
ن جمهوری اسالیم افغانستان و ایاالت متحده ک بی   :برای ایجاد صلح به افغانستان   اعالمیه مشتر
 

ن  جمهوری اسالیم افغانستان ، عضو سازمان ملل متحد است و بربنیاد  ن الملیل توسط ایاالت متحده و جامعه بی  ن بی  قوانی 
الملل به عنوان یک کشور مستقل شناخته شده است ، و ایاالت متحده امریکا متعهد است که برای دستیابی به توافقنامه 

ه ثبات صلح جامع و پایدار با هم همکاری کنند تا جنگ در افغانستان را به سود همه مردم افغانستان پایان یم دهد و ب
 :منطقه بی و امنیت جهابن کمک یم کند. یک توافقنامه صلح جامع و پایدار شامل چهار بخش خواهد بود

ی از استفاده از خاک افغانستان توسط هر گروه یا هراس افگنان جهابن  (1 : ن برای جلوگی  در برابر امنیت ایاالت   تضمی 
وهای ائتالف از افغانستان ، ( جدول زمابن برای خروج همه ن2متحده و متحدان آن ،  وهای امریکابی و نی  ( حل و فصل  3ی 

ن طالبان و تیم مذاکره فراگی  جمهوری اسالیم افغانستان ، و  (  4سیایس نایسی از گفتگوهای داخل افغانستان و مذاکرات بی 
 .آتش بس دائیم و جامع

از سالها جنگ نشان دهنده هدف همه  این چهار بخش بهم پیوسته و به هم وابسته هستند. دستیابی به صلح پس  
 .طرفهابی است که در بی صلح با خود و همسایگان خود به دنبال یک کشور مستقل و متحد افغانستان هستند

 
ن   2001جمهوری اسالیم افغانستان و ایاالت متحده از سال  همکاری نزدییک برای پاسخگوبی به تهدیدات صلح و امنیت بی 

 .غانستان برای ترسیم آینده بی امن ، دموکراتیک و سعادتمندانه دارندالملیل و کمک به مردم اف
ن نهادهای افغانستان الزم برای نهادهای دموکراتیک ،   دو کشوربه روابط دیرینه خود و رسمایه گذاری های خود در ساخی 

فت های اقتصادی و اجتمایع و حقوق شهروندان متعهده ستند. تعهدات محافظت و حفظ وحدت کشور و ارتقاء پیشی
ک امکان پذیر است وهای امنیت  افغانستان و ایاالت متحده یک پیوند ویژه بی   .مندرج در اینجا با این دستاوردهای مشی  نی 

دارند. جمهوری اسالیم افغانستان و مردم افغانستان   که در یط سالها فداکاری و شجاعت فوق العاده ایجاد شده است،
 حمایت خود را از صل

ً
 خود برای مذاکره برای پایان دادن به این جنگ تأیید یم کنندمجددا

ی
 .ح و آمادگ

 
همچون گام مهم برای    جمهوری اسالیم افغانستان از دوره کاهش خشونت استقبال یم کند و توافقنامه امریکا و طالبان را 

ن ایاالت متحده و طالبان راه را  برای مذاکرات درون افغانستان در مورد    پایان دادن به جنگ یاد داشت یم کند. توافقنامه بی 
کت    خود را برای رسی

ی
 آمادگ

ً
یک توافق سیایس و آتش بس دائیم و جامع هموار یم کند. جمهوری اسالیم افغانستان مجددا

 خود برای انعقاد آتش بس با طالبان تأیید یم کند
ی

ن مذاکراب  و آمادگ  .در چنی 
 

ن  جمهوری اسالیم افغانستان عالوه بر این ،   ی از استفاده از هر گروه یا تروریست بی   بر تعهد خود مبتن بر جلوگی 
ً
مجددا

گ ، از استفاده از خاک افغانستان برای تهدید امنیت ایاالت متحده ، متحدین و سایر    -الملیل ، از جمله القاعده و داعش 
لح ، حمایت خود را از خروج مرحله ای  کشورها تأکید یم کند. جمهوری اسالیم افغانستان برای تشی    ع در دستیابی به ص

وط بر تحقق تعهدات خود توسط طالبان در توافقنامه آمریكا  وهای ائتالف مشی وهای آمریكا و نی  طالبان و هرگونه   - نی 
 .توافق حاصل از مذاكرات داخل افغانستان تأیید یم كند

 
 :انجام داده اندبنابراین جمهوری اسالیم افغانستان و ایاالت متحده تعهدات زیر را 

و سایر گروه ها   جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت متحده تصدیق می کنند که القاعده ، شاخه خراسان داعش .1

که همچنان از خاک افغانستان برای جذب اعضای ، جمع آوری سرمایه ، آموزش   یا افراد هراس افگن جهانی

امنیت ایاالت متحده ، متحدانش و افغانستان را تهدید   حمالت کهافراد وابسته و برنامه ریزی و تالش برای انجام 

می کنند، استفاده می کنند. برای مقابله با این تهدید هراس افگنی مداوم ، جمهوری اسالمی افغانستان و ایاالت 

ادامه  متحده اقدامات خود را برای شکست القاعده ، وابستگان آن و سایر گروه ها یا افراد هراس افگن جهانی 

 خواهند داد 

ایاالت متحده تعهدات خود در مورد پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان و سایر نهادهای دولتی را تأکید می   .2

کند ، از جمله از طریق تالش های مداوم برای ارتقاء توانایی نیروهای امنیتی افغانستان در مهار و پاسخ به  

 .تعهدات خود تحت شرایط موجود توافق نامه های امنیتی بین دو دولتتهدیدات داخلی و خارجی ، مطابق با 



وهای امنیت  افغانستان   نی 
دربرابر القاعده ، شاخه خراسان داعش و سایر گروه های هراس فاگن    این تعهد شامل پشتیبابن

 .ه یم کنندجهابن یا افراد ی است که از خاک افغانستان برای تهدید ایاالت متحده و متحدان آن استفاد
 

ایاالت متحده آمادگی خود را برای ادامه فعالیت های نظامی در افغانستان با رضایت جمهوری اسالمی افغانستان   .3

تأیید می کند تا به منظور مختل کردن و تخریب تالش های القاعده ، شاخه خراسان داعش و سایر گروه های 

رابر ایاالت متحده یا متحدین آن ، مطابق با تعهدات خود هراس افگن جهانی یا اشخاص برای انجام حمالت درب

ایاالت متحده    در توافق نامه های امنیتی موجود بین دو دولت و با درک موجود که عملیات ضد هراس افگنی

نیروهای امنیتی افغانستان انجام می شود. احترام به    برای تکمیل و پشتیبانی از عملیات ضد هراس افگنی

 .نستان و توجه کامل به امنیت و امنیت مردم افغانستان و حمایت از غیرنظامیانحاکمیت افغا

 
را تسهیل کند تا از این طریق ترتیبی را برای ایاالت متحده متعهد می شود تا مذاکرات بین افغانستان و پاکستان  .4

 .اطمینان از امنیت هیچ یک از کشورها توسط قلمرو طرف مقابل تهدید کند

 مبخش دو 
 

وهای امریكا و ائتالف و فعالیتهای نظایم مورد نیاز برای دستیابی به   جمهوری اسالیم افغانستان و ایاالت متحده در مورد نی 
ن از جمله از  ده بی داشته اند. این مسایل   تعهدات پیشی 

وهای امنیت  و دفایع افغانستان مشاوره گسی   از نی 
طریق پشتیبابن

است. جمهوری اسالیم افغانستان ، ایاالت متحده و    منوط به تحقق تعهدات طالبان در توافقنامه ایاالت متحده و طالبان
وهای نظایم   ارزیابی یم كنند كه سطوح فعیل نی 

ً
کا دیگر برای دستیابی به اهداف امنیت  دیگر الزم نیست. از ائتالف مشی 

ن امنیت بوده اند و کارآبی آنها را افزایش داده اند. به این ترتیب ،  2014سال  وهای امنیت  افغانستان پیشگام در تأمی  ، نی 
ن متعهد یم شوند اقدامات زیر را انجام دهند  :طرفی 

 
این اعالمیه مشترک و توافقنامه امریکا و طالبان ، تعداد نیروهای روز از اعالم  135ایاالت متحده درظرف  .1

كاهش خواهد داد و سایر تعهدات در توافقنامه بین طالبان و طالبان   8،600افغانستان به  را درنظامی امریكایی 

ی ائتالف و ائتالف برای کاهش متناسب تعداد نیروها .را نیز اجرا خواهد كرد و با متحدین خود كار خواهد كرد

 ".طالبان در توافقنامه، عمل خواهند کرد  در افغانستان در یک دوره معادل ، به شرط عملی شدن تعهدات

اش و ایتالف   مطابق با ارزیابی مشترک ایاالت متحده وجمهوری اسالمی افغاسنتان، ایاالت م تحده ، هم پیمانان .2

رده ماه پس ازاعالم این اعالمیه مشترک و وامضای توافق  بیرون شدن نیروهای باقی مانده را زافغانستان درچها

صلح امریکا باط لبان تکمیل خواهد کرد وتمامی نیروهای شان را ازپایگاه های باقی مانده درافغانستان با انجام 

 ".تعهدات طالبان دراین توافق نامه بیرون خواهند کرد

ساالنه ، آموزش ، تجهیز ، مشاوره و حفظ نیروهای امنیتی ایاالت متحده تعهد خود را مبنی بر جستجوی بودجه   .3

 .افغانستان بتواند به طور مستقل خود را از تهدیدهای داخلی و خارجی دفاع کند کند تاافغانستان ، تأیید می 

جمهوری اسالمی افغانستان برای ایجاد شرایط برای دستیابی به یک توافق سیاسی و دستیابی به آتش بس پایدار ،   .4

در یک گفتگوی امریکا با نمایندگان طالبان در مورد اقدامات اعتماد سازی شرکت خواهد کرد ، این بحث 

است وایاالت متحده و   ز هر دو طرفشامل تعیین امکان سنجی رهایی تعداد قابل توجهی از زندانیان ا  ها

 .کمک خواهد خواست  جمهوری اسالمی افغانستان برای حمایت از این بحث ، از کمیته جهانی صلیب سرخ

با آغاز مذاکرات میان افغانان، جمهوری اسالمی افغانستان متعهد می شود تعامل دیپلماتیک را با اعضای    .5

ند تا اعضای طالبان را از فهرست تحریم ها با هدف دستیابی به این هدف  شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز ک

روز پس از نهایی شدن چارچوب توافق  30ماه می سال روان میالدی د. و در هر صورت حداکثر  29تا 

 .آتش بس دائمی و جامع برقرار می شود  ،یک

 
 



 :بخش سوم
 
 

ه درخواست تصویب و تأیید شورای امنیت سازمان ملل خواهد  ایاالت متحده برای این توافقنامه و ترتیبات مربوط  .1

 .کرد

 
ایاالت متحده و جمهوری اسالمی افغانستان متعهد به ادامه روابط مثبت از جمله همکاری های اقتصادی برای   .2

 .بازسازی هستند

 
ی افغانستان یا مداخله در  ایاالت متحده از تهدید یا استفاده از زور زور دربرابرتمامیت ارضی یا استقالل سیاس  .3

 .امور داخلی خودداری خواهد کرد

 
ایاالت متحده به کار خود برای ساختن اجماع منطقه یی و بین المللی برای حمایت از تالش مداوم برای دستیابی   .4

 .به یک توافق سیاسی در افغانستان ادامه خواهد داد

 
رسیم است.   نوت: این یک ترجمه غی 


