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 ۲۰/۱۰/۲۰۲۲          : غوث جانبازنوشته
 

 مستقل و مشترک المنافع""یگزارش مختصر اجالس ساالنه سران کشورها
CIS (Commonwealth of Independent States  ،در آستانه

 قزاقستان
 "یمرکز یایآس - هیفارمت "روس یهمچنان اجالس نوبت و
 

 ی" جمهوریسکولیدر شهرک "و ۱۹۹۱دسمبر  ۸ خیبه تار CISمستقل و مشترک المنافع  یکشورها هیاتحاد
 است.  دهیگرد جادیا الروسیب

 الروس،یب کستان،یازب ن،یاوکرائ جان،یقزاقستان، آذربا ه،یروس یکشورها CIS بیحال حاضر، در ترک در
بنابر علل مشهود در  نیدارند. کشور اوکرائ تیترکمنستان، قرغزستان، ارمنستان و تاجکستان عضو ا،یملداو

جمهور قزاقستان به  سیرئ ف،یارا قاسم ژومارت توک هیاتحاد نیا استیاشتراک نداشت. امسال ر یاجالس کنون
 عهده دارد. 

 
اکتوبر در شهر آستانه،  ۱۳ خی" که به تارایدر آس یاعتماد ساز یبرا ری" تداب یاجالس نوبت ریروز پس از تدو کی
مستقل و مشترک المنافع"  ی: مالقات سران "کشورهاگریبود، همانجا دو اجالس د دهیقزاقستان برگزار گرد تختیپا

 یمرکز یایآس - هیو همچنان جلسه فارمت "روس (اشدب یسابق م یشورو هیاتحاد یکشورها )که عمدتا مرکب از
 . دندیبرگزار گرد زین

مستقل و مشترک المنافع را که راجع به  یاز سران دولت ها یعده ا یها یگزارش فشرده از سخنران لیذ در
 : مینما یباشد، ارائه م یاوضاع افغانستان م

 

 : کستانیجمهور ازب سیرئ ف،یائیرضیم شوکت
 -کابل -فیمزار شر -ترمز -افغانستان  -به شمول راه آهن "ترانس  ،یکیستیلوژ دیجد یزهایمهم است تا دهل تینها

 .ابندی" مشترکا توسعه کستانیازب -قرغزستان - نی" و همچنان خط آهن "چشاوریپ
 یبرا فرا قارهٔ  یدیمستقل و مشترک المنافع" را به مهره کل ی" کشورها هیاتحاد یلیتبد نهیمتذکره زم یها پروژه

 سازد.  یفراهم م یانتقاالت ترانسپورت
ماه  کی انیسپرده شود تا در جر فهیافغانستان وظ یما برا یخاص کشور ها یها ندهیگردد تا به نما یم شنهادیپ

دفع چلنج ها و بذل کمک ها به افغانها، ارائه  یبرا ریرا در رابطه به اتخاذ تداب افتهیهماهنگ  شنهاداتیمشترکا پ
 .ندینما
 

 : جمهور تاجکستان سیرحمان، رئ یعل امام
کشور باعث  نیشرق ا -در شمال ونیقطعه انتحار جادیهمجوار افغانسنان، و همچنان ا اتیدر وال انیجنگجو تمرکز
 یایآس ی. کشور هادیآ یم انیبه م یافراط یدئولوژیا دیتشد یبرا التیگردد. در امتداد تمام سرحد تشک یم ینگران
شود.  یریاوضاع در منطقه جلوگ یافغانستان باال ملتا از نفوذ عا ندیکار نما هیروس ونیبا فدراس دیبا یمرکز

بشر دوستانه در  یانتقال کمک ها یرا برا شیخو یکیستیلوژ یها تیها و ظرف ربناهیتاجکستان آماده است ز
 قرار دهد.  اریاخت
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 : جمهور ترکمنستان سیمحمدوف، رئ یردیب سردار
 نیباشد. در ا یم یالملل نیو ب یمنطقه ئ ی)ادغام( افغانستان در مواصالت ترانسپورت شنیگریانت یمسئله ا نیمهمتر

 بدون شک ممد واقع برق، یو انتقال انرژ جادی"، اعمار راه آهن، ایپروژه "تاپ لیراستا، ابتکارات ترکمنستان از قب
 آورد یرا به دست م یاقتصاد - یتوسعه اجتماع کیژیسترات یماپروژه ها افغانستان دورن نیشوند. از برکت ا یم

 .دینما یاستفاده اعظم شیخو یائیجغراف یها یتواند از برتر یو م
حل و فصل معضله افغانستان  یو سازمان ملل متحد برا رانیا ن،یچ هیروس ونیفدراس یاز مساع ترکمنستان

 .دینما یم تیحما
 

 : مستقل المنافع یمشترک اجالس کشور ها هیاعالم فشرده
 لیبه افغانستان گس شتریبشر دوستانه ب یکمک ها دیشود. با یریشدن افغانستان جلوگ ی... مهم است تا از منزو

در افغانستان مستلزم هماهنگ  یجار . اوضاعدیبروز ننما نکشوریدر ا یبشر تیوضع شتریگردد تا وخامت ب
مواد مخدر را  میجرا نیو فاعل یافراط ،یستیترور یالملل نیب یمبارزه با گروه ها یبرا ریساختن اقدامات و تداب

 سازد.  یمطرح م گریبار د کی
 و یمطرح قوم یها رویبه اشتراک ن ریحکومت واقعا فراگ جادیدر افغانستان صرف در صورت ا داریپا صلح

 تواند. یبوده م ریامکان پذ یاسیس
 

 (۱+۶" )یمرکز یایآس - هیسران فارمت "روس یها یاز سخنران فشرده
 

 : نیپوت ریمیوالد
 تیسلسله فعال کیگروه را وادار ساخته به  نیباشد، ا یکه طالبان در حال حاضر با آن روبرو م یاقتصاد رکود

امرار  قیطر نیدارد، رو آورده، و از ا یعنعنو یافغانستان محتوا یها، به شمول عرضه مواد مخدر، که غالبا برا
 یکشور ها یاستخبارات یدر اثر فشار شبکه ها ان. طالبستیپنهان ن یها از کس تیفعال نی. اندینما یم تیشیمع
 ی. ارتباطات فرامرزندینما یم یدر شمال افغانستان چشم پوش یستیترور یسازمان ها یاز ظهور سنگر ها گرید

از  نهیزم نیو شما در ا میموجود در افغانستان کار کن تیبا حاکم دیهمه ما. البته ما با یبرا ستیدیها تهد ستیجهاد
 . دیدار یآگاهموقف من 

 

 : جمهور قرغزستان سیژاپاروف، رئ سادر
مسئله افغانستان ثابت مانده و در سطح منطقه و  ،یالملل نیدر تمرکز آجندا و اوضاع ب یموقت رییتغ رغمیعل

 باشد. یفرامنطقه مطرح م
 یالملل نیروبروست. امروز تمام جامعه ب یو بشر یاقتصاد - یاجتماع قیدر حال حاضر با بحران عم افغانستان

بگذارد.  یانیانقطه پ نکشوریا نیو خون یمنازعه طوالن یو برا دینما یریدارد تا از تجارب تلخ گذشته جلوگ فهیوظ
کشورها،  یاصل عدم مداخله در امور داخل تیدوست افغانستان بوده، با رعا یدولت قرغزستان که به طور عنعنو

بر  زیو اکنون ن ن،یداشته ا یباشد. ما همواره پافشار یم نفعیافغانستان با ثبات و روبه توسعه ذ کی تیدر موجود
 .مینمائ یم دیکشور تاک نیصلح در ا نیتام
کشور  نی. با اابدی میو تحک ایمهم است تا اقتصاد افغانستان اح یالملل نیجامعه ب ینظر ما، در حال حاضر برا به

، ۱۰۰۰ -کازا یپروژه انرژ لیدر سطح منطقه، از قب یتوسعه اقتصاد یتا داخل پروسه ها ردیصورت بگ یهمکار
 گردد.  یترانسپورت یها زیاعمار دهل ،یربنائیو ز یرشد اجتماع یبرنامه ها ،یتاپ

 یخاص سرمنش ندهینما ثیبه ح ووایرئس جمهور اسبق قرغزستان،خانم روزه اتومبا را،یاخ د،یانیدر جر کهیطور
از  ووایاست. خانم اتومبا دهیگرد نییملل متحد در افغانستان تع یافغانسنان و آمر دفتر کمک ها یسازمان ملل برا

نموده و از  فهیوظ یفایا کیپلوماتیبلند د یها یدار بوده، در کرس برخور یدر عرصه اداره دولت عیتجارب وس
 یدر اجرا ووایخوانم تا به خانم روزه اتومبا یبرخور دار است. همه را فرام یالملل نیاعتبار و اعتماد در جامعه ب

مهم  یکرس نیدر ا شانیکه تقرر ا میمبذول بدارند. ما باور دار یشان کمک و همکار یها تیو مسوول فیوظا
 یما در پ یکشور با دولت ها نیمناسبات ا میصلح و ثبات در افغانستان و تحک نیپروسه تام یبرامثمر  جینتا

 خواهد داشت. 
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 : جمهور تاجکستان سیرئ ،یامام عل ادیفر
با آواز درشت  نیپوت ریمیخطاب به والد( ۱+۶) ای" یمرکز یایآس - هیمالقات فارمت "روس هیدر حاش رحمان

 :گفت
از "جدول  شتریمنرالها در خاک ماب ری. ذخامیاست ی. ما کشور غنمیستین ری. ما فقمیاحترام شو میخواه ی"ما م

 شیخو کیژیو سترات یو حاال هم به منافع همکار اساس م،یاحترام نموده ا شهی" است. ما همفیعناصر متناوب مندل
و  یقایافر یکشور ها یتا مثل بعض میانتظار دار زینما  کنیل م،یغ. ج.( احترام دار -است  هی) هدف رحمان، روس

 !؟"میهست یو اجنب گانهیما ب ایچه؟ مگر آ یعنیشود.  زیآم و احترام انهیبرخورد مساو زیکشور ها با ما ن گرید
 

با سادر  هیروس ونیجمهور فدراس سیرئ ن،یپوت ریمیروز قبل از اظهارات فوق، به وساطت والد کی رحمان،
جمهور تاجکستان و قرغزستان  یروسا انیخود مالقات نمود. سطح تشنج و عدم تحمل م یقرغز یژاپاروف، همتا

سه جانبه، از فشردن  قاتمال نیجمهور قرغزستان(ح سیدر حال حاضر به حد باالست که سادر ژاپاروف )رئ
 .دیدست رحمان ابا ورز

که  ستیاداوریسازند. قابل  یمتهم م یو اشغال اراض یرا به تعرضات نظام گرید کیزها قرغ ها و یتاجکستان
 گرید کی هیو دو کشور عل ده،یآن حل نگرد یباال یدو کشور و عالمه گزار نیحدود مرزها ب نییمشکل تع

آتش متوسل شوند،  دیتبادله شد به وستهیپ نیگردد تا طرف یبه وجود آمده باعث م تیدارند. وضع یمطالبات ارض
ترک  و مجبور به دهیسرپناه گرد یو ب یدو کشور کشته، زخم یآن هزاران باشنده مناطق سرحد جهیکه در نت
 شان شده اند. یدائم ستیمناطق ز
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