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 2۸/۱1/2۱1۲ داکتر سیدعبدهللا کاظم

 «تا ختم امسال طوالنی ترین جنگ امریکا به پایان میرسد»         
 بیانیۀ بارک اوباما در اجالس مشترک کانگرس امریکا ـ در ارتباط با افغانستان         

 
ا و مجسالس نماینالدنان  ن کشالور میالرود و رئیس جمهور امریکا هر سال یک بار به اجالالس مشالترک اعیالاج مجسالس سالن

محتالواج ایالن مسالائل مهالم داخسالی و خالارجی کشالورا ایالراد میکنالد کاله  ارتباط با مشی خاص خود درمفصل را در  بیانیه  
شال) باله و ال  شالرر امریکالا در سالالون  9جنالورج  باله سالاع   2۸امشال)  سالخنرانیاسال    جداراج اهمیال  بسال ا بیانیه 

ک ساع  و ده د یقه طول کشید  بیشترین مویوعا  این سخنرانی باله ارتبالاط مسالائل ب رگ کانگرس  غا  و به مد  ی
نیال  نفتاله شالدز ا جمساله مویالوا افغانسالتان و شالیوه هالاج اخیر مطالبی در بالار   روابالط خالارجی  داخسی امریکا بود و در

 دیم میدارم:متن نفتار رئیس جمهور اوباما را در مورد فور خدم  تق ترجمۀ برخورد با تروری م که اینک
 

ندز ایاال  را در راه حفظ   ادج  ربان کرده ا شانامش) به خاطر  نعده افراد نظامی و مسکی فور العاده که جان هاج »
هال ار امریکالائی در عالرار و  1۸۱ز تقریبالا  مونی  میکند  و تی من  مالام امالور را بدسال  نالرفتمتحده بیشتر احساس مص

ا  عساکر ما تاحال  ه ار 0۱تمام عساکر ما عرار را ترک کرده اند  بیا ا  افغانستان مصروف خدم  بودند  امرو  
ا  افغانستان به خانه برنشته اند   واج افغان اکنون پیشآهنگ حفظ امنی  خود شان میباشالند و عسالاکر مالا نقالا حمالایوج 

و طالوالنی تالرین جنالگ  دخالواهیم کالرند  یکجالا بالا متحالدینز مالا وظیفالۀ خالویا را تالا پایالان ایالن سالال تکمیالل بدوا نرفته ا
 امریکا به پایان خواهد رسید 

ولی   ینالد  خالویا را خالود متقبالل شالود  انالر حکومال  ؤمتحالد را حمایال  خالواهیم کالرد تالا مسال ما افغانستان 2۱1۲پس ا  
صالد یک تعداد کم  واج امریکائی یکجا با متحدین ناتو میتوانند به مق افغانستان موافقتنامۀ امنیتی  یر بحث را امیأ کندز

تالا بقایالاج  انجام دو وظیفۀ مشخص در افغانستان با ی بمانند:  مالو ا و کمالک باله  الواج افغالان و عمسیالا  عسیاله تروریال م
رابطۀ ما با افغانستانز یک چی  تغییر نخواهد کرد: تصمیم ما که تروریس  ها  در القاعده  مهار شوند  درراستاج تغییر

 حمسه نکنند  دیگر عسیه کشور ما
عالده را باله شکسال  مواجاله کالرده ایالمز امالا خطالر توسالعه یافتاله احالیکاله مالا رهبریال  الق ن خطر وجالود دارد  دردر وا ع ای

اس ز طوریکه وابستگان القاعده و سائر افراطیون در ساحا  دیگر جهان ریشه دوانیده انالد  دریمالنز سالومالیاز عالرار و 
   در سالوریه مالا ا ا  فعالیال  بالا  داریالمتخریال) ورا مالی ما مجبوریم با همکاران خود یکجا عمالل کنالیم تالا  ن شالبکه هالا 

امالور دفالاعی  کشور به تقویاله    نعده مخالفان که مشی شبکه هاج تروریستی را رد میکنندز حمای  خواهیم کرد  اینجا  در
و مبار ه عسیه خطرا  جدید مثل حمسه بر دستگاه هاج الکترونیکی خود ادامه می دهیم  درعین  مان که باله اصالالحا  

و برتوانالائی هائیکاله اطمینان میدهیم ز ما به  نان و مردان مسبس با یونیفورم خویا بودجۀ نظامی خویا می پردا یم در
 ال م دارندز سرمایه نذارج میکنیم  ایشان براج تحقر وظایف  ینده

ج نظامی  مالا بالوده نمیتوانالد  ما باید هوشیار باشیم  اما من جدا  معتقد هستم که رهبری  ما و امنی  ما تنها به بسته به  وا
دارندز ا   وا استفاده کالنم و تالا و تیکاله  به حمای یرور  به حیث سر وماندان اعسی مجبور هستم حینیکه مردم امریکا 

خطالر اعال ام نخالواهم پردر این وظیفه  رار دارمز هیچگاه دراینکار تعسل نخواهم کرد  اما عساکر خویا را در جا هالاج 
و نخواهم نذاش  که پسران و دختران ما در برخوردهائیکاله پایالانا معسالوم نباشالدز  یرور  باشد کردز مگر  نکه وا عا  

نرفتار شوند  ما مجبوریم در جائی بجنگیم که یرور  به جنگ باشدز نه درجا هالاج کاله تروریسال  هالا ا  مالا بخواهنالد 
 ه نیرند افراطیون بهرورا بهدر دهیم  ما  یاد عساکر را پیاده کنیم که  وتهاج دتعدا

ظرفیال   ۀهرناه ما به شد  شبکه هاج تروریستی  را ا طریر هدف نیریهاج مشالخص و بالا توسالع به همین ترتی) حتی
امریکا مجبور اس  ا  پا نذاشتن به جنگ دوامالدار خالود دارج نمایالد   باله همالین  زهمکاران خارجی خویا تعقی) نمائیم

ون نخالواهیم بالود ز  یرا ما مصالا  طیارا  بی پیسو  دستور داده امی  محتاطانه  را در استفاده ددلیل اس  که من محدو
اسال   انر مردم خارج فکر کنند که ما در داخل کشورهاج شان بدون درنظر داش  نتایج  ن حمسه میکنیم  به همین دلیالل

اسالتخباراتی  دسالتگاه در برنامۀ ثب  مکالما  اصالحا  می  ورمز  یرا کار حیاتی من با کانگرس یکجا کار میکنم و که
مالردم عالادج مالورد تخطالی  الرار نیالرد و بالا پایالان  بالراج ما بستگی به اعتماد داردز دراینجا و درخارج که نباید محرمی 
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 در رابطاله بالا انتقالال  نالدانی هالا یافتن جنگ افغانستانز  ال م اسال  سالالی باشالد کاله کالانگرس محالدودی  هالاج با یمانالده را
برطرف کند و ما  ندان نوانتانامو را مسدود کنالیمز  یالرا مالا مبالار ه عسیاله تروریال م را ناله فقالط ا  طریالر اسالتخبارا  و 

کاله یالک نموناله بالراج  مرعایال  نمالائی طالورج باید هاج  انون اساسی خویا درنظر داش  ار اعمسیا  نظامیز بسکه با 
 « دیگران در دنیا باشد

 
بالارک اوبامالا رئالیس جمهالور امریکالا مالی انالدا م کاله دراجالالس مشالترک سالنا و مجسالس  اکنون نگاهی مقایسوج به سالخنان

دربالالار  پالیسالالی حکومالال  خالالود بالاله ارتبالالاط مسالالائل افغانسالالتان و  2۱12فبالالرورج  12سالالال  بالالل بتالالاری   ن کشورنماینالالدنان 
 تروری م بیان کرد  او نف :

م که هررو  براج حفاظ  ما  ربانی میدهنالد  ا  امش) همۀ ما متحدانه به عساکر و افراد مسکی خود احترام می نذاری»
افغانسالتان تکمیالل خواهالد کالرد و باله اهالداف خالویا   نرو با اطمینان امرو  نفته میتوانیم که امریکا ماموری  خود را در

عسالکر شالجاا خالود را اعالم ا  مالردان و  نالان باله کشالور  22۱۱۱مبنی برشکس  حسقۀ القاعده خواهیم رسالید  تاحالال مالا 
ایم  دراین بهار  واج ما به نقا حمایوج درخواهد  مالدز درحالیکاله  الواج امنیتالی افغالان پیشالقدم خواهنالد شالد   برنش  داده

عسالکر دیگالر امریکالائی ا  افغانسالتان باله وطالن برمیگردنالد  ایالن  2۲۱۱۱امش) میتوانم عالوه کنم که درطول سال  ینده 
تعهد امریکالا باله  2۱1۲نستان پایان خواهد یاف   بعد ا  افغا برنش  ها ادامه خواهدیاف  و با ختم سال  ینده جنگ ما در

بار  عقد یک موافقتناماله  یک افغانستان متحد و مستقل ادامه خواهد داش ز الکن ماهی  تعهد ما تغییر خواهد کرد  ما در
انز یکالی  مالو ا و تجهیال  اردوج افغانسالت: با حکوم  افغانستان درحال مذاکره هسالتیم کاله متمرکال  باله دو وظیفاله اسال  

دیگر درلجالن مصالیب  فالرو نالرود و دیگالرتالا برعسیاله تروریال مز تالا بقایالاج القاعالده و وابسالتگان  طوریکه  ن کشور بار
 « شان را بتوانیم تعقی) و مرا ب  کنیم 

برماحمساله کالردز بیالک شالبهه تبالدیل شالده اسال  و  11/9امرو  سا مانیکه در »رئیس جمهور امریکا درادامه چنین نف : 
قاعده و نروپ هاج افراطی ا  کشورهاج عربی تا افریقا بجاج  ن سربسند کرده اند  خطر این نروپ هالا اما همکاران ال

براج ما وجود داردز ولی براج مقابسه در برابر  ن یرور  به اع ام ده ها ه ار پسر و دختر خود به خالارج نالداریم و 
هاج مثالل یمالنز لیبیالا و سالومالیا را در راسالتاج حفالظ یا اینکه دیگر کشورها را اشغال کنیم  بجاج  ن ال م اس  تالا کشالور

امنی  کمک کنیم تا خود شان امنیال  خالود را نگهدارنالد و باله متحالدین کمالک کنالیم تالا جنالگ عسیاله تروریال م را خالود پالیا 
ببرندز طوریکه در مالی اینکار صور  نرفته اس  و درصور  ل وم تا حدود امکانا  مالا باله ا الدام مسالتقیم عسیاله  نعالده 

  ها ادامه خواهیم داد کاله دربرابالر امریکالا ایجالاد خطالر نماینالدز همچنالان مالا بایالد ار ا هالاج خالود را در جنالگ تروریس
تعیین کنیم  ا اینرو ادار  من بالا جالدی  مالی کوشالد کاله یالک چالارچو) حقالو ی و سیاسالی را بالراج رهنمالائی عمسیالا  یالد 

مالاه هالاج  ینالده مالا معسومالا   خته ایالمز لالذا درتروریستی  ماده سا د  ا  این مویوا ما کانگرس را بطالور کالل وا الف سالا
بیشتر در  مینه با داش ز حبس و محاکمۀ تروریس  ها برطبر  وانین خود ما و سیستم بررسی که براج مالردم امریکالا 

 « و جهان شفاف باشدز ارائه خواهیم کرد
 

وریال م در مجمالوا چنالدان تغییالالر ا  دو مالتن فالور معسالوم میشالود کالاله پالیسالی جدیالد امریکالا در  بالال مسالالائل افغانسالتان و تر
امنیتالی کاله بیالانگر  با وجود جار و جنجالهالاج اخیالر در رابطاله بالا امیالاج موافقتناماله  نکرده و نفتار رئیس جمهور اوباما 

فیاج بسیار سرد بین دوکشور اس ز با هم بسیار محتاطانه و مالیم و بدون اعتنا به سخنان کر ج و اتهاما  وارد  او 
انالر : »کالهبسالیار مهالم بالود  یالک اشالار  تنهالا ایالن  دپسماسالی ابالرا  نردیالدد یالر ایال  عر بالا بالود کاله یکالابر پالیسی هاج امر

حکوم  افغانستان موافقتنامۀ مورد بحث را امیأ کندز در نصور  یک تعداد  کم  واج امریکائی یکجا بالا متحالدین نالاتو 
مالو ا و کمالک باله  الواج افغالان و عمسیالا  عسیاله میتوانند به مقصد انجام دو وظیفۀ مشالخص در افغانسالتان بالا ی بماننالد:  

درراسالتاج تغییالردر رابطالۀ مالا بالا افغانسالتانز » کاله: و در اداماله او تصالریک کالرد» تروری م تا بقایاج القاعده  مهار شوند
  «یک چی  تغییر نخواهد کرد: تصمیم ما که تروریس  ها دیگر عسیه کشور ما حمسه نکنند

ج خالود   عدم امیاج موافقتنامه چه ا دامی صور  خواهد نرف ز  یالا تمالام  الواکه در صور وایک نساخ ولی اوباما 
د و یاچطور؟ ا  این معسوم میشود که اوباما در اینکالار ا  منتهالاج خونسالردج کالار نرفتاله و را ا  افغانستان بیرون میکش

چگوناله انکشالاف خواهالد  رسالد  دیالده شالود کاله اویالاابامیدوار اس  که این موافقتنامه در طول سال  به نحوج به امیالا 
 کرد  

 پایان
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