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ﮔزارش ﻧﺷﺳت ﭘﮕواش در ﮐﺎﺑل
 ١٣دﺳﻣﺑر ٢٠١۶
ﭘﺎوﻟو ﮐوﺗﺎ راﻣوﺳﯾﻧو
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٣دﺳﻣﺑر ﺳﺎل  ٢٠١۶ﻣﯾﻼدی ﻣوﺳﺳﮫ ﭘﮕواش در ھوﺗل اﻧﺗرﮐﺎﻧﺗﯾﻧﻧﺗل ﮐﺎﺑل
ﺟﻠﺳﮫ ﺑرﮔزار ﻧﻣود ﮐﮫ در آن از ﺟﮭت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺗﻌداد ) (۴٠ﻧﻔر ﺳﯾﺎﺳﯾون اﺷﺗراک
ﻧﻣوده ﺑودﻧد ) ﻟﺳت اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن در اﺧﯾر ھﻣﯾن ﮔزارش ﻣﺷﺎھده ﮐرده ﻣﯾﺗواﻧد (  .ھدف
اﺻﻠﯽ اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺑررﺳﯽ ﻧظرﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠف در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭘروﺳﮫ ﺻﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود و در
ﭘرﺗو ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﻣوﻓق ﺻﻠﺢ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﭼو ﯾﮏ
ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﺳد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﻠﮫ ﻧﯾز ﺟز اﯾن ﮔﻔﺗﮕو ھﺎ ﺑود
اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت اﯾﻧﮑﮫ ﺣزب اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن در ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻧﺎطق اﯾن ﮐﺷور
ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻧداﺷﺗﻧد.
در ﭘﮭﻠوی اﯾن ،طرح  ١٩ﻣﺎده ای ﺻﻠﺢ ﻣوﺳﺳﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﭘﮕواش ﺟز ﻣﮭم اﯾن ﺑﺣث اﺷﺗراک
ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑود  .طرح ﺻﻠﺢ ﭘﮕواش ﯾﮏ طرح ﮐﺎری و ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿﺎﺣت ﺑﯾﺷﺗر
ﻧﯾﺎز دارد و در آﯾﻧده اﯾن ﭘﻼن ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری دﯾدﮔﺎه ھﺎی رھﺑران ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و طﺎﻟﺑﺎن
ﺑﯾﺷﺗر ﻏﻧﯽ ﺧواھد ﺷد  .ھﻣﮫ ﺟﻧﺎح ھﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑﮫ اﯾن دارﻧد ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ در ﮐﺷور ﺷﺎن ﺧواھﺎن
ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾدار ھﺳﺗﻧد ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻧﮓ ﭼﮭﺎر دھﮫ اﺧﯾر  ،ﻣداﺧﻼت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﺣﻣﯾل ﻧﻣودن
ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻗوت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑر اﯾن ﮐﺷور اﻣﯾدواری را ﺑرای ﺻﻠﺢ ﺑﮫ ﺑﺎر آورده اﺳت  .ﺑﮫ
ﺑﺎور آﻧﮭﺎ ﻣوﺟودﯾت دراز ﻣدت ﻗوت ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﮫ ﻣﻔﯾد و ﻧﮫ ھم ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧﺷﻧده ﺑود و
ﮐﺷور ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ھرﭼﮫ زودﺗر ﻗوت ھﺎی ﺷﺎﻧرا ﺑﺎﯾد از اﯾن ﺧﺎک ﺑﯾرون ﻧﻣﺎﯾﻧد  .آﻧﮭﺎ ﺑدﯾن
ﺑﺎور ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﺎﯾد در آﯾﻧده در ﯾﮏ ﺗرﮐﯾب ﺻﻠﺢ آﻣﯾز ﺑﺎ ھﻣﮫ ﮐﺷور ھﺎی ﺟﮭﺎن
ھﻣﮑﺎری ﻧﻣﺎﯾد  .ﺻﻠﺢ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﯾﮏ اﺻل اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﭘﯾﺷرﻓت اﻗﺗﺻﺎدی و اﻧﮑﺷﺎف
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد  .آﻧﺎن اﻓزودﻧد ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﮐﺎﺳﺗﯽ ﺑزرگ ﺧواھد ﺑود ﺗﺎ طﺎﻟﺑﺎن را ﻣﺟﺑور ﺑﮫ
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ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن ﻓوری وادار ﻧﻣﺎﯾﻧد  .در ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن طﺎﻟﺑﺎن را ﻣﺧﺎطب ﺳﺎﺧﺗﻧد ﺗﺎ
آﻧﺎن اﺳﻠﺣﮫ ﺷﺎﻧرا ﺑدون ﻗﯾد و ﺷرط ﺑر زﻣﯾن ﮔذاﺷﺗﮫ اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ
اﻣرﯾﮑﺎی ھﺎ ﺧواھﺎن ﮔﻔﺗﮕو ﺻﻠﺢ ﺑودﻧد  .اﺷﺗراک طﺎﻟﺑﺎن در ﻗدرت ﯾﮏ ﺑﺧش ﻣﮭم ﺑرای ﭘﺎﯾﺎن
دادن ﺑﺣران ﻣوﺟود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد و دور از ﺣﻘﯾﻘت ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻣذاﮐرات ﺑﯾن
اﻻﻓﻐﺎﻧﯽ در اﯾن روﻧد ﻣﻔﯾد ﺷﻣرده ﻣﯾﺷود .
در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﺗذﮐر ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣد ﺗﺎ در اﯾن ﻋرﺻﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وادار ﺷده ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺗﻧﺎزل ﻣﺷﺧص آﻣﺎده ﮔردد  .ﺑﺎﯾد ﯾﺎد آور ﺷوﯾم ﮐﮫ دﯾﺎﻟوگ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑطور واﺿﺢ ﻣﮭم
و ﻣﻔﯾد ﺑوده اﺳت .
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﯾﮑﯽ از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن در ﺻورت ﻋدم ھﻣﮑﺎری ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﻔﺗﮕو ھﺎی
ﺻﻠﺢ ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧواھد ﺑود  .و ﺑرﺧﯽ ھﺎ ﮔﻔﺗﮕو ھﺎی ﺑﯽ طرﻓﺎﻧﮫ ﺻﻠﺢ و ﺑدور از ھﻣﮑﺎری
ﺣﮑوﻣت را ﻧﯾز ﻣﮭم داﻧﺳﺗﻧد  .و ﻋده دﯾﮕری از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑدﯾن ﺑﺎوراﻧد ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھم اﮐﻧون در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﭘروﺳﮫ
ﻣﻣﮑن ﺑرای ﻣدت ﺑﯾﺷﺗر اداﻣﮫ ﻧﺧواھد داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻠﺣوظ ﺑﮭﺗر داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﺗﺎ راھﯽ
ﺑرای ﮔﻔﺗﮕو ھﺎ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺟﺳﺗﺟو ﮔردد .و ﻗﺎﺑل ﯾﺎد آوری اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮑﺎری ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ در
ﭘﯾوﻧد ﺑﮫ ﭘروﺳﮫ ﺻﻠﺢ اﺻل اﺳﺎﺳﯽ داﻧﺳﺗﮫ ﺷد .
طﺎﻟﺑﺎن را ﺑطور ﮐﻠﯽ ﺗرورﯾﺳﺗﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﮔروه ﺳﯾﺎﺳﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﺷود .طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎرھﺎ ﺻرﯾﺣﺂ ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺎن ﺧواﺳﺗﺎر ﺻﻠﺢ و اﺷﺗراک در ﻗدرت ﺑود و در
ﻋﯾن زﻣﺎن اﻧﺣﺻﺎر ﻗدرت را رد ﻣﯾﮑﻧد  .آﻧﮭﺎ ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺣﻘوق ﺑﺷری و ﺣﻘوق زﻧﺎن ھﺳﺗﻧد
ﮐﮫ اﯾن اﻗدام ﺷﺎن ﻣﺛﺑت داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود  .و اﯾن ﮐﮫ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم اﺷﺗراک در ﻗدرت ﭼﮫ ﻧوع ﺗﻌرﯾف
ﺷود ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﮭم ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺎز دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود اﯾﻧﮑﮫ در طرح  ١٩ﻣﺎده ای ﯾﺎد آوری
از ﺣﮑوﻣت ﻣوﻗت ﮔردﯾده اﺳت ،ﺑﮫ اﺳﺎس ﻋﻠل ﮔوﻧﺎﮔون زﯾر ﺳوال اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن آﻣده
اﺳت  .آﯾﺎ ﻣﻧظور از ﺣﮑوﻣت ﻣوﻗت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ از ﺻﻔر ﺷروع ﺧواھﯾم ﮐرد ؟ آﯾﺎ اﯾن ﯾﮏ
راھﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ؟ زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﻣوﻗت ) ﮐﮫ ﻗﺑل از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺟدﯾد ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد (
ھم ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﺳوال ﺑر اﻧﮕﯾز ﺷﻣرده ﻣﯾﺷود  .و ﻣﺳﻠﮫ ﻣﮭم دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣوﻗف ﺣﮑوﻣت
ﻓﻌﻠﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﭼﮫ ﺧواھد ﺑود ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ درﭼوﮐﺎت ﺣﮑوﻣت ﻣوﻗت ﺗﻧﮭﺎ دو ﺟﮭت ﻋﻣده )
ﺣﮑوﻣت و طﺎﻟﺑﺎن ( را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯾدھﯾم ؟ ﯾﮑﯽ از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻋوض
ﺣﮑوﻣت ﻣوﻗت "ﺣﮑوﻣت ﻣﻠﯽ اﺷﺗراﮐﯽ " را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﻣودﻧد اﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق اﯾن
اﺻطﻼح دﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﺑﺻورت درﺳت ﺗﺷرﯾﺢ ﮔردد .
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ﺑﮫ ﻧظر ھﻣﮫ آﻧﺎن آﺗش ﺑﺳت ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط ﻋﻣده ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرود ﺗﺎ ﺧﺻوﻣت ﺑﯾن طﺎﻟﺑﺎن و
دﯾﮕر ﮔروه ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘدﯾده رﻗﺎﺑت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺑدل ﮔردد ﭼﯾزی ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻧﯾﺎدی ﺑﮫ طرف
ﺻﻠﺢ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾﺂﯾد  .ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب روﻧد آﺗش ﺑﺳت طﺎﻟﺑﺎن را ﺑﮫ ﺻورت اﺟﺑﺎری وادار ﺑﮫ ﺗرک
ﻧﻣودن ﻣﻧﺎطق ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول آﻧﺎن ﻧﺧواھد ﺳﺎﺧت اﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗری از اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑدﯾن ﺑﺎورﻧد
ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣل ﻣﻧﺗﺞ ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ وﺗﻘﺳﯾم ﺟﻐراﻓﯾﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾن ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺧواھد ﺷد .
ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻋرﺿﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ھدف ﻣﺷﺗرک اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣواﻓﻘﮫ ھﻣﮫ ﻧﺑﺎﯾد در ﺧطر
اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود  .ﺗﺎﻣﯾن وﺣدت ﻣﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺧﺻوﺻﺂ ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻔرﻗﮫ ھﺎی ﻗوﻣﯽ
ﻣوارد اﺳت ﮐﮫ دراوﻟوﯾت ھﺎی ﺑزرگ ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻗرار دارد .ﺣﻔظ ﺣﻘوق ھﻣﮫ اﻗوام
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘروﺳﮫ ﺻﻠﺢ ﻋﻧﺻر ﻣﮭم داﻧﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﯾن اﺻل ﻧﯾز در ﺟﻠﺳﮫ ﻣذﮐور زﯾر
ﺑﺣث ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد  .و در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑرﮔزاری ﺟرﮔﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻧﯾز ﯾﺎد آوری
ﺻورت ﮔرﻓت اﻣﺎ ارﺟﺣﯾت ﺑﮫ ﺟرﮔﮫ ﻣﻧطﻘوی و ﻣﻠﯽ داده ﺷد  .در ﻗﺑﺎل اﯾن از ﺑرﮔزار ﻧﻣودن
ﺟرﮔﮫ ﺗﻘﻧﯾﻧﯽ ﻧﯾز ﺗذﮐر ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎس آن از ﺗﻐﯾر اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﭘدﯾد ﻣﯽ
آﯾد ودر اﮐﺛر از ﻣوارد اﯾن ﯾﮑﯽ از ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾز ﺑوده .
طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎﯾد از ﯾﮏ آدرس ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرﺧوردار ﺑﺎﺷد ﺗﺎ در ﺑرﻗراری ﺗﻣﺎس ﺑﮫ آﻧﺎن ﺗﺳﮭﯾﻼت
ﻓراھم ﮔردد و در ﻋﯾن زﻣﺎن ﺑرای آﻧﮭﺎ زﻣﯾﻧﮫ ﮔﺷت و ﮔذار آزاداﻧﮫ و ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﻓﻐﺎن ھﺎ
ﻣﺣﯾﺎ ﮔردد  .اﯾن طرح  ١٩ﻣﺎده ای ﺻﻠﺢ ﺑﮫ طور ﮐل ﯾﮏ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم درﺳت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ
ﺑﯾﺷﺗر واﺿﺢ و ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮔردد اﺷﺗراک ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺟﻠﺳﮫ  ١٣دﺳﻣﺑر ﺳﺎل  ٢٠١۶از ﺑررﺳﯽ
ﺑﯾﺷﺗر اﯾن ﭘﻼن ﺻﻠﺢ را ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮑﻧد  .ﺣﻣﺎﯾت طﺎﻟﺑﺎن از ﮔﻔﺗﮕو ھﺎی ﺻﻠﺢ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﻣﮭم
اﺳت ﭼون درﯾﺎﻓت ﻧﻣودن راه ﺣل در روﻧد ﺻﻠﺢ از ﺳوی آﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﺻل ﻣﮭم دﯾﮕری ﺑﮫ
ﺷﻣﺎر ﻣﯾرود  .در اﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﻧﯾز ﺗذﮐر ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻣوﻗف ﻣﺧﺎﻟف طﺎﻟﺑﺎن در ﻗﺑﺎل ﻣوﺟودﯾت ﮔروه
داﻋش ﻣﻔﯾد و ﻣوﺛر ﺗﻠﻘﯽ ﮔردﯾد و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻠﺣوظ طﺎﻟﺑﺎن را ﺑﺎﯾد ﺑطور ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﮏ ﮔروه
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﻧﺎﺧت .
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