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 ۰۱/۱۲/۲۰۲۲                                                                          گرد آورنده، ترجمه : غوث جانباز

 
نشست   نیاز اشتراک کنندگان دهم یعده ا یها ینکات مهم سخنران 

 ( ۲۰۲۲دسمبر  ۳۰ -۲۹هرات" )شهر دوشنبه،  یتیامن الوگی"د

  ه،یروس
  هیروس  ونیعلوم فدراس  یمی اکاد  یشرق شناس  توتیانست  یعلم  قاتیمرکز تحق  ریجنرال متقاعد، مد  کوف،ی پلوتن  یکوالین

 : 
 

مهم است که    نجای"؛ در اگرید  یها  ارهیاز "س  یتوانند جا داشته باشند، حت  ی حکومت هرگونه افراد م  بی" در ترک
  ت یاهم  ن،یبنابر  ند؛ینما  یخود شان پول کمائ  ی مردم خود باشند، و در فکر آن نباشند که برا  نیحکومت خادم  ی اعضا

خواهد    یالملل  نیب  یوابسته به اهداف و دورنما ها   ریاگحکومت فر  تیداخل حکومت شوند. موفق  یندارد چه کسان  ادیز
 بود."

 
   کا،یمتحده امر  االتیا

 در امور افغانستان :   کایامر ریشارژداف کار،ید نیکار
 
 ه،یروس  کا،یامر  ران،ی ا  ندگانیتوسط نما  نجا یدر ا  ریحکومت فراگ  لیحقوق زنان و تشک  نیمربوط به تأم   لیمسا  نکهی"ا

 است.  یجد اریمسئله بس نیبه طالبان برساند که ا دیگردد، با یپاکستان و خود افغانها مطرح م 
نه به طالبان، بلکه به مردم افغانستان    کایدالر را امر  اردیلیم  ۱،۱افغانها را رها ننموده است. مبلغ    کایمتحده امر  االتیا

 کمک کرده است.  
 است."  ریزمان گ یپروسه سیاس لیو تشک  یقانون اساس نیتدو
 

  افغانستان،
 اسبق افغان فلم :   سیرئ ،یمیکر صحرا

 
را  سال است که دختران اجازه مکتب رفتن    کی  نکیا  کن،ی." لمیکه "ما افغانها را فراموش ننموده ا  دیگوئ   ی"شما م

  ی را تحت عنوان کورس ها  ی با وقاحت تمام پروژه    سفیونی  را یندارند و حق کار از زنان افغان گرفته شده است. اخ
که  ستین ازین چی. همیست یما خدمه هم ن  م،یستین  یخانگ  یمواش مادر افغانستان به راه انداخت. آنها بدانند که  ینان پز

 دهد."  ادیو نان پختن را به ما  دیایب نجایو انگلستان ا کایاز امر یکس
 

 اروپا،   هیاتحاد
 افغانستان :    یاروپا برا هیخاص اتحاد ندهینما  کالسون،ین  توماس

 
اروپا   هیاتحاد  ند،یمثبت وارد ننما   رییحقوق بشر تغ  نیمواز  تیو رعا   نیدر قبال تأم  شی"هرگاه طالبان در روش خو

دست   یرا رو  یجد  ماتیو وضع تحر  یفریک  یمحکمه جهان  ی ها  رجیرا به شمول مراجعه به پروس  یاقدامات ملموس
  ی الملل نیب یها ثاقیو مفادات قراردادها و م درجاتبه مردم گزارشده باشد، من دیخواهد گرفت. حکومت افغانستان با

 کند.  تیرا که افغانستان به امضا رسانده، رعا
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طالبان است که    ینیع تیغرب نبوده، بلکه مکلف  یاتقاضا ه  یحقوق زنان و حقوق بشر در کل، کدام جز عاد  تیرعا
 دارد."  یات یح تی ثبات در کشور اهم نیتأم ،یتوسعه اقتصاد یها برا تیمکلف  نیا یشود. اجرا  یعمل دیبا
 

 مسعود،  احمد
 

. ستیمهم به نفع کشور ن  نیو ا  ده،یگرد  ستهایطالبان مرکز جلب، جذب و آموزش ترور  تی"افغانستان تحت حاکم 
 ت یمشروع  یالملل  نیو ب  یمنطقه ئ  ،یاجماع داخل  کی به    یابیتواند صرف در صورت دست    یحکومت طالبان م

 . رمیپذ یجه را مینت نیانتخابات به قدرت برسند، من ا جهی . هرگاه طالبان در نتدیکسب نما 
 منطقه دارد.  یبه منافع کشور ها یتگ کمک ها به مردم افغانستان وابس هیو در کل ارا  ،ینظام یها کمک

 مانده است." یما باق یانتخاب باشد که برا گانهی نیاحتماال ا م،یبجنگ زین یبا دستان خال میتوان یم ما
 

  پاکستان،
 پارلمان پاکستان :   لیداور، وک محسن

 
دور سازد. مردم افغانستان در   یاجتماع  اتیسال توانست زنان افغان را از اشتراک در ح  کی  ی" طالبان صرف ط

 حال حاضر عمال در گروگان طالبان قرار دارند."  
 

  افغانستان،
 اسبق امور خارجه :   ریدادفر سپنتا،  وز نیرنگ 

 
 ت ی نظام جمهور  کهیدر حال  نیباشد، ا  یقدرت متمرکز م   شتریانحصار هر چه ب  ی" تمام تالش طالبان صرف برا

 . ردیکار بگ  یرینمود در برابر طالبان از انعطاف پذ یهمواره تالش م
 توانند منجر به صلح گردد :   یم لیاز عوامل ذ یا مجمعه
 لی. تشک یاسیدر صحنه س  تیحقوق شان و همچنان کار و فعال  نیجنگ، مبارزه زنان به خاطر تأم  دانیدر م  یفداکار

 ."ستین ریمردم امکان پذ یبدون کسب آرا ریحکومت فراگ
 

   تاجکستان،
 وزارت خارجه تاجکستان :  نیمع م،یسل فرهاد

  ی از عوامل اساس  یکیحکومت واقعا همه شمول که انعکاس دهنده منافع همه اقوام ]عمده(؟ افغانستان باشد،    جادی" ا
 رود.   یو ثبات در افغانستان به شمار م تیامن  نیتأم

 ش یخود را دارد. در حال حاضر در آنجا )افغانستان( افزا  ریاوضاع منطقه تأث  یگذرد، باال  یدر افغانستان م  آنچه
 شود. یو قاچاق مواد مخدر مشاهده م دیتول اد،یها  به شمول داعش، القاعده  و همچنان ازد ستیترور تیفعال
 

  پشتونخوا،
 " : یحزب "عوام سیختک، رئ ابیافراس

 
نخواهد بود.   یاست. عمر طالبان طوالن  دهیمقتدر مبدل گرد  یرقابت دولت ها  دانیتان در حال حاضر به م "افغانس

 ن یتدو  زمیکان ی م  کی  دی با  بتیمص  نیاستند. افغانستان را از ا  یو افراط  تیاز ظرف  یگروه طالبان افراد محجر، عار 
ممکن خواهد    یدر افغانستان صرف زمان  یواقع  صلح نیتام  کنیسازد. ل  رونیسازمان ملل متحد ب  استیشده تحت ر

 .  دیآ انیبه م یموکراسیبود که در پاکستان د
 

 حضور داشتند :  زین لیاشتراک کنندگان اشخاص ذ رینشست، در کنار سا نیمعلومات در  ا قرار
 
 یران یا خدانیتار ،یدهباش نیحس -
 تاجکستان    یاز پوهنتون مل ،یقاسم سعد -
 لندن  ی از کالج شاه ،یقیصد شهی،عا-
 )از طرفداران احمد مسعود( یدشت میخانم مرحوم فهم ،ی)ساهره؟( دشت رهیسا -
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