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 شیکاگو و تعهدات تازهکنفرانس 
                                                                                            

یرات آن تا هنوز هم در تمام عرصه ثکشورما بعد از یک فراموشی و  بیش از سه دهه متحمل شدن جنگ که تا
از مدت ده سال به اینطرف با نشست بن اول در کشور جمهوری فدرالی آلمان  توجه س و قابل رؤیت است، ها محسو

کلیه نهاد های دولتی و و کمک و همکاری را با افغانستان اعالن کردند و هجامعه جهانی را  به خودجلب نمود
خود را و تعهدات  ندازی آن آغاز نموداز صفر به بازس بود یا صدمه ویرانگر دیده  یکبار منهدم و را که خصوصی

و دهشتگردان را در  هکابل عند الموقع تجدید نمود ،لندن، پترزبورگ آلمان، پاریس، توکیو های وقتا فوقتأ در نشست
 ،آنطرف مرز ها مورد ضربات مرگبار قرار دادند و اسامه بن الدن رهبر القاعده را در نزدیکی اسالم آباد نابود کردند

که نیروهای خارجی در حال خروج از آن بوده و مسؤولیت های امنیتی  یت کشور به حالتی قرار داردکنون وضع
، اما مداخالت از هر سو با نیات شوم و طراحی شودمی به دوش نیروهای افغان گذاشته  ۵۵۰۲سالدر کشور 

مین نشسته و آرزوی دوباره آزمندانه، عدم اعتماد بین المللی به عناصر و نهاد های مخرب و فرصت طلب که در ک
و  انتظار روزی را می کشند که نیروهای دارند،  ۵۵۵۰برگرداندن اوضاع و احوال کشور را بگونه سال های قبل از 

مزدوران خود سازند و  ائتالف وناتو از کشور ما خارج و همسایه های آزمند بار دیگر کشور مارا لگد کوب اجیران و
بدون یک  ، دول هم پیمان ناتو و ائتالف بین المللیحکمفرما، اما غافل از اینکه ا فضای وحشت دهشت و بربریت ر

  .ما را رها نخواهند کرد که اطمینان بخش فضای موجود باشد برای کشور ما  ستراتیژی دقیق و مفیدو منظم پالن 
حکومات افغانستان و هموطنان ما آگاهی دارند که چندی قبل با حفظ روابط دیرینه و مناسبات دوستانه بین 

کشور دوست هندوستان که از سالیان متمادی برقرار بود، هردو جانب با حسن نیت به یکدیگر همواره کمک های 
متقابل را که در ادوار مختلف تا ایندم انجام داده اند و همه کمک های شان به دور از انظار مردم نبوده و حتی در 

ان آن توسط عناصر فرصت طلب و نهادهای مداخله گر اختطاف گردید،  بازسازی سرک ها و شاهراه ها، انجنیر
بازهم برای تجدید همکاری ها برنامه راهبردی با سفر جناب رئیس جمهور کشور به هندوستان با نخست وزیر هند در 

 دهلی جدید به امضاء رسید.
پهلوی خودنیازمند است تا  در شرایط کنونی کشور ما به دوستان و همکاران صادق چون کشور هندوستان در

کشور بحرانی ما را کمک و یاری رسانده نگذارند که دیگر مزدوران و اجیران بیگانه از گوشه و کنار جهان به وطن 
مین سوخته را ما بریزند و مأمن امن خود سازند و آنگاه مانند دیروز ناموس من و تو را شالق بزنند فرمان سرز

بدهند، قتل عام نمایند، نان و زندگی مردم را بگیرند، فضای وحشت و دهشت ایجاد و به کوچانیدن مردم این سرزمین 
اقدام نمایند، مردم ما را اسیر گرفته به اربابان خود هدیه و هست و بود این وطن را به یغما ببرند خانه ارباب خود را 

ری که کابل در زمان طالبان مأمن وحشت و دهشت و از سکنه خالی بود و کوچه موزیم کشورت سازند، به یاد دا
هایش عاری از مسکن، بیاد داری که هموطنانت بیجا و آواره، سرگردان و بیچاره، به گوشه و کنار، دربدر و از همه 

بابان بوده و حنجره چیز بی خبر بود، شبکه های خرابکار و ویرانگر و نهاد های مداخله گر است که خدمت گذار ار
 خود را بلند گویش ساخته و اذهان عامه را مغشوش نموده آینده کشور را به کام باداران خود می گردانند.

از مدتی اوضاع و احوال منطقه و جهان بهتر از گذشته به نفع افغانستان است و این فرصت های طالیی را که 
ا دهشت افگنی و تروریزم و بازسازی کشور همنوا شده و زمان آن جهان به وطن ما توجه نموده و در قسمت مبارزه ب

است که از کمک های شان به قدر کافی استفاده کرده پیمان های همکاری را با دوستان دور و نزدیک خود به خاطر 
کشور  پیشرفت و ترقی کشور مانند هندوستان که در این راستا پیشقراول گردیده  به امضاء برسانیم و سلسله آن با

و پیمان ستراتیژیک در هشت بخش با ایاالت متحده امریکا بین رهبران دوکشور در کابل  هالند، فرانسه، انگلستان
و همزمان با نشست شیکاگو جمهوری فدرال آلمان  رئیس جمهوری افغانستان بهبا سفر جاللتمأب محترم تداوم یافته و 

المللی اشتراک  ت شیکاگو که در آن حدود شست کشور و نهاد بینو نشسد یامضأ گردپیمان ستراتیژیک با استرلیا  
 .تجدید پیمان نمودند با کشور ما ۵۵۰۲نموده و بار دیگر بر همکاری های دراز مدت پس از سال 

روشن است که افغانستان بیشتر از بعضی همسایه های خود آسیب پذیر بوده که آنها بنا برسیاست های غلط  
هم خود را قربانی دهشت افگنی نموده و هم دیگران را، که امروز اعمال و  ، استخباراتی شان دستگاه های نظامی و
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بنا نشست شیکاگو برای افغانستان اهمیت بزرگی داشته و همسایه های  کردار شان به همگان معلوم و آشکار است،
مید ی رابه سینه شان کوبید و ارا به سر می پروراندند سنگ سرد ۵۵۰۲آزمند ما که ذوق زده اهداف پس از  سال 

 .های شان را به یاس مبدل ساخت
 پایان

 
 


