
 

 
 قصر  سفيد

 دفتر  سکرتر  مطبوعاتی 

_____________________________________________________________________________________ 

 � ماه  دسامبر  سال   
����                                                                      برای  نشر  فوری 

 
 

راه  پيشرفت  در  افغانستان  و  پاکستان   ورقه   
حقايق:
 

 
که  اخالل،  از  بين  بردن،  و  در  نهایت   ماموريت  ما   
– بيانيه  رئيس  جمهور  هدف  اساسی  ماه  مارچ  سال 
  ���� ما  را  دوباره  تأیيد  ميک 
ند:

برای  انجام  این  کار،  ما  و  متحدین  ما  قوای  خود  را  ازدیاد   شکست  القاعده  و  جلوگيری  آنها  از  برگشت  به  افغانستان  یا  پاکستان   
ميباشد.
ميبخي شيم  تا  عناصر  یاغی  را  هدف  قرار  دهند،  و  مراکز  عمده  عوام  را  امن  کنند،  قوای  افغانی  را  تربيه  نمایند،  مسؤليت  را  به  شریک  


بخشيم . توانای  افغان  انتقال  دهند،  و  شراکت  خود  را  با  پاکستانی ها  که  با  عين  تهدید ها  مواجه اند  ازدیاد  
 

این  منطقه  قلب  تشدد  جهانی  افراطيتی  گشته  که  القاعده  آنرا  به  پيش  ميبرد  ،  منطقه  ئی  است  که  از  آن  بر  ما  در 
  �� سپتامبر  حمله  شډ .
حاال  در  آنجا  پالن  حمالت  جدید  ساخته  ميشود،  این  حقيقتی  است  که   شاهد  آن  دسيسه  جدیدی  ميباشد  که  مقامات  امریکائی  آنرا  کشف  و  

اخالل  نموده  اند 
.  ما  جلو  طالبان  را  ميگيریم  تا  نتوانند  بازیگردند  و  افغانستان  را  بار  دیگر  به  النه  محفوظی  مبدل  سازند  تا  تيروریست های  
این  تهدید  مستقيمی  متوجه  خاک  امریکا  خواهد  ساخت،  و  تهدیدی  است  که  ما  آنرا  تحمل   بين المللی  از  آن  بر  ما  و  متحدین  ما  حمله   
کنند.

القاعده  در  پاکستان  موجود  است  و  در  آنجا  به  ساختن  دسایس  حمالت  بر  ما  ادامه  ميدهند  و  در  آنجا  آنها  و  متحدین   کرده   
نميتوانيم.
بنأ،  هدف  ما  در  پاکستان  این  خواهد  بود  تا  اطمينان  حاصل  کنيم  که  القاعده  افراطی  ش ان تهدیدی  را  متوجه  مملکت  پاکستان  ساخت ه اند .


ماند . شکست  بخورد  و  پاکستان  ثابت  باقی  
 

این  بررسی،  یک  جریان  سه  مرحله  ئی  سنجيده  و  با  دسپلين  برای  تنظيم  اهداف،  ميتودهای  بدست  آوردن  آن  اهداف،  و   جريان  بررسی :
در  مدت  بيش  از  ده  هفته،  رئيس  جمهور  ریاست  نه  جلسه  را  با  تيم  امنيت  ملی  خود  به  عهده  داشت  و  با  متحدین  و   باالخره  منابع  الزم  بود .

رئيس  جمهور  قبل  از  اینکه  با  فرستادن  قوای  اضافی   شرکای  اساسی  خود  ،  بشمول  حکومات  افغانستان  و  پاکستان،  مشورت   
کرد.
امریکائی  به  جنگ  موافقت  نماید،  بر  سؤاالت  اساسی  و  مشکل  تمرکز  نمود،  وقت  زیادی  را  صرف  بررسی  همه  را  ه های  ممکنه  کرد،  و  


نمود . نظریات  زیاد  و  متفاوت  اعضای  کابينه  خود  را  با  هم  مدغم  
 

در  نتيجه  این  بررسی،  ما  مأموریت  خود  را  بسيار  زیاد  متمرکز  ساختيم  و  یک  فهم  مشترک  را  در  مورد  یک  طریقه  منطقوی  و  ضرورت  
ما  عساکر  بيشتر  را  بزودی  به  افغانستان  خواهيم  فرستاد،  از  این  منابع  اضافی  استفاده  خواهيم  کرد  تا   .
حمایت  بين المللی  انکشاف  دادیم 
حاالتی  را  بميان  آوریم  که  تعداد  قوای  جنگی  خود  را  تا  تابستان  سال 
  ���� کم  سازیم،  در  حاليکه  شراکت  خود  را  با  افغانستان  و  


 پاکستان  نگه  ميداریم  تا  منافع  دوامدار  خود  را  در  منطقه  حفاظت  نمائيم .
 

این  مجالس  ممترکز  به  این  بودند  که  بهترین  طریق  حصول  این  اطمينان  کدام  است  که  تهدید  القاعده  از  منطقه  نابود  گردد  و  ثبات  منطقه  
ما  در  مورد  تنظيم  مساعی  خود  و  توازن  منابع  ملکی  و  نظامی،  در  پاکستان  و  افغانستان  هر  دو،  و  در  مورد   دوباره  بر  قرار   
شود.


نمودیم . مساعی  ایالت  متحده  و  جامعه  بين المللی  از  نزدیک  غور  
 

منافع  ملی،  مقاصد  و  اهداف  اساسی،  اولویت های  مقابله  با  تيروریزم،  پناهگاه های  گروههای   یک  تعداد  مسایل  عمي قًا مطالعه   
شدند:
تيروریست  در  پاکستان،  صحت  قوای  نظامی  ایاالت  متحده  در  جهان،  خطرات  و  بهای  وابسته  به  فرستادن  قوا،  مقتضيات  جابجا  سازی  
قوا  در  جهان،  همکاری  و  تعهدات  بين المللی  برای  افغانستان  و  پاکستان،  هر  دو،  و  توانائی  افغانستان  در  هر  ساحه  بشمول  قوای  امنيتی  

.

مخدرات)،  و  مسایل  انکشافی  و  اقتصادی   افغانی،  حکومتداری  مرکزی  و  منطقوی  و  فساد  (بشمول  تجارت  
 

از  زمانيکه  رئيس  جمهور  تعهد  جدید  ما  را  در  ماه  مارچ  اعالن  نمود،  یک  تعداد   تغييراتی  که  ازماه  مارچ  به  اين  طرف  پيش  آمده  اند :
توجه  جدید  بر  افغانستان   وقایع  مهم  رخ  داده اند  که  سبب  این  شدند  تا  حکومت  ما  مأموریت  خود  را  در  افغانستان  و  پاکستان  بررسی   
نماید:

و  پاکستان  متمرکز  شد،  رهبری  جدید  ایاالت  متحده  در  افغانستان  تأسيس  شد،  پاکستان  مساعی  خود  را  در  مبارزه  عليه  افراطيت  ازدیاد  
بخشيد  و  وضع  در  افغانستان  وخيم  تر  گشت .

 
ایاالت  متحده  با  مقرری  کارل  ایکنبری  منحيث  سفير  ایاالت  متحده  در  افغانستان،  و  جنرال  ستانلی  مک کریستل  منحيث  قو ماندان  قوای  

نظامی  آیساف  در  افغانستان  رهبران  جدید  ملکی  و  نظامی  را  در  افغانستان  مقررنمود 
.  به  مجرد  رسيدن  به  افغانستان،  سفير  ایکنبری  و  
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جنرال  مک کریستل  هر  دو،  دیدند  که  بعد  از  هشت  سال  عدم  وقف  منابع  کافی ،  حالت بد  تر  از  آنچه  بود  که  توقع  ميرفت 
. ایکنبری  و  مک  
.
 کریستل   با  هم  یک  پالن  جدید  مجاهدت  ملکی - نظامی  را  ساختند  که  مساعی  ایاالت  متحده  را  در  سرتاسر  کشور  مدغم  و  منسجم  سازد 

 
مرحله  مشکل  و  دوامدار  انتخابات  افغانستان  و  عالیم  روشن  عدم  موجودیت  نظام  قانون،  محدودیتهای  حکومت  مرکزی  را  در  کابل  واضح  

ساخت .
 

درعين  حال  در  پاکستان،  پاکستانی ها  در  شکستاندن  تندروانی  که  کنترول  منطقه  سوات  را  که  از  اسالم  آباد  فقط 
  �� ميل  فاصل  دارد  
رهبران  سياسی  پاکستان  
 – بشمول  رهبران  حزب  مخالف 
 -  با  هم  یکجا  شدند  و  از  عمليات   .
بدست  گرفته  بودند،  عزم  جدیدی  نشان  دادند 

امسال  در  خزان،  پاکستانی ها  جنگ  عليه  افراطيت  را  به  ساحات  قوم  مهسود  در  مناطق  قبایلی  وزیرستان   نظامی  پاکستان  حمایت   
نمودند.

دادند . جنوبی  درسرحدات  افغانستان  توسعه  

 
این  عساکر   – با   رئيس  جمهور  فيصله  نموده  است  تا 
  ����� عسکر  اضافی  ایاالت  متحده  را  به  افغانستان   
بفرستد.  ر اه   
پيشرفت:

 ������ امریکائی  و   ���٧ � غير  آمریکائی  در  قوای  آیساف  که  قب ًال در  آن  جا  هستند  --  بسرعت  بيشتر  از  آنچه  در  آغاز  پالن  
این   شده  بود  جابجا  ميگردند،  تا  ما  بتوانيم  یاغيان  را  هدف  قرار  دهيم،  حرکت شان  را  متوقف  نموده  و  مراکز  نفوس  را  خوبتر  امن  سازیم .

عساکر  توانائی  ما  را  در  تربيه  مؤثر  قوای  امنيتی  افغانی  و  در  شراکت  با  آنها  بيشتر  خواهند  ساخت  تا  تعداد  بيشتر  افغانها  داخل  جنگ  
و  از  طریق  تقویه  و  تشویق  این  شراکت،  مسؤليت  را  بيشتر  به  عهده  افغانها  انتقال  خواهيم  داد،  و  در  تابستان  سال   ���� به   گردند .

خالصه  اینکه،  این  منابع  بما  اجازه  خواهد  داد  تا  زور  آخرین  را  که  برای  تربيه  افغانها  الزم   اخراج  قوای  جنگی  خود  شروع  خواهيم   
کرد.

دهيم . است  وارد  نمائيم  تا  بتوانيم  که  مسؤليت  را  به  آنها  انتقال  

 
ما  این  تعداد  اضافی  عساکر  را  تا 
  �� ماه  دیگر  نگه  خواهيم  داشت 
.  در  طول  این  مدت،  ما  بطور  منظم  پيشرفت  خود  را  اندازه  گيری  

ما  به  دادن  مشورت   و  در  آغاز  ماه  جوالی 
 ����،  خارج  نمودن  قوای  جنگی  خود  را  از  افغانستان  شروع  خواهيم  کرد . خواهيم   
کرد.
و  کمک  به  قوای  امنيتی  افغانستان  در  حالی  که  افغانها  مسوليت  امنيت  خود  را  بدست  می گيرند،  ادامه  خواهيم  داد،  و  در  مورد  نگه داشتن  
افغانها  از  جنگ  خسته  شده اند  و  آرزومند  صلح،   امنيت شان  به  این  شراکت  خود  تا  زمانی  ادامه  خواهيم  داد  که  آنها  به  پای  خود   
بایستند.
عدالت  و  امنيت  افتصادی  می باشند . ما  نيت  داریم  که  در  پایان  دادن  به  هر  دو  به  شمول  تهدید  اشغال  دوباره  توسط  جنگنده های  خارجی  

 .
وابسته  به  القاعده  با  آنها  کمک  نمائيم 
 

افغانها  بطور  متدوام  با  ما  در  جنگ  یکجا  خواهند  شد،  و  شراکت  شدید  مساعی  قسميکه  جنرال   ما  در  این  مساعی  تنها  نخواهيم   
بود.
از  ناتو  هم  منابع  اضافی  خواهد  آمد . 
مک  کریستل  می بيند،  افغانها  را  بيشتر  و  بيشتر  در  جنگ  برای  آینده  کشورشان  دخيل  خواهد   
ساخت.

این  متحدین  قب ًال هم  تعهدات  مهمی  را  در  افغانستان  نموده اند،  و  ما  با  متحدین  خود  بحث  خواهيم  کرد  تا  منابع  بيشتری  را   -- در  قسمت  
فقط  موضوع  سنجش  اعتبار  متحدین  در  ميان  نيست   – آنچه  که  اساسی   .
عساکر،  مربيون،  و  منابع  
 – در  روز ها  و  هفته های  آینده  بفرستند 

تر  از  آن  ميباشد  موضوع  امنيت  لندن  و  مادرید؛  امنيت  پاریس  و  برلين؛  امينت  پراگ  و  نيو  یارک  و  امنيت  وسيعتر  جمعی  ما  در  ميان  
است .

 
ما  با  شرکای  خود،  با  ملل  متحد  و  با  مردم  افغانستان  یکجا  کار  ميکنيم  تا  مساعی  ملکی  خود  را  تقویه  نمائيم،  تا  درحاليکه  ما  امنيت  را  بهتر  
رئيس  جمهور  کرزی،  در  بيانيه  افتتاحييه  دوره  دوم  خود  پيغام   درست  را  در  استقامت   ميسازیم  حکومت  افغانستان  بتواند  وارد  عمل   
شود.

درست  داد،  بشمول  تعهد  خودش  در  مصالحه  و  مفاهمه،  بهبود  روابط  با  شرکای  منطقوی  افغانستان  و  حصول  ثابت  و  روزافزون  قوای  
ما  در  ابراز  توقعات  خود  بسيار  واضح  خواهيم   اما  ما  باید  عمل  و  پيشرفت  را   
ببينيم. امنيتی  افغان  در  گرفتن  مسؤليت های  امنيتی   
کشور.

بود  و  آن  تعداد  وزارت های  افغانی،  واليان،  و  رهبران  محلی  افغان  را  تشویق  و  تقویه  خواهيم  کرد  که  خدمت  مردم  خود  را  ميکنند  و  با  
و  ما  کمک های  خود   ما  آنهائی  را  تقویه  نخواهيم  کرد  که  حساب  نميدهند  و  اعمال شان  در  خدمت  مردم  و  کشور  نمی  باشد . فساد   
ميجنگند.


باشد . را  متمرکز  به  ساحاتی  
 – مانند  زراعت  -- خواهيم  کرد  که  در  زندگی  مردم  افغان  اثر  فوری  داشته  
 

ازدیاد  دوامدار  و  قابل  مالحظه  در  تعداد  ماهرین  ملکی  با  فرستادن  کمک  قابل  مالحظه  و  اضافی  ملکی  همراه  خواهد  بود . 
ملکی: کمک  
آنها  و  ما  در  درازمدت  در  امر  تقویه  و  ازدیاد  ظرفيت  مؤسسات  حکومتداری  ملی  و  محلی   با  افغانها  شریک  خواهيم  شد  تا  در  بازسازی  

افغانستان  و  سکتور های  اساسی  اقتصادی  آن  ممد  واقع  شوند  و  افغانها  بتوانند  یاغيان  را  که  به  جز  تشدد  بيشتر  چيزی  دیگری  برایشان  ببار  

دهند . نمی آورند  شکست  

 
اولویت   رشد  و  ترقی  برای  شکستاندن  افراطيت  در  کوتاه مدت  و  برای  انکشاف  دوامدار  اقتصادی  در  دازمدت  حتمی  و  حياتی  ميباشد .

بزرگ  ما  در ا مر  بازسازی، عملی  نمودن  زراعت  ملکی
- نظامی،  انکشاف  دوباره  ستراتيژی  است  که  سکتور  زراعت  افغانستان  را  که  
این  امر  کمک  خواهد  کرد  که  یاغيان  نتوانند  از  عایدات  کشت  کوکنار  مفاد   زمانی  بسيار  بارز  و  زنده  بود،  بار  دیگر  به  حرکت  در   
آوریم.

بردارند .  
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تأکيد  مساعی  حکومتداری  ما  بر  انکشاف  مؤسسات ی  به  سطح  والیات،  ولسوالی  ها،  و  سطوح  محلی،  هر  جائيکه  افغانها  به  حکومت  شان  
خواهد  بود  که  بيشتر  مسؤل  می باشند  و  اشکار  فعاليت  می کنند  و  حساب  می دهند .   ما  همچنان  حکومت  افغانستان  را   در  تماس  می آیند .

.
 تشویق  و  حمایت  خواهيم  کرد  تا  با  تدابير  محکم  برای  پيشرفت  به  استقامت  محاسبه دهی  بيشتر  پالن هایی  برای  مبارزه  عليه  فساد  بسازد 
 

یکی  از  عناصر  اساسی  ستراتيژی  سياسی  ما  حمایت  از  مساعی  خواهد  بود  که  به  رهبری  خود  افغانها  در  مدغم  ساختن  جنگجویانی  باشد  
.
 که  از  لحاظ  ایدیالوژیکی  با  القاعده  بستگی  ندارند  و  حاضر  اند  تا  سالح  خود  را  بزمين  گذاشته  و  در  روند  جریان  سياسی  شامل  شوند 

 
ما  برای  حفاظت  کشور   شراکت  ما  با  پاکستان  بطور  جدا  نشدنی  با  مساعی  ما  در  افغانستان   بستگی   
دارد. شراکت  ما  در   
پاکستان:

بهای  عدم  اقدام  خيلی  بيشتر  خواهد   خویش،  به  یک  ستراتيژی  که  در  هردو  طرف  سرحد  افغانستان  و  پاکستان  کار  بدهد  ضرورت  داریم .
بود .

 
ایاالت  متحده  برای  تقویه  این  ظرفيت  پاکستان  متعهد  است  که  گروه ه ایی  را  که  خطر  جدی  و  بزرگی  متوجه  هر  دو  کشورمان  ساخته اند، 

وجود  هيچ  پناهگاهی  برای  این  تيروریست های  عاليرتبه،  که  محل  بود  و  باش  و  نيات  آنها  معلوم  و  واضح  است،  تحمل   هدف  قرار   
دهند.
برای  پاکستان،  ما  به  تشویق  رهبران  ملکی  و  نظامی  شان  ادامه  خواهيم  داد  تا  جنگ  خود  را  عليه  افراطيت  دوام  بدهند،  و   نخواه د  
شد. 


ببرند . پناهگاه  های  تيروریست  ها  را  در  کشور  شان  از  بين  
 

ما  حاال  بر  کار  با  مؤسسات  دیموکراتيک  پاکستان  تمرکز  داریم،  و  روابط  بين  حکومات  و  مردم  خود  را  در  مورد  منافع  و  نگرانی های  
ما  این  تعهد  خود  را  با  پاکستان  از  طریق   ما  بر  ستراتيژی  روابط  دراز  مدت  با  پاکستان  متعهد   
هستيم. مشترک  خود،  عميقتر   
ميسازیم.
ارائه  ساالنه    �.� ميليارد  دالر  برای  پنج  سال  آینده  محکم  نموده ایم  تا  به  انکشاف  پاکستان  و  دیموکراسی  در  آن  کشور  کمک  شود،  و  

این  تعهد  قابل  مالحظه  و  کمک   رهبری  مساعی  جهانی  را  به  عهده  گرفته  ایم  تا  کمک  و  حمایت  بيشتر  برای  پاکستان  جمع آوری   
نمائيم.

ميگيرد : دراز  مدت  برای  اهداف  ذیل  صورت  

 

(�) کمک  به  پاکستان  برای  حل  فوری  بحران  انرژی،  آب،  و  مسایل  مربوطه  اقتصادی،  بنأ  شراکت  ما  با  مردم  پاکستان  عميقتر  و  عالیق   

 آنها  با  افراطيت  کمتر  شود؛ 

(�) حمایت  اصالحات  اقتصادی  وسيعتر  که   برای  حرکت  پاکستان  به  جانب  ایجاد  دایمی  مشاغل  و  رشد  اقتصادی،  ثبات  و  پيشرفت  دراز   

 مدت  پاکستان  ضروری  ميباشد؛  و 

(�) کمک  با  پاکستان  برای  پيروزی  دوامدار  آن  در  مقابل  تندروان  تا  پناهگاه های  افراطيان  را  که  پاکستان،  افغانستان  و  منطقه  و  مردم   


ببرد . جهان  را  تهدید  ميکند  از  بين  
 

امداد  اضافی  ایاالت  متحده  به  پاکستان  کمک  خواهد  کرد  تا  بنياد  دراز  مدت  را  برای  انکشاف  و  پيشرفت  بگذارد،  و  همچنان  روابط  بين  
مردم  امریکا  و  مردم  پاکستان  را  از  طریق  نشان  دادن  این  تعهد  ایاالت  متحده  تقویه  ميکند  که  ایاالت  متحده  در  حل  مشکالتی  کمک  ميکند  

که  مردم   پاکستان  روزانه  در  زندگی  با  آنها  دست  و  گریبان  اند  و  ما  به  هم  یکجا  در  شکستاندن  افراطيانی  کار  ميکنيم  که  پاکستان  را  تهدید  
مينمایند  و  برای  امریکا  هم  تهدید  متوجه  ميسازند .
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