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 ۲۰۲۰/ ۰۳/ ۰۱             فاطمه هاشم 

 

 و طالبان کا یامر انیمتن کامل توافقنامه صلح م

حوت( در دوحه قطر به امضا رسید مطابق این توافقنامه  ۱۰توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان امروز )شنبه 

شمول تمام کارمندان ماه تمام نیروهای نظامی، متحدان و شرکای ائتالفی، به ۱۴ایاالت متحده امریکا عرض 

شاوران و پرسنل خدمات حمایتی خود را از کاران امنیتی خصوصی، مربیان، مغیرنظامی و غیردیپلماتیک، پیمان

 افغانستان خارج خواهد کرد. 

 آوردن صلح به افغانستان هٔنامموافقت

شود و به نام عنوان یک دولت به رسمیت شناخته نمیبین امارات اسالمی افغانستان که توسط ایاالت متحده به 

 شود و ایاالت متحده امریکاطالبان شناخته می

 هجری شمسی ۱۳۹۸حوت  ۱۰هجری قمری و  ۱۴۴۱رجب  ۵مطابق با  ۲۰۲۰فبروری  ۲۹

 توافقنامه صلح امریکا و طالبان متشکل از چهار بخش است:

های اجرایی که از استفاده از خاک افغانستان توسط هرگونه گروه یا فرد علیه امنیت ایاالت ها و میکانیزمتضمین •

 متحده و متحدان آن جلوگیری کند.

 های اجرایی و اعالم جدول زمانی برای خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان.یکانیزمها، متضمین •

المللی، و  زمانی در حضور شاهدان بینها برای خروج کامل نیروهای خارجی و جدولپس از اعالم تضمین  •

اهد شد، در حضور  که از خاک افغانستان علیه امنیت ایاالت متحده و متحدانش استفاده نخوتضمین و اعالم این 

نام شود و بهعنوان یک دولت شناخته نمیالمللی، امارت اسالمی طالبان که توسط ایاالت متحده بهشاهدان بین 

  ۱۵مطابق  ۲۰۲۰مارچ   ۱۰های افغان در االفغانی را با طرفشود مذاکرات بینطالبان معروف است/شناخته می

 شروع خواهد کرد. هجری شمسی ۱۳۹۸حوت  ۲۰هجری قمری و  ۱۴۴۱رجب 

کنندگان مذاکرات االفغانی خواهد بود. شرکتوگو و مذاکرات بینبس دائمی و جامع یک موضوع آجندای گفتآتش •

های اجرایی بحث خواهند کرد بس دائمی و فراگیر، از جمله میکانیزماالفغانی در مورد تاریخ و چگونگی آتشبین

 راه سیاسی آینده افغانستان اعالم خواهد شد.  که همراه با تکمیل و توافق در مورد نقشه
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شده تطبیق شده و شرایط توافقچهار بخش فوق با هم مرتبط و با هم وابسته هستند و هر یک مطابق جدول زمانی توافق

 کند.خواهد شد. توافق در مورد دو بخش اول راه را برای دو بخش آخر هموار می

و بخش اول است. هر دو طرف موافق هستند که این دو بخش با هم مرتبط و با نامه برای تطبیق ددر ذیل متن موافقت

شود و عنوان یک دولت شناخته نمیباشند. تعهدات امارت اسالمی افغانستان که توسط ایاالت متحده بههم وابسته می

مان تشکیل حکومت شان تا زنامه در مناطق تحت کنترلشود، در چوکات این موافقتعنوان طالبان شناخته می به

 شود.شود، اجرا میاالفغانی تعیین میوگو و مذاکرات بیناسالمی جدید پسا توافق افغانستان که طبق گفت

 بخش اول

شمول تمام کارمندان ایاالت متحده متعهد است که تمام نیروهای نظامی امریکا، متحدان و شرکای ائتالفی، به 

امنیتی خصوصی، مربیان، مشاوران و پرسنل خدمات حمایتی خود را در   کارانغیرنظامی و غیردیپلماتیک، پیمان

 نامه خارج کند و اقدامات ذیل را در این زمینه روی دست خواهد گرفت.ماه پس از اعالم این موافقت ۱۴عرض 

 روز اول انجام خواهند داد:  ۱۳۵الف. ایاالت متحده، متحدان آن و ائتالف اقدامات زیر را در 

]تن[ کاهش خواهند داد و به همان تناسب تعداد نیروهای  ۸۶۰۰عداد نیروهای امریکایی در افغانستان را به ها ت( آن ۱

  ۵( ایاالت متحده، متحدان آن و ائتالف تمام نیروهای خود را از ۲شود. متحدان و نیروهای ائتالف کاهش داده می 

 پایگاه نظامی خارج خواهند کرد.

شود و عنوان یک دولت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به-مارت اسالمی طالبان ب. با توجه به تعهد و عمل ا

نامه، ایاالت متحده، متحدان آن و ائتالف این اقدامات را  در بخش دوم این موافقت  -شودعنوان طالبان شناخته می به

 اجرا خواهند کرد: 

نیم باقی مانده وماه ۹مانده را از افغانستان طی ایاالت متحده، متحدان آن و ائتالف، خروج کلیه نیروهای باقی .1

 تکمیل خواهند کرد.

 مانده خارج خواهند کرد.های باقیایاالت متحده، متحدان آن و ائتالف تمام نیروهای خود را از پایگاه .2

های ذیربط فورا کار در مورد آزادسازی هرچه زودتر اسیران جنگی و ج. ایاالت متحده متعهد است که با تمام طرف

که توسط ایاالت -هزار زندانی امارت اسالمی طالبان  ۵عنوان یک اقدام اعتمادسازی شروع کند. تا سیاسی را به 

هزار زندانی طرف   ۱و تا  -شودنوان طالبان شناخته می عشود و بهعنوان یک دولت به رسمیت شناخته نمیمتحده به

  ۲۰هجری قمری و  ۱۴۴۱رجب  ۱۵االفغانی که مطابق است به ، روز اول مذاکرات بین۲۰۲۰مارچ  ۱۰دیگر تا 

مانده را طی سه  های ذیربط هدف دارند که تمام زندانیان باقیهجری خورشیدی آزاد خواهند شد. طرف  ۱۳۹۸حوت 

که توسط ایاالت متحده -کنند. ایاالت متحده به تکمیل این هدف متعهد است. امارت اسالمی افغانستان  ماه بعدی آزاد
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اش  متعهد است که زندانیان آزادشده -شودعنوان طالبان شناخته میشود و بهعنوان یک دولت به رسمیت شناخته نمیبه

متحده و ها متوجه امنیت ایاالتتهدیدی از جانب آن نامه متعهد باشند تا های ذکرشده در این موافقتبه مسئولیت

 متحدانش نباشد.

 های فعلی امریکا و لیستاالفغانی، ایاالت متحده بازنگری اداری خود را در مورد تحریمد. با شروع مذاکرات بین

میت شناخته عنوان یک دولت به رسکه توسط ایاالت متحده به-ها علیه اعضای امارات اسالمی افغانستان پاداش

محرم  ۸که مطابق با  ۲۰۲۰آگست  ۲۷ها تا با هدف برداشتن این تحریم -شودعنوان طالبان شناخته میشود و بهنمی

 هجری خورشیدی است، آغاز خواهد کرد.  ۱۳۹۹سنبله   ۶هجری قمری و  ۱۴۴۲

اعضای شورای امنیت سازمان ملل و  االفغانی، ایاالت متحده تعامل دیپلماتیک خود را با سایر ه. با شروع مذاکرات بین

عنوان یک دولت به رسمیت که توسط ایاالت متحده به-افغانستان برای حذف نام اعضای امارات اسالمی افغانستان 

  ۲۰۲۰می سال  ۲۹ها با هدف انجام آن تا تاریخ  از لیست تحریم -شودعنوان طالبان شناخته میشود و بهشناخته نمی

 هجری خورشیدی، شروع خواهد کرد.  ۱۳۹۹جوزا  ۹هجری قمری و   ۱۴۴۱وال ش ۶که مطابق است با 

و. ایاالت متحده و متحدانش از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقالل سیاسی افغانستان یا مداخله در  

 امورد داخلی این کشور خودداری خواهند کرد. 

 بخش دوم

شود و عنوان دولت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به-ارت اسالمی طالبان نامه، امهمراه با اعالم این موافقت 

های زیر را برای جلوگیری استفاده هر گروه یا فرد از جمله القاعده از خاک  گام -شودعنوان طالبان شناخته می به

 افغانستان برای تهدید امنیت ایاالت متحده و متحدانش، برخواهد داشت:

عنوان طالبان شناخته  شود و بهعنوان دولت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به-افغانستان  . امارت اسالمی۱

ها از جمله القاعده اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای  به هیچ یک از اعضایش، سایر افراد و گروه -شودمی

 تهدید امنیت ایاالت متحده و متحدانش استفاده کنند.

 -شودعنوان طالبان شناخته میشود و بهعنوان دولت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به-می طالبان . امارت اسال۲

شوند در افغانستان جای ندارند و  هایی که برای امنیت ایاالت متحده تهدید محسوب میپیام واضحی خواهد داشت که آن

 -شودعنوان طالبان شناخته میشود و بهلت شناخته نمیعنوان دوکه توسط ایاالت متحده به-به اعضای امارت اسالمی 

 کنند، همکاری نکنند.ها یا افرادی که امنیت ایاالت متحده و متحدانش را تهدید میهدایت خواهد داد که با گروه
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  عنوان طالبان شناختهشود و بهعنوان دولت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به-. امارت اسالمی افغانستان ۳

هرگونه گروه یا فرد را از تهدید امنیت ایاالت متحده و متحدانش ممانعت خواهد کرد، جلو سربازگیری،  -شودمی

 ها میزبانی نخواهد کرد. نامه از آن ها را خواهد گرفت و و مطابق تعهداتش در این موافقتآموزش و تمویل آن 

عنوان طالبان شناخته  شود و بهوان دولت شناخته نمیعنکه توسط ایاالت متحده به-. امارات اسالمی افغانستان ۴

المللی و متعهد است که با کسانی که به دنبال پناهندگی یا اقامت در افغانستان هستند طبق قانون مهاجرت بین -شودمی

تحدانش نامه عمل خواهد کرد تا از جانب چنین افراد تهدیدی متوجه امنیت ایاالت متحده و متعهداتش در این موافقت

 نباشد.

عنوان طالبان شناخته  شود و بهعنوان دولت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به-. امارت اسالمی افغانستان ۵

برای کسانی که تهدیدی برای امنیت ایاالت متحده و متحدانش محسوب شوند، ویزا، پاسپورت، مجوز سفر یا  -شودمی

 ه افغانستان فراهم نخواهد کرد. ها بسایر اسناد قانونی را برای ورود آن 

 بخش سوم

 نامه از جانب شورای امنیت سازمان ملل خواهد شد. . ایاالت متحده خواستار به رسمیت شناختن و تأیید این موافقت۱

عنوان طالبان  شود و بهعنوان دولت شناخته نمیکه توسط ایاالت متحده به-. ایاالت متحده و امارت اسالمی افغانستان ۲

به دنبال روابط مثبت با یکدیگر هستند و انتظار دارند که روابط بین ایاالت متحده و حکومت اسالمی  -شودخته میشنا

 شود، مثبت باشد.االفغانی تعیین میجدید پسا توافق که توسط مذاکرات بین

االفغانی تعیین ات بین. ایاالت متحده به دنبال همکاری اقتصادی با حکومت اسالمی جدید پساتوافق که توسط مذاکر۳

 شود، برای بازسازی ]افغانستان[ خواهد بود و در امور داخلی آن دخالت نخواهد کرد. می

هجری خورشیدی   ۱۳۹۸حوت   ۱۰هجری قمری و   ۱۴۴۱رجب  ۵که مطابق است با  ۲۰۲۰فبروری   ۲۹ به تاریخ

 ی قطر به امضا رسید. ، در دوحه در دو نسخه به زبان پشتو، دری و انگلیسی که هر متن اعتبار یکسان دارد
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