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ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ دﻓﺘﺮ
د ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﻟﭙﺎرﻩ

د ډﺳﻤﺒﺮ ٢٠٠٩ ،١

د واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﺎڼﻪ :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻻرﻩ
زﻣﻮږ ﻣﺎﻣﻮریﺖ – د ﺟﻤﻬﻮررﺋﻴﺲ دا ویﻨﺎ ،د  ٢٠٠٩د ﻣﺎرچ اﻋﻼن ﺷﻮی دﻏﻪ اﺳﺎﺳﯽ هﺪف یﻮ ځﻞ ﺏﻴﺎ ﺗﺎیﻴﺪوي:
د اﻟﻘﺎﻋﺪې ځﭙﻞ ،ﻣﻨﺤﻠﻮل ،او ﺏﺎاﻻﺧﺮﻩ ﻣﺎﺗﻮل ﺗﺮ څﻮ اﻟﻘﺎﻋﺪې ﺗﻪ ﺏﻴﺎ دا ﻓﺮﺻﺖ ورﻧﮑړل ﺷﻲ ﭼﯽ یﻮ ځﻞ ﺏﻴﺎ پﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او یﺎ پﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ ځﺎی پﺮ ځﺎی ﺷﻲ  .ددﻏﻪ ﮐﺎر ﻟﭙﺎرﻩ ،ﺏﻪ ﻣﻮږ او زﻣﻮږ ﻣﻠګﺮي د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﺴﮑﺮو ﺷﻤﯧﺮ
زیﺎت ﮐړو ،یﺎﻏﻴﺎن ﺏﻪ پﻪ ﻧښﻪ ﮐړو ،ﻣﻬﻢ ښﺎروﻧﻪ او ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺏﻪ اﻣﻦ ﮐړو ،اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﻮاوي ﺏﻪ وروزو ،ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﻣﻠګﺮو ﺗﻪ ﺏﻪ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ور اﻧﺘﻘﺎل ﮐړو ،او د پﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺏﻪ ﺧﭙﻠﻪ هﻤﮑﺎري ﻻ ﻏښﺘﻠﻲ ﮐړو ،ځﮑﻪ هﻐﻮی هﻢ د
هﻤﺪې ګﻮاښﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ دي .
دا ﺳﻴﻤﻪ د هﻐﻪ ﻧړیﻮال اﻓﺮاﻃﻴﺖ او ﺗﺸﺪد ﻣﺮﮐﺰ ګﺮځﯧﺪﻟﯽ ﭼﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ یﯥ ﻣﺸﺮي ﮐﻮي ،او ﻟﻪ هﻤﺪې ﺳﻴﻤﻲ څﺨﻪ د
ﺳﭙټﻤﺒﺮ پﺮ یﻮوﻟﺴﻤﻲ پﺮ ﻣﻮږ ﺏﺮیﺪوﻧﻪ وﺳﻮل .هﻤﺪا اوس هﻠﺘﻪ د ﻧﻮیﻮ ﺡﻤﻠﻮ ﺏﻨﺪو ﺏﺴﺖ ﮐﯧږي .دا هﻐﻪ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻪ دي
ﭼﯽ اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ پﻪ هﻤﺪې ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ ﮐﺸﻒ او ﻣﻨﺤﻞ ﮐړي دي .ﻣﻮږ ﺏﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ور ﻧﻪ ﮐړو ﭼﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺏﻴﺎ پﻪ یﻮ داﺳﻲ د ﺳﯧﺐ پﻪ ځﺎی ﺏﺪل ﮐړ ﭼﯽ ﻧړیﻮال ټﺮورﺳټﺎن ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎیﻪ ﻣﻮږ او زﻣﻮږ ﻣﻠګﺮي پﻪ ﻧښﻪ
ﮐړي .دا ﺏﻪ ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ ﻧﯧﻎ پﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﺗﻬﺪیﺪ وي ،او دا داﺳﻲ ګﻮاښ دی ﭼﯽ ﻣﻮږ یﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ زﻏﻤﻼی .اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ پﻪ
پﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ دﻩ ،او ﻟﻪ هﻐﻪ ځﺎیﻪ زﻣﻮږ پﺮ ﺧﻼف د ﺡﻤﻠﻮ دﺳﻴﺴﯥ ﮐﻮي ،او هﻐﻮی او د هﻐﻮی اﻓﺮاﻃﻲ ﻣﻠګﺮو یﯥ د
پﺎﮐﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺗﻪ هﻢ ﺧﻄﺮ پﻴښ ﮐړی دی .پﻪ پﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ زﻣﻮږ هﺪف دا دی ﭼﻪ د اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻣﺎﺗﻪ یﻘﻴﻨﻲ ﮐړو څﻮ
پﺎﮐﺴﺘﺎن ﺏﺎﺛﺒﺎﺗﻪ پﺎﺗﻪ ﺷﯽ.
د ﻏﻮر او ﮐﺘﻨﯽ ﺟﺮیﺎن :دﻏﻪ ﻏﻮ او ﮐﺘﻨﻪ یﻮﻩ ﻋﻤﺪی او ﻣﻨﻈﻤﻪ درې –پړاویﺰﻩ ﻋﻤﻠﻴﻪ وﻩ ﭼﻲ د اهﺪاﻓﻮ د اﻧﺴﺠﺎم،
د دﻏﻮ اهﺪاﻓﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻻري ﭼﺎري ،او پﻪ ﻧﻬﺎیﺖ ﮐﯽ د ﺿﺮوري ﻣﻨﺎﺏﻌﻮ ﺳﻨﺠﻮﻟﻮ ﺏﺎﻧﺪ ﻏﻮر وﺷﻮ .د ﻟﺴﻮ
اوﻧﻴﻮ پﻪ ﺗﺮڅ ﮐﻲ ،ﺟﻤﻬﻮررﺋﻴﺲ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﺸﺎوریﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﻬﻪ ﻏﻮﻧډي وﮐړې ،او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او پﺎﮐﺴﺘﺎن
د ﺡﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ پﻪ ګډون یﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻬﻤﻮ ﻣﻠګﺮو او ﺷﺮیﮑﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې وﮐړې .ﺟﻤﻬﻮررﺋﻴﺲ ګﺮاﻧﻲ پﻮښﺘﻨﻲ
ﻣﻄﺮح ﮐړې ،پﺮ ټﻮﻟﻮ ﻻرو ﭼﺎرو یﯥ پﻪ دﻗﺖ ﻏﻮر وﮐړ ،او ددې ﺗﺮ ﻣﺨﻪ ﭼﻲ ﻧﻮراﺿﺎﻓﯽ اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ﻋﺴﮑﺮ ﺟﻨګ ﺗﻪ
واﺳﺘﻮي ،پﺨﭙﻠﻪ ﮐﺎﺏﻴﻨﻪ ﮐﻲ یﯥ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ او ﺳﻴﺎﻟﻲ ﻣﻔﮑﻮرې ﺳﺮﻩ ﻣﺘﺤﺪي ﮐړې .
ددﻏﻪ ﻏﻮر پﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ ،ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻣﻮریﺖ ﻻ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐړ او د ﺳﻴﻤﻪ ایﺰ ﺡﻞ او ﻧړیﻮال ﻣﻼﺗړ د ﺿﺮورت ﻟﭙﺎرﻩ
ﻣﻮ یﻮ ګډ دریځ ﻏﻮرﻩ ﮐړ .ﻣﻮږ ﺏﻪ ډﯦﺮ ژر ﻧﻮر اﺿﺎﻓﯽ ﻋﺴﮑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻟﯧږو ،او ددﻏﻮ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻨﺎﺏﻌﻮ پﻪ ﻣټ
ﺏﻪ داﺳﻲ ﺷﺮایﻂ ایﺠﺎد ﮐړو ﭼﯽ د  ٢٠١١پﻪ دوﺏﻲ ﮐﯽ ﺏﻪ پﺪې ﺗﻮاﻧﯧږو ﭼﯽ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻨګﯽ ﻗﻮﻩ ﮐﻤﻪ ﮐړو ،او پﻪ ﻋﻴﻦ
زﻣﺎن ﮐﯽ ﺏﻪ پﻪ هﻐﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯽ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻬﻤﻮ او ﺡﻴﺎﺗﻲ ګټﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او پﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﻪ اﻧډیﻮاﻟﻲ
وﺳﺎﺗﻮ .
ددې ﻏﻮﻧډو اﺻﻠﻲ هﺪف دا وو ﭼﯽ څﺮﻧګﻪ پﻪ هﻐﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯽ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﺗﻬﺪیﺪ پﻪ ښﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺧﺘﻢ ﮐړو او څﺮﻧګﻪ ددﻏﻲ
ﺳﻴﻤﻲ ﺛﺒﺎت اﻋﺎدﻩ ﮐړو .ﻣﻮږ د ﺧﭙﻠﻮ هڅﻮ د ﺗﻮازن او اڼﺪول پﻪ ﺏﺎب پﻮرﻩ ﻏﻮر او دﻗﺖ وﮐړ ،دﻏﻪ راز ﻣﻮ پﻪ
پﺎﮐﺴﺘﺎن او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﻣﻠﮑﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻧډول پﻪ اړﻩ هﻢ ښﻪ ﻓﮑﺮ وﮐړ ،او هﻢ ﻣﻮ د ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻻﺗﻮ او ﻧﺮیﻮاﻟﻲ
ټﻮﻟﻨﻲ پﺮ هڅﻮ ﺏﺎﻧﺪي ژور ﺳﻮچ وﮐړ.
یﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺴﺎیﻞ پﻪ ﻏﻮر وڅﯧړل ﺷﻮل :پﻪ هﻐﻮ ﮐﯽ ﻣﻠﻲ ګټﻲ ،اﺳﺎﺳﯽ اهﺪاف ،د ټﺮوریﺰم پﺮﺧﻼف اوﻟﻮیﺘﻮﻧﻪ ،او پﻪ
پﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ټﺮورﺳټﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﯧﺐ ځﺎیﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ وو .دﻏﻪ راز ،د ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻻﺗﻮ د ﻋﺴﮑﺮو روﻏﺘﻴﺎ او ﺳﻼﻣﺘﻲ،
د ﻋﺴﮑﺮو د اﺳﺘﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗړﻟﯽ ﺧﻄﺮوﻧﻪ او ﻟګښﺘﻮﻧﻪ ،دﻧړیﻮال ﻋﺴﮑﺮو د اﺳﺘﻮﻟﻮ اړﺗﻴﺎوي ،او ﺏﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ هﻤﮑﺎري او
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او پﺎﮐﺴﺘﺎن دواړو ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻌﻬﺪات هﻢ وڅﯧړل ﺷﻮل .هﻤﺪا راز د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﻮاوو ﻇﺮﻓﻴﺖ اوﺗﻮان پﻪ
ټﻮﻟﻮ ﺳﺎﺡﻮ ﮐﯽ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺡﮑﻮﻣﺖ د اﺳﺘﻌﺪاد او ﻇﺮﻓﻴﺖ ،او پﻪ ﻣﺮﮐﺰي او وﻻیﺘﻲ ادارو ﮐﻲ د اداري ﻓﺴﺎد پﺮ
ﺧﻼف ) د ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو د ﮐﺎروﺏﺎرپﻪ ﮔډون( ﻻرو ﭼﺎرو ﺏﺎﻧﺪي ﻏﻮر وﺷﻮ .او د اﻗﺘﺼﺎدي ودي او اﻧﮑﺸﺎف ﻣﺴﺎیﻞ
هﻢ وڅﯧړل ﺷﻮل.
د ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯽ راهﻴﺴﻲ څﻪ ﺑﺪل ﺷﻮي دي :د ﻣﺎرچ راهﻴﺴﻲ ﭼﻲ ﺟﻤﻬﻮررﺋﻴﺲ یﻮ ځﻞ ﺏﻴﺎ زﻣﻮږ ﺗﻌﻬﺪ
اﻋﻼن ﮐړ ،یﻮ ﻟړ ﻣﻬﻤﻲ پﯧښﻲ را ﻣﻨﻴځﺘﻪ ﺷﻮي دي ﭼﻲ د اﻣﺮیﮑﺎ ﺡﮑﻮﻣﺖ یﯥ دﯦﺘﻪ اړ ﮐړ ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او پﺎﮐﺴﺘﺎن
ﮐﯽ پﺮﺧﭙﻠﻲ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺏﺎﻧﺪي ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﻏﻮر وﮐړي :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او پﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻧﻮی پﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻻ زیﺎﺗﻪ ﺷﻮﻩ ،پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯽ ﻧﻮي اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ﻣﺸﺮ ﭼﺎرواﮐﻲ وټﺎﮐﻞ ﺷﻮل ،پﺎﮐﺴﺘﺎن د اﻓﺮاﻃﻴﺖ د ځﭙﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮي هڅﻲ پﻴﻞ ﮐړې ،او پﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ ﺷﺮایﻂ ﻻ ﺧﺮاب ﺷﻮل .
ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻻﺗﻮ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ ﻧﻮي ﻣﻠﮑﻲ او پﻮځﻲ ﻣﺸﺮان ﻣﻘﺮرﻩ ﮐړل .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻔﺎرت ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﻔﻴﺮ ﮐﺎرل
ایﮑﻴﻨﺒﺮي وګﻤﺎرل ﺷﻮ ،او ﺟﻨﺮال ﺳټﯧﻨﻠﻲ ﻣک ﮐﺮیﺴټﻞ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ایﺴﺎف پﻮځﻲ ﻗﻮاوو ﻧﻮی ﻗﻮﻣﻨﺪان وټﺎﮐﻞ
ﺷﻮ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،ښﺎﻏﻠﯽ ایﮑﻴﻨﺒﺮي او ﺟﻨﺮال ﻣک ﮐﺮیﺴټﻞ پﺪې پﻮﻩ ﺷﻮل ﭼﯽ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ اﺗﻮ
ﮐﺎﻟﻮ ﻏﻔﻠﺖ او ﻟږو ﻣﻨﺎﺏﻌﻮ څﺨﻪ د ﻣﺨﮑﻨﯽ اټﮑﻞ پﺮ ﺧﻼف ﺡﺎﻻت ﻧﻮر هﻢ ﺧﺮاب ﺷﻮي دي .ښﺎﻏﻠﯽ ایﮑﻴﻨﺒﺮي او
ﺟﻨﺮال ﻣک ﮐﺮیﺴټﻞ پﻪ ګډﻩ یﻮ ﻧﻮی ﻣﻠﮑﯽ-ﻧﻈﺎﻣﻲ پﻼن ﺧﭙﻮر ﮐړ څﻮ پﻪ ټﻮل هﯧﻮاد ﮐﯽ داﻣﺮیﮑﺎ هﻠﻲ ځﻠﻲ ﺳﺮﻩ
ﻣﻨﻈﻤﻲ ﮐړي .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ډیﺮﻩ پﻴﭽﻠﯽ او اوږدﻩ اﻧﺘﺨﺎﺏﺎﺗﻲ پﺮوﺳﻪ او د ﻗﺎﻧﻮن د ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ څﺮګﻨﺪ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ پﻪ ﮐﺎﺏﻞ ﮐﻲ د ﻣﺮﮐﺰي
ﺡﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﺰوري او ﻣﺤﺪودیﺘﻮﻧﻪ ﻻ را ﺏﺮﺳﯧﺮﻩ ﮐړل.
پﻪ ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﮐﯽ ،پﻪ پﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ ،د پﺎﮐﺴﺘﺎن ﺡﮑﻮﻣﺖ د اﻓﺮاﻃﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ او ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮی ﻋﺰم او هﻮډ ښﮑﺎرﻩ
ﮐړ .اﻓﺮاﻃﻴﺎﻧﻮ د ﺳﻮات ﺳﻴﻤﻪ ﻻﻧﺪي ﮐړې وﻩ ﭼﻲ ﻓﻘﻂ  ۶٠ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻪ اﺳﻼم اﺏﺎد څﺨﻪ ﻟﻴﺮي پﺮﺗﻪ دﻩ .د پﺎﮐﺴﺘﺎن د
ﺳﻴﺎﺳﻲ ګﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ پﻪ ګډون ،د پﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮﺗﺎﺏﻪ پﻪ ګډﻩ د پﺎﮐﺴﺘﺎن د پﻮځﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﻣﻼﺗړ وﮐړ .پﺪې
ﻣﻨﻲ ﮐﻲ ،پﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د اﻓﺮاﻃﻴﺎﻧﻮ پﺮ ﺧﻼف ﺟګړﻩ ان د ﻣﺤﺴﻮدو ﻗﺒﺎیﻠﻲ ﺳﻤﻴﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻪ او هﻢ یﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن پﻮﻟﻮ
ﺗﻪ څﯧﺮﻣﻪ پﻪ ﺟﻨﻮﺏﻲ وزیﺮﺳﺘﺎن ﮐﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت پﻴﻞ ﮐړل .
د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻻرﻩ  -ﺟﻤﻬﻮررﺋﻴﺲ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړﻩ ﭼﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ  ٣٠٠٠٠اﺿﺎﻓﯽ اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ﻋﺴﮑﺮ واﺳﺘﻮی .پﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ هﻤﺪا اوس  ۶٨٠٠٠اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ﻋﺴﮑﺮ او یﻮ ﺷﻤﯧﺮ د ایﺴﺎف ﻋﺴﮑﺮ ﺷﺘﻪ .دا اﺿﺎﻓﯽ ﻋﺴﮑﺮ ﺏﻪ د
ﻣﺨﮑﻨﯽ پﻼن پﺮﺧﻼف هﻠﺘﻪ ژر ﺗﺮ ژرﻩ واﺳﺘﻮل ﺷﻲ .څﻮ پﺪې ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮږ وﮐړای ﺷﻮ ﭼﻲ یﺎﻏﻴﺎن پﻪ ﻧښﻪ ﮐړو ،د
هﻐﻮی د ﺡﺮﮐﺖ ﻗﻮﻩ ور ﻣﺎﺗﻪ ﮐړو ،او د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ پﻪ ښﻪ ﺗﻮګﻪ اﻣﻦ ﮐړو .دا ﻋﺴﮑﺮ ﺏﻪ زﻣﻮږ ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﻲ
اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﻮې پﻪ ﻣﻮﺛﺮي روزﻧﻲ ﮐﻲ ﻻ ښﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي .دوی ﺏﻪ د اﻓﻐﺎن ﻋﺴﮑﺮو ﺳﺮﻩ ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ وﮐړی څﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎن
پﺪې وﺗﻮاﻧﻮی ﭼﻲ پﺨﭙﻠﻪ ﺟﻨګ پﺮ ﻣﺦ ﺏﻮزي .ددﻏﻪ ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ پﻪ ﺗﺮڅ ﮐﻲ ﺏﻪ ﻣﻮږ پﺪې وﺗﻮاﻧﯧږو ﭼﯽ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ
ﺗﻪ وروﺳﭙﺎرو ،او هﻢ ﺧﭙﻞ ﺟﻨګﻲ ﻋﺴﮑﺮ د ﮐﺎل  ٢٠١١پﻪ دوﺏﻲ ﮐﻲ را وﺏﺎﺳﻮ .ﻟﻨډﻩ داﭼﻲ دا ﻣﻨﺎﺏﻌﯥ ﺏﻪ ﻣﻮږ پﺪې
وﺗﻮاﻧﻮي ﭼﻲ پﻪ ﻧﻬﺎیﺖ ﮐﯽ اﻓﻐﺎﻧﺎن داﺳﻲ ورزو څﻮ ﺏﺎاﻻﺧﺮﻩ ﻣﻮږ وﮐړای ﺷﻮ ﭼﻲ ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ وراﻧﺘﻘﺎل ﮐړو.
ﻣﻮږ ﺏﻪ هﻤﺪا اﺿﺎﻓﯽ ﻋﺴﮑﺮ هﻠﺘﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ  ١٨ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وﺳﺎﺗﻮ .پﺪې وﺧﺖ ﮐﻲ ﺏﻪ ﻣﻮږ پﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﭙﻞ پﺮ
ﻣﺨﺘګ وڅﺎرو .د  ٢٠١١د ﺟﻮﻻی د پﻴﻠﯧﺪو ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺏﻪ ﻣﻮږ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨګﻲ ﻋﺴﮑﺮو د را ایﺴﺘﻠﻮ
ﮐﺎر پﻴﻞ ﮐړو .پﺪې ﻟړ ﮐﻲ ﺏﻪ ﻣﻮږ پﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﻮاوو ﺳﺮﻩ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرﻩ او ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮو ،د
هﻐﻮی د اﻣﻨﻴﺖ پﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺏﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ ور ﺳﺮﻩ ﺳﺎﺗﻮ ،څﻮ هﻐﻮی پﺨﭙﻠﻪ دا ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐړای ﺷﯽ .اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻟﻪ
ﺟﻨګ او اﺷﻐﺎل څﺨﻪ ﺳﺘړي او ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ دي هﻐﻮی ﺳﻮﻟﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او اﻗﺘﺼﺎدی اﻣﻨﻴﺖ ﻏﻮاړی .ﻣﻮږ ﺏﻪ د هﻐﻮی ﺳﺮﻩ
دی اهﺪاﻓﻮ پﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د دی ﺟﻨﮓ پﻪ ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ او د اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ او د هﻐﻮی د ﺏﻬﺮﻧﻴﻮ ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﺪو د ﺏﻴﺎ اﺷﻐﺎل د
ﺗﻬﺪیﺪ پﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮی ﮐﯽ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړو.
ﻣﻮﻧږ ﺏﻪ پﺪې ﮐﻮښښ ﮐﻲ یﻮازي ﻧﻪ یﻮ .ﻣﻮږ ﺏﻪ پﺪې ﺟﻨګ ﮐﯽ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ دواﻣﺪارﻩ هﻤﮑﺎري ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ وﻟﺮو ،او د
ﺟﻨﺮال ﻣک ﮐﺮیﺴټﻞ د هﻤﮑﺎرۍ ﻣﻮﺛﺮﻩ او ﺗﯧﺮﻩ ﻧﻘﺸﻪ ﺏﻪ ډﯦﺮ ﻧﻮر اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﺧﭙﻞ هﯧﻮاد د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻟﭙﺎرﻩ پﻪ ﺟﻨګ
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ﮐﯽ داﺧﻞ ﮐړي .ﻧﺎټﻮ ﺏﻪ هﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻨﺎﺏﻊ وﻟګﻮي .دﻏﻮ ﻣﻠګﺮو پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ هﻤﺪا اوس هﻢ ﺏﯥ ﺳﺎﺏﻘﻪ ﺗﻌﻬﺪات
ﮐړي دي .ﻣﻮږ ﺏﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠګﺮوﺳﺮﻩ د اﺿﺎﻓﯽ ﻋﺴﮑﺮو ،روزوﻧﮑﻮ او ﻣﻨﺎﺏﻌﻮ پﻪ اړﻩ پﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ورځﻮ او اوﻧﻴﻮ ﮐﻲ
ﺏﺤﺜﻮﻧﻪ وﮐړو .ځﮑﻪ څﻪ ﭼﻲ زﻣﻮږ پﻪ ﻣﺨﮑﯽ دی یﻮازي د دﻏﻪ ایﺘﻼف د اﻋﺘﺒﺎر ازﻣﻮﻧﻴﻪ ﻧﺪﻩ ،ﺏﻠﮑﯽ څﻪ ﭼﻲ زﻣﻮږ
پﻪ ﻣﺨﮑﯽ دی هﻐﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺴﻠﻪ دﻩ .د ﻟﻨﺪن او ﻣﺎدریﺪ د اﻣﻨﻴﺖ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ؛ د پﺎریﺲ او ﺏﺮﻟﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ دی؛ د پﺮاګ،
ﻧﻴﻮیﺎرک ،او د ټﻮﻟﻮ د ډﻟﻪ ایﺰ اﻣﻨﻴﺖ ﺧﺒﺮی دی .
او ﻣﻮږ ﺏﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠګﺮو ﺳﺮﻩ هﻤﮑﺎري ﮐﻮو .ﻣﻮږ ﺏﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﻲ ﻣﻠﮑﻲ هڅﻲ ﻻ
ﻏښﺘﻠﻲ ﮐړو څﻮ ﭼﻲ ﻣﻮږ اﻣﻨﻴﺖ ټﻴﻨګ ﮐړو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺏﻪ پﺪې وﺗﻮاﻧﯧږي ﭼﯽ پﺨﭙﻠﻪ د اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﺗﻮﻟﻮ ﺗﻪ
دوام ورﮐړي .د ﺟﻤﻬﻮررﺋﻴﺲ ﺡﺎﻣﺪ ﮐﺮزي د ﻟﻮړي د ﻣﺮاﺳﻤﻮ ویﻨﺎ ﺳﻢ پﻴﻐﺎم ﻻرﻩ ،او هﻐﻪ دا ﭼﯽ یﻮ ﻧﻮی ﺟﻬﺖ یﯥ
وټﺎﮐﯽ ،هﻐﻪ وﻋﺪﻩ وﮐړﻩ ﭼﯽ ﻣﻠﻲ روﻏﻲ ﺟﻮړي ﺗﻪ ﺏﻪ دوام ورﮐﻮي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭼﻢ ګﺎوﻧډ هﯧﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺏﻪ
اړیﮑﻲ ښﻪ ﮐﻮي ،او پﻪ دواﻣﺪارﻩ ﺗﻮګﻪ ﺏﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻗﻮاوو ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ور زیﺎﺗﻮي .ﺧﻮ ﻣﻮږ ﻋﻤﻞ او پﺮﻣﺨﺘګ
ﺗﻪ ﺳﺘﺮګﻲ پﻪ ﻻرﻩ یﻮ .ﻣﻮږ څﺮګﻨﺪي هﻴﻠﻲ او ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟﺮو .ﻣﻮږ ﺏﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ وزارﺗﻮﻧﻪ  ،واﻟﻴﺎن ،او ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮان
ﺗﻘﻮیﻪ او ﺗﺸﻮیﻖ ﮐړو څﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺖ وﮐړي او د اداري ﻓﺴﺎد ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ .ﻣﻮږ ﺏﻪ هﻐﻪ ﺧﻠک ﺗﻘﻮیﻪ ﻧﻪ ﮐړو ﮐﻮم
ﭼﯽ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ او ﺡﺴﺎب و ﮐﺘﺎب ﻧﻪ ﻣﻨﻲ ،او ﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻧﻪ هﻢ د دوﻟﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮي .ﻣﻮږ ﺏﻪ دﻏﻪ راز ﺧﭙﻞ
ﻣﺮﺳﺘﻲ ﻟﮑﻪ پﻪ زراﻋﺖ او داﺳﻲ ﻧﻮر ﺳﺎﺡﻮ ﮐﯽ وﻟګﻮو ﭼﻲ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﺏﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ پﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﻲ اﻏﯧﺰﻩ وﻟﺮي.
ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮﺱﺘﻲ :د اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﺏﻪ د پﺎم وړ زیﺎت ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺎهﺮان هﻢ واﺳﺘﻮل ﺷﻲ .هﻐﻮی ﺏﻪ پﻪ
پﻪ اوږدې ﻣﻮدې ﮐﯽ ﺏﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮﻣک وﮐړي ﭼﯽ د ﻣﻠﻲ او وﻻیﺘﻲ ﺡﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ او
اﺳﺘﻌﺪادوﻧﻪ ﻏښﺘﻠﯽ او ﺟګ ﮐړي ،او هﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﮑﺘﻮرﻧﻪ ﺏﻴﺎ ورﻏﻮی څﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎن پﺪې وﺗﻮاﻧﯧږي
ﭼﯽ یﺎﻏﻴﺎن ﭼﻲ یﻮازي ﺗﺸﺪد او ﻣﺮګ ژوﺏﻠﻪ ایﺠﺎدوي ﻣﺎت ﮐړي.
اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﮑﺸﺎف پﻪ ﻟﻨډﻩ ﻣﻮدﻩ ﮐﻲ د یﺎﻏﻴﺎﻧﻮ د ﮐﺸﺶ او ﺟﺬب د ﮐﻤﺰورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺡﻴﺎﺗﻲ اهﻤﻴﺖ ﻟﺮي او پﻪ اوږدې
ﻣﻮدې ﮐﯽ د دایﻤﻲ اﻗﺘﺼﺎدی ودي ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ زیﺎت اهﻤﻴﺖ ﻟﺮي .د ﺏﻴﺎ دواﻧﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ زﻣﻮږ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ ﻟﻤړیﺘﻮب د ﺏﻴﺎ
رﻏﻮﻧﻲ یﻮﻩ ﻣﻠﮑﯽ -ﻧﻈﺎﻣﻲ زراﻋﺘﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي دﻩ ،څﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن پﺨﻮاﻧﯽ ﻏښﺘﻠﯽ زراﻋﺘﻲ ﺳﮑﺘﻮر ﺏﯧﺮﺗﻪ پﺮ پښﻮ
ودروو .دا ﺏﻪ زﻣﻮږ ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړی ﭼﻲ یﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﻮیﻮ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ د ورﺗګ او هﻢ ﺏﻪ یﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﻮﮐﻨﺎرو د
ﻋﺎیﺪاﺗﻮد ورﺗﮓ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻲ.
پﺮ ښﻪ ﺡﮑﻮﻣﺘﺪاری ﺏﺎﻧﺪي ﺏﻪ زﻣﻮږ ټﻴﻨګﺎر پﻪ وﻻیﺎﺗﻮ ،وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ،او ﻣﺤﻠﻲ ﺳﻄﺤﻮ ﮐﻲ د ﻣﺴﻮﻟﻮ ،ښﻮ ،اوﺡﺎﺿﺮو
ﺡﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ اﻧﮑﺸﺎف او ﺏﻬﺘﺮﻩ ﮐﻮل وي ﭼﻴﺮي ﭼﻲ هﺮﻩ ورځ اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﺧﭙﻞ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴږي.
ﻣﻮږ ﺏﻪ دﻏﻪ راز د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﮑﻮﻣﺖ هﻐﻪ ﮐﻮښښﻮﻧﻮ ﺗﺸﻮیﻖ او ﺗﻘﻮیﻪ ﮐړو ﭼﻲ د ادارې ﻓﺴﺎد د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ او د
ﺡﺴﺎب و ﮐﺘﺎب د ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺘﻴﻦ او پﻴﺎوړي ګﺎﻣﻮﻧﻪ اﺧﻠﻲ.
زﻣﻮږ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻣﻬﻤﻪ ﺏﺮﺧﻪ ﺏﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺡﮑﻮﻣﺖ د هﻐﻮ هﻠﻮ ځﻠﻮ ﻣﻼﺗړ وي ﭼﻲ ﻏﻮاړي هﻐﻪ
ﺟﻨګﻴﺎﻟﻲ ﺏﯧﺮﺗﻪ پﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﻲ داﺧﻞ ﮐړي ﭼﻲ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﺳﺮﻩ ایﺪیﻮﻟﻮژیک ﺗړاو ﻧﻠﺮي ،او دﯦﺘﻪ ﭼﻤﺘﻮ دي ﭼﻲ ﺧﭙﻠﻲ
وﺳﻠﯥ پﺮ ﻣځﮑﻪ ﮐښﯧږدي او پﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﮐﻲ ﺏﺮﺧﻪ واﺧﻠﻲ.
ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻲ زﻣﻮږ ﻣﻠګﺮي  :د پﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ زﻣﻮږ ﻣﻠګﺮﺗﻴﺎ پﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ زﻣﻮږ د ﮐﻮښښﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺡﻴﺎﺗﻲ
ﺗړاو ﻟﺮي .د ﺧﭙﻞ ﻣﻠک د اﻣﻨﻴﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ،ﻣﻮږ یﻮې داﺳﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮو ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن -پﺎﮐﺴﺘﺎن د پﻮﻟﻮ پﺮ
دواړو ﻏﺎړو ﺏﺎﻧﺪي ﻣﻮﺛﺮﻩ وي ،ځﮑﻪ د ﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ ﻗﻴﻤﺖ ﺏﻪ ډﯦﺮ ګﺮان وي.
ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻻت ژﻣﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﻲ د پﺎﮐﺴﺘﺎن هﻐﻪ اﺳﺘﻌﺪادوﻧﻪ او ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ ﻏښﺘﻠﻲ ﮐﺎﻧﺪي ﭼﻲ پﺎﮐﺴﺘﺎن پﺪې وﺗﻮاﻧﻮي څﻮ
هﻐﻪ ډﻟﻲ پﻪ ﻧښﻪ ﮐړي ﭼﻲ زﻣﻮږ دواړو ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ ﺗﻪ یﯥ ﺳﺘﺮ ﺧﻄﺮوﻧﻪ ایﺠﺎد ﮐړي دي .او ﻣﻮږ ﺏﻪ د هﻐﻮ ﻣﺸﻬﻮرو
ټﺮورﺳټﺎﻧﻮ د ﺳﯧﺐ ځﺎیﻮﻧﻪ و ﻧﻪ زﻏﻤﻮ ﭼﯽ پﺘﻪ او ځﺎی یﯥ ﻣﻌﻠﻮم دی ،او هﻐﻪ ډﻟﻲ ﺏﻪ و ﻧﻪ زﻏﻤﻮ ﭼﯽ ﻧﻴﺖ یﯥ څﺮګﻨﺪ
دی .ﻣﻮږ د پﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻠﮑﻲ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺸﺮﺗﺎﺏﻪ دﯦﺘﻪ هڅﻮو ﭼﯽ د اﻓﺮاﻃﻴﺎﻧﻮ پﺮ ﺧﻼف ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ رواﻧﻪ وﺳﺎﺗﻲ او
هﻢ د ټﺮورﺳﺘﺎﻧﻮ د ﺳﯧﺐ ځﺎیﻮﻧﻪ پﺨﭙﻞ هﯧﻮاد ﮐﻲ ﺗﺒﺎﻩ ﮐﺎﻧﺪي.
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ﻣﻮږ اوس ﻏﻮاړو ﭼﻲ د پﺎﮐﺴﺘﺎن د ډیﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮑﻮ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﻲ هﻤﮑﺎری ﺗﻪ دوام ورﮐړو ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ او
ﺡﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ اړیﮑﻲ او ګډي ګټﻲ ﻻ ﻏښﺘﻠﻲ او ګړﻧﺪي ﮐړو او ﮔډو ﮔټﻮ او ﮔډواﻧﺪیښﻨﻮ ﺗﻪ پﺎم واړوو .ﻣﻮږ د
پﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د اوږدې ﻣﻮدې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋیﮑﻲ اﻧډیﻮاﻟۍ ﺗﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ یﻮ .ﻣﻮږ ﺏﻪ د پﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ پﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ پﻨځﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ
ﮐﻲ هﺮ ﮐﺎل یﻮﻧﻴﻢ ﺏﻴﻠﻮﻧﻪ ډاﻟﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړو څﻮ د پﺎﮐﺴﺘﺎن د دیﻤﻮﮐﺮاﺳﯽ او اﻧﮑﺸﺎف ﺳﺮﻩ ﻣﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړي وي ،او
هﻢ ﻣﻮ هڅﻪ ﮐړې وي ﭼﻲ پﻪ ﻧړیﻮاﻟﻪ ﺳﻄﺡ د پﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﻮري ﻣﺮﺳﺘﻲ هﻢ ور ﺟﻠﺒﻲ ﮐړو .د اوږدې ﻣﻮدې هﻤﺪا د
پﺎم وړ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ژﻣﻨﻪ ﺏﻪ د ﻻﻧﺪیﻨﻮ اهﺪاﻓﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وي:
) (١د پﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د اﻧﺮژۍ ،اوﺏﻮ ،او اﻗﺘﺼﺎدي ﺏﺤﺮاﻧﻮﻧﻮ پﻪ ﮐﻤﻮﻟﻮ ﮐﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړو ،څﻮ پﺪې ﺗﺮﺗﻴﺐ د پﺎﮐﺴﺘﺎن د
ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮﻩ زﻣﻮږ اړیﮑﻲ ﻻ ﻏښﺘﻠﻲ ﺷﻲ ،او هﻢ د اﻓﺮاﻃﻴﺎﻧﻮ ﮐﺸﺶ او ﺟﺬب ﮐﻤﺰوری ﺷﻲ؛
) (٢د داﺳﻲ هﺮ اړﺧﯧﺰو اﻗﺘﺼﺎدي اﺻﻼﺡﺎﺗﻮ ﻣﻼﺗړ وﮐړو ﭼﯽ پﻪ پﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯽ د ﻧﻮیﻮﮐﺎروﻧﻮ د ﺧﻠﻘﻮﻟﻮ او د
اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﮑﺸﺎف ﻟﭙﺎرﻩ ﺿﺮوري دي ،او ﭼﻲ د پﺎﮐﺴﺘﺎن د اوږدې ﻣﻮدې د ﺛﺒﺎت او پﺮﻣﺨﺘګ ﻟﭙﺎرﻩ اړیﻦ دي؛ او
)(٣د پﺎﮐﺴﺘﺎن هﻐﻪ ﺏﺮیﺎﻟﻴﺘﻮﺏﻮﻧﻪ ﻻ ﻏښﺘﻠﯽ ﮐړو ﭼﯽ د یﺎﻏﻴﺎﻧﻮ پﺮ ﺧﻼف یﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐړي دي ،او څﻮ د پﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ
د هﻐﻮ اﻓﺮاﻃﻴﺎﻧﻮ او د هﻐﻮی د ﺳﯧﺐ د ځﺎیﻮﻧﻮ پﻪ ﺗﺒﺎﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړو ﭼﯽ پﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺳﻴﻤﻪ ،او ټﻮﻟﻪ
ﻧړۍ ﺗﻬﺪیﺪوي.
اﺿﺎﻓﯽ اﻣﺮیﮑﺎیﻲ ﻣﺮﺳﺘﻲ ﺏﻪ ﻟﻪ پﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﮐﻤک وﮐړي ﭼﯽ د اوږدې ﻣﻮدې د اﻧﮑﺸﺎف ﻟﭙﺎرﻩ ﺏﻨﺴټﻮﻧﻪ ﮐښﯧږدي،
او دﻏﻪ راز ﺏﻪ د اﻣﺮیﮑﺎ او پﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ اړیﮑﻲ ﻻ ﻏښﺘﻠﻲ ﮐړي .دﻏﻪ هﻤﮑﺎري ﺏﻪ دا هﻢ وښﻴﻲ ﭼﯽ
ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻻت ﺗﻌﻬﺪ ﻟﺮی ﭼﯽ د پﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ هﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰی راﮐﻤﻲ ﮐړي ﭼﻲ هﻐﻮی هﺮﻩ ورځ ورﺳﺮﻩ ﻻس او ګﺮیﻮان
دي .دا پﻪ داﺳﻲ ﺷﺮایﻄﻮ ﮐﯽ ﭼﯽ ﻣﻮږ پﻪ ګډﻩ ﻏﻮاړو هﻐﻪ اﻓﺮاﻃﻴﺎﻧﻮ ﻣﺎت او ﺗﺒﺎﻩ ﮐړو ﭼﯽ پﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻬﺪیﺪوي او دﻏﻪ
راز ﻣﺘﺤﺪﻩ ایﺎﻻت هﻢ ګﻮاښﻮي.
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