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 باشد ینم نین آناللزوماً نظر افغان جرم سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 

 ۲۰/۹۰/۲۰۲۱                غوث جانباز

سازمان همکاری شانگهای در اجالس  روسأی دولت های عضو
تاجکستان در نوبتی این سازمان در شهر دوشنبه، پایتخت کشور 

 رابطه به افغانستان چه گفتند
 

 سپتمبر دایر گردیده بود. ۱۸این اجالس به تأریخ 
 

 بیالروس: 
 الکساندر لوکاشینکو، رئیس جمهور بیالروس:

کشور ما آماده است در احیای زیر بناه های افغانستان و ارسال مواد خوراکی به این کشور مساعدت و همکاری  -
 نماید؛

مردم افغانستان می تواند مشکالتی که در این کشور به میان آمده و به میان میاید، را حل و فصل صرف خود  -
نماید. البته همسایگان در تأمین ثبات در افغانستان منافع خود را دارند. همسایگان باید در رفع مشکالت بوجود آمده 

 همکاری نمایند؛
تواند فعالتر در حل تضاد ها و منازعات در حوزه های آسیای باور دارم که سازمان همکاری شانگهای نیز می  -

 شرقی، شرق میانه و در کل در سراسر دنیا اشتراک نماید.-مرکزی، آسیای جنوب
 

 :فدراسیون روسیه
 والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه : 

کشور به وخامت گرائیده ایاالت متحده ی امریکا و متحدین ناتوی آن از این« فرار»اوضاع در افغانستان پس از  -
است. آنها پس از خود در آنجا تروریزم، قاچاق مواد مخدر، جنایات سازمان یافته و افراطگرائی مذهبی را به جا 

 گذاشتند؛ 
 حکومت موقت )سرپرست( فراگیر نبوده، لیکن باید همرای آن کار شود؛ -
کشورهای غربی در باره ی خارج ساختن اسعار و دارای امریکا و سایر  معقول خواهد بود هرگاه با ایاالت متحدهٔ  -

تهی می تواند طالبان را وادار به قاچاق مواد مخدر  های افغانستان از انجماد، گفتگوهای به راه انداخته شود. خزانهٔ 
 و قاچاق اسلحه سازد؛

تحدین ناتوی آن بپردازند، چون هزینه های اساسی احیای افغانستان پسا منازعه را باید ایاالت متحده ی امریکا و م -
 آنچه ما می نگریم، همه عواقب حضور آنهاست؛

طالبان را باید تشویق کرد تا به تعهدات خود در باره ی تأمین صلح، عادی ساختن اوضاع، تأمین امنیت همگانی  -
 عمل نمایند.

ترویکای »عجالتأ در فارمت  ،«افغانستان -گروپ تماس شانگهای»باید تدابیری در مورد امکان آغاز فعالیت  -
 به اشتراک: روسیه، چین، امریکا و پاکستان روی دست گرفته شود؛« گسترده

 باشد.« ایروایشیا»عینیت طوریست که افغانستان باید جز الینفک حوزه ی امنیت و همکاری  -
 

 :چین
 سی دزین پین، رئیس دولت جمهوری مردم چین :

ار فراگیر سیاسی را که سیاست های معتدل داخلی و خارجی را پیش ببرد، طالبان باید تشویق شوند تا یک ساخت -
 ایجاد نماید؛

 کار گرفته شود؛« افغانستان -گروپ تماس شانگهای»باید از ظرفیت  -
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 اینکشور سهیم باشند. شانگهای باید طالبان را تشویق نماید تا نمایندگان تمام قومیت ها در افغانستان در ادارهٔ  -
 

 ایران
 راهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران: اب
سازمان همکاری شانگهای باید شرایط را برای آن ایجاد نماید تا مردم افغانستان مشکالت و دشواریهای موجود  -

 شانرا باز نماید. اینکار در اثر همکاری کشورهای منطقه امکان پذیر است؛ را رفع نماید و مسیر توسعهٔ 
خارجی در  غانستان کامأل به دوش ایاالت متحده ی امریکا می باشد. مداخلهٔ مسوولیت اوضاع کنونی در اف -

 افغانستان اوضاع را بدتر می سازد.
 

 :پاکستان
 عمران خان، صدراعظم پاکستان :

طالبان باید به تمام تعهدات خود عمل نماید و یک ساختار فراگیر سیاسی را ایجاد نماید، رعایت مواذین حقوق  -
تمام افغانها در نظر داشته باشد، و نگذارد تا افغانستان دیگر هیچگاه پناهگاه امن برای تروریستان بشر را برای 

 شود؛
 بین المللی بود.  در صد وابسته به کمک های جامعهٔ  ۷۵حکومت قبلی افغانستان  -
 مردم به اقتدار رسید؛  طالبان عمأل بدون خونریزی و مهاجرت گستردهٔ  -
جهانی در قضایای افغانستان اهمیت حیاتی دارد. این یک فرصت کم یاب است تا  بت جامعهٔ ذیدخل ساختن مث -

 ساله در اینکشور پایان یابد؛ این فرصت را نباید از دست داد. ۴۰جنگ 
 

 :هند
 ناریندرا موودی، صدراعظم هند:

و همچنان حاکم شدن  تند روی )رادیکالیزم( در حال افزایش، مشکالت بزرگی را در راه تأمین صلح، امنیت -
فضای بی باوری در منطقه به وجود آوده است. حوادث اخیر در افغانستان این همه را هر چه بیشتر آشکار ساخت. 

 سازمان همکاری شانگهای باید روش واحد را برای مبارزه با این پدیده ها تدوین کند؛
سوب گردد؛ افزون بر آن، این تعویض بدون تعویض اقتدار در افغانستان نمی تواند همه جانبه و فراگیر مح -

مذاکرات صورت گرفته که سواالتی را در قسمت به رسمیت شناختن آن به میان آورده است. الزم است تا این 
ساختار بتواند از تمام اقشار کشور به شمول زنان و اقلیتها نمایندگی کند. بنابرین، مهم است که تصمیم به رسمیت 

ی سنجیده شود و مشترکأ اتخاذ گردد. هند در این راستا از نقش محوری سازمان ملل متحد شناختن طالبان بخوب
 حمایت می کند. 

 

 :قزاقستان
 قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان:

قزاقستان پیشنهاد می نماید تا در شهر آلماتی )پایتخت قبلی قزاقستان( مرکز انتقال کمک های بین المللی بشری  -
 افغانستان ایجاد گردد؛برای 

فاجعه ی بشری قرار دارد؛ اینکشور می تواند بزودی با کمبود و بحران جدی مواد خوارکی  افغانستان در آستانهٔ  -
رویرو گردد، و این مصیبت بدون شک از سرحدات کشورهای آسیای مرکزی قبل از همه به شکل مهاجرت های 

 اهد نمود؛گروهی عبور نموده و وسعت جهانی اختیار خو
باید گفتگوی غیر رسمی را  SCO و سازمان همکاری شانگهای CSTOسازمان پیمان امنیت دسته جمعی  -

باطالبان به راه بیاندازند. اینکار موقع میدهد تا قصد عینی و اصلی آنها )طالبان( برای مبارزه علیه تهدیدهای 
 یابی گردد؛اقتصادی با افغانستان ارز -مشترک و احیای مناسبات تجارتی 

در حال حاضر سخن از به رسمیت شناختن طالبان در میان نیست. اینکار تا حد زیادی وابستگی به اقدامات عملی  -
 طالبان در پرتوی فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد داشت؛ 

ت می باشد. در حال حاضر، در برنامه های آموزشی و تعلیمی افغانها حایز اهمی افغانستان ادامهٔ  برای آیندهٔ  -
محصل افغان مصروف آموزش هستند. قزاقستان امیدوار است که طالبان موانع را برای  ۲۰۰قزاقستان در حدود 

 جوانان افغان در قسمت کسب تحصیالت عالی ایجاد نخواهد کرد. 
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 تاجکستان: 
 امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجکستان:

 انستان در نظر نمی گیرند، و در حال تدوین یک حکومت تک قومی استند؛طالبان تنوع قومی را در افغ -
 اراده ی مردم و نقض مواذین حقوق بشر استند؛ اما جامعهٔ  در مثال پنجشیر، جهانیان شاهد سرکوب بی رحمانهٔ  -

 بین المللی و سازمان های حقوق بشر سکوت اختیار کرده اند؛
در « مرکز ضد تروریستی شانگهای»اقدامات مشخص منجمله در چوکات تاجکستان به آن باور است که باید  -

 رابطه به تهدیدهای که از افغانستان بر می خیزد اتخاذ گردد؛
تاجکستان فرامیخواند تا در افغانستان حکومت فراگیر ایجاد گردد. تحمیل هرگونه ساختار سیاسی که به اراده و  -

 واقب غیر قابل پیش بینی در پی داشته باشد؛نظر مردم بی اعتنائی نماید، می تواند ع
تاجکستان بارها سازمان ملل متحد، سره میاشت )صلیب سرخ(، کشورها و سایر سازمانهای بین المللی را برای  -

کامل به  گسیل کمک های عاجل بشری به افغانستان و مردم والیت پنجشیر که اینک در حدود دو ماه در محاصرهٔ 
 خوانده است؛سر می برد، فرا 

امیخواند تا دور افغانستان یک کمر بند مطمئن امنیتی را ایجاد نمایند، تا سد راه تاجکستان همه شرکای خود را فر -
 گروه های تروریستی در حوزه های شانگهای و سازمان پیمان امنیت دسته جمعی شود؛ رخنهٔ 

رفیت و امکانات خود هم در داخل افغانستان و هم شانگهای و سازمان پیمان امنیت دسته جمعی می توانند از ظ -
در سطح بین المللی برای به راه اندازی گفتگوی بین االفغانی استفاده نمایند. آنچه همین اکنون در افغانستان جریان 

 تروریستان بین المللی به مراتب بیشتر می سازد؛ دارد، تهدید لغزیدن افغانستان و تبدیلی آنرا به النهٔ 
 وسیع از تکنالوژی معلوماتی، اطالعاتی و انترنیتی توسط تروریستان می تواند هسته های خوابیدهٔ  فادهٔ است -

 افراطگرایان را در حوزه های شانگهای و سازمان پیمان امنیت دسته جمعی احیا نماید.
 

 :زبیکستانا

 شوکت میرضیائیف، رئیس جمهور ازبیکستان :
است، بنابرین سازمان همکاری شانگهای باید گفتگو با آنها )طالبان( را به  به قدرت رسیدن طالبان یک واقعیت -

حیث مقامات جدید افغانستان به راه بیاندازد تا از امکان رشد افراطگرائی، ایدیالوژی تند روانه و استفاده از 
 افغانستان برای فعالیت های خرابکارانه به ضد همسایگان جلوگیری شده بتواند؛

تا امکان خارج ساختن دارائی ها و اسعار افغانسنان که در حال حاضر در خارج در انجماد قرار دارند الزم است  -
 بررسی گردد. این اقدام موقع خواهد داد تا از بحران گسترده ی بشری و افزایش تعداد پناه جویان جلوگیری شود؛

ا اشتراک کشورهای ناظر و دولت های ازبیکستان پیشنهاد می کند تا مالقات های منظم در سطح عالی، و ب -
 همکار در فارمت شانگهای در رابطه به افغانستان به راه انداخته شود؛

مهم است تا در اثر تشریک مساعی، چینل های پرتاب و گسیل تروریست ها از نقاط داغ افغانستان جلوگیری  -
ملی میان شبکه های اطالعاتی کشورهای بعمل بیاید. در این زمینه ازبیکستان طرفدار توسعه ی همکاری های ع

 عضو شانگهای می باشد.
 

 :قرغزستان
 صدر ژاپاروف، رئیس جمهور قرغزستان

 ایجاد کمر بند امنیتی دور افغانستان باید در اولویت وظایف سازمان شانگهای قرار داشته باشد؛ -
از افغانستان توسط اعضای الزم است تا یک میکانیزم مشترک کنترول و نظارت از پروسه ی مهاجرت ها  -

 سازمان شانگهای ایجاد گردد؛ 
قرغزستان حاضر است کمک های بشری را به افغانستان گسیل بدارد، ضمنأ کشور ما اظهار آمادگی می نماید که  -

 جوان افغان را برای تحصیل در موسسأت تعلیمی خویش بپذیرد؛ ۵۰۰
و سازمان قرداد امنیت دسته جمعی، بخاطر تأمین هر چه عاجل قرغزستان پیشنهاد می نماید تا سازمان شانگهای  -

 ثبات در افغانستان و جلوگیری از جنگ داخلی و سایرمسایل، با طالبان به گفتگو بپردازند؛
در وهله ی اول، به عنوان کمک های اولیه و انجام فعالیت های بشر دوستانه، الزم است به افغانستان انجینیران،  -

 متخصصین اعزام شوند. طبیبان و سایر
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