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ﺏﺮای ﻧﺸﺮ ﻓﻮری
� ﻣﺎﻩ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ����
ورﻗﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ :راﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻣﺎ – ﺏﻴﺎﻧﻴﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر هﺪف اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻩ ﻣﺎرچ ﺳﺎل ���� ﻣﺎ را دوﺏﺎرﻩ ﺗﺄیﻴﺪ ﻣﻴﮑﻨﺪ :ﮐﻪ اﺧﻼل ،از ﺏﻴﻦ ﺏﺮدن ،و در ﻧﻬﺎیﺖ
ﺵﮑﺴﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺁﻧﻬﺎ از ﺏﺮﮔﺸﺖ ﺏﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن یﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .ﺏﺮای اﻧﺠﺎم ایﻦ ﮐﺎر ،ﻣﺎ و ﻣﺘﺤﺪیﻦ ﻣﺎ ﻗﻮای ﺧﻮد را ازدیﺎد
ﻣﻴﺒﺨﻴﺸﻴﻢ ﺗﺎ ﻋﻨﺎﺹﺮ یﺎﻏﯽ را هﺪف ﻗﺮار دهﻨﺪ ،و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪﻩ ﻋﻮام را اﻣﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﻮای اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺗﺮﺏﻴﻪ ﻧﻤﺎیﻨﺪ ،ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ را ﺏﻪ ﺵﺮیﮏ
ﺗﻮاﻧﺎی اﻓﻐﺎن اﻧﺘﻘﺎل دهﻨﺪ ،و ﺵﺮاﮐﺖ ﺧﻮد را ﺏﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽهﺎ ﮐﻪ ﺏﺎ ﻋﻴﻦ ﺗﻬﺪیﺪهﺎ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ازدیﺎد ﺏﺨﺸﻴﻢ.
ایﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﺸﺪد ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻓﺮاﻃﻴﺘﯽ ﮔﺸﺘﻪ ﮐﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺁﻧﺮا ﺏﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺒﺮد  ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺁن ﺏﺮ ﻣﺎ در �� ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺡﻤﻠﻪ ﺵډ.
ﺡﺎﻻ در ﺁﻧﺠﺎ ﭘﻼن ﺡﻤﻼت ﺟﺪیﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ،ایﻦ ﺡﻘﻴﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺵﺎهﺪ ﺁن دﺳﻴﺴﻪ ﺟﺪیﺪی ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﺮیﮑﺎﺋﯽ ﺁﻧﺮا ﮐﺸﻒ و
اﺧﻼل ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ .ﻣﺎ ﺟﻠﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﻣﻴﮕﻴﺮیﻢ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺏﺎزیﮕﺮدﻧﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺏﺎر دیﮕﺮ ﺏﻪ ﻻﻧﻪ ﻣﺤﻔﻮﻇﯽ ﻣﺒﺪل ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻴﺮوریﺴﺖهﺎی
ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺁن ﺏﺮ ﻣﺎ و ﻣﺘﺤﺪیﻦ ﻣﺎ ﺡﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ایﻦ ﺗﻬﺪیﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺎک اﻣﺮیﮑﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﺗﻬﺪیﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺁﻧﺮا ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﺮدﻩ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ .اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در ﺁﻧﺠﺎ ﺏﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺎیﺲ ﺡﻤﻼت ﺏﺮ ﻣﺎ اداﻣﻪ ﻣﻴﺪهﻨﺪ و در ﺁﻧﺠﺎ ﺁﻧﻬﺎ و ﻣﺘﺤﺪیﻦ
اﻓﺮاﻃﯽﺵﺎن ﺗﻬﺪیﺪی را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺏﻨﺄ ،هﺪف ﻣﺎ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ایﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺏﻮد ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺡﺎﺹﻞ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ
ﺵﮑﺴﺖ ﺏﺨﻮرد و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺛﺎﺏﺖ ﺏﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮرﺱﯽ :ایﻦ ﺏﺮرﺳﯽ ،یﮏ ﺟﺮیﺎن ﺳﻪ ﻣﺮﺡﻠﻪ ﺋﯽ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ و ﺏﺎ دﺳﭙﻠﻴﻦ ﺏﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ اهﺪاف ،ﻣﻴﺘﻮدهﺎی ﺏﺪﺳﺖ ﺁوردن ﺁن اهﺪاف ،و
ﺏﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﻨﺎﺏﻊ ﻻزم ﺏﻮد .در ﻣﺪت ﺏﻴﺶ از دﻩ هﻔﺘﻪ ،رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ریﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻠﺴﻪ را ﺏﺎ ﺗﻴﻢ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺏﻪ ﻋﻬﺪﻩ داﺵﺖ و ﺏﺎ ﻣﺘﺤﺪیﻦ و
ﺵﺮﮐﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد  ،ﺏﺸﻤﻮل ﺡﮑﻮﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد .رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺒﻞ از ایﻨﮑﻪ ﺏﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻗﻮای اﺿﺎﻓﯽ
اﻣﺮیﮑﺎﺋﯽ ﺏﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎیﺪ ،ﺏﺮ ﺳﺆاﻻت اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮد ،وﻗﺖ زیﺎدی را ﺹﺮف ﺏﺮرﺳﯽ هﻤﻪ را ﻩهﺎی ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﺮد ،و
ﻧﻈﺮیﺎت زیﺎد و ﻣﺘﻔﺎوت اﻋﻀﺎی ﮐﺎﺏﻴﻨﻪ ﺧﻮد را ﺏﺎ هﻢ ﻣﺪﻏﻢ ﻧﻤﻮد.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ایﻦ ﺏﺮرﺳﯽ ،ﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮریﺖ ﺧﻮد را ﺏﺴﻴﺎر زیﺎد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ و یﮏ ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮک را در ﻣﻮرد یﮏ ﻃﺮیﻘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻮی و ﺿﺮورت
ﺡﻤﺎیﺖ ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﮑﺸﺎف دادیﻢ .ﻣﺎ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺏﻴﺸﺘﺮ را ﺏﺰودی ﺏﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاهﻴﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،از ایﻦ ﻣﻨﺎﺏﻊ اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺡﺎﻻﺗﯽ را ﺏﻤﻴﺎن ﺁوریﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﻮای ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺗﺎﺏﺴﺘﺎن ﺳﺎل ���� ﮐﻢ ﺳﺎزیﻢ ،در ﺡﺎﻟﻴﮑﻪ ﺵﺮاﮐﺖ ﺧﻮد را ﺏﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﮕﻪ ﻣﻴﺪاریﻢ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ دواﻣﺪار ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺡﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .
ایﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﻤﺘﺮﮐﺰ ﺏﻪ ایﻦ ﺏﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺏﻬﺘﺮیﻦ ﻃﺮیﻖ ﺡﺼﻮل ایﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﮐﺪام اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻬﺪیﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﺏﻮد ﮔﺮدد و ﺛﺒﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ
دوﺏﺎرﻩ ﺏﺮ ﻗﺮار ﺵﻮد .ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺧﻮد و ﺗﻮازن ﻣﻨﺎﺏﻊ ﻣﻠﮑﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﺮ دو ،و در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺎﻋﯽ ایﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪﻩ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻧﺰدیﮏ ﻏﻮر ﻧﻤﻮدیﻢ.
یﮏ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎیﻞ ﻋﻤﻴﻘًﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺵﺪﻧﺪ :ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻘﺎﺹﺪ و اهﺪاف اﺳﺎﺳﯽ ،اوﻟﻮیﺖهﺎی ﻣﻘﺎﺏﻠﻪ ﺏﺎ ﺗﻴﺮوریﺰم ،ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩهﺎی ﮔﺮوهﻬﺎی
ﺗﻴﺮوریﺴﺖ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺹﺤﺖ ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در ﺟﻬﺎن ،ﺧﻄﺮات و ﺏﻬﺎی واﺏﺴﺘﻪ ﺏﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻗﻮا ،ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺟﺎﺏﺠﺎ ﺳﺎزی
ﻗﻮا در ﺟﻬﺎن ،هﻤﮑﺎری و ﺗﻌﻬﺪات ﺏﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺏﺮای اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،هﺮ دو ،و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در هﺮ ﺳﺎﺡﻪ ﺏﺸﻤﻮل ﻗﻮای اﻣﻨﻴﺘﯽ
اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﺡﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﻨﻄﻘﻮی و ﻓﺴﺎد )ﺏﺸﻤﻮل ﺗﺠﺎرت ﻣﺨﺪرات( ،و ﻣﺴﺎیﻞ اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی.
ﺕﻐﻴﻴﺮاﺕﯽ ﮐﻪ ازﻣﺎﻩ ﻣﺎرچ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮف ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ :از زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻌﻬﺪ ﺟﺪیﺪ ﻣﺎ را در ﻣﺎﻩ ﻣﺎرچ اﻋﻼن ﻧﻤﻮد ،یﮏ ﺗﻌﺪاد
وﻗﺎیﻊ ﻣﻬﻢ رخ دادﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ایﻦ ﺵﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮریﺖ ﺧﻮد را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺏﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎیﺪ :ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪیﺪ ﺏﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺵﺪ ،رهﺒﺮی ﺟﺪیﺪ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺵﺪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻓﺮاﻃﻴﺖ ازدیﺎد
ﺏﺨﺸﻴﺪ و وﺿﻊ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺧﻴﻢ ﺗﺮ ﮔﺸﺖ.
ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺏﺎ ﻣﻘﺮری ﮐﺎرل ایﮑﻨﺒﺮی ﻣﻨﺤﻴﺚ ﺳﻔﻴﺮ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،و ﺟﻨﺮال ﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﻣﮏﮐﺮیﺴﺘﻞ ﻣﻨﺤﻴﺚ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻗﻮای
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁیﺴﺎف در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رهﺒﺮان ﺟﺪیﺪ ﻣﻠﮑﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻘﺮرﻧﻤﻮد .ﺏﻪ ﻣﺠﺮد رﺳﻴﺪن ﺏﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺳﻔﻴﺮ ایﮑﻨﺒﺮی و
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ﺟﻨﺮال ﻣﮏﮐﺮیﺴﺘﻞ هﺮ دو ،دیﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺏﻌﺪ از هﺸﺖ ﺳﺎل ﻋﺪم وﻗﻒ ﻣﻨﺎﺏﻊ ﮐﺎﻓﯽ ،ﺡﺎﻟﺖ ﺏﺪ ﺗﺮ از ﺁﻧﭽﻪ ﺏﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻴﺮﻓﺖ .ایﮑﻨﺒﺮی و ﻣﮏ
ﮐﺮیﺴﺘﻞ ﺏﺎ هﻢ یﮏ ﭘﻼن ﺟﺪیﺪ ﻣﺠﺎهﺪت ﻣﻠﮑﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻋﯽ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺪﻏﻢ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺳﺎزد.
ﻣﺮﺡﻠﻪ ﻣﺸﮑﻞ و دواﻣﺪار اﻧﺘﺨﺎﺏﺎت اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﻼیﻢ روﺵﻦ ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدیﺖ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺤﺪودیﺘﻬﺎی ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﮐﺰی را در ﮐﺎﺏﻞ واﺿﺢ
ﺳﺎﺧﺖ.
درﻋﻴﻦ ﺡﺎل در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽهﺎ در ﺵﮑﺴﺘﺎﻧﺪن ﺗﻨﺪرواﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮول ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮات را ﮐﻪ از اﺳﻼم ﺁﺏﺎد ﻓﻘﻂ �� ﻣﻴﻞ ﻓﺎﺹﻞ دارد
ﺏﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺏﻮدﻧﺪ ،ﻋﺰم ﺟﺪیﺪی ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .رهﺒﺮان ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن – ﺏﺸﻤﻮل رهﺒﺮان ﺡﺰب ﻣﺨﺎﻟﻒ  -ﺏﺎ هﻢ یﮑﺠﺎ ﺵﺪﻧﺪ و از ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺡﻤﺎیﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﻣﺴﺎل در ﺧﺰان ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽهﺎ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﻴﻪ اﻓﺮاﻃﻴﺖ را ﺏﻪ ﺳﺎﺡﺎت ﻗﻮم ﻣﻬﺴﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺒﺎیﻠﯽ وزیﺮﺳﺘﺎن
ﺟﻨﻮﺏﯽ درﺳﺮﺡﺪات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﻧﺪ.
راﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ :رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ����� ﻋﺴﮑﺮ اﺿﺎﻓﯽ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ را ﺏﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺏﻔﺮﺳﺘﺪ .ایﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ – ﺏﺎ
ﻼ در ﺁن ﺟﺎ هﺴﺘﻨﺪ  --ﺏﺴﺮﻋﺖ ﺏﻴﺸﺘﺮ از ﺁﻧﭽﻪ در ﺁﻏﺎز ﭘﻼن
������ اﻣﺮیﮑﺎﺋﯽ و ��� �٧ﻏﻴﺮ ﺁﻣﺮیﮑﺎﺋﯽ در ﻗﻮای ﺁیﺴﺎف ﮐﻪ ﻗﺒ ً
ﺵﺪﻩ ﺏﻮد ﺟﺎﺏﺠﺎ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎ ﺏﺘﻮاﻧﻴﻢ یﺎﻏﻴﺎن را هﺪف ﻗﺮار دهﻴﻢ ،ﺡﺮﮐﺖﺵﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮدﻩ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻔﻮس را ﺧﻮﺏﺘﺮ اﻣﻦ ﺳﺎزیﻢ .ایﻦ
ﻋﺴﺎﮐﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﺎ را در ﺗﺮﺏﻴﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻗﻮای اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ و در ﺵﺮاﮐﺖ ﺏﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺏﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺏﻴﺸﺘﺮ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ داﺧﻞ ﺟﻨﮓ
ﮔﺮدﻧﺪ .و از ﻃﺮیﻖ ﺗﻘﻮیﻪ و ﺗﺸﻮیﻖ ایﻦ ﺵﺮاﮐﺖ ،ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ را ﺏﻴﺸﺘﺮ ﺏﻪ ﻋﻬﺪﻩ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاهﻴﻢ داد ،و در ﺗﺎﺏﺴﺘﺎن ﺳﺎل ���� ﺏﻪ
اﺧﺮاج ﻗﻮای ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد ﺵﺮوع ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد .ﺧﻼﺹﻪ ایﻨﮑﻪ ،ایﻦ ﻣﻨﺎﺏﻊ ﺏﻤﺎ اﺟﺎزﻩ ﺧﻮاهﺪ داد ﺗﺎ زور ﺁﺧﺮیﻦ را ﮐﻪ ﺏﺮای ﺗﺮﺏﻴﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﻻزم
اﺳﺖ وارد ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺗﺎ ﺏﺘﻮاﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ را ﺏﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل دهﻴﻢ.
ﻣﺎ ایﻦ ﺗﻌﺪاد اﺿﺎﻓﯽ ﻋﺴﺎﮐﺮ را ﺗﺎ �� ﻣﺎﻩ دیﮕﺮ ﻧﮕﻪ ﺧﻮاهﻴﻢ داﺵﺖ .در ﻃﻮل ایﻦ ﻣﺪت ،ﻣﺎ ﺏﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮی
ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد .و در ﺁﻏﺎز ﻣﺎﻩ ﺟﻮﻻی ���� ،ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﻗﻮای ﺟﻨﮕﯽ ﺧﻮد را از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺵﺮوع ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﺏﻪ دادن ﻣﺸﻮرت
و ﮐﻤﮏ ﺏﻪ ﻗﻮای اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺡﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﺧﻮد را ﺏﺪﺳﺖ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،اداﻣﻪ ﺧﻮاهﻴﻢ داد ،و در ﻣﻮرد ﻧﮕﻪداﺵﺘﻦ
اﻣﻨﻴﺖﺵﺎن ﺏﻪ ایﻦ ﺵﺮاﮐﺖ ﺧﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﺧﻮاهﻴﻢ داد ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺏﻪ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺏﺎیﺴﺘﻨﺪ .اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ از ﺟﻨﮓ ﺧﺴﺘﻪ ﺵﺪﻩاﻧﺪ و ﺁرزوﻣﻨﺪ ﺹﻠﺢ،
ﻋﺪاﻟﺖ و اﻣﻨﻴﺖ اﻓﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺏﺎﺵﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﻴﺖ داریﻢ ﮐﻪ در ﭘﺎیﺎن دادن ﺏﻪ هﺮ دو ﺏﻪ ﺵﻤﻮل ﺗﻬﺪیﺪ اﺵﻐﺎل دوﺏﺎرﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
واﺏﺴﺘﻪ ﺏﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺏﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.
ﻣﺎ در ایﻦ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺨﻮاهﻴﻢ ﺏﻮد .اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺏﻄﻮر ﻣﺘﺪوام ﺏﺎ ﻣﺎ در ﺟﻨﮓ یﮑﺠﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ ،و ﺵﺮاﮐﺖ ﺵﺪیﺪ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻗﺴﻤﻴﮑﻪ ﺟﻨﺮال
ﻣﮏﮐﺮیﺴﺘﻞ ﻣﯽﺏﻴﻨﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ را ﺏﻴﺸﺘﺮ و ﺏﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻨﮓ ﺏﺮای ﺁیﻨﺪﻩ ﮐﺸﻮرﺵﺎن دﺧﻴﻞ ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ .از ﻧﺎﺗﻮ هﻢ ﻣﻨﺎﺏﻊ اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺁﻣﺪ.
ﻼ هﻢ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﻬﻤﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮدﻩاﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﺏﺎ ﻣﺘﺤﺪیﻦ ﺧﻮد ﺏﺤﺚ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺏﻊ ﺏﻴﺸﺘﺮی را  --در ﻗﺴﻤﺖ
ایﻦ ﻣﺘﺤﺪیﻦ ﻗﺒ ً
ﻋﺴﺎﮐﺮ ،ﻣﺮﺏﻴﻮن ،و ﻣﻨﺎﺏﻊ – در روزهﺎ و هﻔﺘﻪهﺎی ﺁیﻨﺪﻩ ﺏﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺘﺤﺪیﻦ در ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ – ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺮ از ﺁن ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻨﻴﺖ ﻟﻨﺪن و ﻣﺎدریﺪ؛ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺎریﺲ و ﺏﺮﻟﻴﻦ؛ اﻣﻴﻨﺖ ﭘﺮاگ و ﻧﻴﻮ یﺎرک و اﻣﻨﻴﺖ وﺳﻴﻌﺘﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎ در ﻣﻴﺎن
اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺏﺎ ﺵﺮﮐﺎی ﺧﻮد ،ﺏﺎ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺏﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن یﮑﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮیﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ،ﺗﺎ درﺡﺎﻟﻴﮑﻪ ﻣﺎ اﻣﻨﻴﺖ را ﺏﻬﺘﺮ
ﻣﻴﺴﺎزیﻢ ﺡﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺏﺘﻮاﻧﺪ وارد ﻋﻤﻞ ﺵﻮد .رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﮐﺮزی ،در ﺏﻴﺎﻧﻴﻪ اﻓﺘﺘﺎﺡﻴﻴﻪ دورﻩ دوم ﺧﻮد ﭘﻴﻐﺎم درﺳﺖ را در اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
درﺳﺖ داد ،ﺏﺸﻤﻮل ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮدش در ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ﻣﻔﺎهﻤﻪ ،ﺏﻬﺒﻮد رواﺏﻂ ﺏﺎ ﺵﺮﮐﺎی ﻣﻨﻄﻘﻮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺡﺼﻮل ﺛﺎﺏﺖ و روزاﻓﺰون ﻗﻮای
اﻣﻨﻴﺘﯽ اﻓﻐﺎن در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖهﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ ﮐﺸﻮر .اﻣﺎ ﻣﺎ ﺏﺎیﺪ ﻋﻤﻞ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ را ﺏﺒﻴﻨﻴﻢ .ﻣﺎ در اﺏﺮاز ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺧﻮد ﺏﺴﻴﺎر واﺿﺢ ﺧﻮاهﻴﻢ
ﺏﻮد و ﺁن ﺗﻌﺪاد وزارتهﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ،واﻟﻴﺎن ،و رهﺒﺮان ﻣﺤﻠﯽ اﻓﻐﺎن را ﺗﺸﻮیﻖ و ﺗﻘﻮیﻪ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮد را ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ و ﺏﺎ
ﻓﺴﺎد ﻣﻴﺠﻨﮕﻨﺪ .ﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎﺋﯽ را ﺗﻘﻮیﻪ ﻧﺨﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺡﺴﺎب ﻧﻤﻴﺪهﻨﺪ و اﻋﻤﺎلﺵﺎن در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽ ﺏﺎﺵﺪ .و ﻣﺎ ﮐﻤﮏهﺎی ﺧﻮد
را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺏﻪ ﺳﺎﺡﺎﺗﯽ – ﻣﺎﻧﻨﺪ زراﻋﺖ  --ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎن اﺛﺮ ﻓﻮری داﺵﺘﻪ ﺏﺎﺵﺪ.
ﮐﻤﮏ ﻣﻠﮑﯽ :ازدیﺎد دواﻣﺪار و ﻗﺎﺏﻞ ﻣﻼﺡﻈﻪ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺎهﺮیﻦ ﻣﻠﮑﯽ ﺏﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﻤﮏ ﻗﺎﺏﻞ ﻣﻼﺡﻈﻪ و اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻠﮑﯽ هﻤﺮاﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺏﻮد.
ﺁﻧﻬﺎ و ﻣﺎ در درازﻣﺪت در اﻣﺮ ﺗﻘﻮیﻪ و ازدیﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺡﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺏﺎ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺵﺮیﮏ ﺧﻮاهﻴﻢ ﺵﺪ ﺗﺎ در ﺏﺎزﺳﺎزی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﮑﺘﻮرهﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺁن ﻣﻤﺪ واﻗﻊ ﺵﻮﻧﺪ و اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺏﺘﻮاﻧﻨﺪ یﺎﻏﻴﺎن را ﮐﻪ ﺏﻪ ﺟﺰ ﺗﺸﺪد ﺏﻴﺸﺘﺮ چﻴﺰی دیﮕﺮی ﺏﺮایﺸﺎن ﺏﺒﺎر
ﻧﻤﯽﺁورﻧﺪ ﺵﮑﺴﺖ دهﻨﺪ.
رﺵﺪ و ﺗﺮﻗﯽ ﺏﺮای ﺵﮑﺴﺘﺎﻧﺪن اﻓﺮاﻃﻴﺖ در ﮐﻮﺗﺎﻩﻣﺪت و ﺏﺮای اﻧﮑﺸﺎف دواﻣﺪار اﻗﺘﺼﺎدی در دازﻣﺪت ﺡﺘﻤﯽ و ﺡﻴﺎﺗﯽ ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ .اوﻟﻮیﺖ
ﺏﺰرگ ﻣﺎ در اﻣﺮ ﺏﺎزﺳﺎزی ،ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﻮدن زراﻋﺖ ﻣﻠﮑﯽ -ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻧﮑﺸﺎف دوﺏﺎرﻩ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﺘﻮر زراﻋﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺏﺴﻴﺎر ﺏﺎرز و زﻧﺪﻩ ﺏﻮد ،ﺏﺎر دیﮕﺮ ﺏﻪ ﺡﺮﮐﺖ در ﺁوریﻢ .ایﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ یﺎﻏﻴﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﺎیﺪات ﮐﺸﺖ ﮐﻮﮐﻨﺎر ﻣﻔﺎد
ﺏﺮدارﻧﺪ.
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ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺡﮑﻮﻣﺘﺪاری ﻣﺎ ﺏﺮ اﻧﮑﺸﺎف ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﺏﻪ ﺳﻄﺢ وﻻیﺎت ،وﻟﺴﻮاﻟﯽ هﺎ ،و ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻠﯽ ،هﺮ ﺟﺎﺋﻴﮑﻪ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﺏﻪ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺵﺎن
در ﺗﻤﺎس ﻣﯽﺁیﻨﺪ .ﺧﻮاهﺪ ﺏﻮد ﮐﻪ ﺏﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺆل ﻣﯽﺏﺎﺵﻨﺪ و اﺵﮑﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺡﺴﺎب ﻣﯽدهﻨﺪ .ﻣﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﺡﮑﻮﻣﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را
ﺗﺸﻮیﻖ و ﺡﻤﺎیﺖ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺏﺎ ﺗﺪاﺏﻴﺮ ﻣﺤﮑﻢ ﺏﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺏﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪدهﯽ ﺏﻴﺸﺘﺮ ﭘﻼنهﺎیﯽ ﺏﺮای ﻣﺒﺎرزﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺴﺎد ﺏﺴﺎزد.
یﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺹﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﺡﻤﺎیﺖ از ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺏﻮد ﮐﻪ ﺏﻪ رهﺒﺮی ﺧﻮد اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ در ﻣﺪﻏﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻨﮕﺠﻮیﺎﻧﯽ ﺏﺎﺵﺪ
ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ایﺪیﺎﻟﻮژیﮑﯽ ﺏﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺏﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺡﺎﺿﺮ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺏﺰﻣﻴﻦ ﮔﺬاﺵﺘﻪ و در روﻧﺪ ﺟﺮیﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺵﺎﻣﻞ ﺵﻮﻧﺪ.
ﺵﺮاﮐﺖ ﻣﺎ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن :ﺵﺮاﮐﺖ ﻣﺎ ﺏﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺏﻄﻮر ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺏﺎ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺏﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﺎ ﺏﺮای ﺡﻔﺎﻇﺖ ﮐﺸﻮر
ﺧﻮیﺶ ،ﺏﻪ یﮏ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋی ﮐﻪ در هﺮدو ﻃﺮف ﺳﺮﺡﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﺏﺪهﺪ ﺿﺮورت داریﻢ .ﺏﻬﺎی ﻋﺪم اﻗﺪام ﺧﻴﻠﯽ ﺏﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ
ﺏﻮد.
ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺏﺮای ﺗﻘﻮیﻪ ایﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻩهﺎیﯽ را ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی و ﺏﺰرﮔﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ هﺮ دو ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ،
هﺪف ﻗﺮار دهﻨﺪ .وﺟﻮد هﻴﭻ ﭘﻨﺎهﮕﺎهﯽ ﺏﺮای ایﻦ ﺗﻴﺮوریﺴﺖهﺎی ﻋﺎﻟﻴﺮﺗﺒﻪ ،ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺏﻮد و ﺏﺎش و ﻧﻴﺎت ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم و واﺿﺢ اﺳﺖ ،ﺗﺤﻤﻞ
ﻧﺨﻮاهﺪ ﺵﺪ .ﺏﺮای ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻣﺎ ﺏﻪ ﺗﺸﻮیﻖ رهﺒﺮان ﻣﻠﮑﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺵﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاهﻴﻢ داد ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺧﻮد را ﻋﻠﻴﻪ اﻓﺮاﻃﻴﺖ دوام ﺏﺪهﻨﺪ ،و
ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ هﺎی ﺗﻴﺮوریﺴﺖ هﺎ را در ﮐﺸﻮر ﺵﺎن از ﺏﻴﻦ ﺏﺒﺮﻧﺪ.
ﻣﺎ ﺡﺎﻻ ﺏﺮ ﮐﺎر ﺏﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت دیﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ داریﻢ ،و رواﺏﻂ ﺏﻴﻦ ﺡﮑﻮﻣﺎت و ﻣﺮدم ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻧﮕﺮاﻧﯽهﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ،ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ ﻣﻴﺴﺎزیﻢ .ﻣﺎ ﺏﺮ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋی رواﺏﻂ دراز ﻣﺪت ﺏﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﻬﺪ هﺴﺘﻴﻢ .ﻣﺎ ایﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﺏﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﻃﺮیﻖ
اراﺋﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ � �.ﻣﻴﻠﻴﺎرد داﻟﺮ ﺏﺮای ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺁیﻨﺪﻩ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﻮدﻩایﻢ ﺗﺎ ﺏﻪ اﻧﮑﺸﺎف ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و دیﻤﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺁن ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﺵﻮد ،و
رهﺒﺮی ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺏﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ایﻢ ﺗﺎ ﮐﻤﮏ و ﺡﻤﺎیﺖ ﺏﻴﺸﺘﺮ ﺏﺮای ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﻤﻊﺁوری ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ .ایﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺎﺏﻞ ﻣﻼﺡﻈﻪ و ﮐﻤﮏ
دراز ﻣﺪت ﺏﺮای اهﺪاف ذیﻞ ﺹﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد:
)�( ﮐﻤﮏ ﺏﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺏﺮای ﺡﻞ ﻓﻮری ﺏﺤﺮان اﻧﺮژی ،ﺁب ،و ﻣﺴﺎیﻞ ﻣﺮﺏﻮﻃﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺏﻨﺄ ﺵﺮاﮐﺖ ﻣﺎ ﺏﺎ ﻣﺮدم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ و ﻋﻼیﻖ
ﺁﻧﻬﺎ ﺏﺎ اﻓﺮاﻃﻴﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺵﻮد؛
)�( ﺡﻤﺎیﺖ اﺹﻼﺡﺎت اﻗﺘﺼﺎدی وﺳﻴﻌﺘﺮ ﮐﻪ ﺏﺮای ﺡﺮﮐﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺏﻪ ﺟﺎﻧﺐ ایﺠﺎد دایﻤﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ و رﺵﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺛﺒﺎت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دراز
ﻣﺪت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺿﺮوری ﻣﻴﺒﺎﺵﺪ؛ و
)�( ﮐﻤﮏ ﺏﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺏﺮای ﭘﻴﺮوزی دواﻣﺪار ﺁن در ﻣﻘﺎﺏﻞ ﺗﻨﺪروان ﺗﺎ ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩهﺎی اﻓﺮاﻃﻴﺎن را ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺮدم
ﺟﻬﺎن را ﺗﻬﺪیﺪ ﻣﻴﮑﻨﺪ از ﺏﻴﻦ ﺏﺒﺮد.
اﻣﺪاد اﺿﺎﻓﯽ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺏﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺏﻨﻴﺎد دراز ﻣﺪت را ﺏﺮای اﻧﮑﺸﺎف و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺏﮕﺬارد ،و هﻤﭽﻨﺎن رواﺏﻂ ﺏﻴﻦ
ﻣﺮدم اﻣﺮیﮑﺎ و ﻣﺮدم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را از ﻃﺮیﻖ ﻧﺸﺎن دادن ایﻦ ﺗﻌﻬﺪ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺗﻘﻮیﻪ ﻣﻴﮑﻨﺪ ﮐﻪ ایﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪﻩ در ﺡﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﻴﮑﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن روزاﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺏﺎ ﺁﻧﻬﺎ دﺳﺖ و ﮔﺮیﺒﺎن اﻧﺪ و ﻣﺎ ﺏﻪ هﻢ یﮑﺠﺎ در ﺵﮑﺴﺘﺎﻧﺪن اﻓﺮاﻃﻴﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺗﻬﺪیﺪ
ﻣﻴﻨﻤﺎیﻨﺪ و ﺏﺮای اﻣﺮیﮑﺎ هﻢ ﺗﻬﺪیﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻴﺴﺎزﻧﺪ.
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