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شاهپور فرهمند

حکومت موقت راه حل سیاسی بحران افغانستان میباشد
یک تحقیق تازه از احتمال شکل گیری حکومت موقت همزمان با توافق صلح با طالبان خبر میدهد.
درحالی که گفتگوهای صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر وارد مرحله حساس شده است .یک تحقیق
تازه زیرنام «حل سیاسی منازعۀ افغانستان» نشان میدهد که همزمان با توافق صلح با طالبان ،چهارانتخاب روی
میز قرار دارد؛ از آن جمله یکی هم شکل گیری حکومت موقت میباشد.
با این حال ،در این تحقیق از سوی مرکز مطالعات راهبردی افغانستان خواسته شده که باید در شکل گیری
حکومت موقت ،برخی خطوط سرخ همچون مشروعیت داشتن نظام فعلی و پا برجا ماندن ساختارهای حکومتی
گذاشته شود.
عمر صدر ،یکتن تحقیقگر مرکز مطالعات راهبردی افغانستان افغانستان میگوید ” :تنها راهی که باقی میماند،
این است که جامعۀ جهانی از طریق اهرام فشار که دارند ممکن است حکومت موقت را باالی طرف ها بقبوالند.
اما مهم این است که شرایط الزم برای این گذار درنظر گرفته شود .درغیر آن فروپاشی خواهد بود نه حکومت
موقت”.
در همین حال ،سیاست گران در عکس العمل به این تحقیق میگویند که نباید در روش صلح پابرجایی رهبری
حکومت یک اصل باشد.
جاوید لودین ،معین پیشین وزارت خارجه اظهار میدارد“ :موفقیت در روش صلح این نیست که ما یک حکومت
شله داشته باشیم که بخواهد هرکار را خودش بکند .حکومت مساوی به نظام نیست بل جز نظام است ومی تواند
برود”.
اما ،اعضای هیئت مذاکره کنندۀ حکومت با طالبان هشدار می دهند که رقابتهای منطقه ،جهان و سیاسیون
افغانستان در روش صلح ،پیامدهای ناگوار خواهد داشت.
شاه گل رضایی ،عضو هییت گفتگو کنندۀ صلح حکومت با طالبان بیان میدارد“ :اگر طالبان حاضر شوند با
چیزی به نام حکومت ونظام سیاسی مذاکره کنند ،به معنای خط بطالن کشیدن است باالی جنگ چندین سالۀ شان
درافغانستان ،بناء این خط سرخ طالبان است واین در قطعنامه نشست مسکو روشن شد”.
از سویی هم ،شماری از شرکت کننده گان در مراسم همگانی سازی این تحقیق از حکومت میخواهند که به روش
صلح با دید فراختر نظر کند و دراین روش تمامیت خواهی نداشته باشد.
عزیز رفیعی ،رییس نهادهای جامعۀ مدنی میگوید“ :بحث های کنونی روی آتش بس است ،به دالیل مختلف
رسیدن به صلح ناممکن است ،اما باید به آتش بس برسیم ودر این آتش بس ثبات سیاسی مهم است”.
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درحال حاضر هییت های از امریکا و طالبان در قطر روی آنچه که بدست آمدن یک توافق صلح گفته میشود
چانه زنی دارند .حکومت هم گفته است که روی شکل دهی یک هیئت فراگیر گفتگو کنندۀ صلح کار میکند تا این
هیئت برای گفتگوهای رو در رو با طالبان آماده شود.
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