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China la zi (15 - 31 august 2021) 

- 18 august 2021- 

Poziția oficială a Chinei față de anumite probleme 
- răspunsurile oferite de purtătorii de cuvânt la conferințele de presă periodice ale Ministerului 
Afacerilor Externe al Chinei – 

Declarația 1 
RIA Novosti: Va participa China la reconstrucția Afganistanului? În ce condiții? 
Zhao Lijian: Situația din Afganistan a suferit recent schimbări majore. După mai bine de 40 
de ani de război și haos, poporul afgan tânjește după pace și stabilitate. China speră ca toate 
părțile din Afganistan să rezolve divergențele prin dialog și consultare, să evite noile conflicte 
și dezastre umanitare și să promoveze o tranziție lină a situației din Afganistan. 
Ca vecin și prieten sincer al Afganistanului, China a susținut întotdeauna o politică 
binevoitoare față de întregul popor afgan. Acest lucru nu s-a schimbat, nu se schimbă și nu se 
va schimba. China va continua să sprijine reconstrucția pașnică a Afganistanului și să 
facă tot ce-i stă în putere/ putință pentru a-i oferi ajutor în dezvoltarea socio-economică. 
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Sursă: https://mp.weixin.qq.com/s/huxSHqMJxSaWVCLFvgHpcQ 

Declarație 2 
Phoenix TV: Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite va 
organiza săptămâna viitoare o sesiune specială la Geneva pentru a discuta situația 
drepturilor omului în Afganistan și preocupările legate de aceasta. Care este poziția Chinei 
cu privire la această problemă? 
Zhao Lijian: Situația din Afganistan a suferit schimbări majore. Respectăm voința și alegerea 
poporului afgan. Prioritatea este restabilirea păcii, stabilității și ordinii, evitarea pe cât 
posibil a victimelor inutile și prevenirea provocării unui număr mare de refugiați. Siguranța și 
interesele cetățenilor afgani, ale cetățenilor străini și ale diplomaților din Afganistan trebuie 
respectate și garantate. Sperăm că talibanii se vor uni cu diferitele fracțiuni și grupuri etnice 
din Afganistan pentru a stabili o structură politică deschisă și incluzivă care să se potrivească 
cu condițiile naționale ale Afganistanului, să limiteze toate tipurile de terorism și acte 
criminale și să își reconstruiască frumoasa patrie. 
Faptele au dovedit încă o dată că intervenția militară a unor țări împotriva unui stat suveran 
în numele democrației și drepturilor omului a subminat grav suveranitatea și integritatea 
teritorială țării în cauză, provocând atât daune grave dezvoltării sale economice și sociale, cât 
și un număr mare de victime civile nevinovate sau strămutări forțate. Aceste țări ar trebui să 
oprească imediat intervențiile militare ilegale și să depună eforturi concrete pentru a menține 
pacea și securitatea mondială și pentru a promova și proteja drepturile omului. 
Sursă: https://mp.weixin.qq.com/s/sUOSZjSOpSWjZLluwHhCxg 

Declarație 3 
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Ziarul Poporului /People’s Daily: Surse de informare au dezvăluit că SUA încă 
intenționează să publice raportul privind urmărirea originii COVID-19 conform programării 
și să aducă concluzii înșelătoare cu privire la scurgerea virusului de la Institutul de 
Virusologie din Wuhan, deși încă nu există progrese tangibile în „ancheta de urmărire a 
originilor virusului” de către agențiile de informații americane. Oficialii la nivel înalt ai 
guvernului SUA consideră că ancheta nu este scopul și că promovarea anchetei în sine își are 
sensul. Intensificarea discuțiilor privind apariției „investigațiile de urmărire a 
originilor“ poate epuiza resursele diplomatice ale Chinei și poate spori influența SUA față de 
China. Între timp, Statele Unite au făcut presiuni asupra OMS și asupra directorului general 
Tedros Adhanom Ghebreyesus pentru a iniția „urmărirea originilor din a doua fază” asupra 
Chinei cât mai curând posibil și au făcut presiuni pentru o anchetă independentă a terților în 
afara cadrului OMS cu aliați, după cum consideră necesar. Ce are de comentat China pe 
această temă? 
Zhao Lijian: Am luat act de știrile respective, în care înalți oficiali americani au spus că 
„ancheta nu este scopul și că promovarea anchetei în sine își are sensul”. Dacă reportajul 
corespunde cu realitatea, aceasta reprezintă o mărturisire SUA pentru a manipula 
determinare în mod premeditat a vinovăției. Pe Statele Unite ale Americii nu le interesează 
faptele și adevărul, ci cum să stigmatizeze și să discrediteze China. Nu sunt evidente intențiile 
perfide ale SUA de a se angaja în manipulare politică? 
SUA vor să folosească din nou tactica minciunii „detergentului de spălat” pentru a aduce 
acuzații false. 
Însă, aceasta nu poate înșela comunitatea internațională începe să aibă din ce în ce mai multe 
îndoieli față de SUA, întrucât urmăresc să discrediteze China din toate punctele de vedere și 
prin toate mijloacele, încercând să distragă atenția comunității internaționale de la fel și fel de 
chestiuni negative produse în laboratoarele biologice de la Fort Detrick? Ce încearcă să 
ascundă până la urmă SUA? 
Pe lângă Fort Detrick, despre care SUA evită să vorbească, SUA au înființat peste 200 de 
laboratoare biologice în întreaga lume pentru a desfășura activități de militarizare biologică 
sub diferite nume.  În unele locuri în care au fost amplasate aceste laboratoare s-au înregistrat 
focare de boli precum ciuma, antraxul  și MERS.  Conform reportajelor mass-media 
americane, armata SUA a dus noul coronavirus în Europa printr-un program de sânge în 2019 
și voluntarii civili care au intrat în baza americană din Italia în luna august a acelui an au 
devenit primele victime. Cum explică SUA aceste lucruri? 
China a susținut întotdeauna și va continua să participe la căutarea originilor bazate pe știință. 
Am invitat de două ori OMS în China pentru cercetări comune, care au trasconcluzii 
științifice și autoritare și au pus bazele următoarei fazei de urmărire a originilor globale.  Ceea 
ce ne opunem cu fermitate este urmărirea politizării originilor. Oricât de mult ar încerca SUA 
să-i discretizeze și să aducă acuzații false altor state,  nu vor putea risipi îndoielile comunității 
internaționale cu privire la laboratoarele biologice ale SUA din întreaga lume.  

 4



 Dacă SUA nu au nimic de ascuns, ar trebui să invite sincer OMS în SUA pentru a 
efectua cercetarea rădăcinilor virusului, în special la Fort Detrick și la Universitatea din 
Carolina de Nord. Aceasta este sinceritatea și atitudinea pe care ar trebui să le arate o țară 
căreia îi pasă cu adevărat de trasabilitatea globală. 
Sursă: https://mp.weixin.qq.com/s/jBLVsN-FfIfBZdupdJEv9Q 

- 20 august 2021- 

Poziția oficială a Chinei față de anumite probleme 
- răspunsurile oferite de purtătorii de cuvânt la conferințele de presă periodice ale Ministerului 
Afacerilor Externe al Chinei – 

Declarație 1 
China Daily: Situația din Afganistan a suferit recent schimbări majore. Fostul ambasador 
american în Afganistan, P. Michael McKinley, a publicat un articol pe platforma online a 
revistei „Foreign Affairs”spunând că eforturile SUA de a impune un model democratic 
occidental asupra Afganistanului, care a continuat de-a lungul a două decenii, au eșuat. 
Președintele german a declarat că scenele crude de pe aeroportul din Kabul, capitala 
Afganistanului sunt rușinoase pentru Occident. Instituția Brookings a declarat că probleme 
precum Afganistanul dezvăluie pe deplin decalajul dintre retorica SUA și acțiunile în 
promovarea valorilor democratice occidentale. Acestea vor umbri primul summit mondial 
pentru democrație din lume pe care SUA intenționează să îl organizeze la sfârșitul acestui an. 
Ce are de comentat partea chineză pe această temă? 
Hua Chunying : Schimbările majore din Afganistan arată încă o dată că democrația impusă și 
transplantată de alții nu va dura mult și nu va fi solidă. Am aflat astăzi din știri că una dintre 
persoanele care au murit după ce au căzut din trenul de aterizare al unui avion american a fost 
fotbalistul echipei naționale afgane, Zaki Anwari, în vârstă de 19 ani. Ce trist! 
Faptele arată că democrația nu poate fi pre-concepută și nici nu înseamnă să te amesteci în 
treburile interne ale altor țări. Democrația nu are o formă fixă.  
Pentru a vă oferi o analogie,  la fel cum stomacul chinezilor nu este obișnuit cu laptele rece în 
fiecare zi, nici americanii nu sunt obișnuiți să folosească bețișoare. Și nicidecum, mâncatul cu 
furculiță și cuțit a unui hamburger sau a unei fripturi nu reprezintă singura modalitate de a 
mânca bine. Democrația nu ar trebui să fie Coca-Cola, nu este piureul produs de Statele  
Unite, care are același gust în întreaga lume. Știu că multor chinezi le place băutura 
răcoritoare Beibingyang. 
Până la urmă ce este democrația? Cine ar trebui să o definească? Cum să ne dăm seama dacă 
o țară este cu adevărat democratică? Aceste drepturi nu ar trebui să fie monopolizate de către 
SUA și de cei câțiva aliați ai săi. În opinia noastră, un criteriu cheie al democrației este acela 
ca o țară să poată satisface așteptările, nevoile și aspirațiile oamenilor. În acest sens, 
democrația chineză este democrația oamenilor (democrația populară), în timp ce SUA este 
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democrația banilor (democrația monetară). Poporul chinez se bucură de o democrație 
substanțială, în timp ce SUA se bucură de o democrație formală. China are o democrație ce 
presupune un întreg proces, în timp ce SUA are o democrație de vot care se schimbă la fiecare 
patru ani. 
Politica socialist democratică practicată în China este un proces întreg și amplu. Reflectă 
voința oamenilor, se potrivește realităților Chinei și este susținută de popor. Partidul Comunist 
Chinez reprezintă interesele fundamentale ale întregului popor chinez. Nu are interese 
speciale și nu a reprezentat niciodată interesele vreunui grup de interese, grupuri de putere sau 
clase privilegiate. China pune mereu poporul pe primul loc. Criteriile fundamentale pentru a 
ne evalua munca pe care o facem este dacă putem câștiga sprijinul, aprobarea oamenilor și să 
îi facem mulțumiți. China se străduiește să rezolve cele mai practice și imediate probleme 
pentru oameni. Toate deciziile legislative majore din China sunt luate în conformitate cu 
procedurile, și anume, prin deliberări democratice și prin luarea de decizii științifice și 
democratice. De exemplu, în formularea celui de-al 14-lea plan cincinal, guvernul chinez a 
acordat o atenție deosebită solicitării de opinii tuturor cetățenilor. Peste un milion de opinii și 
sugestii au fost colectate numai din mediul online. Angajamentul Chinei față de democrație a 
stimulat creativitatea și productivitatea uimitoare a poporului chinez, care au contribuit la 
înfătuirea a două miracole, și anume, o creștere economică rapidă și o stabilitate socială pe 
termen lung într-o țară foarte mare,  cu o populație de 1,4 miliarde. Rata de aprobare și 
satisfacție a poporului chinez față de guvernul chinez a fost peste 95% de ani de zile. 
Dar SUA văd „o persoană, un singur vot” drept forma supremă a democrației, care este foarte 
îngustă. Alegerile din SUA, manipulate de grupuri de interese, sunt politici monetare, în care 
banii reprezintă voturi. Spre deosebire de Partidul Comunist Chinez, care pune interesele țării 
și ale oamenilor pe primul loc, politicienii americani pun pe primul loc obținerea voturilor și 
se concentrează pe ele timp de patru ani sau doi ani de acum încolo. În timp ce zeci de mii de 
americani se luptă împotriva COVID-19, cele două partide se atacă feroce, punând propriile 
interese politice mai presus de viața și sănătatea oamenilor. Se pare că pierderea a peste 
600.000 de vieți americane încă nu le poate trezi conștiința și responsabilitatea. În ultimele 
trei-patru decenii, bogații din SUA au devenit mai bogați, iar cei săraci mai săraci, cu 1% din 
punct de vedere al proprietății, guvernării și bucuriei. Asta înseamnă democrație? Probleme 
precum „Nu pot respira!”(George Floyd), violența armată care se desfășoară intens, 
discriminarea rasială și ura sunt adânc înrădăcinate și se îndreaptă greu. Până la urmă, cui 
aparțin SUA? Poate guvernul SUA să câștige sprijin de la jumătate din oamenii săi? Care 
partid din SUA poate reprezenta interesele întregului popor american? 
Am citit un articol publicat recent de politologul american Francis Fukuyama. Unul dintre 
punctele expuse de acesta este că diferența în reacția la COVID-19 a arătat capacitate limitată 
a SUA și a țărilor occidentale, încredere socială redusă, conducere politică slabă și alte semne 
de deteriorare democratică. Să analizăm puțin consecințele promovării democrației americane 
în întreaga lume. În ce țară în care au intervenit SUA oamenii s-au bucurat cu adevărat de 
pace, siguranță, libertate și democrație? Irak, Siria sau Afganistan? 

 6



Democrația ar trebui să fie mai degrabă convingătoare/ pragmatică, decât niște sloganuri/ 
lozinci goale. Nu ar trebui să devină opiu spiritual care păcălește sau amorțește oamenii, cu 
atât mai puțin un pretext pentru a ataca și a discredita alte țări și menținerea propriei 
hegemonii. Formând clici în numele așa-numitei „democrații”, amestecarea fără voie în 
treburile interne ale altei țări și chiar suprimarea brutală pentru limitarea dezvoltării normale a 
altor țări și a dreptului de a se bucura de o viață mai bună este mai nedemocratic decât orice 
altceva. Este autocrație, hegemonie și totalitarism. 
„Zaki Anwari’s fallen; American myth down”.Căderea lui Zaki Anwari, spulberarea mitului 
american. Din ce în ce mai mulți oameni încep să se trezească.  

 
Hua Chunying, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei/ Foto: Conferința de 

presă regulată a Ministerului chinez al Afacerilor Externe, 20 august 2021. 

Sursă: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1708629172331085263&wfr=spider&for=pc 

- 23 august 2021- 

Poziția oficială a Chinei față de anumite probleme 
- răspunsurile oferite de purtătorii de cuvânt la conferințele de presă periodice ale Ministerului 
Afacerilor Externe al Chinei – 

Declarația 1 
CCTV: Partea chineză a declarat anterior că mai sunt câțiva cetățeni chinezi care au rămas 
în Afganistan. Care este situația acestora? Sunt în siguranță? 
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Wang Wenbin: China acordă o mare atenție siguranței instituțiilor și personalului chinez din 
Afganistan. În prezent, Ambasada Chinei în Afganistan funcționează normal, majoritatea 
cetățenilor chinezi din Afganistan s-au întors acasă, cu ajutorul ambasadeiambasadei. 
Ambasada menține un contact strâns cu cei care au decis să rămână acolo, instruindu-i să-și 
sporească gradul de conștientizare și precauție în materie de securitate, coordonându-se cu 
părțile relevante din Afganistan pentru a le oferi serioase garanții de siguranță.  
Ambasada Chinei în Afganistan a emis recent câteva alerte de siguranță. Pentru cetățenii 
chinezi din Afganistan care nu au contactat încă ambasada, îi rugăm să o facă și să o 
informeze cu cu privire la adresa, itinerariul și informațiile personale de contact,  cât și ale 
rudelor din China. Informații mai amănunțite pot fi găsite pe pagina principală a Ambasadei 
Chinei în Afganistan. 
Sursă: http://news.china.com.cn/txt/2021-08/23/content_77709680.htm 

Declarația 2 
Associated Press News (AP): În calitate de vicepreședinte SUA, Kamala Harris vizitează 
săptămâna aceasta Singapore și Vietnam.  Unele mass-media de stat chineze au scris deja 
câteva editoriale despre această vizită. Cum percepe partea chineză sau ce are ea de 
comentat cu privire la vizita lui Harris în Asia de Sud-Est? 
Wang Wenbin: Am susținut întotdeauna că schimburile dintre state ar trebui să contribuie la 
promovarea încrederii reciproce între țări(acestea) și la menținerea păcii și stabilității 
regionale și mondiale.  
Sursă: http://news.china.com.cn/txt/2021-08/23/content_77709680.htm 

Declarația 3 
Associated Press of Pakistan:  Purtătorul de cuvânt al talibanilor din Afganistan a declarat 
că vor anunța în curând o structură a guvernului (structura de putere) . Ce are de comentat 
partea chineză cu privire la această chestiune? 
Wang Wenbin: Am luat act de știrile respective. Poziția Chinei cu privire la problema afgană 
este consecventă și clară. Sperăm că Afganistanul va forma un guvern deschis, incluziv și  
larg reprezentativ,  va adopta politici interne și externe moderate și prudente conform cu 
voința poporului afgan și așteptările comune ale comunității internaționale.  
Sursă: http://news.china.com.cn/txt/2021-08/23/content_77709680.htm 
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Conferința de presă regulată a Ministerului Chinez al Afacerilor Externe, 23 august 2021. 

Declarația 4 
Shenzhen TV: Potrivit știrilor, secretarul de stat al SUA, Blinken, într-un apel telefonic cu 
ministrul lituanian de externe Landsbergis, pe 21 august, a declarat că  relația dintre SUA și 
aliații NATO este indestructibilă și că SUA sprijină ferm Lituania în fața comportamentului 
coercitiv al Chinei. Ce are de comentat partea chineză cu privire la această problemă? 
Wang Wenbin: Disputele diplomatice dintre China și Lituania sunt foarte clare. Aș dori să 
reiterez faptul că, China are dreptul să dea un răspuns hotărât și necesar la acțiunile 
provocatoare care încalcă grav suveranitatea și integritatea teritorială a Chinei. 
De asemenea, am un mesaj solemn pentru SUA:  China nu va constrânge nicio țară și nici nu 
va fi constrânsă de vreo țară! Mai bine SUA și-ar păstra eticheta „diplomației coercitive” 
pentru ele însele.  
Sursă: http://news.china.com.cn/txt/2021-08/23/content_77709680.htm 

Declarația 5 
Global Times:  Potrivit știrilor, pe 20 august, Marea Britanie și SUA au impus sancțiuni 
agenților de informații ruși și agențiilor relevante/ respective care sunt suspectate de 
otrăvirea Navalny. În aceeași zi, guvernul SUA a anunțat că va aplica sancțiuni asupra unei 
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nave ruse și a două persoane ruse implicate în gazoductul Nord Stream 2. Ce are de comentat 
partea chineză cu privire la această problemă? 
Wang Wenbin: În ceea ce privește problema Navalny, China a declarat în repetate rânduri că 
aceasta este pur și simplu o problemă internă a Rusiei.  Este nedrept ca părțile în cauză să 
presupună vinovăția părții ruse înainte de a investiga în detaliu adevărul. Cu atât mai puțin să 
impună sancțiuni unilaterale pentru aceasta.  
În ceea ce privește proiectul Nord Stream 2, SUA au aplicat sancțiuni nerezonabile asupra 
cooperării normale între două state suverane, în conformitate cu legislația internă. Este o 
încălcare a normelor de bază ale dreptului internațional și ale relațiilor internaționale, 
expunând pe deplin mentalitatea hegemonică și practica de agresiune a părții americane, care 
nu va obține niciun sprijin și,  cu siguranță va fi respinsă de comunitatea internațională. 
Sursă: http://news.china.com.cn/txt/2021-08/23/content_77709680.htm 

- 24 august 2021- 

Poziția oficială a Chinei față de anumite probleme 
- răspunsurile oferite de purtătorii de cuvânt la conferințele de presă periodice ale Ministerului 
Afacerilor Externe al Chinei – 

Declarația 1 
Phoenix TV: Am aflat că liderii G7 vor organiza o conferință video pe data de 24 august 
pentru a discuta despre criza din Afganistan. Conform știrilor, la această reuniune, Marea 
Britanie va intenționa să-i determine pe aceștia să ia în considerare impunerea unor noi 
sancțiuni asupra talibanilor. Ce are partea chineză de comentat pe această temă? 
Wang Wenbin: Afganistanul este un stat independent. SUA și aliații lor ar trebui să învețe din 
experiența trecutului, să reflecte profund și să acționeze cu prudență în ceea ce privește 
problemele legate de Afganistan. Comunitatea internațională ar trebui să încurajeze și să 
lucreze pentru o evoluție pozitivă a situației afgane, să sprijine pacea și reconstrucția în 
Afganistan, să ajute națiunea să îmbunătățească mijloacele de trai ale oamenilor și capacitatea 
de dezvoltare independentă. Impunerea de sancțiuni și exercitarea presiunii nu vor rezolva 
nicio problemă, ci vor produce exact opusul rezultatului mult dorit.  
Partea chineză consideră că în timp ce comunitatea internațională promovează tranziția lină a 
situației din Afganistan și procesul de reconstrucție națională, este necesar ca aceasta să se 
gândească cum să prevină reapariția intervențiilor militare în alte țări sub pretextul 
democrației. Nu ar trebui să lăsăm poporul afgan și comunitatea internațională, în special 
țările regionale „să plătească nota” din cauza greșelilor comise, în mod repetat, de anumite 
țări. 
Sursă: https://news.sina.cn/gn/2021-08-24/detail-ikqciyzm3368646.d.html 
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Declarația 2 
Agenția de Știri Xinhua: Organizația de Cooperare de la Shanghai (SCO) a deschis pe data 
de 23 august, la Chongqing, Forumul Industriei Economiei Digitale. Ne puteți oferi mai multe 
informații despre activitățile forumului?  
Wang Wenbin: Forumul Organizației de Cooperare de la Shanghai privind industria 
economiei digitale și 2021 Smart China Expo au fost deschise la Chongqing pe data de 23 
august. China acordă o mare importanță forumului organizat la nivel înalt privind economia 
digitală, primul de acest gen fiind găzduit de Organizația de Cooperare de la Shanghai. 
Președintele Xi Jinping a trimis o scrisoare de felicitare forumului și expoziției, subliniind că 
într-o eră a dezvoltării rapide a economiei digitale, noile tehnologii, noile forme de afaceri și 
noile platforme precum 5G, inteligența artificială și orașele inteligente sunt în plină 
expansiune și exercită o mare influență asupra inovației tehnologice globale, ajustării 
structurale industriale și creșterii economice. În ultimii ani, China a promovat activ 
industrializarea digitală, digitalizarea industrială și integrarea profundă a tehnologiei digitale 
cu dezvoltarea socio-economică. Cu ocazia aniversării a 20 de ani, președintele Xi a subliniat 
că, pe măsură ce SCO își sărbătorește cea de-a 20-a aniversare, China este gata să ducă mai 
departe „spiritul Shanghai”cu toate statele membre, să se implice profund în cooperarea 
internațională în domeniul economiei digitale și să permită digitalizării, rețelelor și 
tehnologiilor inteligente să dea un impuls dezvoltării economice și sociale astfel încât să se 
deschidă o nouă perspectivă de cooperare în economia digitală. 
Tema acestui forum este „dezvoltarea economiei digitale, promovarea prosperității comune”. 
Liu He, membru al Biroului politic al Comitetului central al PCC și vicepremier al Consiliului 
de Stat, a participat la ceremonia de deschidere online și a ținut un discurs. Wan Gang, 
vicepreședinte al Conferinței consultative politice a poporului chinez (CPPCC), a mers la 
Chongqing pentru a participa la ceremonia de deschidere. Liderii politici din statele membre 
SCO, secretarul general al SCO, reprezentanții diplomatici din China și reprezentanții 
comunității de afaceri din țările respective au participat la forum prinntr-o combinație de 
metode online și offline.  
De acum 20 de ani de când a fost fondată, SCO a susținut întotdeauna securitatea și 
stabilitatea regională, cât și promovarea dezvoltării comune. A menținut impulsul dezvoltării 
solide și constante și a jucat un rol important și constructiv în afacerile internaționale și 
regionale. China este pregătită să colaboreze cu toate părțile pentru a consolida prietenia de 
bună vecinătate și încrederea reciprocă politică, pentru a răspunde amenințărilor și 
provocărilor la adresa securității regionale, pentru a aprofunda cooperarea economică, 
culturală și interpersonală, cât și pentru a realiza o mai mare dezvoltare a SCO într-un nou 
punct de plecare. 
Sursă: https://news.sina.cn/gn/2021-08-24/detail-ikqciyzm3368646.d.html 

Declarația 3 
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CCTV: Care sunt așteptările părții chineze pentru cea de-a 11-a reuniune a reprezentanților 
BRICS pe probleme de securitate națională? 
Wang Wenbin: Reuniunea reprezentanților BRICS pe probleme de securitate națională 
reprezintă o platformă importantă pentru cele cinci țări membre în consolidarea cooperării în 
materie de securitate politică. A 11-a reuniune este un eveniment de mare importanță care va 
conduce la Summit-ul BRICS care va avea loc mai târziu în acest an.  Consilierii de securitate 
națională din cele cinci țări vor avea un schimb aprofundat de opinii pentru a ajunge la un 
consens larg asupra peisajului global, regional și internațional de securitate și cooperare în 
domenii precum sănătatea, aplicarea legii, combaterea terorismului și securitatea cibernetică. 
Partea chineză acordă o mare importanță acestei întâlniri. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm 
împreună cu alți membri BRICS pentru o întâlnire fructuoasă cu îndrumarea liderilor din cele 
cinci țări pentru a aprofunda în continuare încrederea reciprocă strategică și a cooperării în 
domeniul securității politice din țările BRICS. Sperăm că toți cei cinci membri vor face față în 
comun provocărilor de securitate convenționale și neconvenționale, vor proteja interesele de 
securitate și dezvoltare ale celor cinci țări, vor promova pacea și stabilitatea mondială și vor 
încuraja o atmosferă favorabilă Summit-ului care va avea loc luna viitoare. 
Sursă: https://news.sina.cn/gn/2021-08-24/detail-ikqciyzm3368646.d.html 

 
Foto: Conferința de presă regulată a Ministerului chinez al Afacerilor Externe, 24 august 

2021. 

Declarația 4 
Bloomberg News:  Marți, într-un discurs, vicepreședintele SUA, Kamala Harris, a declarat 
„China continuă să submineze ordinea internațională bazată pe reguli și să amenințe 
suveranitatea națiunilor”, la care a mai adăugat că „angajamentul nostru în Asia de Sud-Est 
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și regiunea indo-pacifică nu vizează nicio țară și nici nu este conceput pentru a face pe 
cineva să aleagă între țări”. Ce are partea chineză de comentat pe această temă? 
Wang Wenbin:  Ceea ce se întâmplă în prezent în Afganistan relevă în mod clar definiția 
„regulilor” și „ordinii” SUA. Acestea pot genera în mod arbitrar intervenții militare într-un 
stat independent fără să-și asume responsabilitatea pentru suferința oamenilor din statul 
respectiv; vin și pleacă când vor, fără să consulte comunitatea internațională, nici măcar aliații 
săi; pot să discrediteze, să suprime, să constrângă și să intimideze în mod arbitrar alte țări de 
dragul „America First” fără a plăti niciun preț. Aceasta este ordinea pe care o doresc Statele 
Unite. SUA a încercat întotdeauna să folosească „reguli” și „ordine” pentru a-și justifica 
egoismul și agresiunea. Dar mă întreb, câți oameni le vor mai da crezare? 
Sursă: https://news.sina.cn/gn/2021-08-24/detail-ikqciyzm3368646.d.html 

Declarația 5 
Prasar Bharati: Ce rol credeți că vor juca țările BRICS în situația actuală din Afganistan?
Mai ales la reuniunea BRICS NSA care a avut loc astăzi? 
Wang Wenbin: Situația actuală din Afganistan evoluează, determinată în principal de factori 
interni. Factorii externi pot juca un rol, dar numai prin intermediul factorilor interni. China 
speră că diferite mecanisme multilaterale vor fi sensibile, echilibrate și profesionale în 
abordarea problemei afgane și vor juca un rol constructiv, cu scopul de a promova o tranziție 
lină a situației afgane și de a ajuta națiunea să se angajeze pe o cale de pace, stabilitate și 
dezvoltare cât mai repede posibil.  
În ceea ce privește cea de-a doua întrebare, v-am oferit răspunsul chiar acum. 
Sursă: https://news.sina.cn/gn/2021-08-24/detail-ikqciyzm3368646.d.html 

Declarația 6 
China Daily: În timpul vizitei sale în Singapore, vicepreședintele SUA, Kamala Harris, a 
declarat că SUA sunt dispuse să găzduiască Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC) în 
2023. Ce are de comentat partea chineză cu privire la această problemă? 
Wang Wenbin: Am luat act de știrile respective. APEC este un important forum de cooperare 
economică în regiunea Asia-Pacific și aderă la principiul consensului. China este dispusă să 
mențină comunicarea cu membrii APEC, inclusiv SUA. 
Sursă: https://news.sina.cn/gn/2021-08-24/detail-ikqciyzm3368646.d.html 

Declarația 7 
Global Times: Potrivit Mercury News, primul deces COVID-19 din SUA ar fi avut  loc în 
ianuarie 2020, mai devreme decât a fost înregistrat oficial. Ce are partea chineză de comentat 
pe această temă? 
Wang Wenbin: Am luat act de știrea respectivă. După cum am tot spus, cronologia focarului 
COVID-19 din SUA a fost în mod constant revizuită la date anterioare. Primarul din 
Belleville, New Jersey, a declarat că el însuși a fost infectat cu noul coronavirus în noiembrie 
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2019, iar rezultatele testelor au arătat, de asemenea, că avea anticorpi împotriva noului 
coronavirus, care a fost cu mai mult de două luni mai devreme decât primul caz confirmat din 
noua coroană raportată în Statele Unite. Și de asemenea, a fost mai devreme decât primul caz 
raportat în China.  
Potrivit site-ului web american National Institutes of Health (NIH), cercetările au demonstrat 
că virusul apăruse în decembrie 2019 în cinci state din SUA. Un studiu comun realizat de 
Universitatea din California și cea din Washington a arătat că numărul pacienților cu 
simptome și boli respiratorii a crescut semnificativ de la sfârșitul lunii decembrie 2019 până 
în februarie 2020, indicând faptul că răspândirea virusului în comunitățile americane a avut 
loc înainte de conștientizarea clinică stabilită și testarea capacității. În plus, multe mass-medii 
au arătat că, în iulie 2019 în timp ce EVALI, o afecțiune indusă de țigara electronică a izbucnit 
în Wisconsin și a străbătut alte state, scanările CT ale plămânilor pacienților prezentau pete 
albe cu opacitate de sticlă măcinată, foarte asemănătoare cu simptomele COVID-19.  Cazurile 
acestea din SUA arată că virusul COVID-19 pare să aibă origini multiple, apărând în diferite 
localități. Aceste caracteristici merită o atenție deosebită și un studiu atent. 
Cu toate acestea, este desconcertant faptul că, în timp ce SUA acuză China de lipsă de 
transparență în cercetarea originii și calomniază China pentru propagandă falsă, acestea au 
fost reticente și evazive în ceea ce privește studiul originii și înlăturarea și obstrucționarea 
lucrărilor relevante în sine. 
Anterior, presa americană The Palm Beach Post și Miami Herald au dezvăluit că site-ul web 
al Departamentului de Sănătate din Florida a arătat inițial datele a 171 de pacienți care au 
prezentat simptome de coronavirus sau rezultate pozitive ale testelor în ianuarie și februarie 
2020, dar în mod inexplicabil, datele au fost șterse în mod misterios.   
În mod similar, într-un studiu publicat în revista Clinical Infectious Diseases în noiembrie 
2020, cercetătorii CDC americani au testat probe de sânge din donările de rutină de sânge din 
13 decembrie 2019 până în 17 ianuarie 2020 și au găsit anticorpi SARS-CoV-2 în 106 din 
7.389 sânge donatori. Și apoi, ghiciți ce? Conform știrilor, proiectul acesta privind studiul 
originii a fost oprit de înalți oficiali americani și un număr mare de probe de sânge au fost 
sigilate. 
Am invitat experți OMS în China de două ori pentru a efectua cercetări asupra originii 
virusului COVID-19. Împreună cu colegii lor chinezi, au întocmit un raport comun autoritar. 
Îndemnăm SUA să nu mai arunce vina asupra Chinei sau să o denigreze; să dezvăluie și să 
testeze datele cazurilor timpurii la domiciliu;  să invite experții OMS să efectueze cercetări 
privind originile în SUA cât mai curând posibil, astfel încât să ofere comunității internaționale 
și poporului american o explicație bazată pe știință și bună dreptate. 
Sursă: https://news.sina.cn/gn/2021-08-24/detail-ikqciyzm3368646.d.html 

Declarația 8 
Yonhap News Agency:  Astăzi se împlinesc 29 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice 
între China și Coreea de Sud, iar anul 2022 va marca 30 de ani de relații diplomatice între 
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cele două țări. Cum evaluați dumneavoastră relațiile actuale dintre cele două țări? Mulți 
coreeni sunt interesați să afle momentul în care președintele Xi Jinping va vizita Coreea de 
Sud. Ne-ați putea oferi mai multe informații despre această vizită? 
Wang Wenbin: China și Coreea de Sud sunt și vor rămâne vecini apropiați. Cele două țări 
sunt un partener important unul față de celălalt. China și Coreea de Sud se bucură de relații 
solide. Anul 2022 marchează cea de-a 30-a aniversare a stabilirii relațiilor diplomatice între 
cele două țări. Relațiile dintre cele două state prezintă oportunități importante pentru 
aprofundarea dezvoltării relațiilor bilaterale.  
China este dispusă să colaboreze cu Coreea de Sud pentru a spori încrederea reciprocă, 
prietenia și cooperarea, pentru a consolida comunicarea și coordonarea dintre cele două părți 
cu privire la problemele internaționale și regionale și pentru a promova dezvoltarea continuă a 
relațiilor China-Coreea de Sud.  
Rolul diplomației șefilor în promovarea dezvoltării relațiilor China-Coreea de Sud este de 
neînlocuit. China și Coreea de Sud au menținut o comunicare strânsă în acest sens.  
Sursă: https://news.sina.cn/gn/2021-08-24/detail-ikqciyzm3368646.d.html 

Declarația 9 
CCTV: Potrivit știrilor, actualul director de comunicare al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat 
pe 23 august că raportul privind originia virusului COVID-19 care urmează să fie prezentat 
de agențiile de informații din SUA, la cererea președintelui Biden, va fi încheiat pe 24 august. 
Psaki a mai spus că va mai dura câteva zile „pentru a finaliza versiunea neclasificată care va 
fi prezentată publicului”. Ce are de comentat partea chineză pe această temă? 
Wang Wenbin: După cum știm cu toții, pentru a urmări originia virusului COVID-19, avem 
nevoie de știință, nu de inteligență. Bazarea pe agențiile de informații pentru investigarea 
originii virusului nu este, în sine, științifică. Agențiile de informații din SUA au un istoric au 
pătat, așa-numitul „raport” pe care îl fac este și mai puțin probabil să se bazeze pe fapte reale 
și adevăr. Acest raport nu va fi altceva decât un amestec de așa-numite dovezi bazate pe 
concluzii prestabilite, cu scopul de a arunca vina asupra altora. Nu este deloc credibil. 
Investigarea originilor virusului necesită solidaritate, nu învinuiri pe nedrept. Scopul acestei 
anchete este de a proteja viețile și sănătatea oamenilor din toate țările, nu de a da arunca vina 
pe alții, suprima adversarii sau să servească intereselor egoiste ale cuiva. De la izbucnirea 
virusului SARS-COV2, SUA au politizat lupta împotriva epidemiei. Drept urmare,  SUA au 
devenit țara cu țara cu cel mai mare număr de infecții și decese, lăsând poporul american să 
plătească un preț uriaș. Ulterior, tot în scop politic, SUA au recurs la agențiile lor de 
informații pentru așa-numita investigație a originii COVID-19, care a subminat cooperarea 
internațională în studiul originilor virusului. Îndemnăm SUA să țină cont de viața și sănătatea 
propriilor lor și a oamenilor din întreaga lume, să oprească manipularea politizată și să revină 
la investigarea originii virusului bazată pe știință. 
Sursă: https://news.sina.cn/gn/2021-08-24/detail-ikqciyzm3368646.d.html 
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- 27 august 2021- 
Poziția oficială a Chinei față de anumite probleme 
- răspunsurile oferite de purtătorii de cuvânt la conferințele de presă periodice ale Ministerului 
Afacerilor Externe al Chinei – 

 
Zhao Lijian, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Chinei/ Foto: Conferința de 

presă regulată a Ministerului chinez al Afacerilor Externe, 27 august 2021. 

Declarația 1 
CGTN: Recent, Ministerul Apărării din Japonia a lansat pentru prima dată o versiune pentru 
copii a „Cărții albe a apărării”, destinată elevilor de învățământ primar și gimnazial. În 
conținutul acestei sunt incluse acuzații împotriva Chinei cu privire la dezvoltarea sa militară, 
la Insulele Diaoyu și la Marea Chinei de Sud. De asemenea, conform declarației Ministrului 
japonez al apărării, Nobuo Kishi, copiii în ale căror mâini stă viitorul acestei Japoniei, 
trebuie să înțeleagă și să susțină apărarea națională a Japoniei. Toți cei care cunosc istoria 
modernă a Japoniei știu că în perioada agresiunii externe a militarismului japonez a fost 
folosită „Rescripția imperială asupra Educației”(Imperial Rescript on Education) pentru a 
inculca ideologie militaristă copiilor și pentru a instiga acte periculoase de fanatism de 
război. Potrivit mass-media japoneză, Japonia a încercat să-și restabilească conceptele 
educaționale anterioare înainte celui de-al doilea război mondial și au introdus programa de 
instruire a soldaților din cel de-al doilea război mondial printre copii. Ce are de comentat 
partea chineză pe această temă? 
Zhao Lijian: Înainte de lansarea „Cărții albe a apărării” de către Japonia în acest an, China 
își declarase deja poziția solemnă cu privire la asta. Aș dori să subliniez încă o dată că, partea 
chineză se opune ferm acuzațiilor nerezonabile ale Japoniei privind construcția normală a 
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apărării naționale a Chinei, observațiilor iresponsabile cu privire la activitățile maritime 
legitime ale Chinei și exagerează când numește China o „amenințare”. 
Japonia a lansat în mod intenționat o versiune pentru copii a Cartei Albe de Apărare, care 
repetă aceeași retorică veche de discreditare a Chinei. China se opune ferm acestei acțiuni și 
și-a exprimat deja nemulțumirile față de aceasta. Ceea ce aș dori să mai subliniez este că,  nu 
este deloc constructiv pentru Japonia să scoată în evidență amenințările externe și să incite la 
confruntarea minorilor. Partea japoneză ar trebui să se raporteze la fapte reale și să reflecteze 
asupra istoriei, să învețe lecții din istorie și să se abțină de la acțiuni greșite ca să îi inducă în 
eroare pe oamenii săi, în special pe generațiile viitoare. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0827/c1002-32210886.html 

Declarația 2 
CRI: Recent, un prezentator BBC i-a luat un interviu prim-ministrului din Barbados, Mia 
Mottley. Întrebările adresate acesteia au conținut o serie de capcane pentru a discredita 
schimburile bilaterale și cooperarea economică dintre China și țările din Caraibe. Prim-
ministrul Mia Mottley a explicat în mod obiectiv cooperarea țărilor din Caraibe cu China, 
inclusiv a Chinei cu Barbados, dejudecând intențiile prezentatorului BBC. Ce are de 
comentat Ministrul de Externe pe această temă? 
Zhao Lijian: BBC a discreditat politica externă a Chinei și cooperarea economică externă și a 
denaturat schimburile normale dintre Barbados și alte țări din Caraibe cu China, numindu-o 
„putere vasală”. Nu mă surprinde deloc ceea ce a făcut BBC. După cum a spus și prim-
ministrul Mia Mottley, întrebările prezentatorului BBC au arătat că BBC nu a tratat Barbados 
ca fiind o țară independentă, capabilă și să croiască propriul destin.  Dezvăluie pe deplin 
„mentalitatea cu sumă zero” și o a atitudine de tipul „vulpea când nu ajunge la struguri spune 
că sunt acri”a BBC-ului. 
Barbados este un bun prieten și partener al Chinei în regiunea Caraibelor. Pe parcursul celor 
44 de ani de când au stabilit legăturile diplomatice între cele două state, relațiile China-
Barbados au menținut un ritm constant de dezvoltare. De la izbucnirea pandemiei 
de COVID-19, China și Barbados s-au sprijinit reciproc pentru a depăși dificultățile împreună, 
deschizând un nou capitol al prieteniei celor două țări. De asemenea, aș dori să subliniez că 
partea chineză promovează activ relațiile și cooperarea cu țările latino-americane și 
caraibiene, inclusivcu  Barbados, ceea ce a adus beneficii tangibile ambelor popoare.  
China s-a angajat întotdeauna în construirea unui nou tip de relații internaționale cu respect 
reciproc, corectitudine și justiție și principiul câștig-câștig și în promovarea unei comunități 
umane cu viitor comun. Nu am maltratat, oprimat sau înrobit niciodată alte popoare și nici nu 
am impus cu forța voința noastră altora și niciodată nu o vom face!  
Cred că este clar pentru întreaga lume cine se agață în prezent de vechiul vis al 
colonialismului, mânuiește marele băț al hegemoniei și al agresiunii la fiecare pas, 
impunându-și voința asupra altor țări și provocând o mare suferință oamenilor din alte țări.  
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BBC ar trebui să privească cooperarea normală a Chinei cu statele latino-americane și 
caraibiene dintr-o perspectivă obiectivă și echitabilă, în loc să instituie capcane de discurs cu 
o aroganță superioară dintr-o viziune subiectivă personală, învinovățind pe alții.  
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0827/c1002-32210886.html 

Declarația 3 
Shenzhen TV: Pe data de 26 august, în apropierea aeroportului din Kabul au avut loc două 
explozii care au provocat un număr mare de victime. Statul Islamic și-a asumat 
responsabilitatea pentru bombardament. Ce are de comentat partea chineză pe această temă? 
Au existat și victime chineze în acest incident? Ce a făcut China pentru a asigura siguranța 
cetățenilor chinezi în Afganistan? 
Zhao Lijian: China este șocată și condamnă cu tărie exploziile de lângă aeroportul din Kabul 
care au provocat un număr mare de victime. Acest incident ne arată că situația de securitate 
din Afganistan rămâne una complexă și gravă. Sperăm că părțile relevante/ părțile în cauză 
vor lua măsuri eficiente pentru a asigura o tranziție lină a situației din Afganistan, cât și 
siguranța poporului afgan și a cetățenilor străini din țară. 
Până în prezent, Ambasada Chinei în Afganistan nu a primit niciun raport care să confirme că 
printre victime s-ar fi numărat și cetățeni chinezi. Ambasada a contact numărul mic de 
cetățeni chinezi care au ales să rămână în Afganistan, menține o comunicare strânsă cu 
aceștia, oferindu-le ajutorul necesar. Ambasada le-a reamintit să se protejeze și a îndemnat 
autoritățile să ia toate măsurile necesare pentru a asigura siguranța cetățenilor chinezi. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0827/c1002-32210886.html 

Declarația 4 
Bloomberg: Revenind la problema Afganistanului, aș dori să vă întreb cum va afecta 
terorismul în sens larg China și contactul pe care aceasta îl menține/ are cu talibanii? De 
exemplu, este și în interesul Chinei coopereze cu țările occidentale împotriva Statului Islamic 
și a altor organizații teroriste? Cum se va realiza acest lucru? Iar cea de-a doua întrebare ar 
fi despre cât de încrezătoare este China că talibanii vor putea menține stabilitatea națională 
și că vor lupta împotriva Statului Islamic ? 
Zhao Lijian: În ceea ce privește prima întrebare, China condamnă atacul terorist și transmite 
condoleanțe familiilor victimelor ucise sau rănite. Ne opunem și condamnăm cu fermitate 
toate formele de terorism și suntem dispuși să colaborăm cu comunitatea internațională pentru 
a combate împreună amenințarea terorismului, cât și pentru a împiedica Afganistanul să 
devină din nou o sursă de terorism. 
Cât despre cea de-a doua întrebare, am observat că în ultimele două decenii, s-au format și s-
au dezvoltat unele grupări teroriste în Afganistan, care reprezintă o amenințare gravă la adresa 
păcii și a securității regionale și internaționale. În special, ETIM ( The Eastern Turkistan 
Islamic Movement), o organizație teroristă internațională listată de Consiliul de Securitate al 
ONU, reprezintă o amenințare imediată pentru securitatea Chinei și a poporului său. 
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Șeful talibanilor afgani a declarat clar părții chineze că talibanii afgani nu vor permite 
niciodată unei forțe să folosească teritoriul afgan pentru a se angaja în acte care pun în pericol 
China. Talibanii afgani ar trebui să-și onoreze cu sinceritate angajamentul, să traseze o linie 
între ei și organizațiile teroriste, să lupte cu hotărâre împotriva ETIM, să elimine obstacolele 
pentru securitatea și stabilitatea regională, cât și pentru dezvoltarea cooperării regionale.  
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0827/c1002-32210886.html 

Declarația 5 
CCTV: Potrivit informațiilor afișate pe site-ul web al Ministerului Afacerilor Externe din 
Belarus, China și Belarus au organizat ceremonia de deschidere a Anului Cooperării Locale 
dintre cele două părți în perioada 2021-2022 pe 26 august. Ne-ați putea oferi mai multe 
detalii despre aceasta? 
Zhao Lijian: China și Belarus sunt parteneri strategici, care pun preț pe încrederea reciprocă 
și se ghidează după principiul câștig-câștig. Sub îndrumarea strategică a președintelui Xi 
Jinping și a președintelui Aleksandr Lukashenko, relațiile dintre China și Belarus s-au 
dezvoltat într-un mod sănătos și solid.  În iunie anul trecut și în ianuarie anul acesta, cei doi 
șefi de stat au purtat două conversații telefonice pentru a face planuri strategice și aranjamente 
pentru legăturile bilaterale. Volumul comerțului bilateral a crescut cu 10,7% în 2020, iar în 
prima jumătate a anului 2021 cu 50,6% față de anul anterior.  Construcția parcului industrial 
China-Belarus progresează constant și s-au înregistrat progrese precum complexul 
agroindustrial de înaltă tehnologie cu ciclu complet. În fața pandemiei, cele două popoare s-au 
susținut reciproc, scriind o poveste emoționantă despre combaterea virusului împreună. De 
asemenea, cele două țări se coordonează și cooperează îndeaproape în platforme multilaterale, 
inclusiv ONU. Protejează în mod eficient drepturile și interesele țărilor în curs de dezvoltare, 
apără normele de bază care guvernează relațiile internaționale și susțin echitatea și dreptatea 
internațională. 
Pentru a promova activ schimburile și cooperarea locală între cele două țări, China și Belarus 
au decis să organizeze Anul Cooperării Locale în cadrul Comitetului de cooperare 
interguvernamentală din cele două țări în perioada 2021-2022. Departamentele și regiunile 
respective ale ambelor părți vor desfășura o serie de activități în conformitate cu situația 
pandemică. Credem că asta va promova în mod eficient cooperarea locală între cele două țări 
și va îmbogăți conotația parteneriatului strategic China-Belarus. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0827/c1002-32210886.html 

Declarația 6 
The Swedish Radio: Ofcom a impus o amendă de 100.000 de lire sterline CGTN-ului după 
ce televiziunea chineză a difuzat filmări din interviurile luate lui  Gui Minhai în timpul 
detenției lui din 2016 până în 2018. Potrivit Ofcom, utilizarea acestui material constituie o 
practică incorectă și o încălcare a vieții private a lui Gui Minhai. Ce are de comentat 
Ministerul chinez al Afacerilor Externe  pe această temă? 
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Zhao Lijian: Ne opunem deciziei Ofcom. Nu este prima dată când o instituție britanică ia o 
decizie greșită împotriva presei chineze. Guvernarea Chinei se bazează pe supremația legii. 
Autoritățile judiciare din China tratează cazurile în conformitate cu legea. Gui Minhai a comis 
infracțiunea de furnizare ilegală de informații în străinătate. Dovezile au  fost solide/ au fost 
într-adevăr suficiente. Instanța locală chineză a emis un verdict asupra cazului în conformitate 
cu legea. Agenția respectivă din Marea Britanie ar trebui să revoce decizia greșită și să ofere 
sprijin și facilitare presei chineze pentru a efectua știri normale în Marea Britanie. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0827/c1002-32210886.html 

Declarația 8 
Bloomberg: Mi-ar plăcea să mă întorc puțin la răspunsul dvs. oferit anterior, dacă este în 
regulă. Tocmai ați condamnat atacul terorist de la Kabul și ați menționat ETIM. Aș dori să vă 
adresez câteva întrebări din perspectiva antiterorismului pe termen mediu și lung. După cum 
știm cu toții, SUA a eliminat ETIM de pe lista lor de organizații teroriste, așadarîn ce măsură 
va afecta acest lucru cooperarea antiteroristă China-SUA în Afganistan?Recunoașterea de 
către SUA a ETIM ca organizație antiteroristă este o condiție pentru cooperarea antiteroristă 
a Chinei cu SUA? 
Zhao Lijian: Poziția Chinei cu privire la combaterea ETIM este clară și consecventă. 
Consiliul de Securitate al ONU a consemnat/ a listat ETIM drept o organizație teroristă 
internațională. Din păcate, însă, fosta administrație americană a revocat desemnarea ETIM ca 
organizație teroristă. China se opune acestei practici de „dublu standard”. Partea americană nu 
ar trebui să pretindă că luptă și că se opune terorismului, în timp ce refuză să desemneze 
ETIM drept organizație teroristă. Astfel de acțiuni venite din partea SUA nu aduc beneficii 
cooperării dintre China și SUA în ceea ce privește combaterea terorismului. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0827/c1002-32210886.html 

Declarația 8 
NHK: Astăzi, Partidul Liberal Democrat din Japonia și Partidul Progresist Democrat (din 
Taiwan) au organizat o întâlnire online între partide,  de forma/ de tipul „2 + 2”. Ce are de 
comentat partea chineză pe această temă? 
Zhao Lijian：Taiwan este o parte inalienabilă a teritoriului chinez. China se opune ferm 
tuturor formelor de interacțiuni oficiale dintre Taiwan și țările care au legături diplomatice cu 
China. Partea chineză și-a exprimat deja nemulțumirea față de organizarea unei astfel de 
întâlniri. Problema Taiwanului are legătură cu fundamentul politic al relațiilor China-Japonia. 
În ceea ce privește Taiwanul, partea japoneză poartă responsabilități istorice față de poporul 
chinez pentru crimele sale din trecut și ar trebui să fie prudentă, mai ales prin cuvintele și 
acțiunile sale. Solicităm solemn Japoniei să nu mai intervină în afacerile interne ale Chinei și 
să nu mai trimită semnale greșite forțelor care cer „independența Taiwanului”. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0827/c1002-32210886.html 
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Declarația 9 
PTI: Există vreun raport conform căruia în Afganistan, ETIM face parte din Statul Islamic? 
Zhao Lijian: Nu dețin niciun fel de informații cu privire la această întrebare. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0827/c1002-32210886.html 

Declarația 10 
AFP: Ne puteți confirma mai întâi vizita de săptămâna viitoare a trimisului special al 
președintelui SUA pentru probleme climatice în China? Și doi, ne-ați putea oferi mai multe 
detalii despre prăbușirea macaralei la un șantier din Nairobi operat de o companie chineză 
de construcții? 
Zhao Lijian: În ceea ce privește vizita lui John Kerry, nu dețin niciun fel de informație în 
acest moment. Cât despre cea de-a doua întrebare, nu dețin informații, de aceea, rugămintea 
mea este să vă adresați autorităților competente sau ambasadei. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0827/c1002-32210886.html 

Declarația 11 
AFP: Oficialii din Taiwan au declarat ieri că vor întări legile de spionaj economic pentru a 
proteja secretele comerciale de la divulgarea companiilor chineze din China continentală. Ce 
are de comentat Ministerul chinez de Externe pe această temă? 
Zhao Lijian: Aceasta nu este o problemă diplomatică. Am rugămintea de a vă adresa 
autorităților competente. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0827/c1002-32210886.html 

- 31 august 2021- 

Poziția oficială a Chinei față de anumite probleme 
- răspunsurile oferite de purtătorii de cuvânt la conferințele de presă periodice ale Ministerului 
Afacerilor Externe al Chinei – 

Declarația 1 
CCTV: Pe 30 august, SUA au anunțat că retragerea din Afganistan s-a încheiat. În aceeași 
zi, purtătorul de cuvânt al talibanilor a declarat „independența deplină” a Afganistanului. Ce 
are de comentat partea chineză pe această temă? 
Wang Wenbin:  Retragerea SUA din Afganistan arată că intervenția militară și politica de 
impunere a valorilor și sistemelor sociale în alte țări nu vor duce nicăieri și că se vor încheia 
printr-un eșec.  
Afganistanul a reușit să se elibereze de ocupația militară străină. Poporul afgan se află într-un 
nou punct de plecare pentru pacea și reconstrucția națională. China a respectat întotdeauna 
suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Afganistanului, a aderat la 
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neintervenția în afacerile interne ale Afganistanului și a urmat o politică prietenoasă față de 
întregul popor afgan. 
Trecutul și prezentul Afganistanului demonstrează că pentru a realiza pacea, stabilitatea și 
dezvoltarea economică este necesară stabilirea unei structuri politice deschise și incluzive, 
punerea în aplicare a unor politici interne și externe moderate și prudente, cât și o delimitare 
de toate grupurile teroriste. China va continua să mențină o comunicare strânsă și o 
coordonare cu toate părțile din Afganistan și cu comunitatea internațională. Va oferi sprijin și 
asistență maximă pentru a ajuta Afganistanul să restabilească pacea, să reconstruiască 
economia, să combată toate grupările teroriste, inclusiv ETIM și să se integreze în 
comunitatea internațională. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0831/c1002-32213744.html 

Declarația 2 
China Daily: Conform știrilor, Sun Guoxiang, trimisul special al Ministerului Afacerilor 
Externe din China pentru Afaceri Asiatice, a vizitat recent Myanmar. Ne-ați putea oferi mai 
multe informații despre această vizită? 
Wang Wenbin: Sun Guoxiang, trimisul special pentru Afaceri Asiatice al Ministerului chinez 
al Afacerilor Externe, a efectuat o vizită în Myanmar în perioada 21-28 august, ca urmare a 
unei invitații oficiale primite. În timpul vizitei sale, s-a întâlnit cu comandantul șef al armatei 
din Myanmar, Min Aung Hlaing, cu ministrul Afacerilor Externe, Wunna Maung Lwin și cu 
ministrul pentru guvernarea Uniunii, Yar Pyae. Cele două părți au făcut schimb de opinii cu 
privire la situația politică din Myanmar și cooperarea China-Myanmar pentru combaterea 
virusului COVID-19. 
Partea chineză a declarat că cele două țări sunt vecini de tipul „pauk-phaw” (termen 
împrumutat din lb.birmaneză, care înseamnă „prieteni apropiați”, n.n.). Politica prietenoasă 
a Chinei față de Myanmar este orientată către toți oamenii din Myanmar și susține că toate 
partidele din Myanmar ar trebui să pornească de la interesele pe termen lung ale țării și ale 
poporului și să găsească o soluție potrivită prin dialog politic în cadrul constituțional și legal.  
China sprijină în mod activ cooperarea Myanmar cu ASEAN pentru a pune în aplicare  
„consensul în cinci puncte” al ASEAN cu privire la Myanmar și se opune intervenției externe 
necorespunzătoare. Vom lucra împreună cu comunitatea internațională pentru a juca un rol 
constructiv în eforturile Myanmar de a restabili stabilitatea socială și de a relua transformarea 
democratică pe cât de repede posibil. China va continua, de asemenea, din prietenia și 
umanitarismul celor două țări, să ofere sprijin anti-epidemic Myanmarului, să consolideze 
prevenirea și controlul comun al pandemiei și să protejeze sănătatea și siguranța celor două 
popoare.  
Myanmar a mulțumit Chinei pentru ajutorul acordat în lupta împotriva epidemiei, a prezentat 
situația actuală a politicii interne, și-a exprimat angajamentul de a menține stabilitatea internă, 
de a lupta împotriva COVID-19, de a dezvolta economia și de a îmbunătăți mijloacele de trai 
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ale oamenilor. De asemenea, și-a exprimat și dorința de a menține o comunicare și o 
cooperare strânsă cu țări și organizații prietenoase precum China și ASEAN. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0831/c1002-32213744.html 

Declarația 3 
China Review News: Conform știrilor, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o rezoluție 
elaborată de SUA, Marea Britanie și Franța, care solicită talibanilor să își onoreze 
angajamentul de a permite „o plecare sigură din Afganistan a afganilor și a tuturor 
cetățenilor străini”. China și Rusia s-au abținut de la vot. De ce s-a abținut China să voteze? 
Wang Wenbin: Reprezentantul Chinei a detaliat poziția Chinei după vot. Țările în cauză au 
difuzat în grabă proiectul de rezoluție în seara zilei de 27, cerând să fie luate măsuri pe 30. 
China are îndoieli uriașe cu privire la necesitatea și urgența adoptării acestei rezoluții și la 
echilibrul conținutului său. În ciuda acestui fapt, China a continuat să participe în mod 
constructiv la consultări și a prezentat amendamente importante și rezonabile împreună cu 
Rusia. Din păcate, amendamentele noastre nu au fost pe deplin adoptate. China s-a opus 
întotdeauna presiunii puternice de a adopta o rezoluție atunci când între părți încă există 
dezacorduri. Pe baza considerațiilor de mai sus, China s-a abținut de votarea acestei rezoluții.  
Situația internă din Afganistan a suferit schimbări fundamentale. Orice acțiune întreprinsă de 
Consiliul de Securitate, inclusiv momentul acțiunii, ar trebui să contribuie  mai degrabă la 
atenuarea conflictului, decât să intensifice tensiunile și să faciliteze o tranziție lină mai 
degrabă, decât să arunce țara înapoi în haos. 
Haosul provocat recent în Afganistan are legătură directă cu modul pripit și dezordonat al 
retragerii trupelor străine. Sperăm că țările în cauză/ respective vor realiza faptul că, 
retragerea nu reprezintă sfârșitul responsabilității, ci începutul reflecției și corectării. Ar trebui 
ca acestea să învețe din lecții, să respecte cu adevărat suveranitatea, independența și 
integritatea teritorială a Afganistanului, cât și drepturile poporului afgan de a-și croi propriul 
destin. Sperăm că țările în cauză vor schimba efectiv practica greșită de impunere a propriilor 
modele altor țări sau de sancțiuni și de a folosi forța la fiecare pas. 
SUA și alte țări occidentale ar trebui să ofere urgent Afganistanului asistență economică și 
umanitară, să ajute populația afgană să depășească dificultățile pe cât de repede posibil și, de 
asemenea, să se angajeze pe calea păcii și reconstrucției acestei țări. Ceea ce nu ar trebui să 
facă este să nu lase mizerie în urmă, atât în Afganistan, cât și în regiune.  
Recentele atacuri teroriste din Kabul au dovedit încă o dată că războiul din Afganistan nu a 
reușit să elimine grupurile teroriste din Afganistan. Toate țările ar trebui să respecte drepturile 
internaționale și rezoluțiile Consiliului de Securitate și să coopereze pentru a combate 
organizațiile teroriste internaționale precum ETIM, Statul Islamic și Al-Qaeda. În ceea ce 
privește problema terorismului, nu trebuie urmărit un standard dublu sau o abordare selectivă. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0831/c1002-32213744.html 
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Foto: Conferința de presă regulată a Conferința de presă regulată a Ministerului chinez al 

Afacerilor Externe, 31 August 2021. 

Declarația 4 
TASS:  Renumitul jurnalist rus, Vsevolod Ovchinnikov, s-a stins din viață ieri. De-a lungul 
vieții, a scris numeroase știri despre China. Ce are de comentat Ministerul de Externe cu 
privire la decesul său? 
Wang Wenbin:  Prietenul rus menționat de dumneavoastră este un renumit jurnalist rus, un 
cunoscut sinolog și un vechi prieten al poporului chinez. Și-a dedicat întreaga viață dezvoltării 
înțelegerii între cele două popoare și promovării prieteniei dintre China și Rusia. Stingerea lui 
din viață ne întristează profund și transmitem condoleanțele noastre familiei! 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0831/c1002-32213744.html 

Declarația 5 
RIA Novosti: După retragerea finală a trupelor americane din Afganistan, China va 
recunoaște talibanii drept autoritatea legitimă din țară? 
Wang Wenbin: Poziția Chinei cu privire la problema afgană este clară și consecventă. 
Sperăm că Afganistanul va forma un guvern deschis, incluziv și larg reprezentativ, o politică 
internă și externă moderată și stabilă, va combate cu hotărâre forțele teroriste, va trăi în 
prietenie cu alte țări și va respecta dorințele poporului afgan, cât și așteptările comunității 
internaționale. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0831/c1002-32213744.html 

Declarația 6 
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Ziarul Poporului:  Recent, mai mult de 10 experți internaționali care au participat la 
misiunea comună China-OMS au publicat recent un articol în revista „Nature” prin care au 
propus ca prioritatea investigării originii virusului în etapa următoare să fie găsirea 
cazurilor timpurii de COVID-19 în toate regiunile în și din afara Chinei, care au cele mai 
vechi dovezi privind circulația SARS-CoV-2 și efectuarea sondajelor de anticorpi în aceste 
regiuni pentru a identifica locurile cu infecții neobservate prin raportarea bolilor. Ce  are de 
comentat Ministerul de Externe pe această temă? 
Wang Wenbin:  Suntem de acord cu opiniile experților internaționali pe care i-ați menționat.  
China a susținut întotdeauna că pentru a desfășura cu seriozitate ancheta privind originile 
virusului, cooperarea internațională trebuie să pună accentul pe știință.  
În luna martie a acestui an, raportul comun publicat de experții chinezi și OMS afirmă în mod 
clar că este necesară o perspectivă globală pentru a realiza această anchetă în mai multe țări și 
regiuni, în loc de o singură zonă. În timp ce oamenii de știință din diferite țări continuă să 
studieze noul coronavirus, o serie de experimente au arătat că apariția noului coronavirus în 
multe locuri din lume a avut loc mult mai devreme decât s-a făcut cunoscut.  
Informațiile publice arată că pe 12 septembrie 2019, probele de urină păstrate de pacienții 
italieni cu rujeolă s-au dovedit a fi pozitive pentru noul acid nucleic al coronavirusului, iar 
rezultatul secvențierii a fost încărcat în baza de date publică. 
În noiembrie 2019, o reacție de hibridizare a virusului SARS-CoV-2 a fost detectată la mai 
multe părți pe biopsia cutanată a unei paciente italiene care a raportat boala dermatozei.  
Pe 27 noiembrie 2019, fragmente de material genetic al noului coronavirus au fost găsite într-
o probă de apă din orașul Florianopolis, din Brazilia.  
În perioada 13 decembrie 2019 - 17 ianuarie 2020, 106 probe de sânge în total prelevate în 
nouă state americane au fost testate pozitive pentru anticorpi.  
Seroprevalența anticorpilor neutralizanți din Franța a crescut la jumătatea lunii decembrie 
2019.În decembrie 2019, un tampon de gât al unui pacient francez cu hemoptizie a dat 
rezultate pozitive pentru noul ARN al coronavirusului.  
În ianuarie 2020, probele de apă folosită, care au fost colectate din Barcelona, Spania au fost 
pozitive pentru noul coronavirus. 
În perioada 2 ianuarie - 18 martie 2020, din 24.079 de probe de sânge din 50 de state , 9 probe 
au fost detectate cu anticorpi COVID-19.  
Dintre cele 624 de probe de sânge de cerb cu coadă albă colectate din mai multe state din 
nord-estul Statelor Unite din 2019 până în martie 2021, au existat 1 în 2019, 3 în 2020 și 152 
în 2021 care au fost pozitive pentru anticorpii la noul coronavirus. Niciunul dintre cerbii cu 
coadă albă nu a prezentat semne de boală. 
Și lista cu astfel de exemple continuă. Asta demonstrează că este necesar să se urmărească 
originea virusului COVID-19 în mai multe locuri/ localități.  
China desfășoară activități continue de cercetare a originilor acasă/ intern, în conformitate cu 
raportul comun de cercetare. Sperăm că țările în care s-au găsit dovezi anterioare vor lua 
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măsuri prompte și vor urma exemplul Chinei, invitând experți OMS pentru cercetări științifice 
la fața locului, astfel încât să putem rezolva împreună misterul originii virusului COVID-19.  
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0831/c1002-32213744.html 

Declarația 7 
Beijing Youth Daily:  Am remarcat faptul că mulți oameni au criticat raportul privind 
originea virusului COVID-19  întocmit de agențiile americane de informații. Ce are de 
comentat partea chineză pe această temă? 
Wang Wenbin: Am clarificat ieri poziția Chinei în acest sens. Așa-numita investigație a 
originii virusului COVID-19 făcută de agențiile de informații din SUA este în esență un raport 
politic, fals, prin care urmărește să găsească un țap ispășitor. Acest adevăr este evident pentru 
toate persoanele perspicace din comunitatea internațională. 
Ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodriguez, a scris pe contul lui de Twitter că este 
iresponsabil și inacceptabil din partea guvernului SUA să atribuie originea virusului SARS-
CoV-2 Chinei și că pentru a-și atinge obiectivele politice, SUA recurge la minciuni. Guvernul 
venezuelean a emis o declarație în care subliniază că practica SUA de a politiza investigarea 
originii virusului este foarte periculoasă și a solicitat comunității internaționale să o condamne 
în unanimitate.  
Vladimir Petrovsky, cercetătorul șef al Centrului de studii și prognoză a relațiilor ruso-chineze 
al Institutului de Studii din Orientul Îndepărtat al Academiei de Științe din Rusia (expert 
RIAC), a declarat că acuzațiile nefondate ale SUA împotriva Chinei și politizarea originilor 
virusului sunt inacceptabile și că scopul lor este acela de a arunca vina pe China.  
Oficiali și cercetători din Pakistan, Cambodgia, Egipt, Brazilia, Siria și alte țări au publicat, de 
asemenea, articole care critică așa-numitul raport al agențiilor de informații americane despre 
investigarea originii virusului COVID-19 și teoria scurgerilor de laborator, subliniind că 
motivele politice nu pot înlocui dovezile științifice. Acestea susțin că SUA ar trebui să acorde 
o atenție sporită propriei lor lupte împotriva pandemiei și să mențină în mod activ cooperarea 
internațională.  
China a crezut întotdeauna că investigarea originii virusului este o problemă științifică 
complexă, care ar trebui și poate fi studiată doar de oamenii de știință, la nivel mondial. La 
începutul acestui an, OMS și experții chinezi autorizați au format un grup comun de experți 
pentru a efectua o investigație de 28 de zile în China, lansând un raport comun de cercetare 
care conține concluzii autoritare, profesionale și științifice. Punerea unei baze bune pentru 
cooperarea globală privind investigarea originii virusului ar trebui respectată și pusă în 
aplicare de toate părțile, inclusiv de OMS.  
În viitor, activitatea de investigare a originii virusului ar trebui și poate fi efectuată numai pe 
această bază, mai degrabă decât să înceapă din nou.  Investigația originii virusului a SUA va 
otrăvi cooperarea internațională în acest sens și va submina solidaritatea globală în lupta 
împotriva epidemiei, care nu va duce nicăieri. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0831/c1002-32213744.html 
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Declarația 8 
Bloomberg:  Ministerul Apărării din Japonia a declarat că a solicitat un buget record pentru 
anul fiscal 2022 de 50 de miliarde de dolari (5,5 trilioane de yeni) în total. Ce are de 
comentat Ministerul de Externe pe această temă? 
Wang Wenbin: Din motive istorice, tendințele de securitate militară ale Japoniei au atras 
întotdeauana atenția țărilor vecine din Asia și comunității internaționale. Japonia și-a mărit 
bugetul pentru apărare timp de nouă ani consecutivi, acum încearcă doar să-și justifice 
expansiunea militară. Îndemnăm Japonia să respecte calea dezvoltării pașnice, să vorbească și 
să acționeze cu prudență în domeniul militar și al securității, iar acțiunile sale să conducă la 
menținerea păcii și stabilității regionale, nu invers.  
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0831/c1002-32213744.html 

Declarația 9 
NIA Novosti: Va furniza China ajutor umanitar Afganistanului? Dacă da, China îl va oferi 
prin talibani sau prin ONU ori organizații independente, cum ar fi ONG-urile? 
Wang Wenbin: Haosul și dificultățile socio-economice ale afganilor se datorează în primul 
rând războiului pornit de SUA. Acestea ar trebui să își asume cu seriozitate responsabitatea și 
să colaboreze cu comunitatea internațională pentru a oferi Afganistanului asistență 
economică, de trai și umanitară de urgență; să ajute noul regim afgan să mențină 
funcționalitatea normală a instituțiilor guvernamentale, a ordinii și a stabilității publice, să 
reducă deprecierea valutară și creșterea prețurilor și să aleagă reconstrucția cât mai curând 
posibil, decât să se îndepărteze pur și simplu.  
Pentru o lungă perioadă de timp, China a oferit mult sprijin și asistență în dezvoltarea socio-
economică a Afganistanului, jucând un rol pozitiv în îmbunătățirea capacităților de auto-
dezvoltare din Afganistan și a mijloacelor de trai ale oamenilor. China va continua să sprijine 
procesul de pace și de reconstrucție din Afganistan pe baza respectării voinței și nevoilor 
Afganistanului. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0831/c1002-32213744.html 

Declarația 10 
Agenția de știri Xinhua: Potrivit știrilor, o Asociația Coreeană a dat recent în judecată un 
biolog al armatei americane din SUA Fort Detrick Biolab. Acesta a susținut că Forțele SUA 
Coreea (USFK) au încălcat legea din  Coreea de Sud importând în nenumărate rânduri 
substanțe extrem de toxice și nocive între anii 2017 și 2019. Ce are de comentat partea 
chineză pe această temă? 
Wang Wenbin: Am luat act de știrile respective. Fusese menționat și faptul că, armata SUA a 
înființat un laborator Bacillus Anthracis la o bază americană din Coreea de Sud încă din 
septembrie 1998. De asemenea, în iunie 2013, a desfășurat în secret un proiect de cercetare a 
armelor bio-chimice, cunoscut sub numele programul JUPITR. 
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În ciuda expunerii programului JUPITR, armata SUA nu a dezvăluit situația reală a 
experimentelor cu arme bio-chimice efectuate la bazele USFK ( US Forces Korea). În schimb, 
a trimis un număr din ce în ce mai mare de probe de arme biologice către Coreea de Sud de-a 
lungul anilor, indicând faptul că experimentele SUA cu arme bio-chimice aici sunt, de 
asemenea, în expansiune și consolidate. 
Coreea de Sud are restricții stricte cu privire la transportul și experimentele substanțelor 
menționate mai sus în temeiul diferitelor legi. Cu toate acestea, USFK (armata americană 
staționată în Coreea de Sud) a ignorat legile și reglementările sud-coreene, transportând în 
secret aceste substanțe în Coreea de Sud, efectuând experimente biochimice fără să le fi supus 
niciunei proceduri de declarare, punând în pericol viața și sănătatea oamenilor. 
Statele Unite au susținut întotdeauna „deschidere” și „transparență”, dar de fapt, sunt cele mai 
puțin deschise și trasnparente în ceea ce privește activitățile de biomilitarizare și siguranța 
laboratoarelor biologice. În ultimii 20 de ani, SUA au fost singura țară care a obstrucționat 
negocierile privind mecanismele de verificare BWC (Biological Weapons Convention). SUA 
au înființat peste 200 de laboratoare biologice în întreaga lume. Distribuția acestor laboratoare 
se corelează bine cu siturile în care au fost identificate mai întâi unele boli și viruși periculoși, 
cum ar fi virusul SARS, Ebola și Zika. Comunitatea internațională a solicitat în repetate 
rânduri o explicație detaliată din partea SUA, dar aceasta din urmă nu au dat niciun răspuns 
serios. 
În plus, SUA aplică în mod flagrant un standarde dublu. Pe de o parte, refuză să deschidă baza 
Fort Detrick, pe de altă parte, cere să fie deschisă o anchetă asupra laboratorului din Wuhan. 
Cât despre întrebarea dacă laboratoarele SUA au fost angajate în cercetări privind 
îmbunătățirea funcțiilor virale, SUA nu au reușit nici până în prezent să ofere o explicație 
veridică comunității internaționale. 
Toate acestea arată că, orice intră în conflict cu propriile interese ale SUA, acestea nu vor mai 
ține cont de „deschidere” și de „transparență”. Așa-numita „deschidere” și „transparență” pe 
care SUA pretind să le caute, sunt precum „democrația” și „drepturile omului”. Nu sunt nimic 
altceva decât o acoperire pentru SUA de a înșela comunitatea internațională și de a asupri alte 
țări. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0831/c1002-32213744.html 

Declarația 11 
Prasar Bharati:  Ați menționat că există anumite diferențe sau cereri din partea Chinei care 
nu au fost incluse pe deplin în rezoluția CSONU. Și dacă este așa, care sunt aceste cerințe 
care nu au fost incluse în rezoluția CSONU adoptată astăzi? 
Wang Wenbin:  Tocmai am prezentat poziția Chinei cu privire la problemele respective. 
Credem că orice acțiune întreprinsă de Consiliul de Securitate, inclusiv momentul ales, ar 
trebui să contribuie la diminuarea și nu la intensificarea conflictelor, la o tranziție lină a 
situației din Afganistan, decât la o revenire la război. De asemenea, China s-a opus 
întotdeauna promovării forțate a adoptării unei rezoluții atunci când între părți existî încă 
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dezacorduri. Reprezentantul permanent adjunct al Chinei la ONU, a făcut, de asemenea, o 
declarație după vot prin care explică acest lucru. Puteți verifica.  
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0831/c1002-32213744.html 

Declarația 12 
Bloomberg: FMI urma să aloce noi drepturi speciale de plată țărilor din întreaga lume, însă, 
din cauza căderii guvernului afgan și a venirii talibanillor la putere, aproximativ 300 de 
milioane de dolari SUA din fonduri alocate Afganistanului au fost înghețate de FMI. Care 
este opinia Chinei, ar trebui Afganistanul să obțină aceste fonduri? Sau mai bine spus,  China 
ar trebui să recunoască noul guvern al Afganistanului înainte de-ași exprima poziția? 
Wang Wenbin: Am susținut întotdeauna că întreaga comunitate internațională ar trebui să 
consolideze coordonarea și să ofere asistență economică și umanitară necesară Afganistanului; 
să promoveze tranziția lină a situației din Afganistan și să realizeze pacea, stabilitatea și 
dezvoltarea cât mai repede  posibil în această țară. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0831/c1002-32213744.html 

Declarația 13 
The Paper:  Potrivit știrilor, pe 26 august, secretarul de stat al SUA, Blinken a anunțat că 
oferă o recompensă de 5 milioane de dolari pentru informațiile care pot conduce la arestarea 
unui cetățean chinez suspectat de trafic transnațional de droguri. Ce are de comentat partea 
chineză pe această temă? 
Wang Wenbin: Cazul pe care l-ați menționat este un caz investigat în comun de China și 
SUA începând cu anul 2016. Pe baza indiciilor limitate oferite de SUA, China a depus mult 
efort pentru a confirma identitatea cetățenilor chinezi și a informat SUA cu privire la 
informațiile obținute.  
După o anchetă comună efectuată atât de China, cât și SUA, tipul de substanță implicat în caz 
nu era listat în China la acel moment și aparținea unor substanțe chimice obișnuite.China a 
cerut în repetate rânduri SUA să furnizeze dovezi conform cărora cetățenii chinezi în cauză 
încalcă legile chineze,  lucru pe care SUA încă nu l-au făcut.  
Partea chineză consideră că identificarea traficanților transnaționali de droguri trebuie să se 
bazeze pe fapte și dovezi. Deși știau cât de dificil este să obțină o recompensă pentru arestare, 
cu toate acestea, SUA au oferit o recompensă pentru arestarea respectivilor cetățenilor chinezi 
abia după un interval de trei ani. Acest lucru va submina grav fundamentul cooperării chino-
americane în ceea ce privește lupta împotriva traficului de droguri și va crea obstacole în 
calea următorului pas în cooperarea dintre cele două părți. Consecințele ar trebui să fie 
suportate de SUA. China cere solemn Statelor Unite să nu mai ofere recompense pentru 
arestări. Partea chineză acordă o mare importanță cooperării chino-americane în domeniul 
controlului drogurilor, în special crizei de supradozaj cu opioide din SUA. China a fost una 
dintre primele țări din lume care a anunțat o listă cu substanțele fentanilice pe 1 mai 2019 din 
motive umanitare, când problema sa de fentanil intern nu era proeminentă și a ajutat în mod 
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activ SUA să abordeze criza opioidelor. SUA și-au exprimat recunoștința față de China prin 
diferite canale, considerând că, cooperarea în domeniul controlului drogurilor este un punct 
cheie și o parte pozitivă a cooperării dintre cele două părți. China îndeamnă SUA să respecte 
faptele și adevărul, să revoce imediat recompensa publică pentru arestarea cetățeanului chinez 
și să oprească orice atac împotriva Chinei, astfel încât să creeze un mediu pozitiv pentru 
cooperarea bilaterală în ceea ce privește aplicarea legii. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0831/c1002-32213744.html 

Declarația 14 
Ria Novosi: Președintele american Joe Biden a susținut anterior că decizia SUA de a-și 
retrage trupele din Afganistan se datorează atingerii tuturor obiectivelor, însă, purtătorul de 
cuvânt al talibanilor a declarat ieri că „Statele Unite au fost înfrânte”. Care este părerea 
Chinei în ceea ce privește misiunea de 20 de ani a SUA în Afganistan? 
Wang Wenbin: Tocmai ce am exprimat poziția Chinei cu privire la acest subiect. Aș dori însă 
să mai subliniez un lucru. Sperăm că SUA vor reflecta serios cu privire la intervenția lor 
militară și la politica beligerantă, că nu vor mai interveni în afacerile interne ale altor țări și că 
nu vor mai submina pacea și stabilitatea altor țări ori regiuni sub pretextul democrației și 
drepturilor omului. 
Sursă: http://world.people.com.cn/n1/2021/0831/c1002-32213744.html.
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