Målet for fredsforhandlinger i
Astana: Syrien bør tilhøre syrere
22. jan., 2017 – På tærsklen til fredsforhandlingerne i Astana, Kasakhstan, den
23. januar, rapporterer Sputnik i sin tyrkiske udgave, at »Tyrkiets primære mål
er at sikre fred i Syrien og landets territoriale integritet«, med et citat af
medlem af udenrigsudvalget og parlamentet, Hasan Basri Kurt fra det regerende
Lov og Udviklingsparti, AKP. Krigen har varet i fem år, sagde Kurt, og »Mødet i
Astana er det vitale initiativ fra Rusland og Tyrkiet, der har til formål at
opnå fred og stabilitet i Syrien. Hele verden behandler dette initiativ med
respekt og følger ængsteligt med i udviklingerne.«
Kurt sagde, at Tyrkiets mål er at inddrage mange flere deltagere i
fredsforhandlingerne om Syrien, og at forhandlingerne i Astana vil blive endnu
et skridt fremad. »Det er værd at understrege, at landene i området var ivrige
efter at udtale deres initiativer for forhandlingerne, ulig i Genève. Det er
højst usandsynligt, at dette vil blive det eneste og endegyldige møde. Vi håber
imidlertid, at deltagerne i forhandlingerne vil kunne aftale en fortsat
opretholdelse af våbenhvilen og en genoprettelse af fred i landet.«
Dr. Celalettin Yavuz, en tidligere udenrigspolitisk rådgiver til lederen af
Partiet National Bevægelse (MHP), fortalte Sputnik om den syriske oppositions
mål. Han sagde, at én idé, der må diskuteres i Astana, vil være at bringe de
forenede oppositionsgrupper sammen med regeringshæren om at bekæmpe
terroristgrupper i Syrien. »Den syriske regerings bevæbnede styrker er fortsat
den største magt i landet, der kan samle de forskellige grupper, som opererer i
landet.«
Han sagde, »Det vigtigste formål for forhandlingerne i Astana er at enes om
russiske og tyrkiske officerers deltagelse i den fortsatte kamp mod
jihadisterne.« Han sagde, at Damaskus bør være øverstkommanderende over
operationerne mod Daesh (Islamisk Stat).
Foto: Tre hovedaktører i fredsforhandlingerne i Astana: Udenrigsministrene
Sergei Lavrov, Rusland (midten), Mevlut Cavasoglu, Tyrkiet (højre) og Mohammad
Javad Zarif, Iran forlader en pressekonference i Moskva, Rusland, 20. december,
2016.

