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چین و افغانستان اعالمیه استراتژیک امضا کردند
هوجین تاو ،رییس جمهور چین روز جمعه به حامد کرزی ،همتای افغان اش گفت که چین به افغانستان «کمک بی ریا و
از خودگذرانه» فراهم می کند .هر دو رییس جمهور یک اعالمیه همکاری های استراتژیک را امضا کردند .
جوزای  8 /1931جون  2112در (19حامد کرزی ،رییس جمهور افغانستان با همتای چینی اش هوجین تاو ،روز جمعه
پیکنگ دیدار کرد .هوجین تاو به حامد کرزی گفت« :در حال حاضر افغانستان وارد مرحله اساسی روند انتقال شده
است .چین دوست و همسایه قابل اعتماد افغانستان است » .
رییس جمهور چین افزود« :هم حاال و هم در آینده ،چین به سیاست گسترش روابط دوستانه خود با افغانستان تعهد محکم
دارد و به فراهم ساختن کمک خودگذرانه و بی ریا به افغانستان ادامه می دهد » .
هوجین تاو پذیرفته شدن افغانستان به عنوان عضو ناظر در سازمان شانگهای را به حامد کرزی تبریک گفت .روز
گذشته سران سازمان همکاری شانگهای افغانستان را به عنوان عضو ناظر پذیرفتند .حامد کرزی در این دیدار گفت:
«در ده سال گذشته خوشبختانه روابط ما در یک جهت مثبت ترقی کرده است .روابط ما هم گسترش و هم تعمیق یافته
است » .
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هوجین تاو« :چین دوست وهمسایه قابل اعتماد افغانستان است » .
هر دو رییس جمهور یک اعالمیه همکاری های استراتژیک را امضا کردند .به گفته مقام های چین ،این اعالمیه
همکاری استراتژیک سرمایه گذاری چین در افغانستان را تشویق می کند .
همچنان براساس این اعالمیه ،چین در بخش بازسازی زیرساخت ها کمک می کند ،به دانشجویان افغانستان زمینه
تحصیلی را فراهم می سازد و برای سال روان ،کمک پولی  151میلیون یوان ( 29.52میلیون دالر امریکایی) را تهیه
می کند .
به گزارش خبرگزاری دولتی چین (شینهوا) در این اعالمیه آمده است« :هر دو جانب موافقت کردند که همکاری ها و
تبادالت دوجانبه را در بخش های امنیت ،مبارزه مشترک علیه تروریسم  ...و تبادالت استخباراتی افزایش دهند » .
چین در گذشته از آنچه ارتباط شورشیان منطقهء دورافتاده غربی اش شین جیانگ با شورشیان در آسیای میانه و
تحلیلگران نیز می گویند این کشور نگران افزایش افراط گرایی در منطقه .افغانستان می خواند ،ابراز نگرانی کرده بود
است .
آینده افغانستان یک موضوع کلیدی در کنفرانس سران سازمان شانگهای در پیکنگ بود .افغانستان در یازدهمین سال
مبارزه علیه طالبان و القاعده قرار دارد و نیروهای خارجی قرار است تا دو سال دیگر این کشور را ترک کنند .رییس
جمهور چین این هفته گفت که سازمان شانگهای می خواهد نقش بزرگ تری در افغانستان بازی کند .
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