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 باشدمی افغانستان بحران سیاسی حل راه موقت حکومت

 دهد.می خبر طالبان با صلح توافق با همزمان موقت حکومت گیری شکل احتمال از تازه تحقیق یک

 تحقیقدرحالی که گفتگوهای صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر وارد مرحله حساس شده است. یک 

روی  انتخابهد که همزمان با توافق صلح با طالبان، چهاریدنشان م« افغانستان ۀحل سیاسی منازع»تازه زیرنام 

 باشد.میز قرار دارد؛ از آن جمله یکی هم شکل گیری حکومت موقت می

از سوی مرکز مطالعات راهبردی افغانستان خواسته شده که باید در شکل گیری  تحقیقبا این حال، در این 

حکومت موقت، برخی خطوط سرخ همچون مشروعیت داشتن نظام فعلی و پا برجا ماندن ساختارهای حکومتی 

 شود. گذاشته

تنها راهی که باقی میماند، ” گوید: گر مرکز مطالعات راهبردی افغانستان افغانستان میتحقیقتن کعمر صدر، ی

جهانی از طریق اهرام فشار که دارند ممکن است حکومت موقت را باالی طرف ها بقبوالند.  ۀاین است که جامع

ته شود. درغیر آن فروپاشی خواهد بود نه حکومت اما مهم این است که شرایط الزم برای این گذار درنظر گرف

 ”موقت.

پابرجایی رهبری  صلح  شمیگویند که نباید در رو تحقیقبه این  عکس العملدر همین حال، سیاست گران در 

 حکومت یک اصل باشد.

ت صلح این نیست که ما یک حکوم شموفقیت در رو“دارد: ت خارجه اظهار میارجاوید لودین، معین پیشین وز

را خودش بکند. حکومت مساوی به نظام نیست بل جز نظام است ومی تواند  رشله داشته باشیم که بخواهد هرکا

 ”برود.

های منطقه، جهان و سیاسیون حکومت با طالبان هشدار می دهند که رقابتۀ اما، اعضای هیئت مذاکره کنند

 صلح، پیامدهای ناگوار خواهد داشت. شافغانستان در رو

اگر طالبان حاضر شوند با “دارد: صلح حکومت با طالبان بیان می ۀرضایی، عضو هییت گفتگو کنندشاه گل 

شان  ۀچیزی به نام حکومت ونظام سیاسی مذاکره کنند، به معنای خط بطالن کشیدن است باالی جنگ چندین سال

 ”.دبناء این خط سرخ طالبان است واین در قطعنامه نشست مسکو روشن ش  درافغانستان،

 شاز حکومت میخواهند که به رو تحقیقاز سویی هم، شماری از شرکت کننده گان در مراسم همگانی سازی این 

 تمامیت خواهی نداشته باشد. شصلح با دید فراختر نظر کند و دراین رو

بحث های کنونی روی آتش بس است، به دالیل مختلف “گوید: مدنی می ۀعزیز رفیعی، رییس نهادهای جامع

 ”یدن به صلح ناممکن است، اما باید به آتش بس برسیم ودر این آتش بس ثبات سیاسی مهم است.رس
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شود های از امریکا و طالبان در قطر روی آنچه که بدست آمدن یک توافق صلح گفته می درحال حاضر هییت

ند تا این کصلح کار می ۀچانه زنی دارند. حکومت هم گفته است که روی شکل دهی یک هیئت فراگیر گفتگو کنند

 هیئت برای گفتگوهای رو در رو با طالبان آماده شود.

 

 

 

 

 


