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خلیل اسیر

حکومت در اجالس قطر شرکت میکند
حکومت پس از مدتی مخالفت ،سرانجام راضی شد تا به عنوان بخشی از هیأت گفت و گوک ننده ملی در اجالس
آتی قطر برای گفت و گو با جانب طالبان شرکت کند .این اجالس قرار است میان نمایندگان افغانستان و طالبان
اواخر ماه جاری حمل در شهر دوحه ،پایتخت قطر ،برگزار شود .پیش از این حکومت پافشاری داشت که به
صورت مستقل با گروه طالبان وارد گفت و گو میشود؛ تصمیمی که نه مورد حمایت احزاب و منتقدان سیاسی
حکومت بود و نه هم از جانب گروه طالبان مورد پذیرش قرار گرفته بود .امریکا و روسیه نیز از این تصمیم
حکومت راضی نبودند .به همین دلیل ،هیأت مستقلی را که حکومت به منظور انجام گفت و گو با طالبان گماشته
بود ،برای یک بار هم موفق به دیدار و گفت و گو با نمایندگان این گروه نشد؛ اتفاقی که برای بسیاری ها به
دستمایه طعنه و کنایه به حکومت تبدیل شده بود.
به دنبال فشارهای نمایندۀ خاص امریکا در امور صلح افغانستان و همچنان تشدید تالش های مستقل احزاب و
چهره های سیاسی برای گفت و گو با گروه طالبان ،حکومت سرانجام دور تازه ای از مشورت های داخلی را
شروع کرد .حاصل این مشورت ها که قریب به دو ماه زمان برده است ،تشکیل «شورای رهبری مصالحه»
است که در نخستین جلسۀ خود فیصله کرده است که حکومت نیز در اجالس آتی قطر شرکت کند .البته حکومت،
بخشی از هیأت گفت و گو کننده ای در نظر گرفته شده است که قرار است به نمایندگی از تمامی طرف ها به
شمول حکومت ،احزاب ،چهره های سیاسی ،زنان و جامعۀ مدنی به این اجالس اعزام شود.
در نخستین جلسۀ شورای رهبری مصالحه که روز یکشنبه ،هژدهم حمل ،در ارگ ریاست جمهوری برگزار
شده بود ،روی این موارد توافق شده است:
. 1تعیین خطوط سرخ دولت برای گفت و گو با گروه طالبان:
در این مورد یک کمیته به رهبری عبدرب الرسول سیاف ،از رهبران سابق جهادی ،توظیف شده است تا پیشنویس
خطوط سرخ دولت برای گفت و گو با گروه طالبان را تدوین کند.
. 2تهیۀ پیشنویس فهرست اعضای هیأت ملی گفت و گو کننده:
در این زمینه نیز یک کمیته به رهبری حبیبه سرابی ،معاون شورای عالی ،تشکیل شده است .این کمیته قرار
است پیشنویس فهرست اعضای هیأت اعزامی در اجالس آتی قطر و همچنان هیأت ملی گفت و گو کننده صلح
را تهیه کند.
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. 3تعیین شرایط عضویت و انکشاف شورای رهبری مصالحه:
در این مورد یک کمیته به رهبری محمد کریم خلیلی ،رییس شورای عالی صلح ،تشکیل شده است و قرار است
این کمیته افراد تازه ای را برای عضویت در این شورا معرفی کند.
. ۴تهیۀ پیش نویس طرزالعمل و الیحه وظایف هیأت گفت و گو کننده:
شورای رهبری مصالحه در این زمینه کمیته ای را به رهبری معاون دوم ریاست جمهوری ،قاضی القضات و
وزیر عدلیه گماشته است تا پیشنویس طرزالعمل و الیحه وظایف هیأت گفت و گو کننده صلح را تدوین کنند.
. ۵تعیین سخنگو برای شورای رهبری مصالحه:
محمدعمر داوود زی در جلسه روز یکشنبه این شورا به عنوان سخنگوی شورای رهبری مصالحه تعیین شده
است.
. ۶تعیین زمان برگزاری اجالس بعدی شورای رهبری مصالحه:
اعضای شورای رهبری مصالحه در نخستین اجالس خود همچنان فیصله کرده اند که اجالس دوم این شورا روز
چهارشنبه 21 ،حمل ،برگزار شود .قرار است در این اجالس تمامی پیشنویسهای فوق که از سوی کمیته های
موظف تدوین میشود ،ارایه و تصویب گردد.
محمدعمر داوودزی ،رییس ادارۀ شورای عالی صلح ،در پایان نخستین اجالس شورای رهبری مصالحه در یک
اجالس خبری ظاهر شد و ضمن ارایه معلومات درباره فیصله های این شورا ،تشکیل آن را گامی تازه در راستای
تالش های صلح در کشور توصیف کرد .آقای داوودزی که اکنون سخنگوی شورای رهبری مصالحه نیز است،
هدف از تشکیل این شورا را توحید موضع تمامی جناح ها با دولت در زمینه گفت و گو با گروه طالبان عنوان
کرد .او ابراز امیدواری کرد که رهبران گروه طالبان نیز در زمینه گفت و گو های صلح یک موضع واحد اختیار
کنند.
سخنگوی شورای رهبری مصالحه از جانب دیگر گفت که اجالس پیشرو در قطر یک گردهمایی بیناالفغانی به
منظور تبادل نظر درباره چگونگی برقراری صلح در کشور است .به گفتۀ آقای داوودزی ،گفت و گو های
«اصلی صلح» توسط هیأت دیگری که قرار است توسط شورای رهبری مصالحه تعیین شود ،به پیش برده خواهد
شد .او گفت در صورتی که پیشنهادات مورد نظر در دومین اجالس شورای رهبری مصالحه مورد تأیید قرار
بگیرد ،زمان سفر هیأت گفت و گو کننده ملی برای اشتراک در اجالس قطر نیز مشخص خواهد شد .آقای داوود
زی همچنان یادآوری کرد که جلسات بعدی این هیأت با نمایندگان گروه طالبان قرار است در کشور های دیگری
غیر از قطر برگزار شود.
اجالسی که قرار است اواخر ماه حمل در قطر برگزار شود ،ادامۀ اجالس مسکو است که در شانزدهم و هفدهم
دلو پارسال برگزار شده بود .این اجالس میان شماری از سران احزاب و چهره های سیاسی و نمایندگان گروه
طالبان برگزار شده بود .حکومت در این اجالس نه تنها غایب بود ،که مخالف برگزاری آن نیز بود .در اجالس
مسکو روی خروج نظامیان بینالمللی از افغانستان و ادامه گفت و گو های بین االفغانی و چند مورد دیگر توافق
شده بود.
گروه طالبان تا کنون درباره آمادگی حکومت برای شرکت در اجالس قطر عکس الملی نشان نداده است .این
گروه پیشتر گفته بود که با حکومت وارد گفت و گو نخواهد شد .اما این بار معلوم نیست که طالبان در برابر
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اشتراک نمایندگان حکومت در ترکیب یک هیأت تازه که گفته شده است از تمامی طرف ها و جناح ها نمایندگی
خواهد کرد ،چه خواهد بود .قدر مسلم این است که حکومت انتظار دارد این بار پاسخ منفی از سوی گروه طالبان
دریافت نکند.
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