
 طالبان و آمریکا توافقنامه متن

 یک وانعن به را اسالمی امارت واشنگتن اما است افغانستان اسالمی امارت و آمریکا بین توافقنامه که شده تاکید بارها بیانیه این در

 .شناسدنمی برسمیت کشور

 :است بخش چهار شامل جامع صلح توافقنامه این

 را متحدانش و آمریکا امنیت علیه فرد یا گروه هر توسط افغانستان خاک از استفاده که اجرایی سازوکارهای و هاتضمین.  1

 .کندمی جلوگیری

 افغانستان از خارجی نیروهای همه خروج برای زمانی جدول اعالم و اجرایی سازوکارهای ، تضمین. 2

 و هانامه ضمانت و المللی بین شاهدان حضور با زمانی جدول و خارجی نیروهای کامل خروج برای هاضمانت اعالم از پس -3

 غانیاالفبین مذاکرات آن متحدان و آمریکا امنیت علیه افغانستان خاک از استفاده عدم بر مبنی المللی بین شاهدان حضور در اعالمیه

 .شد خواهد آغاز شمسی هجری 1398 سال اسفند 20 ، 2020 مارس 10 در

 تانافغانس داخل مذاکرات در کنندگان شرکت. بود خواهد االفغانیبین مذاکرات و گفتگوها کار دستور در جامع و دائمی بس آتش -4

 نقشه مورد در توافق و تکمیل با همراه که مشترک، اجرای سازوکارهای جمله از ، جامع و دائمی بس آتش روشهای و تاریخ درباره

 .کرد خواهند بحث شد، خواهد اعالم نافغانستا آینده سیاسی راه

 بخش دو مورد در توافق. شوندمی اجرا آن شرایط و شده توافق زمانی جدول با مطابق یک هر و هستند مرتبط هم با فوق بخش چهار

 .کندمی هموار آخر بخش دو برای را راه اول

 خواهد تعیین آن جزئیات االفغانیبین مذاکرات در که صلح پسا دولت ایجاد زمان تا طالبان که است شده تاکید توافقنامه این ادامه در

 .است خود کنترل تحت مناطق در توافقنامه اجرای به موظف شد

 اول بخش

 نظامی، غیردیپلماتیک پرسنل کلیه جمله از آمریکا نظامی ائتالف شرکای متحدانش، خود، نیروهای همه تا است متعهد آمریکا

 خارج افغانستان از توافق اعالم از پس ماه 14 طی در را پشتیبانی خدمات پرسنل و مربیان مشاوران، خصوصی، بخش پیمانکاران

 : است زیر شرح به خروج این جزئیات و کند

 : دهندمی انجام را اقدامات این نخست روز 135 در متحدانش و آمریکا

 خارجی نیروهای دیگر شمار نیز آن تناسب به و یابدمی کاهش نفر 600 و هزار 8 به افغانستان در آمریکایی نیروهای شمار  -1

 .یابدمی کاهش

 .کنندمی خارج نظامی پایگاه 5 از را خود نیروهای تمام افغانستان در مستقر خارجی نیروهای دیگر و آمریکا  -2

 خارج افغانستان از ماه 9.5 طی را خود نیروهای مانده باقی خارجی نیروهای دیگر و آمریکایی نیروهای که آمده نیز بیانیه ادامه در

 . شد خواهند خارج نظامی هایپایگاه دیگر از خارجی مانده باقی نیروهای تمام نیز آن از پس و کنندمی

 اناسیر سریع آزادسازی با رابطه در فوری بطور ذیربط طرفهای همه تأیید و همكاری با كه است متعهد آمریکا که افزایدمی بیانیه

 گروه این و شوند آزاد طالبان زندانیان از نفر هزار 5 تا است قرار اساس براین و كند اقدام اعتمادسازی برای طالبان سیاسی و جنگی

 .شد خواهند آزاد بعدی ماه 3 طی در باقیمانده زندانیان همه نیز آن از پس و کند آزاد را افغان امنیتی نیروی هزار مقابل در نیز

 .تاس شده متعهد متهدانش و آمریکایی نیروهای تهدید عدم نیز و توافق مفاد به پایبندی به نسبت همچنین طالبان توافق این در

 رهبران علیه هاتحریم درباره آمریکا وگوهاگفت این شروع با که است آمده االفغانیبین مذاکرات درباره نیز توافق این دیگر بخش در

 حذف و ملل سازمان امنیت شورای اعضای با را دیپلماتیک روابط آمریکا همچنین مذاکرات این آغاز با. کرد خواهد بازنگری طالبان

 .کرد خواهد اقدام هاتحریم فهرست از طالبان رهبران نام

 یسیاس استقالل یا ارضی تمامیت علیه زور از استفاده یا و تهدید از تا اندشده متعهد متحدانش و هاآمریکایی نیز دیگر طرفی از

 .کنند خودداری آن داخلی امور در مداخله یا افغانستان



 و آمریکا تهدید برای افغانستان خاک از هاگروه یا و افراد استفاده از جلوگیری برای طالبان اقدامات نیز توافقنامه دوم بخش در

 : است آمده متحدانش

 تهدید برای افغانستان خاک از که داد نخواهد اجازه القاعده جمله از دیگر هایگروه یا افراد خود، اعضای از یک هیچ به طالبان  -1

 .کند استفاده آن متحدان و آمریکا امنیت

 تانافغانس در جایی ، میشوند محسوب متحدانش و آمریکا امنیت برای تهدیدی که افرادی که میکند ارسال را واضحی پیام طالبان  -2

 .نکنند همکاری کنندمی تهدید را متحدانش و آمریکا امنیت که افرادی یا هاگروه با که داد خواهد دستور طالبان اعضای به و ندارند

 آوری جمع و آموزش جذب، مانع و کرده جلوگیری افغانستان در فرد یا گروه هرگونه توسط متحدانش و آمریکا تهدید از طالبان  -3

 .شد خواهد افراد و هاگروه این از میزبانی و مالی کمک

 .کند برخورد مهاجرت المللیبین قوانین براساس افغانستان ساکنین و پناهجویان برای تا است متعهد طالبان   -4

 ، گذرنامه ، روادید افغانستان به ورود برای شوند، می محسوب متحدانش و آمریکا امنیت برای تهدیدی که کسانی برای طالبان  -5

 .کرد نخواهد ارائه را قانونی اسناد سایر یا سفر اجازه

 .تاس شده توافقنامه این از حمایت و شناختن برسمیت خواستار ملل سازمان امنیت شورای از آمریکا نیز بیانیه این سوم بخش در

 وگوهایتگف در که صلح پسا دولت و آمریکا بین روابط که دارند انتظار و هستند یکدیگر با مثبت روابط دنبال به  طالبان و آمریکا

 .باشد مثبت شودمی تعیین االفغانیبین

 .است افغانستان بازسازی برای اقتصادی همکاری دنبال به آمریکا که است شده تاکید نیز ادامه در

 .است معتبر نیز انگلیسی و دری پشتو، زبان به توافقنامه این هاینسخه که شده تاکید همچنین دربیانیه

 پایان/.


