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پھ کابل کې د پګواش غونډې راپور  

٢٠١۶دسمبر،  ١٣  

پاولو کوټا راموسینو  

 

نېټھ پګواش موسسې د کابل پھ انټرکانټیننټل ھوټل کې یوه غونډه  ١٣کال د دسمبر پھ  ٢٠١۶د 

سیاسي مشرانو ګډون وکړ              ۴٠تر سره کړه، چی د بېالبېلو اړخونو نھ پھ کې شاوخوا 

(د ګډونوالو لست د ھمدې راپور پھ وروستۍ پاڼھ کې کتالی شئ). د غونډې اصلي موخھ پھ 

ه د بېالبېلو نظرونو( اندونو) څېړل او د حزب اسالمي افغانستان کې د سولې پروسې پھ اړ

او افغان حکومت ترمنځ د ترسره شوي بریالي تړون پھ رڼا کې د طالبانو سره د ورتھ احتمالي 

ھوکړې تھ رسېدل و، البتھ پھ دې توپیر سره چې حزب اسالمي د طالبانو پھ پرتلھ د ھېواد پھ 

افغانستان کی د سولې پھ اړه د پګواش نړیوالې ډٻری سیمو واک نھ درلود. د دې ترڅنګ پھ 

ماده ایزه طرحھ ھم د ګډونوالو د بحث یوه مھمھ برخھ وه .د پګواش د سولې  ١٩موسسې 

طرحھ یوه کاري او عملي طرحھ ده، چی ال ډٻر وضاحت تھ اړتیا لري، چې پھ راتلونکې کې 

لبانو د نظرونو پھ مرستھ ال بھ دغھ پالن پھ افغانستان کې د بېالبېلو سیاسي مشرانو او طا

پسې غني کړای شي.  

ټولې خواوې پھ دې ټینګار کوي، چی افغانان پھ خپل ھېواد کې د تلپاتې سولې غوښتونکي 

کلنې جګړې، بھرنۍ السوھنې او پھ دغھ ھېواد باندې  ۴٠دي، دا ځکھ چې پھ افغانستان کی د 

وه ھیلھ را ټوکولې.د دوی پھ آند د د بېالبېلو بھرنیو قواو لھ خوا تپل شوي جنګ سولې تھ ی

ږدې مودې لپاره د بھرنیو قواو شتون د دغھ ھېواد لپاره نھ ګټور او نھ ھم قانع کوونکی و      او

او بھرني ھېوادونھ چې ھرڅومره زر کېدای شي، لھ دې خاورې باید خپل ځواکونھ وباسي. 

ولھ ییز چوکاټ پھ ترکیب کې افغانان باید پھ راتلونکې کې لھ ټولو ھېوادونو سره د یو س

ھمکاري وکړي. پھ افغان ټولنھ کې سولھ ، داقتصادي پرمختګ او د ټولنیز انکشاف بنسټیز 



	 2	

اصل دی .دوی زیاتھ کړه چی دابھ ستره نیمګړتیا وي، چې د طالبانو څخھ دې د سمالسي 

،چې تسلمېدو غوښتنھ وشي. پھ تېر وخت کې افغان حکومت څو ځلھ پھ طالبانو غږ کړی و 

خپلې وسلې پھ ځمکھ کېږدي، پھ داسی حال کې چې طالبان یوازې لھ امریکایانو سره د خبرو 

غوښتونکي وو. پھ ھر حال ، پھ واک کې د طالبانو ګډون د افغان ناورین د حل یوه مھمھ برخھ 

ده او دا بین االفغاني خبرې اترې دي چې پھ یاده برخھ کې بھ ګټورې تمامې شي . پھ یاده 

کې یادونھ وشوه ،چې د افغانستان حکومت ھم باید اړ کړای شي، تر څو پھ دې برخھ کې  ناستھ

ځانګړي تنزل تھ چمتو اوسي. پھ دې ناستھ کې د افغان حکومت دیالوګ ھم پھ څرګند ډول مھم 

او ګټور دی.   

 دیو ګډونوال پھ وینا، د حکومت لھ مرستی پرتھ بھ د سولې خبرې اترې ھېڅ پایلې ونھ لري او

دا ھم وویل شول چې پھ بې پلوي ډول د حکومت لھ مرستې پرتھ ھم د سولې ھڅې ډٻرې اړینې 

دي. د ځینو ګډونوالو پھ نظر د افغانستان حکومت دا مھال تر ډٻره بریده پھ بھرنیو مرستو تکیھ 

کوي، کوم چی ښایي د ډٻرې مودې لپاره پایښت و نھ کړي، ځکھ نو لھ ھمدې املھ غوره ګڼل 

ې لھ طالبانو سره دې خبرو اترو تھ الر وموندل شي.  د یادونی وړ ده چې پھ دې کېږي، چ

غونډه کې د سولې پروسې سره د نړیوالې ټولنې مرستې اساسي اصل وګڼل شوې.  

طالبان باید پھ ټولھ کې تروریستان ونھ ګڼل شي، بلکی دوی د افغاني ټولنې څخھ یوه 

لې صراحتاً ویلي چې دوی د سولې غوښتونکي دي راټوکېدلې سیاسي برخھ ده.  طالبانو څو ځ

او پھ واک کې شریکېدنھ غواړي اوپھ عین حال کې د قدرت انحصار ھم ردوي . دوی ټولو 

بشري او د ښځو حقوقو تھ ژمن دي، چی دا یې تر ټولو مثبت اقدام ګڼل کېږي ، خو دا چی پھ 

پوھاوي تھ اړتیا ده، چې  قدرت کې د شریکېدنې میکانیزم څھ ډول تعریف شي، یوه ځانګړي

ماده یزه طرحھ کې د موقت حکومت یادونھ شوې  ١٩باید ورغول شي. دا چی د سولې پھ دې 

ٻری ګډونوالو د پوښتنې الندې راغلھ. آیا د لنډ  ډ ، نو د بېالبېلو الملونو لھ املھ دا خبره د 

دا بھ منونکې الر وي ؟  مھالې ادارې  مانا ھمدا ده، چې موږ دې لھ صفر څخھ پیل وکړو ؟  آیا 

د لنډ مھالي حکومت موده (چې د نویو ټولټاکنو نھ مخکې بھ ترسره کېږي )  ھم یوه پوښتنھ را 

پورتھ کوي. او بلھ مھمھ پوښتنھ داده، چې د اوسني حکومت دریځ بھ څھ ډول وي ؟ او آیاد د 

کومت ) د غور لنډ مھالي حکومت پھ چوکاټ کې مونږ یوازی دواړه اړخونھ ( طالبان او ح

غوښتنھ  حکومت" ي"ملی اشتراکالندې نیسو؟ د لنډ مھالي حکومت پر ځای یو ګډونوال د 

وکړه، خو ددغې اصطالح دقیق تعریف تھ اړتیا ده، چی پھ سمھ توګھ باید تشرٻح کړای شي.   

تر  د ھر ګډونوال لھ انده اوربند یو لھ مھمو شرایطو څخھ دی، چې د طالبانو او نورو افغانو ډلو

منځ دښمني د سیاسي رقابت پھ پدیده بدلھ کړي، کوم چې د سولې پر لور یو بنسټیز ګام بلل 
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لھ اور بند نھ وروستھ بھ طالبان پھ زور دې تھ نھ اړ کېږي چې د دوی تر کنټرول  کېږي. 

الندې سیمې دې لھ ھغوی څخھ واخیستل شي ، خو ډیری ګډونوالو پھ دی اړه یو ځانګړی 

ی ګواکې دغھ کار بھ د بېالبېلو ډلو پھ الس د افغانستان جغرافیھ پھ لوی الس دریځ درلود، چ

وٻش او تجزیی تھ برابره کړي. د افغان ځمکې بشپړتیا یو ګډ ھدف دی، چې د ټولو د توافق لھ 

مخې باید پھ ھېڅ صورت پھ خطر کی وانچول شي. افغانستان کې د یووالي راوستل او پھ 

کې د  قومي درزونو مخنیوی کول ھغھ څھ دي، چی د ټولو  ځانګړې توګھ پھ دې ھېواد

افغانانو پھ سترو لومړیتوبونو کی شمېرل کېږي. دټولو افغاني قومونو د حقوقو ساتل د سولې 

پھ برخھ کې اساسي عنصر دی. دا ھغھ څھ دي چی پھ یاده غونډه کې پرې خبرې وشوې.   

څو ځلھ یادونھ شوې، خو سیمھ ییزې او ملي د بېالبېلو جرګو د جوړولو د امکاناتو پھ اړه ھم 

لویې جرګې تھ پھ کې لومړیتوب ورکړل شوی . ددې ترڅنګ د تقنیني لویې جرګې د جوړولو  

یادونھ ھم  وشوه،  کوم چې پھ اساسي قانون کې د احتمالي تغیر څخھ بحث کوي او پھ ډٻری 

برخو کې دا دطالبانو ھیلھ ھم ده .   

رس ولري، تر څو لھ دوی سره پھ اړیکو نیولو کې آسانتیا رامنځتھ شي طالبان باید یو سیاسي آد

او پھ عین حال کی دوی تھ باید د آزاد تګ راتګ او لھ افغانانو سره د خبرو اترو زمینھ ھم 

ماده یزه طرحھ پھ عمومی ډول یو ښھ میکانېزم وګڼل  ١٩برابره شي. د سولې پھ اړه دغھ 

 ١٣کال د ډسمبر د  ٢٠١۶سم  او تصحیح کړی شی . د شو، کوم چې باید ال پسې واضح ، 

نېټې د غونډې ګډونوالو د سولې ددغھ پالن او نظریاتو د ال څېړلو مالتړ کوي. د سولې لھ 

خبرو اترو څخھ د طالبانو مالتړ ھم یو لھ مھمو ټکو څخھ دی، ځکھ  د دوی لھ خوا افغانستان 

ھم دي، پھ غونډه کې  دا ھم وویل شول، چې او م ینړاٰ کې د سولې پھ موخھ حل الر لټول ډٻر 

پھ افغانستان کې د داعش د شتون پھ وړاندې د طالبانو مخالف دریځ  ګټور او اغېزمن 

پریوځي او  لھ ھمدې کبلھ طالبان باید پھ قانوني ډول یوه سیاسي ډلھ وپېژندل شي.   

	


