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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ١٤-٠٦-٢٠١١                                 سالم خان 
 

 متن کامل اعالمئه اسالم آباد
  

بر دعوت رسمی رئيس   رئيس جمهوری اسالمی افغانستان، جاللتمآب حامد کرزی بنا-اول
، ٢٠١١ون  ماه ج١١ الی١٠جمهوری اسالمی پاکستان، جاللتمآب آصف علی زرداری به تاريخ 

، بازديد رسمی از جمهوری اسالمی پاکستان به عمل ١٣٩٠ جوزای سال ٢١ الی ٢٠مطابق به 
 .آورد
 رهبری هردو کشور برادر در يک فضای دوستانه پيرامون تقويت همکاری های فراگير بين  -دوم

ر و در کل برای منطقه، افغانستان و پاکستان در راستای تحقق ديدگاه واحد برای صلح، انکشاف و سعادت هردوکشو
 .مذاکرات مفصل انجام دادند

.  رهبران افغانستان و پاکستان رضايت خويش را در رابطه به پيشرفت همکاری های دوجانبه ابراز داشتند-سوم
  بر مبنی٢٠١٠ مارچ ١٢ و ٢٠٠٩ جنوری ٦کيد مجدد روی مفاد اعالميه های مشترک مورخ أدرين زمينه، با ت

 تاريخی، فرهنگی و دينی بين دوکشور، طرفين باور مشترک خود را در راستای گشايش يک تحکيم روابط عميق
ری يفصل جديد در روابط دو جانبه و در جهت توسعه همکاری دو طرفه در تمام سطوح، به شمول همکاری و سهمگ

اف اقتصادی،  و انکش مشترک هر دو کشور در امر ارتقاء و بهبود همکاری های منطقوی به منظور تحقق صلح
 .ابراز نمودند

 رهبری هر دو کشور پذيرفتند که بهبود کيفی روابط دو جانبه، بيانگر اعتماد کامل و تمايل مشترک در قبال -چهارم
اتخاذ تدابير عملی به منظور پيشبرد، توسعه و تعميق همکاری های اقتصادی و تجاری؛ افزايش ارتباطات و رشد 

زمينه های انرژی، معادن و مينرال ها؛ و بالخصوص فزايش چشمگير روابط فرهنگی زيربناء ها؛ آغاز همکاری در 
 .منجمله روابط بين الپارلمانی، محصلين، جوانان و تماس های مردمی، به حساب می آيد

 رهبران هردر کشور عزم راسخ خود را مبنی بر تالش مشترک در امر تحقق صلح پايدار، امنيت و ثبات، و -پنجم
 .بارزه جهت نابودی تهديد تروريزم و خشونت گرايی، يک بار ديگر تکرار نمودندهمچنان م

 رهبران هردوکشور مراتب رضايت خود را از ايجاد ميکانيزم کميسيون مشترک صلح در دو سطح جهت -ششم
دو کشور درين زمينه، در جريان سفر رهبری هر . تسهيل و پيشبرد امر مصالحه و صلح در افغانستان، ابراز نمودند

 .اولين نشست کميسيون مشترک صلح را در سطح روسای حکومت داير نمودند
 پاکستان و تکميل طی - رهبران دو کشور به دليل امضاء و تصويب توافقنامه ترانزيت و تجارت افغانستان-هفتم

 تطبيق اين توافقنامه آنها از آغاز مرحله. ريزی ميکانيزم های تطبيقی آن، ابراز رضايت نمودند مراحل موفقانه طرح
استقبال نموده، پذيرفتند که هردو جانب در راستای تطبيق کامل  )٢٠١١ جون ١٢ (١٣٩٠ جوزای ٢٢به تاريخ 

مفادات آن تمام اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا باشد که توافقنامه مذکور در امر رشد تجارت، که البته از 
 .ل های اخير بدست آورده است، مفيد واقع گرددقبل وسعت قابل مالحظه را در طی سا

ر کشور های که عالقمند ايجاد تسهيالت و ميکانيزم های ترانزيت و تجارتی ئ طرفين توافق نمودند تا با سا-هشتم
باشند، مشوره نموده منجمله زمينه استفاده از راه های زمينی را از طريق افغانستان و پاکستان به منظور توصل به 

 .قاط جهان برای همسايه های خود در آسيای ميانه ميسر سازندر نئسا
 طرفين موافقه نمودند که همکاری خويش را در عرصه های مالی و بانکداری افزايش بخشيده و مخصوصًا در -نهم

جهت ايجاد يک شرکت مشترک سرمايه گذاری که بتواند پروژه های انکشافی مشترک را در هر دو کشور به منصه 
 .گذارد، با همديگر مشوره نماينداجرا ب
اقدام نموده و همچنان در ” حوزه های خاص اقتصادی و صنعتی“ طرفين به توافق رسيدند که به منظور ايجاد -دهم

به شمول کسب دسترسی بيشتر به بازار های دنيا، تالش ” حوزه های فرصت بازسازی“جهت تحقق سريع ايجاد 
وی اهميت تجارت برای تقويت و استفاده مطلوب از ظرفيت و توانمندی باالقوه درين زمينه، آنها ر. مشترک نمايند

اتکای متقابل اقتصادی که بطور طبيعی بين دو کشور و در سطح . انفرادی و مشترک اقتصادی خويش تاکيد نمودند
 خويش و از آنها همچنان از کشور همکار. منطقه وجود دارد، ارمغان آور رشد وسيع و متوازن اقتصادی ميباشد

جامعه بين المللی در مجموع خواستند تا با فراهم آوردن فوری زمينه های دسترسی ترجيحی به بازار های خود، 
 .فرصت های رشد اقتصادی را در افغانستان و پاکستان حمايت نمايند

در . نمايند طرفين توافق کردند تا در جهت طرح يک چارچوب همکاری برای انکشاف زيربناها همکاری -يازدهم
طرفين به . اين راستا، طرفين بر اهميت افزايش مواصالت و رشد زيربناء های راه خط آهن و سرک ها تاکيد نمودند



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليفغان جرمن آنالين ا ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخک، دليکنې د ليکنيزې ب ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي  ئ ې په 

 جالل آباد اشاره کرده توافق نمودند که اقدامات الزم را به عمل آورند تا مشترکًا -تکميل شدن عنقريب شاهراه پشاور
عالوتًا، اقدامات الزم در جهت ايجاد راه خط . فغانستان به هرات وصل گردداين شاهراه را از طريق مناطق مرکزی ا

غرب در افغانستان  -جنوب و شرق -آهن بين پشاور و جالل آباد، که ميشود بعدًا آنرا به شبکه های خط آهن شمال
وايی بين طرفين همچنان مراتب رضايت خويش را در مورد رشد مواصالت ه. وصل کرد، نيز اتخاذ خواهد گرديد

 .دو کشور ابراز داشته بر تعدد و گسترش آن تاکيد نمودند
 طرفين از اشتراک جامعه بين المللی، مخصوصًا سکتور خصوصی، در امر تعيين اوليت های اقتصادی؛ و -دوازدهم

، ايجاد مشارکت يا کنسورتيم های پروژه يی در چارچوب پروژه های قابل تطبيق در بخش های انرژی، ترانسپورت
توافق صورت گرفت که سکتور خصوصی بايد . ر سکتور ها، استقبال نمودندئزراعت، معادن و مينرال ها و سا

رهبری کننده رشد اقتصادی باشد، و بجا خواهد بود که جامعه بين المللی بخصوص دوستان و همکاران دو کشور 
در ) جاينت ونچر(تشبثات مختلط اقدام تشويقی را روی دست گيرند تا سکتور خصوصی کشور های مربوط در 

 .افغانستان و پاکستان سهم بگيرند
 -  افغانستان- طرفين بر اهميت مبرم و ضرورت نهايی شدن هر چه زودتر ايجاد پايپ الين گاز ترکمنستان-سيزدهم
  تاکيد نمودند١٠٠٠- هند، و همچنان تطبيق سريع لين انتقال برق کاسا-پاکستان
ودند تا مشوره ها را به منظور طرح يک چارچوب همکاری در قسمت توليد برق آبی و  طرفين توافق نم-چهاردهم

در اين راستا، موافقتنامه های ساختاری برای همکاری بين . انتقال آن به هدف منافع مشترک دو کشور، آغاز نمايند
 .ريزی خواهد شد افغانستان و پاکستان طرح

 مشترک با حضور نمايندگان مناسب از هردوطرف توافق نمودند تا  طرفين در مورد تشکيل يک کميسيون-پانزدهم
 .له زندانيان رسيده گی نمايدأبه مسئ

 بورسيه های تحصيلی که توسط کشور پاکستان برای ٢٠٠٠ طرفين رضايت خويش را در مورد برنامه -شانزدهم
ای تخصصی مانند طب و انجينيری  بورسيه قبًال در رشته ه٩٠٠محصلين افغان اهداء گرديده و از آنجمله تعداد 

جانب افغانی از اين مساعدت سخاوتمندانه کشور پاکستان، و بخصوص از اينکه اين . توزيع شده است، ابراز نمودند
  . بورسيه ها شامل رشته های طب و انجنيری نيز ميباشند، اظهار قدردانی نمود

همچنان به . ندگان پاسپورت های سياسی مشوره نمايند طرفين توافق نمودند تا در مورد لغو ويزه برای دار-هفدهم
منظور ارتقاء روابط تجارتی و سرمايه گذاری هر دو جانب، طرفين پذيرفتند تا برای تجار و سرمايه گذاران يکديگر 

 .ويزه های کثير المسافرت يک ساله را صادر نمايند
 برای جوانان را آغاز نمايند، و همچنان زمينه های  طرفين توافق نمودند تا برنامه های بازديد های متقابل-هژدهم

ر گروه ها از قبيل زنان، رسانه ها و غيره، و تبادله های ورزشی و فرهنگی را نيز افزايش ئبازديد متقابل را برای سا
 .بخشند
  مرکز صحی اساسی٥٠ طرفين همچنان توافق نمودند تا در بخش های صحت و علوم صحی، منجمله ايجاد -هژدهم

در افغانستان توسط پاکستان؛ بازديد متخصصين هردوکشور از عاليترين پوهنتون های طبی و شفاخانه ها در دو 
کشور؛ تاسيس کمپ های صحی؛ ايجاد سهولت ها برای تداوی افغان ها در شفاخانه های پاکستانی؛ و پذيرفتن 

ت های آموزشی امورصحی؛ به همکاری محصلين افغان، مخصوصًا دختران در کالج های طبی پاکستان و انستيتو
 .های خود وسعت ببخشند

 .هردو جانب توافق نمودند تا در عرصه مبارزه عليه مواد مخدر مشوره و همکاری نمايند -بيستم
 طرفين روی اهميت همکاری های اقتصادی منطقوی تاکيد نمودند، و توافق کردند تا در سطوح دوجانبه -بيست ويکم

ل همکاری در سازمان های منطقوی که هردو کشور عضويت آنهارا دارند، در راستای تحقق و چند جانبه، بشمو
  . همکاری و نزديکی هرچه بيشتر اقتصادی در منطقه، مشترکًا تالش نمايند

طرفين توافق کردند تا پروسه مشوره، همکاری و هماهنگی به منظور بهبود ثبات، صلح و انکشاف در  - بيست و دوم
سه جانبه بين افغانستان، پاکستان و (” گروه محوری“آنها بر اهميت پروسه . ر از بيش افزايش داده شودمنطقه بيشت

 در ٢٠١١ می ٢٤ در اسالم آباد و مورخ ٢٠١١ می ٣به شمول تدوير جلسات اين گروه مورخ ) اياالت متحده امريکا
  وکابل، تاکيد نمودند

کردند که، با در نظر داشت عنعنات باشکوه و ميراث های فرهنگی و  طرفين براين باور مشترک تاکيد -بيست و سوم
مدنی، ملت های با غرور افغانستان و پاکستان آماده اند تا به مقابله تمام چالش های خطير زمان برآمده و عزم دارند تا 

 .ماينداز فرصت های جديد در راستای اعمار يک آينده روشنتر برای خود و برای منطقه خود، استفاده ن
  

وزير امور خارجه  )حنا ربانی کهر. (در اسالم آباد امضا گرديد )١٣٩٠ جوزای ٢٠ (٢٠١١ جون ١٠به تاريخ 
  .وزير امورخارجه جمهوری اسالمی افغانستان )دوکتور زلمی رسول(جمهوری اسالمی پاکستان 

 انپاي
 


