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2009 
 يکم    دسمبر، 
فوری  اجرا  کے  ليئے  

 راستہ کا قدمی پيش ميں کستاناپ اور افغانستان 
:نامہ حقائق

 اسے کرنا، برہم درہم کو دہالقاع 
:ہے گيا کيا اعادہ کا مقصد بنيادی کے
 2009 مارچ ميں يرتقر کی صدر ۔نمش ہمارا
 کے مقصد اس کرنا۔ باب ِدس کا واپسی کی ان ميں پاکستان يا افغانستان اور دينا، شکست اسے ٓخرالبا اور کرنا منتشر
 گے بنائيں نشانہ کو عناصر کے بغاوت اس ے،گ کريں اضافہ ميں فورسز اپنی اتحادی ہمارے اور ہم ، ئےلي کے حصول
 افغان اپنے اہل سے طرح ہر گے، ديں تربيت کو فورسز افغان ہم گے۔ بنائيں محفوظ کو مراکز اہم کے ٓابادی اور ،

 اپنی ہے، سامنا کا خطرات کے قسم اسی جنہيں ساته کے پاکستانيوں اور گے، کريں منتقل داری ذمہ کو داروں شراکت
 گے۔ ديں وسعت کو داری شراکت

 کواليون نائن پر ہم سے جہاں ہے عالقہ وہ يہی ہے۔ مقصد کا القاعدہ جو ہے قلب کا پسندی انتہا متشدد عالمی عالقہ يہ
 نقاب بے نے حکام امريکی يںجنہ سے سازشوں حاليہ ہے۔ رہی جا کی بندی منصوبہ حملوںکی نئے يہاں تها۔ گيا کيا حملہ
 بنانے نہيں گاہ پناہ محفوظ ايسی کو افغانستان کو طالبان ہم ۔ ہے ہوئی تصديق کی حقيقت اس ماليا، ميں خاک اور کيا
 ِہارب ليئے کے وطن امريکی ہمارے سے اس سکيں۔ کر حملہ پر اتحاديوں رےامہ يا پر ہم گرد دہشت سے جہاں گے ديں
 ہے موجود ميں پاکستان القاعدہ سکتے۔ کر نہيں برداشت ہم جسے ےہ خطرہ ايسا يہ اور گا، جائے ہو پيدا خطرہ راست
ِتکلمم اتحادی، پسند انتہا کے ان اور وہ جہاں اور يں،ہ رہتے کرتے سازشيں کی حملوں خالف مارےہ وہ سے جہاں
 کہ تا بنائيں نیييق کو شکست کی القاعدہ ہم کہ ہوگا يہ مقصد ہمارا ميں پاکستان ہيں۔ ہوئے بنے خطرہ ليئے کے پاکستان
 رہے۔ کممستح پاکستان

 ان ، ٓاہنگی ہم ميں مقاصد ميں جس تها عمل منظم اور سمجها سوچا مشتمل پر مرحلوں تين جائزہ يہ 
:قہطری کا جائزے
 صدر دوران، کے ہفتوں دس تهی۔ شامل جانچ کی وسائل ضروری ميں ٓاخر اور طريقوں کے کرنے حاصل کو مقاصد
 اپنے سميت حکومتوں کی پاکستان اور افغانستان اور کی، صدارت کی وںميٹنگ نو کی يمٹ کی سيکورٹی لنيشن اپنی نے

 کی، مرکوز پر پوچهنے سواالت مشکل توجہ اپنی نے صدر کيا۔ مشورہ و صالح ساته کے داروں شراکت اور حليفوں
 پر بهيجنے ميں جنگ کو امريکيوں يدمز اور کيا، صرف وقت ميں کرنے غور سے احتياط پر ستوںرا متبادل تمام

 کيا۔ يکجا کو ٓارا کی قسم تلفخم ميں کابينہ یاپن پہلے، سے ہونے رضامند

 عالقائی اپنے اور ہے، کی مرکوز توجہ سے يکسوئی زيادہ پر مشن اپنے نے ہم نے ہم ، ميں نتيجے کے جائزے اس
 سے تيزی زيادہ ۔ہم ہے کی پيدا بوجه سمجه مشترکہ ںمي بارے کے رتضرو کی حمايت االقوامی بين اور فکر ِزادنا

کہ گے کريں پيدا حاالت ايسے ہوئے اٹهاتے فائدہ سے سائلو اضافی ان ورا گے، سکيں بهيج فوجی مزيد ميں افغانستان
 ميں عالقے ساته، ساته کے اس اور کرديں، شروع کرنا کمی سے گرميوں کی 
2011 ميں تعداد کی فوجيوں لڑاکا اپنے ہم
 ۔ںرکهي ئمقا کو داری شراکت ساته کے پاکستان اور افغانستان ،ليئے کے حفاظت کی مفادات پا دير اپنے

 عالقائی اور کرنے ختم کو خطرے کے القاعدہ سے عالقے کہ گئی رکهی مرکوز پر بات اس توجہ ميں ميٹنگوں ان
 اور پاکستان اور ، ٓاہنگی ہم ميں کوششوں اپنی نےہم ہے۔ کيا طريقہ بہترين کا بنانے يقينی کو الیحب کی استحکام
 کا کوششوں کی برادری االقوامی بين اور امريکہ اور ، توازن ميں وسائل جیوف اور سويلين ميں ملکوں وںوند افغانستان
 ليا۔ جائزہ بغور

 پاکستان يحات،جتر ميں گردی تدہش ادانسد اف،دہا اور مقاصد بنيادی دات،مفا قومی 
:گيا کيا مطالعہ عميق کا مسائل کئی
 کے تعيناتی کی وجوںف صحت، کی رسفو ملٹری میعال کی امريکہ گاہيں، پناہ محفوظ کی گروپوں گرد دہشت ميں

 ليئے کے دونوں پاکستان اور افغانستان شرائط، کی تعيناتی کی فوجوں ميں دنيا اخراجات، والے ہونے پر ان اور خطرات
 کی افغانستان ليئے کے کرنے شامل کو فورسز سيکورٹی افغان يںم عالقوں تمام اور اون،تع االقوامی بين
 ور۔ما اقتصادی اور ترقی اور ،
)تجارت کی منشيات بشمول
( کرپشن اور انصرام و انتظام میقو نيم اور کزیرم صالحيت،
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مارچ  سے  اب  تک  کيا  تبدیلياں  ا ٓئی ہيں 
: مارچ  ميں  جب  صدر  نے  نئے  جذبے  کے  ساته  ہمارے  عہد  کا  اعادہ  کيا،اس  وقت  
سے  اب  تک   کئی  اہم  واقعات  رونما   ہوئے  ہيں   جن  کی  وجہ  سے  انتظاميہ  نے   افغانستان  اور  پاکستان  ميں  اپنے  طريقہ  کار   

افغانستان  اور  پاکستان  پر  توجہ  مرکوز  کی  گئی،  افغانستان  ميں  نئی  امريکی  قيادت   قائم  کی  گئی،  پاکستان  نے   :
کا  جائزہ  ليا 
انتہا  پسندی  کا  مقابلہ  کرنے  کے  ليئے  اپنی  کوششوں  ميں  اضافہ  کيا،  اور  افغانستان  ميں  صور ِت حال  اور  زيادہ  سنگين  ہو  

گئی  ہے ۔  

افغانستان  ميں  امريکہ  کے  سفير  ،کارل  ايکنبيری  (  Karl Eikenberry )کے   تقرر،  اور  افغانستان  ميں  انٹر  نيشنل  
Stanley )  ملٹری  فورسز  کے  نئے  کمانڈر  ،  جنرل  اسٹينلے  مک  کرسٹل( ISAF )سيکورٹی  اسسٹنس  فورس

 McChrystal  )کے  تقرر  سے  ،امريکہ  نے  افغانستان  ميں  نئی  سويلين  اور  فوجی  ليڈر  شپ   قائم  کی  ۔  افغانستان  پہنچنے  
ٹه   )،  دونوں  نے  يہ  بات  سمجه  لی  کہ   McChrystal کے  بعد،  سفير  ايکينبيری  ( Eikenberry )اور  جنرل  مک  کرسٹل(
برس  تک  نا  کافی  وسائل  کی   فراہمی  کی  وجہ  سے،  صور ِت حال  ان  کی  توقع  سے  زيادہ  خراب  ہو  چکی  تهی۔  ايکينبيری 

( Eikenberry ) اور  مک  کرسٹل  ( McChrystal )  دونوں  نے  ِمل  کر  ايک  نيا   سويلين  ملٹری  مہم   کا  منصوبہ  شائع  کيا   
تا  کہ  ملک  بهر  ميں  امريکی  کوششوں  کو  مربوط  کيا  جا  سکے۔  

افغانستان  کے  انتخاب  کے  مشکل  اور    توسيعی  عمل  ،  اور  قانون  کی  حکمرانی  کے  فقدان  کی  بہت  سی  عالمات  سے  ،  يہ  
بات  واضح  ہو  گئی  کہ   کابل  ميں  مرکزی  حکومت  کی  صالحيتيں  محدود  ہيں۔  

اس  دوران،  پاکستان  ميں،  پاکستانيوں  نے  عسکريت  پسندوں  کو  شکست  دينے  ميں  نئے  عزم  کا  مظاہر  ہ  کيا۔  ان  عسکريت  
پسندوں  نے  اسالم  ا ٓباد سے  صرف
   60 ميل  کے  فاصلے  پر  سوات  ڈسٹرکٹ  کا  کنٹرول  حاصل  کر  ليا  تها۔  پاکستان  کے  

سياسی  ليڈر  ۔۔بشمول  حز ِب اختالف  کی  پارٹيوں  کے  ليڈر  ۔۔متحد  ہو  گئے  اور  انهوں  نے  پاکستانی  فوج  کی  کارروائيوں  کی  
حمايت  کی۔  اس  موس ِم خزاں  ميں،  پاکستانيوں  نے  انتہا  پسندوں  کے  خالف  جنگ  کا  دائرہ  افغانستان  کی  سرحد  کے  ساته،  

جنوبی  وزيرستان  ميں  محسود  قبائلی  ليڈروں  کے  عالقوں  تک  پهيال  ديا۔  

 68,000
پيش  قدمی  کا    راستہ  ۔ صدر  نے  مزيد
   30,000 امريکی  فوجی  افغانستان  ميں  تعينات  کرنے  کا  فيصلہ  کيا  ہے  ۔ 
امريکی  اور   39.000غير  امريکی   
 ISAF فوجيوں  کے  ساته  ِمل  کر   جو  پہلے  ہی  وہاں  موجود  ہيں  ۔۔  يہ  فوجی   ابتدائی  
منصوبے   کے  مقابلے  ميں   زيادہ  تيزی  کے  ساته  افغانستان  ميں   تعينا  ت  کيئے  جائيں  گے  ،  تا  کہ  ہم  بغاوت  کو  نشانہ  بنا  

سکيں،  اس  کے  زور  کو  توڑ  سکيں،  اور  ٓابادی  کے  مراکز  کو  بہتر  طريقے  سے  محفوظ  بنا  سکيں۔  ان  فوجيوں   کے  ذريعے   
ہم  افغان  سيکورٹی  فورسز  کو  زياہ  موئثر  انداز  سے  تربيت  دے  سکيں  گے،  اور  ان  کے  ساته     شراکت  داری  قائم  کر  سکيں  

گے  تا  کہ  زيادہ  افغان  فوجی  لڑائی  ميں  شامل  ہو  سکيں۔  اور  ان  شراکت  داريوں   سے  کام  ليتے  ہوئے،  ہم  افغانستان  کے  
لوگوں  کو  ذمہ  داری  منتقل  کر  سکتے  ہيں،  اور  
 2011 کی  گرميوں  ميں  اپنی  لڑاکا  فوجيں  وہاں  سے  نکالنے  کا  عمل  شروع  

کر  سکتے  ہيں۔  مختصر  يہ  کہ،  ان  وسائل  کے  ذريعے  ہمارے  ليئے   ا ٓخری فيصلہ  کن  کوشش  کرنا  ممکن  ہو  جائے  گا  جو  
افغانستان  کے  لوگوں  کو  تربيت  دينے  کے  ليئے  ضروری  ہے  تا  کہ  ہم  ذمہ  داری  انہيں   منتقل  کر  سکيں۔  

ہم  فوجوں  ميں  اضافے  کی  يہ  سطح   اگلے 
  18 مہينوں  تک  قائم  رکهيں  گے۔  اس  دوران،  ہم  باقاعدگی  سے   اپنی  پيش  رفت   
کی  پيمائش  کرتے  رہيں  گے۔  اور  جوالئی
   2011 ميں،  ہم  افغانستان  سے  اپنی  لڑاکا  فوجوں  کو  منتقل  کرنا  شروع  کر  ديں  
گے۔  جيسے  جيسے  افغان  اپنی  سيکورٹی  کی  ذمہ  داری   اٹهانا  شروع  کريں  گے،   ہم  افغانستان   کی  سيکورٹی  فورسز  کو  

مشورہ  اور  مدد  دينا  جاری  رکهيں  گے  اور  ان  کی  سيکورٹی  کے  ليئے  شراکت  داری  قائم  رکهيں  گے  تا  کہ  وہ  اپنی  کوشش  
جاری  رکهيں۔   افغانستان  کے  لوگ  جنگ  سے   تنگ    چکے  ہيں  اور  امن،  انصاف   اور  اقتصادی  سيکورٹی   کے  ا ٓرزو مند  

ہيں۔  ہمارا  ارادہ  ہے  کہ  ہم  اس  جنگ  کے  خاتمے  ميں،   اور  اس  خطرے  کو  دور  کرنے  ميں  ان  کی  مدد  کريں    کہ  القاعدہ  
سے  تعلق  رکهنے  والے  غير  ملکی  جنگجو  ان  کے  ملک  پر  دوبارہ  قبضہ  نہ  کر  ليں۔  

ہم  اس  کوشش  ميں  تنہا  نہيں  ہوں  گے۔  اس  لڑائی  ميں  ہمارے  ساته   افغانوں  کی  شموليت  جاری  رہے  گی  اور  اس  سلسلے  ميں  
بهرپور  شراکت  داری  کی  کوشش  سے  ،  جس  کا  تصور   جنرل  مک  کرسٹل   (McChrystal)نے   پيش  کيا  ،مزيد  افغان   
اپنے  ملک  کے  مستقبل    کی  اس  جنگ   ميں  شامل  ہوجائيں  گے۔  اس  کے  عالوہ  نيٹو  کی  جانب  سے  بهی  اضافی  وسائل  

حاصل  ہوں  گے۔يہ   اتحادی   افغانستان  کے  ليے  پہلے  ہی  اپنے  مضبوط  عزم  کا   مظاہرہ  کرچکے  ہيں  ،  اور  ہم  آئندہ  دنوں  
اور  ہفتوں  ميں  فوجيوں،  انسٹرکٹروں  اور  وسائل  کے  بارے  ميں  اتحاديو  ں  سے   ان  کے   مزيد  تعاون  پر  گفتگو  کريں  گے۔   

کيوں  کہ   يہ  صرف   اتحاد  کی  ساکه  کا   ہی   امتحان  نہيں  ہے  بلکہ  جو  کچه  داؤں  پر  لگا  ہوا  ہے  وہ   اس  سے  بهی  کہيں   
زيادہ  اہم  ہے۔  اور  وہ  ہے  لندن   
اورميڈرڈ; پيرس  اور  بر 
لن; پراگ  ،  نيويارک  اور  ہماری   وسيع  تر  اجتماعی  سيکيورٹی۔  

ٓا

ٓا
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ہم  اپنی  سويلين  کوشش  کوبهر  پور  بنانے  کے  ليے  اپنے  شراکت  داروں،  اقوام  متحدہ  اور  افغان  عوام  کے  ساته  مل  کر  کام  
کريں  گے  تاکہ  جب  ہم  سيکيورٹی  کی  صورت  حال  کو  بہتر  بنا  ليں  تو   افغانستان  کی  حکومت  اپنی  ذمہ  دارياں  سنبهال  

سکے۔  صدر  کرزئی  کی  حلف  برداری   کی  تقرير  سے،   ازسر  نو  يکجہتی  اور  مصالحت  ،  افغانستان  کے  عالقائی  شراکت  
داروں  کے  ساته  تعلقات  بہتر  بنانے  اور  افغان  سيکيورٹی  فورسز  کی  سيکيورٹی  سے  متعلق  ذمہ  داريوں  ميں  بتدريج  اضافے  
سے  ان  کی  وابستگی   سميت  ايک  نئی  سمت  کی  جانب  پيش  رفت  کے  بارے  ميں  درست  پيغام   مال   ہے۔  ليکن  اب  ہميں  عمل  

اور  ترقی  کو  مدنظر  رکهنا  ہوگا۔  ہم  اپنی  توقعات  کے  بارے  ميں  واضح  ہوں  گے  اور  ہم  افغان  وزارتوں  ،  گورنروں  
اورمقامی  راہنماؤں  کی  حوصلہ  افزائی  کريں  گے  اور  انہيں  تقويت  ديں  گے،  جو  عوام  کی  خدمت  اور  بد  عنوانی  کے  خاتمے  
کے  ليے  کوشاں  ہيں۔ہم  انہيں  مضبوط  نہيں  بنائيں  گے  جو  جواب  دہ  نہيں  ہيں  اور  جو  افغان  عوام  اور  رياست  کی  خدمت  کے  

ليے  کوشاں  نہيں  ہيں۔  اور  ہم  زراعت  جيسے  شعبوں   ميں  اپنی  مدد   پر  بهی  توجہ  مرکوز  کريں  گے   تاکہ   افغان  عوام  کی  
زندگيوں  پر   فوری  مثبت  اثرات  مرتب  ہوسکيں۔   

سویلين  امداد  
: سويلين  ماہرين  کی  تعداد  ميں  مسلسل  نماياں  اضافے   کے  ساته  ساته،    سويلين  شعبے  کی  امداد  ميں  نماياں  
اضافہ  ہوگا۔  وہ   قومی  اور  نيم  قومی  حکومتی  اداروں  کی   کارکردگی  بہتر  بنانے  کےليے  افغانوں  کے  ساته  طويل  المدت   
شراکت  داری  کريں  گے  اور  افغانستان  کے  اہم  اقتصادی  شعبوں  کی  بحالی  ميں  مدد  ديں   گے  تاکہ  افغان  عوام  ان  شورش  

پسندوں  کو  شکست  دے  سکيں  جن  کا  مطمح   نظر  صرف  اور  صرف  تشدد  ميں  اضافہ  ہے۔   

انتہا  پسندوں  کے  قليل  المدتی  اثر  کو  زائل  کرنے   اور   پائدار  طويل  الميعاد  اقتصادی  نمو   کے  ليےترقی   انتہائی  اہم  
ہے۔تعمير  نو    کے   سلسلے  ميں  ہماری  اولين  ترجيح،   افغانستان  کےاس   زرعی   شعبے   کی  بحالی  کے  ليے،  جو  کسی 

زمانے  ميں  انتہائی  جاندا  ر  ہوا  کرتا   تها،  از  سر  نو  ترقی  کی  سويلين  اور  فوجی  حکمت  عملی  کا  نفاذ  ہے  ۔  اس  حکمت  عملی  
سے  سےب غاوت  کی  تحريک  کو   جنگجو  ؤں  کی  فراہمی  ميں  کمی  ا ٓئے گی   اور  پوست  کی  کاشت  کی  آمدنی  کو  ختم  کرنے  

ميں  مدد  ملے  گی۔   

 انتظام  حکومت  چالنے  کی  کوششوں  ميں  ہماری   توجہ   صوبائی،  ضلعی  اور  مقامی  سطح  پر  مزيد  مستعد،  نماياں  اور  
جواب  دہ   سرکاری  ادارے  تشکيل  دينے  پر   مرکوز  ہو  گی  جہاں  افغان   ہر  روز    اپنی  حکومت  کے  عہدے  داروں  سےمل 

سکيں  گے۔  ہم  زيادہ  جواب  دہی  کی  جانب  پيش  رفت  کے  ٹهوس  اقدامات  کے  ساته،   بد  عنوانی  کے  خاتمے  سے  متعلق  
حکومت  کے  نئے  جاندار   منصوبوں  کی  حوصلہ  افزائی  اور  مدد    بهی  کريں  گے۔ 

 ہماری  سياسی  حکمت  عملی  کا  ايک  اہم  عنصر  ان  کوششوں  ميں  مدد  دينا  ہوگا  جو  افغان  حکومت  کی  قيادت  ميں   ان  
جنگجوؤں  کو   از  سر  نو  ساته   مالنے  کے  ليئے  کی  جا  رہی  ہيں    جو  القاعدہ  کو  مسترد  کرتے   ہيں   اور  جو  اپنے  ہتهيار  

ڈالنے    اور  سياسی  عمل  ميں  شامل  ہونے  کے  ليے  تيار  ہيں  ۔    

پاکستان  ميں  ہمارے  شراکت  دار  
:پاکستان  کے  ساته  ہماری  شراکت  داری  قطعی  طور  پر  افغانستان  ميں  ہماری  کوششوں  
سے  منسلک  ہے۔اپنے  ملک  کو  محفوظ  بنانے  کے  ليے  ہميں  ايک  ايسی  حکمت  عملی  پر  کام  کرنے  کی  ضرورت  ہے  جو  
افغانستان  اور  پاکستان  کی  سرحد  کے  دونوں  جانب  کار  گر  ہو  سکے۔کچه  نہ  کرنے  کی  ہميں   بہت  بهاری   قيمت  ادا  کرنی   

پڑے  گی۔  

امريکہ  نے  ان  گروپوں  کو  نشانہ  بنانے  کے  ليئے  جو  ہمارے  دونوں  ملکوں  کے  ليئے  سنگين  خطرہ  بنے  ہوئے  ہيں،  
پاکستان  کی  صالحيت  کو  مضبوط  بنانے  کا  عزم  کيا  ہے  ۔  ان  بڑے  بڑے  دہشت  گردوں  کے  ليے  ،جن  کا  اتہ  پتہ  معلوم  ہے  

،اور  جن  کے  عزائم  واضح  ہيں،کسی  محفوظ  پناہ  گاہ  کو  برداشت  نہيں  کيا  جا  سکتا  ۔  جہاں  تک  پاکستان  کا  تعلق  ہے  تو             
انتہا  پسندوں  کے  خالف  وہاں  کی  سويلين  اور  فوجی  قيادت   کی   اپنی  لڑائی  جاری  رکهنے  اور  ملک  سے  دہشت  گردوں  کے  

محفوظ  ٹهکانوں  کے  خاتمے  کے  ليے،  ہم  ان  کی  حوصلہ  افزائی  جاری  رکهيں  گے  ۔    

اس  وقت  ہماری  توجہ  پاکستان  کے  جمہوری  اداروں  کے  ساته  کام   کرنے،  ہماری  حکومتوں  اور  عوام  کے  درميان  ہمارے  
مشترکہ  مفادات  اور  خدشات  کے  بارے  ميں  تعلقات  گہرے   کرنے  پر  مرکوز  ہے  ۔   ہم  پاکستان  کے  ساته  لمبے  عرصے  

کےليے  اسٹريٹيجک  نوعيت  کے  تعلقات  استوار  کرنے  کا  عزم  رکهتے  ہيں۔   ہم   پاکستان  کی  ترقی  اور  جمہوريت   ميں   مدد  
کے  ليے   اگلے  پانچ  سال  ميں  ڈيڑه  ارب  ڈالر  ساالنہ   امداد  کی  فراہمی  سے    پاکستان  کے   ساته  اپنی  اس  وابستگی  کی  

توثيق   کر  چکے  ہيں   اور  ہم  نے   امداد  کے  اضافی  وعدوں  کے  حصول  کے  ليے  عالمی  کوشش  کی  قيادت  کی  ہے   ۔  اتنی  
بڑی  رقم  کی  طويل  المدت  امدا  د  کے  مقاصد  يہ  ہيں :  

(1)پاکستان  کو  توانائی  ،  پانی  اور  ان  سے   منسلک  فوری   اقتصادی  بحرانوں  سےنمٹنے  ميں  مدد   دينا  تاکہ   پاکستانی  عوام  
کے  ساته  شراکت  داری  کو  مضبوط  بنايا  جا  سکے    اور  انتہاپسندوں  کے  اثر  کو  کم  کيا  جا  سکے۔  
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ان  وسيع  تر  اقتصادی  اصالحات  ميں  مدد  فراہم  کرنا  جو   پاکستان  ميں   روزگار  کے  پائيدار   مواقع   پيدا  کرنے  اور   (2)
اسےطويل  المدت  استحکام   اور  ترقی     کی  راہ  پر    ڈالنے   کے  ليے   ضروری  ہيں   ;  اور  

(3)پاکستان  کو  انتہا  پسندوں  کے  خالف  جو  کاميابياں  حاصل  ہوئی  ہيں،  ان  کی  بنياد  پر  پاکستان  ميں  دہشت  گردو  ں  کی  پناہ  
گاہوں  کو  ختم  کرنے  ميں  مدد  دينا۔  يہ  پناہ  گاہيں   پاکستان  ،  افغانستان،وسيع  تر  عالقے  اور  دنيا  بهر    کے  لوگوں  کےليے  

خطرہ  بنی  ہوئی   ہيں۔  

اضافی  امريکی  امداد   سے  پاکستان  کو  طويل   مدت  کی  اقتصادی  ترقی  کی   بنياد  رکهنے  ميں  مدد  ملے  گی  اور  اس  چيز  
کے  اظہار  سے  کہ   امريکہ   نےان  مسائل  کے  حل  کا  عزم   کيا  ہے    جو  پاکستانيوں  کی  روز  مرہ  کی  زندگی  کو  سب  سے  
زيادہ  متاثر  کرتے  ہيں  ،  ان  انتہا  پسندوں  کو  شکست  دينے   ميں،   جو  پاکستان  کے  ليئے   اور  امريکہ  کے  ليے  بهی  خطرہ  
ہيں،  مل   ُجل  کر  کام  کرنے  سے   امريکی  اور  پاکستانی  عوام  کے  درميان  تعلقات  کو    مضبوط   بنانے  ميں  بهی  مدد  ملے  

گی  ۔  

 #####
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