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 قطر شد؟« االفغانی بین»چه دالیلی سبب لغو اجالس 

االفغانی قطر خبر داده و گفته است که حکومت  بین اجالسای از الغای  ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه

را عدم توافق روی فهرست شرکت  اجالسشده است. خبرنامه ارگ دلیل لغو این  اجالسقطر، مانع برگزاری این 

های دیگر  شمول عنوان کرده، اما منابعی معتبر میگویند که پذیرفته نشدن خواست گان در این گردهمآیی همهکنند

 .است اجالسان از سوی حکومت قطر دلیل اصلی لغو این حکومت افغانست

حمل در  30از او برده شود روز جمعه، االفغانی قطر که نخواست نامی  بین اجالسیک منبع معتبر و آگاه از 

ی مشترک پس از پایان  افغانستان، نشر خبرنامهصبح گفت، وجود پرچم جمهوری اسالمی  ۸صحبت با روزنامه 

و ترکیب هیأت  اجالسر محکوم کردن جنگ جاری، مداخله نکردن حکومت قطر در آجندای مبنی ب اجالس

ها از سوی حکومت قطر حکومت افغانستان بوده، اما این خواست ۀهای عمددولت افغانستان از خواست اعزامی

 .پذیرفته نشده است

« مرکز مطالعات منازعات و مطالعات بشری»این منبع، حکومت افغانستان همچنان پیشنهاد کرده بود که  ۀبه گفت

ها را داشته باشد و حکومت قطر  االفغانی قطر است، مسوولیت همآهنگی برنامه بین اجالسکه میزبان اصلی 

میگوید، حکومت قطر در آخرین لحظات چنانی که این منبع ننداشته باشد. آ اجالسای در این  هیچ نقش و مداخله

گان کنند نفری شرکت 2۴9فهرست دیگری را به حکومت افغانستان فرستاد، اما حکومت افغانستان به فهرست 

 .از سوی حکومت قطر ملغا اعالن شده است اجالسقطر تاکید ورزید که در پی آن این،  اجالس

ای گفته است که  گانه را تایید میکند و در خبرنامه دوهای ارگ ریاست جمهوری اما تنها اختالف بر فهرست

 ۀفهرستی که از سوی قطر به حکومت افغانستان رسیده توازن اقشار مختلف جامعه در آن رعایت نشده و به اراد

 .شده استاحترامی ملی این کشور از سوی حکومت قطر بی

ها برای رفتِن هیات تکمیل شد، با تعجب باید گفت یگپس از آنکه تمام آماد»ارگ همچنان آمده است:  ۀدر خبرنام

که شب گذشته یک فهرست جدید از قطر که شمولیت متوازن مردم افغانستان در آن مراعات نشده و به معنای 

در « ملی مردم افغانستان بود، مواصلت کرد که این عمل مورد قبول مردم افغانستان نیست. ۀبه اراداحترامی  بی

االفغانی قطر در همآهنگی با اقشار  بین اجالسگان کنند نان تاکید شده است که فهرست شرکتچهم این خبرنامه

از اینکه حکومت قطر نتوانست این تقاضای بر »مختلف سیاسی، اجتماعی و نهادهای مدنی ترتیب شده بود، اما 

 «.حق ما را عملی کند، کنفرانس دوحه را لغو کرد

حکومت افغانستان تمام تالشش »صبح گفت:  ۸معاون سخنگوی رییس جمهور به  حسین مرتضوی، نان شاهچهم

قطر لغو شده و تمرکز فعلی ما  اجالساما از دید ما االفغانی قطر به خرج داد،  بین اجالسرا برای برگزاری 
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ارگ و معاون سخنگوی رییس جمهور اما جزییات  ۀخبرنام« جرگه مشورتی صلح است. روی برگزاری لویه

 .انداختالفی در این دو فهرست را همگانی نکرده

که از سوی حکومت قطر وید در فهرست دومی گ با این حال، محمد ناطقی، رییس کمیته سیاسی احزاب می

گانی کنند از شرکت کننده درج است. آقای ناطقی همچنان افزود، نام بسیاری شرکت 2۴3مواصلت ورزیده نام 

های دیگری در این فهرست  های قطر حذف شده و نامکه در فهرست اولی ارگ وجود داشت از سوی طرف

نان میگوید، این تغییرات ممکن در همآهنگی حکومت قطر، چسیاسی احزاب هم ۀافزوده شده است. رییس کمیت

بود،  اجالسکه میزبان این « و مطالعات بشری مرکز مطالعات منازعات»گروه طالبان در دوحه و دفتر سیاسی 

 .به میان آمده است

متهم کرده است. گروه طالبان  اجالسگروه طالبان اما حکومت افغانستان را به ایجاد بینظمی در برگزاری این 

بودند  االفغانی و کشور قطر این را به وضاحت گفته بین اجالسگان ای گفته است که تنظیم کنند با نشر خبرنامه

 عمر داوود شخصی حضور خواهند یافت، اما رییس جمهور غنی و محمد ۀبه گون اجالسگان این کنند که شرکت

گی از حکومت شان به نمایند اند که افراد دلخواه زی، سخنگوی شورای رهبری مصالحه بارها تاکید کرده

این گروه، این اقدامات در ذات خود تالشی برای تعویق  ۀشرکت خواهند کرد. به گفت اجالسافغانستان در این 

خطوط سرخ »چنان از مطرح شدن االفغانی قطر و گامی بر ضد صلح بوده است. این گروه هم بین اجالس

عضو بر حال شورای  30اند که در فهرست ارایه شده بیش از  اند و گفته قطر انتقاد کرده اجالسدر « دولت

 .پذیرفته شده است هاامل بوده، اما از سوی آنعالی صلح و حکومت ش

گان حکومت، های سیاسی، نمایندچهره قطر میان احزاب،« االفغانیبین» اجالساین در حالی است که قرار بود 

 اجالسحمل در دوحه، پایتخت قطر آغاز شود. این  30گان اقشار مختلف کشور و گروه طالبان روز جمعه، نمایند

های سیاسی و گروه طالبان که در اواسط ماه دلو سال گذشته در گان احزاب، چهرهاری از نماینددر پی دیدار شم

گان حکومت، شماری از نفری نمایند 2۴9مسکو صورت گرفت، قرار بود برگزار شود. با این حال فهرست 

جهت اخذ ویزه فرستاده  نهادهای مدنی، خبرنگاران و زنان ترتیب یافت و به دوحه پایتخت قطرهای سیاسی، چهره

 اجالسشد. فهرستی که با انتقاد گروه طالبان روبرو شد. با این حال، ارگ ریاست جمهوری میگوید دلیل لغو این 

به خواست حکومت قطر لغو شده  اجالسدولت افغانستان نبوده، بلکه این  طوالنی بودن فهرست هیات اعزامی

 .است

 دوحه اجالسها به لغو  عکس العمل

های زیادی را به  ها و ابراز تاسف چهره عکس العملاالفغانی قطر  بین اجالسهمین حال، برگزار نشدن  در

دوحه را  اجالسکه قرار بود « مرکز حل منازعات و مطالعات بشری»بار آورده است. سلطان برکت، مسوول 

در صفحه توییترش نوشته است: ابراز تاسف کرده است. آقای برکت  اجالسمیزبانی کند، از برگزار نشدن این 

ها به آمدن صلح قابل پرسش نیست، اما بر سر  هیچ طرفی بر سر آجندا اختالف نظر ندارند، تعهد همه طرف»

گی خوبی کرده بتوانند و کنفرانس را به سوی کامیابی سوق دهند هنوز گانی که از همه جوانب نمایندکنند اشتراک

 «.هم توافق صورت نگرفته است

االفغانی قطر  بین اجالسامریکا در امور صلح افغانستان از برگزار نشدن  خاص ۀخلیلزاد، نمایند نان زلمیچهم

گو و روند صلح افغانستان متعهد  و ها را تشویق میکند تا به گفت ابراز ناامیدی کرده و گفته است که تمام طرف
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ها خواسته است تا از فرصت استفاده کننده و با کنار  طرفامریکا، همچنان از تمامی  خاص ۀبمانند. نمایند

االفغانی به توافق برسند. او همچنان گفته است،  بین اجالسگان این کنندها، روی فهرست شرکتگذاشتن اختالف

 ... .در صورتی که به همکاری او نیاز باشد، آماده است در این زمینه کمک کند

ها برای برگزاری مجدد  تالش ۀطان برکت، مسوول مرکز مطالعات منازعات و مطالعات بشری اما از ادامسل

االفغانی  بین اجالسهای دخیل در برگزاری  خبر داده و در صفحه توییترش نوشته است که تمام طرف اجالساین 

ها در این مورد از نند تا اختالفک یدوحه با هم کار م اجالسکننده در  های شرکت قطر روی تعداد و شخصیت

 .در یک زمان دیگری برگزار شود اجالسبین برود و این 

 

    

 

 


