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 وزارت امور خارجه جاپان

 4182جنوری  81

 

 جاپان امور خارجه کینو، معاون وزیرام سفر جاللتماب محترم تاکااو

 به جمهوری اسالمی افغانستان

 

 با در ضمن و هاز افغانستان دیدار نمودامور خارجه جاپان، کینو، معاون وزیر ام تاکااو آقای جنوری )شنبه(، محترم 81به تاریخ   

 .کرد دیدار جمهوری اسالمی افغانستان رئیسجاللتماب محترم حامد کرزی، 

 

 :کینو نکات ذیل را خاطر نشان نمودنداجاپان، محترم م امور خارجهمعاون وزیر  .8

 اری فغانستان میخواهد که برای برگزاست. کشور جاپان از ا این یک سال بسیار مهم برای ثبات و توسعه افغانستان

 برد.را بکار  خویش تالشبه طور مداوم  عادالنهو شکل شفاف به ن شدهیدر زمان تعی انتخابات ریاست جمهوری

 

 جاپان خواهان  ان ادامه خواهد داد. در این رابطهستافغان زمینه توسعه اقتصادی پایدار بادر  همکاری خود را کشور جاپان

 .را الزم میداند گران جاپانیامنیت امداد از اطمینان

 

 5182ات افغانستان بعد از سال برای ثبیان افغانستان و امریکا م دوجانبه که امضای توافقنامه امنیتی جاپان معتقد است 

داشت توصیه  با در نظر ،در اسرع وقت موافقتنامه امنیتی را که افغانستانبرای ست و این ضروری ا ،بسیار مهم است

 به اتمام برساند.، مه امنیتیتوافقتنا زود هنگام مبنی بر امضای جرگه مشورتیهای لویه 

 

از مساعدت  مجددا" کرزیاست.  جاپان یک دوست قابل اطمینان و سخاوتمندگفت که کشور  جمهور کرزی رئیسدر پاسخ،  .5

 کمک نموده. او همچنین وعده سپرد کهمردم افغانستان  ان واقعا باو گفت که جاپ هقدردانی نمود اظهار "عمیقاهای جاپان 

امضای  در زمینه و امنیت امدادگران جاپانی تضمین شود. گردد ادامه خوهد داد تا انتخابات مناسب برگزارتالش خویش را 

 .در افغانستان گردد صلح و ثبات  به شیوه ای عمل خواهد کرد که منجر به، وی جمهور کرزی گفت رئیستوافقتنامه امنیتی، 

 

جنوری در کابل  81به تاریخ  حمله تروریستی که کرزی، جمهور رئیس و کینوام آقای محترم جاپان خارجهامور  وزیر معاون .3

 محکوم" شدیدا گردید متحد ملل سازمان کارمندان از جمله تعداد یک شدن مجروح و کشتهبه که منجر  به وقوع پیوست،

 .نیست پذیر توجیه تروریستی اقدام نوع هیچ که ندکرد تصریح و ،ندنمود

 

 )پایان(

    


