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 29/03/2019          ریاس لیخل

 اروپا از صلح و انتخابات در افغانستان ۀپشتیبانی اتحادی
 

های را از پروسه ۀاروپا، در سفرش به کابل، پشتیبانی این اتحادی ۀفدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادی

شنبه در رأس یک هیأت عالیرتبه وارد  صلح و انتخابات در افغانستان اعالم کرد. خانم موگرینی صبح روز سه

کابل شد و با سران حکومت وحدت ملی به صورت جداگانه دیدار کرد. او در این دیدارها، ضمن اعالم حمایت 

های این اتحادیه به افغانستان تأکید  ها و کمک ادامه همکاری های صلح و انتخابات، بر اتحادیه اروپا از پروسه

 .کرد

اروپا با افغانستان از موضوعات اصلی مورد بحث  ۀای و همکاری اتحادی های منطقه صلح، انتخابات، همکاری

ینی در دیدار مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سران حکومت وحدت ملی در کابل بوده است. فدریکا موگر

صلح به  ۀاروپا از پروس ۀدر کنفرانس مشترک خبری با محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، پشتیبانی اتحادی

حساسی از تاریخ خود قرار گرفته  ۀها را اعالم کرد. خانم موگرینی گفت که افغانستان در مرحل مالکیت افغان

وی افزود که برای رسیدن به صلح، فراهم  است و صلح در این کشور اکنون به یک بحث اصلی تبدیل شده است.

چنان ایجاد هیأت االفغانی مهم است. خانم موگرینی همگوهای بین و بس و شروع گفتش ساختن شرایطی چون آت

گی کند، شرط شمول را که بتواند از تمام اقشار جامعه به شمول زنان نمایند وکننده فراگیر و همه گ و گفت

جویان طالبان به جامعه، پس از ترک جنگ،  موفقیت این پروسه عنوان کرد. او برای ادغام جنگدیگری برای 

 .نیز پیشنهاد کمک مالی کرد

چوب قانون اساسی  های صلح باید در چهار گو و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیان داشت که گفت

ها در  های زنان و اقلیت ته، حقوق و آزادیسال گذش 1۸افغانستان دنبال شود و متضمن حفظ دستآوردهای 

نان تأکید کرد که اتحادیه اروپا در صورت نیاز، آماده است تا توافقات صلح در افغانستان چافغانستان باشد. او هم

اروپا خواسته بود تا توافقات احتمالی صلح میان دولت افغانستان  ۀرا ضمانت کند. پیشتر محمداشرف غنی از اتحادی

 .ه طالبان را تضمین کندو گرو

آباد رفته بود. خانم موگرینی با اشاره به سفرش به پاکستان گفت فدریکا موگرینی پیش از سفر به کابل، به اسالم

االفغانی صلح پشتیبانی کند. او همچنان گفت که اتحادیه اروپا با  های بین گو و که این کشور آماده است از گفت

سیه، چین، ایران و کشورهای آسیای میانه نیز در پیوند به صلح افغانستان در تماس بازیگرانی چون امریکا، رو

 .است؛ زیرا نقش این بازیگران در صلح افغانستان مهم است
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اروپا به افغانستان قدردانی کرد و توضیح داد که اجندای  ۀهای اتحادیبا این حال، محمداشرف غنی از همکاری

و پیشرفت در جهان است. او گفت که برای افغانستان یک فرصت عظیم پیش آمده این اتحادیه، ثبات، ختم جنگ 

 ساله در این کشور است. آقای غنی با اشاره به برگزاری لویه ها برای پایان دادن به بحران چهلاست و آن تالش

صورت آزاد،  شان را بهۀ جرگه مشورتی صلح گفت که مردم در این جرگه فرصت خواهند یافت تا سرنوشت آیند

 .رقم بزنند

 نشان ساخت، ثباتی که از راه گلوله به دست بیاید، ثبات نیست، بلکه فصل آغاز یک نا رییس جمهور غنی خاطر

آرامی دیگر است. او گفت که مسأله مهم، وحدت ملی و اجماع سیاسی به منظور پیدا کردن یک راه حل سیاسی 

جرگه مشورتی صلح صورت میگیرد،  رچوب بحثی که در لویهبرای جنگ است. آقای غنی تأکید کرد، در چها

 .اقدامات بعدی در زمینه صلح انجام خواهد شد

محمداشرف غنی از جانب دیگر تأکید کرد که مبنای سیاست خارجی افغانستان، ایجاد دیدگاه مشترک و تغییر 

آسیا، نیاز است افغانستان به ثبات های منفی به مثبت در سطح منطقه است. او گفت که برای تحول در  دیدگاه

ای از سوی اتحادیه اروپا را  های بزرگ منطقه برسد؛ زیرا این کشور قلب آسیا است. آقای غنی، تمویل پروژه

 .های منفی به مثبت و ایجاد دیدگاه مشترک در سطح منطقه خواند قدمی بزرگ در زمینه تغییر دیدگاه

ای که با عبدهللا عبدهللا، رییس اجرایی حکومت وحدت  در دیدار جداگانهمسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 

کند. ها پشتیبانی می های صلح به رهبری افغان ملی، داشت، نیز گفت که این اتحادیه به صورت کامل از تالش

قوق بشر، او گفت که اتحادیه اروپا، اجندای پنهانی در افغانستان ندارد، بلکه هدفش حمایت از دموکراسی، ح

حقوق زنان، آزادی بیان، حاکمیت قانون و رفاه و توسعه این کشور است. فدریکا موگرینی افزود که راهی برای 

های سالهای  آورد رد در افغانستان وجود ندارد و صلح به معنای پیشرفت و پاسداری از حقوق بشر و دستگعقب

های  گو و یدن به صلح دایمی در افغانستان، شروع گفتپسین در این کشور است. او تأکید کرد که یگانه راه رس

 .المللی نیز انجام شده استاالفغانی است و در این زمینه اقداماتی در سطح بین بین

 انتخابات به گروگان گرفته نشود

انتخابات از موضوعات محوری دیگری در بحث دیروز میان مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سران 

دت ملی بود. فدریکا موگرینی پشتیبانی اتحادیه اروپا از پروسه انتخابات در افغانستان را اعالم کرد حکومت وح

های این اتحادیه برای برگزاری انتخابات شفاف و معتبر ادامه دارد. خانم موگرینی تأکید کرد که و گفت که تالش

 .این پروسه دموکراتیک نباید به هیچ دلیلی به گروگان گرفته شود

هایش به افغانستان  ها به کمکگوید که این اتحادیه در تمامی بخش مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می

ها در افغانستان الیسگان خشکدید میلیون یورویی به آسیب 2۷ادامه میدهد. این اتحادیه در هفته گذشته از کمک 

میلیون یورو از  200میالدی به این طرف بیش از  201۴خبر داده بود. گفته شده است که اتحادیه اروپا از سال 

 .اش را در اختیار افغانستان قرار داده است های بشردوستانه کمک

 

 

 

 


