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د افغانستان د پادشاھی دولت رسمی خپرونه

شنبه د ثور ٣

 ١٣۴۵ھجری شمسی کال

پرله پسی ګڼه ۵٢

متن اعالميۀ مشترک افغانستان و جمھوريت مردم چين
در اعالميۀ ھر دو کشور از اصول پنجگانۀ ھمزيستی مسالمت آميز ،اصول ده گانه اعالميۀ باندونگ و آزادی مردمان و
ملليکه برای کسب حق تعيين سرنوشت خويش مجادله ميکنند پشتی بانی کرده اند.
نظر به دعوت اعليحضرت معظم ھمايونی محمد ظاھرشاه پادشاه افغانستان جاللتماب ليوشاوچی رئيس جمھوريت مردم
نمودند.
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چين و خانم محترمۀ ايشان از  ١۵تا  ١٩حمل  ١٣۴۵مطابق  ۴تا  ٨اپريل  ١٩۶۶به افغانستان مسافرت رسمی و دوستانه

ښاغلی چن يی معاون شورای دولت و وزير امور خارجه و خانم ايشان ،ښاغلی چانگ ھان فو معين وزارت امور خارجه
و ديگر شخصيت ھای رسمی در معيت رئيس جمھور بودند.

رئيس جمھور ليوشاوچی و ھمراھان ايشان از شھرھای کابل و ھرات ديدن کردند و در اجتماعاتی که از طرف شھريان
کابل و از طرف انجمن دوستی افغانستان و چين داير شده بود سھم گرفتند.

اعليحضرت معظم ھمايونی و علياحضرت ملکۀ معظمه حکومت و مردم افغانستان به ايشان باکمال حرارت خير مقدم گفته
و پذيرايی شايانی از آنھا بعمل آوردند.

اين پذيرايی مظھر دوستی صميمانۀ مردم افغانستان با مردم چين بود .رئيس جمھور ليوشاوچی تشکرات قلبی خود را به
اعليحضرت معظم ھمايونی و علياحضرت ملکۀ معظمه حکومت و مردم افغانستان اظھار نمود.
رئيس جمھور ليوشاوچی با اعليحضرت معظم ھمايونی مالقات دوستانه نموده و با حکومت افغانستان مذاکرات بعمل آورد.
اين مذاکرات در فضای دوستی ،صميميت و حسن تفاھم صورت گرفت.
درين مذاکرات از طرف افغانستان ښاغلی محمدھاشم ميوندوال صدراعظم ښاغلی علی محمد وزير دربار سلطنتی ښاغلی
نوراحمد اعتمادی وزير امور خارجه ،ښاغلی عبد Dيفتلی وزير ماليه ،دکتور محمدآصف سھيل سفير کبير افغانستان در
جمھوريت مردم چين ،سردار سلطان محمودغازی رئيس انجمن دوستی افغانستان و چين و دکتور روان فرھادی مدير
عمومی سياسی وزارت امور خارجه اشتراک داشتند.

از جانب جمھوريت مردم چين درين مذاکرات ښاغلی چن يی معاون شورای دولت و وزير امور خارجه ،ښاغلی چانگ
ھان فو معين وزارت امور خارجه ،ښاغلی وانگ تونگ ھسينگ معين وزارت امنيت عامه ،ښاغلی فنگ ھسوان نايب
منشی عمومی کميتۀ دايمی کانگرس ملی مردم ،ښاغلی وانگ تاوھان معين کميسيون روابط اقتصادی با کشورھای
خارجی ،ښاغلی چن فنگ سفير کبير جمھوريت مردم چين درافغانستان ،ښاغلی الی يالی رئيس تشريفات و ښاغلی چانگ
تونگ آمر شعبۀ اول آسيا در وزارت امور خارجه سھم گرفتند.
طی اين مذاکرات ،طرفين راجع به موضوعات مورد عالقه مشترک و روابط ذات البينی تبادل افکار نموده سياست ھای
خارجی خويش و موقف ھای خويش را در مورد قضايای مھمۀ جھان بشمول مسئلۀ ويتنام شرح دادند .ھردو جانب در بارۀ
نتايج مذاکرات اظھار رضايت نمودند.
طرفين عاليق دوستی عنعنوی خويش را تذکر داده معاھدۀ مودت و عدم تجاوز متقابل بين افغانستان و جمھوريت مردم
چين را که بتاريخ  ۴سنبله  ١٣٣٩مطابق  ٢۶اگست  ١٩۶٠در کابل به امضاء رسيده است تقدير کامل نمودند .طرفين
خاطر نشان نمودند که احترام متقابل مساوات و عدم مداخله در امور داخلی يکديگر اساس استوار عاليق دوستانۀ را بين
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ھر دو کشور ،تشکيل ميدھد .طرفين از توسعۀ روابط دوستانه و ھمکاری بين ھر دو کشور اظھار رضايت نمودند .ھر دو
جانب اظھار موافقت نمودند که معاھدۀ تعيين رسمی حدود بين افغانستان و چين که بتاريخ  ٣٠عقرب  ١٣۴٢مطابق ٢٢
نوامبر  ١٩۶٣در شھر پيکنگ منعقد شده و متعاقبا ً تکميل نصب عالمات سرحدی که در تابستان  ١٣۴٣مطابق ١٩۶۴
صورت گرفته و پروتوکول مربوطۀ اين عالمه گذاری که بتاريخ  ۴حمل  ١٣۴۴مطابق  ٢۴مارچ  ١٩۶۵در شھر کابل به
امضا رسيده و ھمچنين موافقتنامۀ ھمکاری اقتصادی و تخنيکی که بتاريخ  ۴حمل  ١٣۴۴مطابق  ٢۴مارچ  ١٩۶۵در کابل
انعقاد يافته است نشانۀ ھمکاری دوستانه ،تفاھم و ھمسايگی نيک بين ھر دو کشور ميباشد.

طرفين پشتيبانی کامل خود را از اصول پنجگانه ھمزيستی مسالمت آميز يعنی احترام متقابل به حاکميت و تماميت ارضی
عدم تجاوز متقابل عدم دخالت در امور داخلی يکديگر مساوات و رعايت منافع متقابل و ھمزيستی مسالمت آميز تاييد
نمودند.

طرفين يکبار ديگر پشتيبانی خويش را از اصول ده گانۀ کنفرانس باندونگ سال  ١٣٣۴مطابق  ١٩۵۵تاييد نمودند.
جانبين اظھار يقين نمودند که آن اجتماع بزرگ تاريخی در جريان آزادی کشورھای آسيا و افريقا و جريان زوال استعمار
و استعمار نوين نقش موثر داشته است.
طرفين از پيکار کشورھای آسيايی و افريقايی برای کسب و نگھبانی استقالل ملی ايشان اظھار پشتيبانی نمودند.
ھر دو جانب برين اتفاق نظر دارند که زوال استعمار ،استعمار نوين و ختم بقايای استعمار و پيروزی کامل ملل و
مردمانيکه در راه کسب استقالل ملی و حق سرنوشت خويش مجادله ميکنند ،شرط اساسی تامين ھمزيستی مسالمت آميز و
صلح با دوام ميباشد.

جانب افغانی موقف ثابت خويش را در بارۀ کرسی چين در ملل متحد مجدداً تاييد نموده اظھار داشت که جمھوريت مردم
چين يگانه نمايندۀ مردم چين ميباشد حقوق مشروع آن بايد در ملل متحد اعاده شود ،جانب چينی ازين موقف افغانستان
اظھار سپاسگذاری نمود.
طرفين موافقت نمودند که مسافرت ھای متقابل زعمای دو کشور در تشئيد روابط حسنه ھمسايگی نيک و احترام متقابل بين
ايشان و تحکيم صلح جھان اھميت به سزايی دارد.
جانب چين از طرف صدراعظم چوين الی صدراعظم افغانستان ښاغلی ميوندوال را دعوت نمود تا به وقت مساعد
مسافرت دوستانۀ به چين نمايند ،اين دعوت با تشکر پذيرفته شد.
کابل  ١٩حمل ١٣۴۵
مطابق  ٨اپريل ١٩۶۶
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