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  جامعه بين المللی موقف هفت ساله دولت افغانستان را تائيد کرد
 

. درکنفرانس هالند برنابودی مراکز تروريزم، ضرورت مصالحه وتوانمند ساختن نهاد های امنيتی افغانستان تاکيد شد
کشوروسازمان بين المللی برای اولين باردر آنفرانس بين المللي هالند براي نماينده گان بلند پايه بيشترازهشتاد 

افغانستان، موقف هفت ساله دولت افغانستان را  درمورد ضرورت ازبين بردن پناه گاه های تروريزم، مصالحه 
  .وآشتی، توانمند سازی نيروی های امنيتی افغان وپايان بی توجهی به افغانستان تائيد کردند

اک کننده گان کنفرانس با حمايت ازموقف ديرينه ومستمر دولت افغانستان مبنی برنابود کردن پناه گاه ها ومنابع اشتر
تجهيز وتمويل تروريزم تاکيد نمودند که با فراهم کردن کمک بيشتر به سکتورامنيتی افغانستان وتوجه به مراکز 

امات بيشتر ومنسجم ترنمايند وبه اين منظور برای تروريزم درآنسوی مرز های افغانستان درشکست تروريزم اقد
  .حکومت ملکی پاکستان وجلب وتنظيم همکاری های منطقوی نيز تالش کنند

هيمنگونه درکنفرانس بين المللی افغانستان، برتالش حکومت افغانستان برای مصالحه وآتشی صحه گذاشته شد وهمه 
  .ری حکومت افغانستان بايد پيشرفت نمايداشتراک کننده گان پذيرفتند که اين پروسه با رهب

درکنفرانس هالند همچنان تاکيد شد که برای موثريت مبارزه با تروريزم، شمار سربازان اردوی ملی وپوليس ملی 
  .افغانستان بيشتر شود، آموزش مسلکی وامکانات الزم دراختيار آنها قرارداده شود

کشاف اقتصادی افغانستان را برای تامين امنيت مهم دانسته، تعهد همچنان اشتراک کننده گان کنفرانس بازسازی وان
کردند که مساعدت های اقتصادی شانرا به افغانستان ادامه دهند ودرهمکاری با حکومت افغانستان درزمينه 

  .موثرسازی کمک ها با هماهنگی بيشتر کار کنند
نماينده گان جهان درشهر هاگ، نشانه ای جان پيتر بالکننده صدراعظم هالند دراين کنفرانس گفت که حضور 

ازحمايت قوی واطمينان به مردم افغانستان است وهمچنان اين کنفرانس ثابت می کند که جامعه جهانی قويًا  به آينده 
مصون ، با ثبات وسعادتمند افغانستان متعهد است وما همه يک پيام قوی سياسی به مردم افغانستان می دهيم که جهان 

  .شانه درکنارآنها ايستاده استشانه به 
هيئت افغانستان به رياست حامد کرزی، با اشتراک فعال درکنفرانس بين المللی افغانستان،  موقف وستراتيژی خود را 
درمورد چگونه گی مبارزه موثر عليه تروريزم، نابود کردن مراکز تجهيز وتمويل آنها، همکاری دسته جمعی درراه 

رد م ساالری، بهتر ساختن هماهنگی منطقوی درجنگ برضد تروريزم، دست آوردهای آوردن امنيت، آزادی وم
  .مشترک افغانستان وجامعه بين المللی،چالش های موجود واهميت مصالحه وآشتی بيان کرد

همچنان رئيس جمهور در مورد نياز افغانستان در پنج سال آينده به حمايت جهان ازتالشها برای تامين امنيت، انکشاف 
اقتصادی، تقويت حکومت داری، افغانی سازی سکتور امنيتی، مبارزه با فساد و مواد مخدر، موثر ساختن نحوۀ 
کمکها وسياست افغانستان در برابرکشور های همسايه، جهان اسالم، سازمان ناتو و اياالت متحده امريکا، موقف 

  .ويش را با مردم افغانستان تشديد نمايندافغانستان را بيان کرد از نماينده گان جهان خواست که همکاری خ
رئيس جمهور در بخشی از بيانيه اش با تشکر از کشورهالند، پيشرفت های هفت سال گذشته  افغانستان را برشمرد و 
گفت که اين پيشرفت ها در نتيجه قربانی صدهاتن  ازفرزندان کشور های عضو جامعه بين المللی وهزاران افغان 

  .نبايد دست کم گرفته شوندبدست آمده است و 
رئيس جمهور گفت،  تکميل موفقيت ما در افغانستان به يک ستراتيژی مشترک،جامع و قابل تطبيق وابسته است و من 
از اعالم ستراتيژی اياالت متحده امريکا برای افغانستان و پاکستان استقبال ميکنم و از رئيس جمهور اوباما و 

ری هوشمندانه تالش های بين المللی برای مبارزه با تروريزم و تامين ثبات در بخصوص خانم کلينتون بخاطر رهب
افغانستان و پاکستان تشکر ميکنم و من از ديدن موضوعاتی که در اين ستراتيژی درج شده است، خوشحالم و به 

  .هيم دادنماينده گی از مردم افغانستان تعهد ميکنم که همکاری با امريکا و جامعه جهانی را ادامه خوا
حامد کرزی خطاب به نماينده گان بلند پايه جهان گفت، ما عقيده داريم، تقويت و تجهيز نيروهای افغان مطمئن ترين و 
آسانترين راه تامين امنيت و مبارزه با تروريزم است، از اين رو ما از جامعه جهانی ميخواهيم که در تقويت و تجهيز 

  . گذاری بيشتر نمايندنيرو های امنيتی افغانستا ن سرمايه
  

  را بخاطر برگزاری انتخابات، سال مهمی برای مردم افغانستان دانست وگفت که دشمنان ٢٠٠٩رئيس جمهور سال 
صلح وامنيت تالش می کنند تا برگزاری انتخابات را مختل کنند، ولی ما همه يکجا کار می کنيم تا انتخابات درفضای 

  .ن به ناکامی بيانجامدمصون برگزار شود وتالش های دشمنا
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رئيس جمهور درقسمت ديگر بيانيه اش ازکشورهای اسالمی وبخصوص ازخادم الحرمين الشريفين ملک عبداهللا، 
پادشاه عربستان سعودی درامر کمک به افغانستان ومصالحه تشکرکرد وهمچنان ازکمک مالی دولت امارات متحده 

  .عربی سپاسگزاری کرد
قش منطقه ای معضله افغانستان تاکيد کرد ويکبارديگراز کشورهای همسايه درکمک به همينگونه رئيس جمهور برن

  .افغانستان تشکر کرد ونيز ازسازمان ناتو بخاطرقربانی های شان دربر قراری امنيت قدردانی نمود
زسازی بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد دراين کنفرانس گفت که سال گذشته درپاريس گردهم آمديم وبرای با

  .وانکشاف افغانستان تعهد مالی کرديم وامروز اينجا آمده ايم تا نسبت به آينده افغانستان تعهد قوی خويش را تجديد کنيم
داکتر سپنتا، وزيرامورخارجه حضور بيشتر ازهشتاد کشور وسازمان بين المللی درکنفرانس هالند را نشانه ای 

  .انست وازآن تشکر کردازهمبستگی جهان نسبت به آينده افغانستان د
کای آيدی نماينده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد براي افغانستان گفت که ملل متحد درسراسرافغانستان حضورخود 

  .را بيشتر می سازد ودرتمامی عرصه ها با جامعه جهانی وحکومت افغانستان درهماهنگی بيشتر کارخواهد کرد
  

اين فرصت ميخواهم ازنقش نهايت مهم رئيس جمهور کرزی دررهبری هيلری کلنتون، وزيرخارجه امريکا گفت، در
  .افغانستان تقديرکنم

حکومت رئيس جمهورکرزی درايجاد ستراتيژی جامع وموثری که همه ما روی آن بحث می کنيم، خيلی کمک کرده 
تان است، تا بردشمنان بی رحم شان که همزمان تهديدی عليه است، هدف گردهمايی ما دراينجا کمک به مردم افغانس

 چهارراه تمدن ها بوده است وامروز سرنوشت ما -همه جهانيان نيز هستند، پيروز شوند، افغانستان درطول تاريخ
حضور گسترده کشورها ونهاد های بين المللی دراين کنفرانس بيانگر درک . درکوهسارهای دورآن گره خورده است 

رک جهانيان ازاتفاقات افغانستان است چون آنچه درافغانستان روی می دهد به همه ما پيوند دارد، ناکامی مشت
مادرتامين صلح وپيشرفت دراين کشور به معنی شکست ما نه تنها دربرابرمردم افغانستان است، بلکه دربرابر امنيت 

منطقه تمام خواهد شد، بلکه راه را برای يک ديپلوماسی موفقيت ما نه تنها به نفع افغانستان و. خود ما نيزخواهد بود
  .جديد درچوکات همکاری ومنافع مشترک هموار خواهد ساخت

وزيرخارجه امريکا افزود، ما اينجا گردهم آمده ايم تا يکبارديگر تعهد خود را برای رسيدن به اهداف مشترک 
اين ضرب المثل مشهور افغانی می تواند تالش . داريمازطريق يک ستراتيژی جديد، انرژی تازه ومنابع کافی اعالم ب

  .های ما را بخوبی تعريف کند که می گويد، صبرتلخ است ولی برشرين دارد
 به يکصد وسی چهار هزار و پوليس به هشتاد ٢٠١١وزيرخارجه امريکا گفت که اردوی افغانستان بايد الی سال 

  .بله کنندودوهزارتن برسد تا آنها بتوانند با تروريزم مقا
خانم کلنتن، همچنان گفت که امريکا ازپروسه مصالحه ملی وستراتيژی انکشاف ملی افغانستان حمايت می کند 

  .ودرعرصه زراعت که هفتاد درصد اقتصاد اين کشور را تشکيل می دهد نيز کمک های بيشتری خواهد کرد
  

ستان ودهها کشورديگر سخنرانی نمودند وهرکدام گفتنی است که دراين کنفرانس وزرای خارجه استراليا، روسيه، پاک
  .برتعهد قاطع درحمايت ازافغانستان تاکيد کردند

همينگونه اشتراک کننده گان کنفرانس موافقه کردند که در بهبود حکومت داری ونهاد های قوی، رشد اقتصادی، 
  . سازندتقويت امنيت وارتقاء همکاری های منطقوی همکاری کنند ومنابع الزم را فراهم

رئيس جمهور کشورپس ازاشتراک درکنفرانس بين المللی افغانستان درهالند روز چهارشنبه به کشورترکيه سفرکرد 
  .ودرسومين نشست روسای جمهور افغانستان، ترکيه وپاکستان اشتراک کرد

ه ضمن بحث دراين نشست که به ابتکار رئيس جمهور ترکيه دايرشد، روسای جمهور افغانستان، پاکستان وترکي
درمورد مسايل منطقه وبين المللی موافقه نمودند که همکاری های مشترک شان را درزمينه موثرساختن مبارزه با 

  .تروريزم با توجه با انکشافاتی که به وجود آمده است بيشتر وهماهنگ ترسازند
تی ميان روسای جمهور سه همچنين با توجه به اهميت هماهنگی درعرصه های امنيتی، سياسی، نظامی و استخبارا

کشور تصميم گرفته شد تا تماس های سه جانبه ميان مقامات سياسی، نظامی واستخباراتی هرسه کشورهماهنگ 
  .تروبيشتر شود

همچنان تصميم گرفته شد که وزرای خارجه هرسه کشورسال يک مرتبه با اشتراک مقامات استخباراتی ونظامی 
  .هرسه کشور ديدار نمايند

ه فيصله شد که گروپ کاری مشترک سه کشور سال دوبار به منظور پيگيری وتطبيق تصاميم اتخاذ شده، همينگون
  .مالقات نمايند

همين گونه روسای جمهور افغانستان وپاکستان پيشنهاد کردند که رئيس جمهور ترکيه يک نشست منطقوی را با 
  .نمايداشتراک سران کشورها به منظور افزايش همکاری منطقوی برگزار 
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قابل ذکر است که قبل ازنشست سران سه کشور، رئيس جمهوری اسالمی افغانستان با عبداهللا گل، رئيس جمهور 
ورجب طيب اردغان، صدراعظم ترکيه بطور جداگانه ديدار کرد وبه آنها درمورد گسترش همکاری ترکيه به 

ت اشتراک کشورهای منطقه درمبارزه با افغانستان وهمچنان موثرسازی مبارزه با تروريزم با توجه به مبرمي
  .تروريزم مذاکره کرد

همين گونه نشست مشترک ديگری ميان دوکتوررنگين دادفرسپنتا، وزيرامورخارجه افغانستان، علی بابه جان، وزير 
  .خارجه ترکيه ومخدوم شاه محمود قريشی، وزير امورخارجه پاکستان نيزدرانقره برگزار شد

ن، پاکستان وترکيه درمذاکرات خود درمورد شيوه های تطبيق تصاميم نشست سران سه کشور وزرای خارجه افغانستا
  .با هم گفتگو کردند ودريک فضای تفاهم تصاميم مقتضی اتخاذ کردند

همچنان به ادامه نشست مشترک سران سه کشور، نشست مشترک هيات های بلند پايه افغانستان، پاکستان وترکيه 
جانب افغانستان برعالوه حامد کرزی وزرای امورخارجه،دفاع، داخله،رئيس امنيت ملی ولوی برگزارشد که درآن از

  درستيز قوای مسلح وازجانب پاکستان برعالوه آصف علی زرداری، وزيرخارجه، لوی درستيز،
  .رئيس استخبارات وديگرمقامات عالی رتبه نظامی واستخباراتی پاکستان وترکيه اشتراک داشتند 

ر ترکيه بعدازختم نشست سه جانبه طی يک نشست خبری مشترک با حامد کرزی وآصف علی زرداری رئيس جمهو
گفت، ما به ادامه نشست های گذشته خويش سومين جلسه سران سه کشور را برگزار کرديم  وتصميم گرفتيم که به 

 را نزديک تر ومستحکم منظور مبارزه موثر با تروريزم وحل مشکالت منطقه همکاری برادرانه ميان هرسه کشور
  .ترسازيم

وی افزود که به زودی يک کفنرانس مهم سران ناتو برگزار ميگردد وهمچنان بارک اوباما، رئيس جمهوراياالت 
بنابراين ما نتايج وپيام اين نشست سه جانبه را به جلسه سران ناتوورئيس . متحده امريکا به ترکيه سفرمی نمايد

  .گذاشتجمهورامريکا درميان خواهيم 
همچنان حامدکرزی درين کنفرانس خبری ازعبداهللا گل رئيس جمهورترکيه بخاطر همکاری ومساعدت اين کشور به 
افغانستان که تاريخ آن ازيک قرن بيشتر ميشود تشکر کرد ونشست های سه جانبه روسای افغانستان، پاکستان وترکيه 

  .ه خواندرا درگسترش همکاری ونزديکی سه کشور برادر مهم وسازند
 پاکستان وترکيه -رئيس جمهور وهيئت همراه پس ازاشتراک درکنفرانس هالند ونشست سران کشور های افغانستان

 .صبح روزپنجشنبه بوطن برگشتند
 

  پايان
  


