلیج و به اشاره عمر البشیر در سودان جن بیر

 .کند ايران بر رسی می جن بیر گشايش نمايندگان طالبان را در شهر های
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saidi_ahmad_bairaq_ostoar_wa_laohae_beqarar.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

کند چه  را پخته می مريکاارا دارد که افراد مورد إعتماد  ه ای؟  اين دفتر حیثیت کور:می انجامدسر انجام کار بکجا 
کله گرگ به اپوزيسیون سیاسی حیث تا طالبان را منتن میکوشد گنیواش  .چه بیرون از آن در داخل حکومت کابل و

با نیستید مهره های بديل حاضر اند  مريکا نشان دهد اگر به وضعیت فعلی راضیامخالفین پالیسی  مدنی و ۀجامع
شود   گرد به طالبان توصیه می يعنی بزودی هیچ تحول در افغانستان صورت نمی .تعامل کنند و ايشان تفاهم 

بعد پايان کنند تا  را بلند کنند تا مايه وحشت شود و خودمثال بیرق  .رنگه داشته باشند و  همیشه موقف بوقلمون
شود گاهی از مذاکره با دولت افغانستان انکار کنند  فته میخ .ستا مريکااان مطمئن شوند که اوضاع زير نظر ديگر

نستان روی يک کانديد مورد مدنی افغا ۀجامع حزاب سیاسی وامريکا با اادگی مشروط نشان دهند تا وقتیکه وهم آم
 .خواهد شد انجاممريکا ان کردن بیرق طالبان به يک اشاره پايا بعد بر داشتن لوحه و مريکا به توافق برسند وانظر 

حامد  آقای وجود خواهد داشت تا وقتیکه های ديگرجا  وسیله تهديد در قطر و فشار و ۀمن حیث آل اين دفتر اال و
ن را از خطرات احتمالی تا ايشا دمريکا دراز کناالتماس بسوی  ست تضرع ويا هر رئیس جمهور ديگر د کرزی و

حساب کردند با طالبان نیز چنین معامله  ۀخیر تصفیاکه با اسامه در روز های خیلی  همانطوری .نجات دهند
 .پلوماسی افغانستانياين بستگی دارد به د گیرد و صورت می

 
 پايان

 


