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پگواش در کابل نشستگزارش   
٢٠١۶دسمبر  ١٣  

 پاولو کوتا راموسینو
 

انترکانتیننتل کابل میالدی موسسھ پگواش در ھوتل  ٢٠١۶دسمبر سال  ١٣بھ تاریخ 

نفر سیاسیون اشتراک ) ۴٠(جلسھ برگزار نمود کھ در آن از جھت ھای مختلف بھ تعداد 

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 

تو توافقنامھ موفق صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسالمی طالبان نیز بھ ھمچو یک پر

توافقنامھ احتمالی صلح با حکومت افغانستان برسد کھ این مسلھ نیز جز این گفتگو ھا بود 

البتھ با در نظرداشت اینکھ حزب اسالمی در مقایسھ با طالبان در بیشتر مناطق این کشور 

حاکمیت نداشتند.   

بین المللی پگواش جز مھم این بحث اشتراک ماده ای صلح موسسھ  ١٩در پھلوی این، طرح 

کننده گان بود . طرح صلح پگواش یک طرح کاری و عملی میباشد کھ بھ وضاحت بیشتر 

نیاز دارد و در آینده این پالن بھ ھمکاری دیدگاه ھای رھبران سیاسی افغانستان و طالبان 

ھمھ جناح ھا تاکید بھ این دارند کھ افغان ھا در کشور شان خواھان  بیشتر غنی خواھد شد .

صلح پایدار ھستند بخاطر اینکھ جنگ چھار دھھ اخیر ، مداخالت خارجی و تحمیل نمودن 

جنگ ھای  قوت ھای مختلف بر این کشور امیدواری را برای صلح بھ بار آورده است . بھ 

جی نھ مفید و نھ ھم قناعت بخشنده بود و  باور آنھا موجودیت دراز مدت قوت ھای خار

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 

شرفت اقتصادی و انکشاف ھمکاری نماید . صلح در جامعھ افغانی یک اصل اساسی برای پی

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 

طالبان تنھا بھ آنان اسلحھ شانرا بدون قید و شرط بر زمین گذاشتھ  این در حالی است کھ 

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 

ه میشود .   االفغانی در این روند مفید شمرد  

رصھ حکومت افغانستان وادار شده تا بھ یک در این جلسھ تذکر بھ عمل آمد تا در این ع

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 

گو ھای بی طرفانھ صلح و بدور از ھمکاری صلح بی نتیجھ خواھد بود .  و برخی ھا گفت

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 

دانستھ میشود تا راھی ممکن برای مدت بیشتر ادامھ نخواھد داشت کھ بھ ھمین ملحوظ بھتر 

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 

ت کھ انان خواستار صلح و اشتراک در قدرت بود و در شود. طالبان بارھا صریحآ گفتھ اس

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 

یاد آوری  ماده ای  ١٩ود اینکھ در طرح شود بھ یک فھم مشخص نیاز دارد کھ باید ساختھ ش

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 

ید صورت میگیرد ) راھی امکان پذیر است ؟ زمان حکومت موقت ( کھ قبل از انتخابات جد

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 

ت "حکومت ملی اشتراکی " را پیشنھاد نمودند اما نیاز بھ تعریف دقیق این حکومت موق

اصطالح 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 

ک گام بنیادی بھ طرف دیگر گروه ھای افغانی بھ پدیده رقابت سیاسی مبدل گردد  چیزی کھ ی

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 

د شد . کھ این عمل منتج بھ تجزیھ وتقسیم جغرافیای افغانستان بین گروه ھای مختلف خواھ

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 

عنصر مھم دانستھ میشود کھ این اصل نیز در جلسھ مذکور زیر  افغانستان در پروسھ صلح

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 

ن از تغیر احتمالی در قانون اساسی پدید می جرگھ تقنینی نیز تذکر بھ عمل آمد کھ بھ اساس آ

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 تسھیالت 

یر افغان ھا فراھم گردد و در عین زمان برای آنھا زمینھ گشت و گذار آزادانھ و گفتگو با سا

صلح بھ طور کل یک میکانیزم درست پذیرفتھ شد کھ ماده ای  ١٩محیا گردد . این طرح 

از بررسی  ٢٠١۶دسمبر سال  ١٣بیشتر واضح و تصحیح گردد اشتراک کننده گان جلسھ 

حمایت طالبان از گفتگو ھای صلح یکی از نقاط مھم بیشتر این پالن صلح را حمایت میکند . 

ت نمودن راه حل در روند صلح  از سوی آنھا یک اصل مھم دیگری بھ است چون دریاف

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 .   
	

	
	
	

 	
	


