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2021اکتوبر،  14پنجشنبه،                                     استقالل خپلواکی –صدای امریکا    
 

کنیم با افغانستان کمک می: 20سران گروه جی  

1۴00,  میزان20  
 

 
 

روی سایر  جلسۀ خاصیمیزان( در  ۲۰اکتوبر ) ۱۲اقتصاد بزرگ جهان امروز  ۲۰رهبران 

موضوعات به شمول حمایت فوری بشری به مردم افغانستان بحث کرده و تعهد شان را برای فراهم 

های مستقل بین المللی تصریح های بشری مستقیماً به مردم افغانستان از طریق سازمان آوری کمک

  .کردند

ها در مورد  مجازی را میزبانی کرد که نگرانی ماریو دراگی، صدر اعظم ایتالیا در حالی این نشست

 .فاجعهٔ بشری در حال ظهور در افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت، در حال افزایش است

اگست، این کشور از قبل به دلیل جنگ و  1۵پس از تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان به تاریخ 

 .سقوط نکرده بود خشکسالی درگیر فقر شدید بود، اما اقتصاد آن
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اقتصاد بزرگ جهان، به شمول امریکا، بریتانیا، کانادا، هند، عربستان سعودی،  20رهبران 

کشورهای اتحادیهٔ اروپا و امریکای التین بر مبارزه علیه دهشت افگنی، آزادی گشت و گذار در 

 .های باز بحث کردند داخل این کشور و مرز

و شی جینپنگ، رییس جمهور چین در این نشست اشتراک  والدمیر پوتین، رییس جمهور روسیه

 .نکرده بودند

های شان را با اقتصاد بزرگ جهان باید تماس 20صدر اعظم ایتالیا افزود که کشورهای گروه 

 .حکومت طالبان نگهدارند، اما این به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نخواهد بود

 .ون تعامل با طالبان کمک با مردم افغانستان دشوار خواهد بوداعظم ایتالیا اضافه کرد که بد صدر

کردند که  توافقجلسه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که اشتراک کنندگان این  جلسهاو پس از این 

 .به بحران بشری و حفظ حقوق زنان در افغانستان باید رسیدگی صورت گیرد

یک میلیارد دالری با افغانستان را اعالم کرده گفت این در حالی است که اتحادیهٔ اروپا امروز کمک 

 یورو به افغانستان و اتحادیه اروپا یک میلیاردگزاری در بخش ثبات و امنیت است.  که این سرمایه

 .کند هایش کمک می همسایه

اورسال فون درالین، رییس کمیسیون اتحادیهٔ اروپا، در یک تویت نوشت که این بستهٔ کمکی را در 

 .اعالم خواهد کرد و اظهار امیدواری کرد که کشور های دیگر نیز بر آن بیافزایند جلسهجریان این 

 
 

 :این مطلب مرتبط را نیز بخوانید

 کند هایش کمک میاتحادیه اروپا یک میلیاردیورو به افغانستان و همسایه
 

انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد در این نشست در مورد چگونگی نقش ملل متحد در 

خواهند  ا نمیهرهبری رسیدگی به مشکالت افغانستان صحبت کرد، زیرا به گفتهٔ او سایر کشور

 .روابط مستقیم با گروه طالبان داشته باشند

https://www.darivoa.com/a/eu-increases-aid-pledge-to-afghanistan/6267267.html
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میلیون نفر، نصف جمعیت، افغانستان را  1۸آقای گوتیرش یک روز پیش گفت که بحران بشری 

 .و ماموریت گستردهٔ معاونت ملل متحد در حالی جریان دارد که زمستان در راه است نموده،متاثر 

به شمول مبارزه با تهدیدات گروه شاخهٔ  وضعیت افغانستان، جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده

 .به بحث گرفت 20- خراسان داعش را با سران گروه جی

ها،  ای گفت که رهبران این گروه به ترویج حقوق بشری بنیادی تمام افغان قصر سفید با نشر بیانیه

 .های اقلیت تعهد کردند گروه به شمول زنان، دختران و اعضای

این بیانیه آمده که ایاالت متحده از نزدیک با جامعهٔ بین المللی با استفاده از اقدامات دپلوماتیک، در 

 .بشری و اقتصادی برای رسیدگی به وضعیت و حمایت از مردم افغانستان کار خواهد کرد

نستان ارا مودی، صدر اعظم هند نیز بر مبارزه علیه دهشت افگنی تاکید کرده گفت که نباید افغ نرند

 .ی یا جهانی مبدل شودی گرایی و تروریزم منطقه یک بار دیگر به منبع افراط

ساله در افغانستان و برای  20های اجتماعی و اقتصادی آقای مودی افزود که برای حفظ دست آورد

جلوگیری از گسترش عقاید افراطی، در این کشور باید یک حکومت همه شمول به میان بیاید که 

 .ها در آن شامل باشند قلیتزنان و ا

صدر اعظم هند گفت که جامعهٔ جهانی باید یک پاسخ متحد بین المللی را برای رسیدگی به مشکل 

 .افغانستان ایجاد کند در غیر آن آوردن تغییرات مطلوب در این کشور دشوار خواهد بود

وز آماده نیست گفت که کشوراش هن 20انگال مرکل، صدر اعظم آلمان در این نشست گروه جی

شمولی را  های همه حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت بشناسد، زیرا این حکومت معیار

 .تکمیل نکرده است که از آن تقاضا شده بود

 .میلیون یوروی برلین با افغانستان را یک بار دیگر تصریح کرد ۶00با آنهم خانم مرکل تعهد 

های ملل متحد باید دسترسی کامل داده شود تا آنان سازمان او در یک کنفرانس خبری گفت که به

 .های بشری را به مردم افغانستان برسانند کمک

 .، رهبران پاکستان و ایران دعوت نشده بودندجلسهدر این 

روی  های تند در یک بیانیهٔ مشترک از طالبان خواستند تا جلو گروه جلسهپس از این  20گروه جی

 .افغانستان فعالیت دارند بگیرندرا که در 

های بشری آینده به افغانستان باید بر زنان  رهبران این کشورهای بزرگ اقتصادی گفتند که برنامه

 .خواهند آن کشور را ترک کنند ها متمرکز باشد که میار مصوون افغانزو دختران و گ
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 تبصرۀ استقالل خپلواکی:

کمک های اقتصادی تصویب دایر گردید، امیدواری  سویس - ژنو درکه  ماه گذشتهگرچه در جلسۀ 

برای بهبود اوضاع نا به سامان و خطراتی که از خشک سالی از یک طرف و عدم فعالیت سیستم 

، رونما گردیده استرهم ریخته و از هم پاشیدۀ افغانستان دپولی و بانکی از جانب دیگر بر اجتماع 

دی میسر گردید. بعد از دو ماهی که از سقوط حکومت کابل و استیالی کشور ذریعۀ طالبان تا ح

برای جلوگیری از یک فاجعۀ را که جامعۀ جهانی  هایمیگذرد، تا هنوز روشن نیست که کمک 

، چگونه استدامنگیر بیشتر از نصف نفوس افغانستان اآلن بشری و فقر و ناتوانی وسیعی ای که 

 .م و ارسال نمایدتنظی
 

که ذریعۀ بیست کشور دارای اقتصاد مستحکم به شمول  «20 - جی»جای امیدواری است که اجالس 

ماه جاری صورت  12به تاریخ  و هند اروپا، انگلستان و امریکا و کانادا ۀیممالک اتحادبرخی از 

اع همه از اوضلیکه هیچکدام آمادگی برسمیت شناختن دولت جدید طالبان را نداشته اند، در حافت، گر

بر  ه وافغانستان و خطراتی که مردم افغانستان به آن مواجه هستند، اظهار پریشانی نمود اقتصادی

 .تمایل نشان داندکمک های بشری  تر ودهرچه ز یعتوذ

جابجا  ی که در زمینۀاعتماد و مواد غذایی، البسه، کمک های صحی و امثال آن ولی، رسانیدن

معضلۀ بزرگ  خود یک ،در شرایط ادارۀ ویران طالباننمودن و توذیع کمک ها صورت گیرد، 

 است که راه حل دشواری را به تصویر میکشد.

در بیست سال اخیر و حکومات استوار بر فساد وسیع، به ملیون ها سرمایۀ ملی و کمک دردا که 

؛ رسانیدآن را به حد اعلی  ملت های خارجی طوری حیف و میل گردید که دامنۀ فقر و محتاجی

امیدواریم که در شرائط و اوضاع لجام گسیختۀ امروزی، حق به حقدار رسیده ملت فقیر و محتاج 

 و هزار درد بیدرمان دیگر نگردند. ، مشکالت طبیافغانستان گرفتار گرسنگی، سرما زدگی

و مسئولیت آن مؤسسه را با تجاربی که درین زمینه از  ، آمادگیین را عالقمندیالبته ملل متحد در

، ولی با آنهم نبود یک سیستم ادارۀ ناتوان نمودهاظهار  داشته است، جهاندر  همان ابتدای تأسیس

 .که باعث نهایت تشویش و نگرانی می باشد شاید مشکالت زیادی را در زمینۀ مدد رسانی خلق نماید
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