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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۱۴/۱۰/۲۰۲۲                                                                                                  غوث جانباز

 

 "ایدر آس  یفارمت "اعتماد ساز  ریاجالس اخ 
 

  انیبه م ۱۹۹۲" به ابتکار حکومت قزاقستان در سال ایدر آس ی اعتماد ساز  یو اقدامات متقابل برا ی"همکار فارمت
فارمت در    نیدر ا   ی الملل  نیسازمان ب  ۵و    گریکشور د  ۹دارد.    تیکشور در آن عضو  ۲۷آمده و در حال حاضر  

قزاقستان   تخت یدر شهر آستانه، پا  نسویا  هب  ۲۰۱۴فارمت مذکور از سال    یموقف ناظر حضور دارند. دفتر مرکز
 قرار دارد.  

افغانستان به علت    اتیاز ه  یدر اجالس کنون  کنیته، لآنرا داش  تیفارمت مذکور عضو  سیاز زمان تاس  افغانستان
 است.  امدهینداشتن گروه حاکم در افغانستان( دعوت بعمل ن تیمشهود )مشروع

 
در    یاعتماد ساز  یو اقدامات متقابل برا  یفارمت "همکار  یاجالس نوبت(  ۲۰۲۲)  ی اکتوبر سال جار  ۱۳  خیتار  به
 ه یاشتراک کننده ضمن ارا  یدولت ها  یاز روسا  ی. در اجالس عده ادی"  در شهر آستانه )قزاقستان( برگزار گردایآس
افغانستان   یبه اوضاع جار  یو فرامنطقه ئ  یشان در رابطه به تعامالت منطقه ئ  یدولت ها  یها  دگاهیها و د  یسیپال
 ابراز داشتند :   لیرابطه به شرح ذ نیرا در ا شیخو یحکومت ها یرسم یریتماس گرفته موضعگ  زین

 
 :   هیروس ونیجمهور فدراس سیرئ ن،یپوت  ریم یوالد

 
 االت یا  یمانده است. به دنبال ناکام  یمنطقه باق  تی امن  ی حاد برا  یاز چلنج ها  یک ی  ث یالسابق به ح  یکماف  افغانستان

 ی ستیترور  یها  دیبه تهد  وندیحل مستقالنه مشکالت را که در پ  تی کشور )افغانستان( ظرف  نیو ناتو، ا   کای متحده امر
  ۲۰۲۲سپتمبر    ۵مورخ    یستیبه شمول حمله ترور  ،یست یترور  یپ  رد  ینتوانست. حمالت پ  دایآمده، پ  انیدر آنجا به م

فغانستان ساختن اوضاع در ا  یبه اثبات رساند. به هدف عاد  گریبار د  کیرا    یناتوان  نی در کابل ا  هیسفارت روس   یباال
 . ردیمشترک صورت گ یاقتصاد افغانستان همکار یایاح یالزم است برا

  ی پول یها ی جبران گردد، اسعار و دارائ ده،یاشغال رس یهاتمام سال  یتا خسارات که به افغانها ط میخوان یفرا م ما
ساخته شود. در چهارچوب حل و فصل    رونیقرار دارند از انجماد ب  یخارج  یها  متعلق به افغانستان که در بانک

آن  لیکه در تشک یستیو ساختار ضد ترور   یشانگها  یسازمان همکار یها تیبود، هرگاه از ظرف  یمعقول م هیقض
 آن کار گرفته شود.   ده،یگرد جادیا

 
 :   رانیجمهور ا سیرئ ،یسیرئ میابراه

 
 جهیکه در نت  نکشوریحکومت همه شمول در ا   جادیا  له یتوان صرف به وس  یتان مرا در افغانس  یثبات  ی باطل ب  حلقه

  ه یهمسا  یمترجم( با کشور ها  -طالبان است    تی نمودن توافقات دو جانبه که کابل )هدف حاکم  یو عمل  یاسیس  یگفتگو
را    یمرکز  یایآس  تیبه مشرق رانده شده، و اکنون امن  آنها  ه، یداعش در سور  یبرد. به دنبال سرکوب  نینموده، از ب

 . ندینما  یم دیتهد
 

 :  کستانیجمهور ازب سیرئ  ف،یائیرضیم  شوکت
 
افغانستان    دینبا تا  داد  اقدامات مشترک و   زمیترور  یبه مرکز جهان  گریبار د  کیموقع  تا  مبدل گردد. الزم است 

اجماع گسترده و اتخاذ   کیبه    یست گرفته شود. به منظور  دسترسد  یتعامل متقابل با طالبان رو  یبرا  افتهیهماهنگ  
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پ  ریتداب ب  یم  شنهادیملموس،  "گروه  تا  عال  ذاکرهم  یالملل  نیگردد  ایدر سطح  پرتو  جادی"  در    ی آن رو  یگردد و 
 . دیمرحله وار تعهدات دو جانبه توافق بعمل آ قیتطب  یچگونگ 

 
 جمهور قرغزستان :   سیژاپاروف، رئ سادر

 
بزرگ   یبرنامه ها  قی افغانستان، تطب  یایاح  یبرا  یو همکار  ریدر متطقه، اتخاذ تداب  تیامن  نیمربوط به تام  مسائل

 فارمت قرار داشته باشد.  ن یو اهداف ا فیدر صدر وظا دیدر سطح منطقه با یربنائیز
 

 صدراعظم پاکستان :   ف،یشر شهباز
 

السابق   ی. پاکستان کمافدینما  یم  تیثبات و توسعه حما   دار،یصلح پا  نیه افغانها بخاطر تاماز مبارز  یالملل  نیب  جامعه
کشور   نیثبات در  ا  ن یدر تام گرانیاز د شتریافغانستان ب هیهمسا  ثی مهاجر افغان بوده، و به ح  ونیلیچهار م زبانیم
و مرفه، نه تنها در مطابقت با منافع پاکستان، بلکه منطقه و جهان قرار   حدباشد. افعانستان امن، با ثبات، مت یم  نفعیذ

 دارد. 
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