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 18/04/2019          ریاس لیخل

 از فهرست هیأت اعزامی دولت
 به اجالس قطر استقبال نشد 

 

رو بها و انتقادات منفی توأم با نیش و کنایه رو عکس العملقطر، با  اجالساعالم فهرست هیأت اعزامی دولت به 

اند. گروه طالبان  فهرست و چگونگی ترکیب این هیأت را نشانه گرفتهها در شده است. این انتقادات بیشتر تعدد نام

منظم است، نه مراسم عروسی یا مهمانی  اجالسقطر یک  اجالسای نسبت به این فهرست گفته است که  در کنایه

 در هوتلی در کابل. 

ها در این  از تعدد نامهللا نبیل، رییس پیشین امنیت ملی و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نیز رحمت

 فهرست انتقاد و این بیت فردوسی را از شاهنامه نقل کرده است: 

 «. یکی مرد رزمی به از صد هزار –سیاهی لشکر نیاید به کار »

قطر شرکت میکردند و حامل پیام مردم در این  اجالسنفر در  2۴9نفر به جای  2۵به گفته او، بهتر آن بود که 

قطر از همین حاال  اجالسدر « لشکرگونه»شرکت  ۀای گفته است که نتیج میبودند. آقای نبیل با کنایه اجالس

 .گی نخواهد شدبه درستی نمایند اجالسروشن است و به زعم او از آرزوهای جمعیت سی میلیونی کشور در این 

اشرف غنی و سرپرست پیشین وزارت  به رهبری محمد« ساز دولت»انتخاباتی  ۀاول دست امرهللا صالح، معاون

قطر شرکت کند. آقای صالح نیز یکی از کسانی است که  اجالسامور داخله، گفته است که او قصد ندارد در 

یل درج شده است. او گفته است که به دال اجالسنفری هیأت اعزامی دولت در این  2۴9نامش در فهرست 

قطر را ندارد. آقای صالح، تفصیل این دالیل را ذکر نکرده است.  اجالسقصد شرکت در « تخنیکی و شخصی»

گوی مستقیم با دولت و  و داری از گفت امرهللا صالح از جانب دیگر تأکید کرده است که گروه طالبان با خود

 .رقی در کشور استکشتار مردم و مأموران دولتی، مانع اصلی صلح و ت ۀتأکید بر ادام

مسکو را که اواسط حوت سال  اجالساالفغانی مسکو روشن بود. او  بین اجالسموضع امرهللا صالح در قبال 

  نماینده نداشت.  اجالستوصیف کرده است. حکومت در این « ساری شرم»گذشته برگزار شده بود، 

قطر،  اجالسهیأت دولت برای شرکت در به این انتقادات گفته است که فهرست اعضای  عکس العملحکومت در 

حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در  توسط شورای رهبری مصالحه ترتیب شده است. شاه

او، در ترکیب  ۀصبح گفت که حکومت هیچ نقشی در تهیه و ترتیب این فهرست نداشته است. به گفت 8صحبت با 

 .ها عضویت دارند گان تمامی طرفهیأت، نمایند

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aao_haiyat_esami_daulat.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Aao_haiyat_esami_daulat.pdf


  
 

 

 3از 2

داند. حبیبه سرابی، عضو شورای  شورای رهبری مصالحه نیز انتقاد حکومتی بودن را بر این فهرست وارد نمی

هایی تهیه شده است که از شده حکومتی نیست، بلکه بر پایه فهرست رهبری مصالحه، میگوید که فهرست تهیه

های سیاسی، جامعه مدنی و زنان در اختیار این شورا قرار داده شده بود. خانم سرابی که  حزاب، جریانسوی ا

مسوول تهیه این فهرست را نیز برعهده داشت، انتقادات در پیوند به طوالنی بودن فهرست و نیز  ۀریاست کمیت

صبح گفت که این فهرست به  8ا غیبت زنان والیات درگیر جنگ در این فهرست را میپذیرد. او در صحبت ب

قطر بفرستد.  اجالسگان بیشتری به حزب و جریان سیاسی تالش داشت تا نمایندطوالنی شده است که هر دلیل آن

گان زنان والیات درگیر جنگ در ترکیب این هیأت کم است. او تصریح خانم سرابی همچنان گفت که شمار نمایند

گی از کسی که به نمایند که میان زنان از نگاه سمتی تفاوتی وجود ندارد و هر کرد که در ابتدا تصور بر آن بود

گی کند. خانم سرابی تأکید کرد که شورای قطر شرکت کند، میتواند از زنان تمامی والیات نمایند اجالسآنها در 

 .درهبری مصالحه تالش خواهد کرد تا انتقادات زنان والیات درگیر جنگ مورد توجه قرار گیر

اند. قرار است  قطر دعوت شده اجالسنفر در  200اساس معلومات او، حبیبه سرابی از جانب دیگر گفت که بر 

اپریل( برگزار شود. خانم سرابی افزود که فهرست  21و  20ثور ) 1حمل و  31برای دو روز در  اجالساین 

اعزام شده است و متناسب با فیصله  اجالسقطر برای میزبانان این  اجالساعضای هیأت اعزامی حکومت به 

 .ها در این فهرست تصمیم گرفته خواهد شد آنها درباره کم و زیاد کردن نام

 گی از دولت و ملتنمایند

قطر، محمداشرف غنی در قصر سالمخانه ارگ  اجالسیک روز پس اعالم فهرست هیأت اعزامی دولت به 

یس جمهور غنی در سخنانی در این دیدار، تشکیل هیأت ریاست جمهوری با اعضای این هیأت دیدار کرد. ری

عزت در کشور  قطر را یک دستآورد مهم برای رسیدن به صلح پایدار و با اجالسدولت برای شرکت در 

ی و جهانی برای تأمین صلح و پایان جنگ در وتوصیف کرد. او گفت که اکنون شرایط ملی، اسالمی، منطق

قطر از دولت  اجالسخطاب به اعضای این هیأت گفت که شما در  ۀغنی در ادامکشور مساعد شده است. آقای 

کسی نمیتواند خارج از گی تأکید کرد که هیچ کنید. او با اشاره به اهمیت این نمایندگی میو ملت افغانستان نمایند

 .گی کندچهارچوب دولت از ملت نمایند

گی از دولت و ملت افغانستان قطر خواست که به نمایند اجالساشرف غنی از اعضای هیأت اعزامی دولت به 

 دو هدف عمده را دنبال کنند.  اجالسدر این 

های مردم را به  ها و درد های کنونی افغانستان و آرزو اول این هیأت مأموریت دارد تا گزارشی از واقعیت

 کند. گروه طالبان انتقال دهد و به این گروه نیز فرصت بدهد تا خود را معرفی 

با دولت، راه دیگری ندارد و نمیتواند برای پایان جنگ در  مذاکرهدوم، گروه طالبان را قانع کند که به جز 

آن  ۀافغانستان نسخه دیگری پیدا کند. او تأکید کرد که خونریزی در کشور برنده و قهرمان ندارد و باید از ادام

 .جلوگیری شود

آمده در زمینه صلح گفت که صلح، نماد جرأت و قوت است؛ زیرا  شهای پی رییس جمهور با اشاره به فرصت

گیرنده نهایی آن نیز خود مردم هستند. او افزود که در پشت  شرایط و حدود آن توسط مردم تعیین میشود و تصمیم

ل گی بهتر برای نسکردن شرایط زند ها فراهم های صلح، هدف شخصی نهفته نیست، بلکه هدف این تالش تالش
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عمیق، مشکالت دایمی کشور  کشور است. به گفته آقای غنی، باید با استفاده از این فرصت، با فکر و بحث ۀآیند

 .حل شود

از اعضای هیأت  اجالسرب الرسول سیاف نیز در این کریم خلیلی و عبد عبدهللا عبدهللا، حامد کرزی، محمد

گی کرده و راهی قطر نمایند اجالسها در  تمامی طرف اند که تالش به خرج دهند تا از اعزامی دولت خواسته

 .را برای رسیدن به صلح پیدا کنند

حمل، اعالم شد. یک پنجم اعضای این  2۷قطر روز دوشنبه  اجالسنفری هیأت اعزامی دولت به  2۴9فهرست 

هیأت را زنان تشکیل میدهند. حکومت نیز در ترکیب این هیأت نماینده دارد. تا هنوز زمان سفر این هیأت به 

گان حکومت نیز با گروه بار خواهد بود که نمایند قطر، این اولین اجالسقطر اعالم نشده است. با برگزاری 

 .شوندگو می و د گفتطالبان به صورت مستقیم وار

گی از حکومت به نمایند اجالساند که در این  قطر گفته اجالسگان گروه طالبان اعالم کرده است که برگزارکنند

قطر شامل  اجالسگان کنند این گروه، اگر نام کسی از حکومت در جمع شرکت ۀکسی شرکت نمیکند. به گفت

 .گی خواهد کردنها از خودش نمایندحکومت نیست، بلکه ت ۀباشد، آن شخص نمایند

 

 

 

 


