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ا او امریــــــکیت افغانستان اسالمي جمھورد 
 ادد امنیتي عي ھمکاریو قرارد تر من متحده ایاالتو

میان  قرارداد ھمکاری ھای امنیتی و دفاعی
 ایاالت متحده امریکا و جمھوری اسالمی افغانستان

   تیجمهور اسالمي افغانستان د

 االتویا متحده کاــــــیامر او

  من تر

  قرارداد ویهمکار دفاعي او تيیامن د

  هزیسر

 ېد هل ېچ( دولت جمهوري اسالمي فغانستانا د
 متحده کایامر د او) مون په "افغانستان" د وروسته

 په" االتویا ومتحد " د وروسته ېد له ېچ( االتیا
 هتو انفرادي په او "لوري هدوا" ه په )ومن
  ؛ يیادی "یلور"

 کایامر د او تیجمهور يسالما افغانستان د 
 کویژیسترات مهالو داو د ترمن االتویا متحده
 ویهمکار کویژیسترات د (ېموافقتنام د ویهمکار

 په م د کال ۲۰۱۲ د ېچ دیتائ په) هموافقتنام
 پر ېموافقتنام ېهمد ه، دشو کیالسل مه ۲

 دي ژمن لوري هدوا سره ارنی ایب په مواردو
 دمهالهاو بنس پر و و د ېچ

 د: ي، لکهک ېاویپ همکار ېکیژیسترات
 ادارو دولتي د؛ ایپراخت ثبات او تیامن، ېسول

 او اقتصادي دمهالهاو افغانستان د؛ ایتاویپ
 ویهمکار زویی مهیس د او انکشاف اجتماعي

  ول؛ ه

 ېد د ېک موافقتنامه په ویهمکار کویژیسترات د 
 ترمن ویلور ودوا د ېچ سره دولویتائ په اصل

 پر و و او احترام زیخا دوه د همکاري
  ؛ ده هوال ېباند بنا

 همدارنېموافقتنام د ویهمکار کویژیسترات د ه 
 لوري هدوا ېچ سره ارينبيا پر اصل هغه د
 دوام هتو منها په ته همکار ېخپل به

  ی و دفاعیتی امنی هایقرارداد همکار
   افغانستانی اسالمیان جمهوریم

  و
  کایاالت متحده امریا

  مقدمه

ن یکه در متن ا( افغانستان ی اسالمیجمهور
در (کا که یاالت متحده امریاو  )اد افغانستانقرارد

، بطور جمع )االت متحدهین قرارداد ایمتن ا
  :  گردندیاد می) طرف(و به طور مفرد " نیطرف"

 دراز مدت ی هایموافقتنامه همکار دیبا تائ - 
کا و یاالت متحده امریان ایک میژیاسترات

موافقتنامه  ( افغانستانی اسالمیجمهور
که در دوم ماه ) کیژیت استرای هایهمکار

 امضأ شده است و با یالدی م٢٠١٢ سال یم
طوریکه در این  نید مجدد بر تعهد طرفیتاک

موافقتنامه پذیرفته شده است و طرفین متعهد 
ک یژی دراز مدت استراتیشده اند تا همکار

م یدر ساحات مورد نظرشان به شمول تحک
 یت نهاد هایت و ثبات، تقویصلح، امن

ت از توسعه دراز مدت ی، حمایدولت
ق ی افغانستان؛ و تشوی و اجتماعیاقتصاد
  ند؛ یت نمای را تقوی منطقوی هایهمکار

 ی هاید مفاد موافقتنامه همکاریبا تائ - 
ان ی مینکه همکاری بر ایک مبنیژیاسترات

 احترام متقابل و منافع ین بر مبنایطرف
   باشد؛ یمشترک استوار م

 ینامه همکارموافقتد بر مفاد یهمچنان با تأک - 
ن به ینکه طرفی بر ای مبنکیژی استراتیها

 ینده ای و تعهدشان جهت تحقق آیهمکار
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 د لپاره خلکو د افغانستان د یدو کهورکوي، 
 فرصتونو له او ې، امنېيزی عادالنه، سوله ېيو
خه لري تعهد لپاره تحقق د ېراتلونک ېک 
ت، یحاکم ملي افغانستان د ازهمدار او

 د ته وحدت ملي او ایتبشپ مکن ،اکخپلو
 ارنی ایب ېباند ېژمن ېنی په لوريو ودوا

  کوي؛ 

 ترمن االتویا ومتحد او افغانستان د دوامداره 
 د اساس پر قرارداد ېد د او پام په ته مشارکت

، ېا، ودیپراخت د ویهمکار تيیامن او فاعيد
 ې پر لوريو ودوا د لپاره ارتقا ال او ایتاویپ

  سره؛  ارنی په ېباند ېاراد

 په رویتداب تيیامن او دفاعي د ېچ لهیه ېد په 
 وتر ومومي دوام همکار ېدن ېک برخو

 ي، دک نی ثبات او تیامن ېک افغانستان په
 ېک نولویتام په ثبات او ېسول د ن او ميیس
 او يوک مبارزه سره زمیترور واخلي، له هون

 ېالقاعد د وتر يک تهرامن مهیس وهی ېداس
 نه یانپ مصؤون لپاره لو ویلت ېورپور او

 د وتر يک ېاویپ ېاویتو افغانستان وي، د
 پر ایتبشپ مکن او تی، امنواکمن ملي ېخپل

 په ته ېد ي؛ اوک دفع ونهوا ېاندو
 ېک افغانستان په االتیا متحده ېچ سره ېاشار

 د او ید نه ېک هل په ساتویتأس نظامي ميیدا د
 د ېچ ید نه هم ېک هل په حضور ېداس

 ید ژمن اووي؛  وا ته انویاون افغانستان
 د هخ ساتویستأ او ېخاور له افغانستان د ېچ
 لپاره دونویبر د ېاندو پر وادېه بل ېه

  ي؛ ک نه و استفاده

 ا په افغانستان دکایش د هېزیسرمشر د و 
 م د کال ۲۰۱۲ د ېچ ېاشار په ته یېاعالم

 د افغانستان ، دمشرانو د دولتونو د مه ۲۱ په

جاد یت و ای بر عدالت، صلح، امنیمبتن
 مردم افغانستان با ی الزم برایفرصت ها

گر بر تعهد یکبار دینان ادامه داده و یاطم
، استقالل، یت ملیرومند شان به حاکمین

افغانستان  ی و وحدت ملیت ارضیتمام
 کنند؛ ید میتاک

  
االت یان ای دوامدار میبا درنظرداشت همکار - 

د بر اراده مشترک یمتحده و افغانستان و تاک
ت و ی گسترش، رشد، حمایطرفین برا

 ی و دفاعیتی امنی های سطح همکاریارتقا
  ن قرارداد؛ ی ایبر مبنا

 ی هایم همکاری بر ادامه تحکی با عالقه مند - 
ت ی به منظور تقویتی و امنیک دفاعینزد
 در یریت و ثبات در افغانستان، سهم گیامن

، مبارزه با ی و جهانیصلح و ثبات منطقو
گر ی که دی به منطقه ایابیزم، دست یترور

 وابسته ی القاعده و گروه هایپناهگاه امن برا
 افغانستان یش توانمندیبه آن نباشد و افزا

، یت ملیه حاکمیدات علی دفع تهدیبرا
 اش و با درنظرداشت یت ارضیو تمامت یامن

 به یابی دستیاالت متحده در پینکه ایا
 در افغانستان نبوده و ی نظامیمیسات دایتأس

 ی برایدی نیست که تهدیخواهان حضور
گان افغانستان باشد؛ و همچنان با یهمسا

 بر یاالت متحده مبنیدرنظرداشت تعهد ا
اش سات یا از تأسینکه از قلمرو افغانستان و یا

 حمالت ین کشور به هدف راه اندازیدر ا
  کند؛ یگر استفاده نمی دیه کشورهایعل

کاگو، یه نشست شی مواد اعالمیادآوریبا  - 
 در رابطه به افغانستان که ٢٠١٢ ی م٢١مؤرخ 
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 د سافیآ د ېالند مشر تر ونا او حکومت
 خاص ه، پهشو صادره خوا له وادونوېه وغ
ول لرونکي،  تیحاکم وی د کوونکو ون
 خپلو پر لپاره افغانستان کیدموکرات او امنه با
 په ېد د او وک ارنی ایب وار وی ژمنو ونی
 هیپا تر کال الديیم ۲۰۱۴ د ېچ سره دولویتائ
 ته یپا تیمامور سافیآ د ېک افغانستان په

 دوېرس ته یپا له ریبه د انتقال د او يیرس
تيیامن او دفاعي ملي افغانستان د وروسته خه 
همکار او ېمشور، ېروزن د واکونو په 

 نوي وی د ېالند ترمشر ونا د هدف
 او ونا د لپاره وکول تهرامن د تیمامور

 او افغانستان د شمول په ژمنو و افغانستان
 مومي؛ پر دوام همکار ېدن ترمن سافیآ
 تیمامور ېداس ېچ سره ارنی په ېباند ېد
 واليرن د حضور دتونه، یصالح الزم دیبا

  ؛ ولري مبنا حقوقي او باتیترت

 یا دنیتر کود تفاهم سوء او ، ابهاماوویلت 
 په ایتاویپ د ثبات او تیامن د ېالر له کمولو
 د ویهمغ او ویهمکار زویی مهیس د هدف

 دوامداره پر ویلور ودوا د لپاره زمونویکانیم
  ؛ سره ارنی ایب په ېباند مالت

 ېجر یېلو د کال ١٣٩٢ د ېادونی په دیتائ د 
 د ترمن االتویا متحده او غانستاناف د ېچ سره

 د افغانستان د قرارداد ویهمکار دفاعي او تيیامن
  لري؛  تیاهم لپاره تیامن

 خپلواک بل وی داو تیحاکم ، ملي مکن 
 ویکورن په بل وی د او درناوي بشپ د ته ایتبشپ

پاملرنه،  په ته اصولو ېالسوهن نه د ېک چارو
 او ایتاویپ د ثبات او تیامن د ېک همیس په

 دمنظور؛  په ېمبارز د ېاندو پر زمیترور
 ویهمکار تيیامن او دفاعي د ترمن ویلور ودوا

 که با ییتوسط سران افغانستان و کشور ها
ت در افغانستان یت کمک به امنیمأمور

 ی می ناتو همکاریر رهبریز) سافیآ(
ن کشور ها به یژه تعهد مجدد ایکنند، و به و

ت و یت، امنی حاکمیک افغانستان دارای
نکه یز با درنظرداشت ایک و نیدموکرات

 ٢٠١٤ر سال یساف در اخیت آیمامور
ل ی رسد و پس از تکمیان می به پایالدیم

ن یان ایک می نزدی هایروند انتقال، همکار
 و ان ناتویق تعهد متقابل میکشورها از طر

د یت جدیک ماموریجاد ی ایافغانستان برا
 ناتو به هدف آموزش، مشورت یتحت رهبر

 ی ملیتی و امنی دفاعیروهایو کمک به ن
ابد و با در ی یافغان همچنان ادامه م

 یاز به مبنایت نین مأمورین که اینظرداشت ا
ن یی و تعی چگونگی، و توافق رویقانون

  ن حضور نیز دارد؛ ی ایت هایصالح
ن یت دوامدار طرفید مجدد بر حمایتاکبا  - 

 و ی همکاریزم هایکانیجاد می ایبرا
ت و یم امنی به هدف تحکی منطقویهماهنگ

ق رفع تنش ها، ابهامات و یثبات از طر
  سوتفاهمات؛ 

 ١٣٩٢ه جرگه مشورتی یصله لویبا توجه به ف - 
 ی های همکارقراردادن یت ای بر اهمیمبن
 نستان؛ ت افغای امنی برای و دفاعیتیامن

  
 ینه هایشتر زمیت هرچه بیبه منظور تقو - 

ن بر یان طرفی میتی و امنی دفاعیهمکار
 اصول احترام کامل به استقالل، یمبنا

 شان و عدم یت ارضیت و تمامیحاکم
 یگر و برایکدی یمداخله در امورداخل

ت و ثبات در منطقه و مبارزه یگسترش امن



 

4 

ا او امریــــــکیت افغانستان اسالمي جمھورد 
 ادد امنیتي عي ھمکاریو قرارد تر من متحده ایاالتو

میان  قرارداد ھمکاری ھای امنیتی و دفاعی
 ایاالت متحده امریکا و جمھوری اسالمی افغانستان

 له؛ یه په ایپراخت ېاتیز ال د نویزم د

 او افغانستان د یاونترمن وادونوېه و د 
 سره لرلو په ېموافق د تیاهم پر کویا دوستانه

 برابر او ېالسوهن نه، درناوي متقابل د ېچ
 ېتنغو په خه ملتونو ولو له او وي بنس پر
 مکن او تیحاکم ملي انافغانست د ېچ

 په افغانستان د او يوک احترام ته ایتبشپ
 له ېک رونویبه کویدموکرات او چارو کورنيو
  ي؛ وک ه خه ېالسوهن

 همدارنی په ېباند ېد په هند ېچ سره ار 
 ملي بل وی د يهمکار ترمن ویلور ودوا

 د ملتونو رومل دي، درناو بشپ د ته تیحاکم
 بنس پر ېعالق ې ېهغ د او فواهدا منشور

 او دفاعي د ترمن ویلور ودوا د ېچ ده هوال
 او کوي تهامنر چوکا وی ویهمکار تيیامن

، خپلواکت، یحاکم ملي افغانستان د راز دغه
مکن بشپپر یدو د ته وواليی ملي او ایت 
 او نو، دودونویقوان افغانستان د او ژمنه هنی

  سره؛  ارنی ایب په ېباند اماحتر پر ته عنعناتو

 :کوي موافقه ول ېالند په لوري هدوا

  
 

  ماده لوم

  اصطالحات

 ید تجو هغه "واکونه االتویا متحده د" .1
 االتویا متحده د ېک خاوره په افغانستان د ېچ
 او يغ ېبرخ ملکي وندها او وواکون د

 واکونو والو وسله د االتویا متحده د همداراز
ېک بر په مواد او زاتیتونه، تجهیکمل ول 
  .سيین

  زم؛ یبا ترور
 بر احترام یمبتن یت همکاریبا توافق بر اهم - 

ان افغانستان ی میمتقابل، عدم مداخله و برابر
ز با درخواست از ی آن و نیه هایو همسا

ت یت و تمامیهمه کشورها تا به حاکم
 افغانستان احترام گذاشته و از مداخله یارض

ک ی دموکراتی و پروسه هایدر امور داخل
  ند؛ و همچنان، ی نماین کشور خود داریا

 ین بر مبنای طرفی هایکارد بر همیبا تاک - 
ت هر دو طرف، یاحترام کامل به حاکم

ت اهداف منشور سازمان ملل متحد و یرعا
ک ین ی تدوین برایخواست مشترک طرف

ان ی میتی و امنی دفاعیچارچوب همکار
رومند شان ید مجدد بر تعهد نیآنها و با تاک

 و یت ارضیت، استقالل، تمامیبه حاکم
ن، یز احترام به قوانی افغانستان و نیوحدت مل

  عرف و رسوم افغانستان؛ 

  : کنندین توافق میچن

  
  اولماده 

  اصطالحات

، به نهاد متشکل از " اياالت متحدهیروهاین" .١
 و ی، بخش ملکی نظامی نيروهایاعضا

 اموال، تجهيزات و مواد یهمچنان تمام
 مسلح اياالت متحده در یمربوط به نيرو ها

 ود؛ ش یقلمرو افغانستان اطالق م
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 د ېچ ید فرد هغه هر "یغ واکونو د" .2
 هوايي ای مکنيو، سمندري په االتویا متحده
  .وي مربوط ېپور واکونو والو وسله

 ېچ ید فرد هغه هر "یغ ېبرخ ملکي د" .3
 خوا له وزارت دفاع د االتویا متحده د

 یغ واکونو يپو د او وي یشو استخدام
 په ېک افغانستان په ېچ کسان هغه اما.وي نه
 ېچ يو افغان هغه ای يیاوس هتو ميیدا

 د"، دي ناستو ېک افغانستان په معموالً
  .يېک رلېشم نه "يغ ېبرخ ملکي

 د خوا له افغانستان د "یاستاز ويیاجرائ" .4
 له االتویا متحده د او وزارت دفاع د افغانستان

 ويیاجرائ.ید زارتو دفاع د وادېه دغه د خوا
 ه، دتو په مرجع ارتباطي اصلي د یاستاز

 خپل د ېک چارو په قیتطب د قرارداد ېد
  .کوي توبیاستاز خوا له لوري

 او قيیحق هغه "انیقرارداد االتویا متحده د" .5
 فرعي ای اصلي د ېچ دي اشخاص حکمي
 متحده د ېک افغانستان په اساس پر قرارداد

 خدماتو او االتواکم د ته واکونو االتویا
 یهغو د ای او لري تیمسوول کولو ېاندو د
  .کوي ترسره ېچار دغه توبیاستاز په

 "کارکوونکي قرارداديانو د االتویا متحده د" .6
 االتویا متحده د ېچ يد افراد هغه

 .يیاستخدام خوا له انویدقراردا د

 ساتیتأس هغه "ېساح او ساتیتأس شوي منل" .7
) الف( په سند ېد د ېچ يد ېساح او

 ادی په ېک خاوره په افغانستان د ېک مهیضم
 خوا له افغانستان د ېک تونویموقع ویشو

 او ساتیتأس نور هغه راز دغه او يیبرابر
 افغانستان د ېک راتلونکي په ېچ دي ېساح

به افراد متعلق به بخش " ی نظامیعضو نيرو" .٢
االت ی مسلح ای قوای يا هوايی، بحریزمين

 شود؛ یم متحده در افغانستان اطالق

 یعبارت است از فرد" یعضو بخش ملک" .٣
که توسط وزارت دفاع امريکا استخدام شده 

. ستی آن کشور نی نظامی عضو نيرویول
ق  اطالیبه افراد"یعضو بخش ملک"هرچند، 

 ی شود که در افغانستان اقامت دايمینم
ت افغانستان بوده و به ی تابعیا دارایداشته و 
 ن کشور سکونت دارند؛ ی در ایگونه عاد

عبارت از وزارت دفاع " یینماينده اجرا"  .٤
 افغانستان یاياالت متحده و وزارت دفاع مل

 به عنوان طرف یی اجراۀنمايند.  باشدیم
، از قراردادين  در تطبيق ای ارتباطیاصل

 .  کندی میندگیکشور متبوع اش نما

به اشخاص "  اياالت متحدهی هایقرارداد" .٥
شود که بر اساس ی گفته می و حکمیحقيق

ت ی مسئولی فرعقراردادا ی یقرارداد اصل
االت ی ایروهایاکمال و ارائه خدمات را به ن

 از آنها در افغانستان یندگیا به نمایمتحده و 
 . دهندیانجام م

به " االت متحدهی ایکارمند قرارداد" .٦
 یشود که توسط قراردادی اطالق میکارمندان

 شوند؛ یاالت متحده استخدام می ایها

به " سات و ساحات توافق شده یتأس" .٧
شود که توسط ی گفته میسات و ساحاتیتأس

مه ی مندرج ضمیت هایافغانستان در موقع
ر یف شامل ساین تعریا. گرددیالف فراهم م

گردد که میتواند یز می نی و ساحاتساتیتاس
نده از جانب افغانستان طبق توافق دو یدر آ
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 سم سره توافق زیخا دوه د او خوا له
 متحده دواکونو،  االتویا متحده د
 د االتویا حدهمت و، دانیقرارداد االتویا

 ته افرادو نورو او کارکوونکو انویقرارداد
 مطابقت په سره قرارداد ېد له ېچ يیبرابر

 .ولري حق ېاستفاد د او یالسرس ورته ېک
  
 "واکونه تيیامن او دفاعي ملي افغانستان د" .8

 ویورنک د افغانستان د ېچ ید تجو هغه
 صورت په ایتا د او وزارتونو دفاع او چارو

 زیخا دوه له او استیر تیامن ملي د ېک
 بر په پرسونل انونواور نورو د سم سره توافق

 .سيین ېک
  

 مرکي د (ات، محصولیمال ول هر "اتیمال" .9
 ای مشابه نور سونه، اوی، ف)ون په محصول

 د افغانستان د ېچ دي تونهل وندا
 اهدافو د قرارداد ېد د او خوا له حکومت

 ېک سطحه هره په او الت، ولسویوال د لپاره
 له ادارو ېالند الس تر یدو د او چارواکو د

  .يېک وضع خوا
  

  

  ماده دوهمه

  محدوده او هدف

 ثبات او تیامن د ېک افغانستان په لوري هدوا .1
 ، دېمبارز د سره زمیترور ت، لهنی د
 نولویتأم په تیامن او ېسول د ن او ېمیس
 ویمکاره ېدن د لپاره ېستنیاخ ېون د ېک
 توان افغانستان د او يوورک دوام ته ایتاویپ

، تیامنت، یحاکم ملي خپل د وتر ويلو

 اياالت یجانبه فراهم گردیده و نيرو ها
 اياالت متحده، ی هایقراردادمتحده، 

گران، حق یا دی ها و یقراردادن یکارمندان ا
 و استفاده از آنها را در مطابقت با یدسترس

 .  داشته باشندقرارداداين 
 

"  افغانی ملی و امنيتی دفاعیرو هاني"  .٨
 و ی امنيتی نيرو هایعبارت اند از اعضا

 تحت فرمان وزارت دفاع و وزارت یدفاع
امور داخله و در صورت لزوم، رياست 

 که از ییر نهاد های و سای امنيت ملیعموم
ن در مورد شان توافق صورت یجانب طرف

 . ردیگ

ات، یه انواع مالیعبارت از کل" اتیمال" .٩
، حق )یبه شمول عوارض گمرک(وارض ع

 است یگریالزحمه و هرگونه اجرت مشابه د
ا به عبارت یکه از جانب دولت افغانستان 

 یصالح دولتی ذیگر از جانب نهاد هاید
ات و یافغانستان در تمام سطوح به شمول وال

ر ارگان ها به یا از جانب سای ها و یولسوال
 . گرددی از دولت افغانستان، وضع میندگینما

  
  ماده دوم

  مقاصد و ابعاد

ت امنيت و ثبات در ی تقویطرفين برا .١
 در یریزم، سهم گیافغانستان، مبارزه با ترور

 ی و ارتقای و بين المللیصلح و ثبات منطقو
 دفع تهديدات ی افغانستان برایتوانمند

ه حاکميت، امنيت، ی علی و خارجیداخل
 بر ی و نظام مبتنی، وحدت ملیتماميت ارض

 یت همکارین کشور، به تقوی اینون اساسقا
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مکن بشپاساسي د او وواليی ملي او ایت 
 کورني ېاندو پر نظام وال د بنس پر قانون

 االتویا متحده د.يک دفع ونهوا بهرني او
اتیعمل محاربوي ېک افغانستان په واکونه 
 هدوا ېچ دا ر، میکوال رهترس شي نه

 .يوک توافق ول بل په لوري

 له االتیا لپاره، متحده تحقق د هدف دغه د .2
 همغ او همکار ېدن په سره افغانستان

 په نیتأم د تیامن د خلکو د افغانستان د ېک
 واکونو تيیامن او دفاعي ملي افغان له خاطر
 ېک برخه په ولولو د تونویقابل و ایتا د سره

 اساس پر توافق  د هدف په ېمرست د
  :کوي ترسره تونهیفعال ويیحما ېالند

 او بمونو د ېغا کس ، دریانجن ساحوي د
 په کولو یخنث د توکو دونکوېچاود نورو
 ره، دېسرب ولولو پر تونویقابل د ېک برخو

 ته واکونو تيیامن او دفاعي ملي افغانستان
 ز، مالتیجهروزنه، ت یهغو ورکول، د مشوره

 تيیامن او دفاعي ملي ستانافغان د؛ مرسته او
د ونوواک کيیلوژست او رانسپورتي 
 استخباراتي ارتقا؛ د او جادیا ستمونویس

 تونویقابل د ېک برخه په کولویشر د معلوماتو
 د واکونو يیهوا د انستانافغ دول؛ لو

 نونویتمر يپو و کول؛ د ياویپ تونویقابل
 ېچ تونهیفعال نور ېداس او ؛کول ترسره

 په ېموافق د ویلور ودوا د شي یداېک
 د لوري هدوا.شي ترسره ېک صورت

 د واکونو تيیامن او دفاعي ملي افغانستان
 کاردیر د افغانستان د" ېباند اتویجزئ پر ېود
 د وکایش د کال الديیم ۲۰۱۲ د او "رامپرو

 د "همداراز او سم سره ېمصوب له ېزیسرمشر
 اساس پر چوکا د" مجمع مشورتي تینام

  .ورکوي دوام ته کار خپل

. دهندیگر ادامه میکدیک با ی نزدیها
ات یچ گونه عملیاالت متحده هی ایروهاین

 کنند، ی را در افغانستان اجرا نمیمحاربو
 توافق یگری دین طورینکه طرفیمگر ا

 . کنند
 
 ی و هماهنگیاياالت متحده در همکار .٢

هدف ک و بر اساس توافق افغانستان، به ینزد
 یروهای نیت هایکمک به توسعه ظرف

ت ین امنی افغان و تامی ملیتی و امنیدفاع
تمام مردم افغانستان، طبق توافق مشترک، به 

  :  پردازدیر می زیتی حمایت هایانجام فعال
ت یمشورت، آموزش، تجهيز، حمايت و تقو

 افغان ی ملی و امنيتی دفاعیدار نيرو هایپا
 ی، خنثیو ساحانجنیری یبشمول بخش ها

ر مواد ی کنار جاده و سای بم هایساز
 و ی سيستم لوژستيکیمنفجره؛ ايجاد و ارتقا

 افغان؛ ی و امنيتی دفاعی نيرو هایترانسپورت
ک اطالعات ی تشریت هایگسترش ظرف

 ی هوائیرو های نیت توانائی؛ تقویاستخبارات
 تــــمرينات مشترک ی؛ راه اندازافغانستان

 مورد توافق دو یهات یر فعالی و ساینظام
ات انکشاف ی جزئیرون یطرف. طرف

 ی افغان بر مبنای ملیتی و امنی دفاعیروهاین
 "افغانستانکارد ی ریبرنامه "برنامه موسوم به 

  میالدی٢٠١٢ سال کاگوینشست شمصوب 
 به "تی امنیمجمع مشورت"و در مطابقت با 

  . دهندیکار شان ادامه م
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ت مردم ین امنیتامن باور اند که یبر ان یطرف .٣
 و ی دفاعیروهایفه نیو قلمرو افغانستان وظ

 ین برایطرف.  باشدی افغان می ملیتیامن
 و ی دفاعیروهای نیت هایش سطح قابلیافزا
 افغان به منظور دفع و پاسخ به ی ملیتیامن

 ی باهم کار می و خارجیدات داخلیتهد
االت ی افغانستان، ایبرحسب تقاضا. کنند

ه آن را ی ارای که آمادگیتیمتحده فوراً حما
 افغان ی ملیتی و امنی دفاعیروهایدارد به ن

ت یه امنیدات علی به تهدیبه هدف پاسخ ده
 .  آوردین کشور، فرآهم میا

 یات نظامی دارند که عملیق مین تصدیطرف .٤
 شکست القاعده و یاالت متحده برایا

وابستگان آن میتواند در چوکات مبارزه 
ن یطرف. ل قبول باشدزم قابیمشترک با ترور

 یتوافق دارند تا به هدف حفظ منافع مل
 و یاالت متحده و افغانستان، به همکاریا

ک باهم بدون توسل به ی نزدیهماهنگ
ه یاالت متحده علی ایکجانبه نظامیات یعمل

ات یمنظور از عمل. زم، ادامه دهندیترور
زم، عبارت یاالت متحده بر ضد تروری اینظام

ات یت از عملیدر حماات متمم یاز عمل
 افغان بر ضد ی ملیتی و امنی دفاعیروهاین

 ی ملیروهای نیزم است که از سویترور
 شده و یرهبر ن کشوری ایتی و امنیدفاع
ت افغانستان و ی بر احترام کامل به حاکمیمبتن

ن یت مردم ایت و امنی به مصئونیتوجه جد
ت یت و امنی به مصؤنیکشور و توجه جد

 .  شان انجام میشودیاآنها در خانه ه

ات مندرج یت ها و عملیشبرد فعالی پی برا .٥
 یت هایر اهداف و مامورین ماده و سایا

ن و در مطابقت با یمورد توافق طرف
االت ی ایروهای، نقراردادن یاهداف ا

 ملي افغانستان ېچ دويیتائ لوري هدوا .3
 خلکو د افغانستان د واکونه تيیامن او دفاعي

 تیمسؤل نولویتأم د تیامن د ېخاور او
 او دفاعي ملي افغانستان د لوري هدوا.لري

 کوي کار لپاره ولولو توان د واکونو تيیامن
 په او دفع ونهوا بهرني او کورني وتر
 سره ېتنغو له.يیو ونغبر ېي ېاندو

 افغانستان د هتو عاجله په االتیا سم، متحده
 د لپاره دفع د ونووا د ېاندو پر تیامن د

 سره واکونو تيیامن او دفاعي ملي افغانستان
  .مشخصوي مالت خپل

 ېاندو په زمیترور د ېچ مني دا لوري هدوا .4
 لوت ېورپور او ېالقاعد د ېک هج ه په
پو االتویا متحده د لپاره ېمات د لوي 

 ېچ دي موافق لوري هدوا.دي الزم اتیعمل
 او افغانستان د لپاره تحقق د اهدافو دغو د

 په ساتلو خوندي د و ملي د االتویا متحده
 يپو وزیخا وی له االتویا متحده د تین

 ویهمغ او ویهمکار ېدن خپلو پرته اتویعمل
 متحده د خالف پر زمیترور د.يورک دوام ته
 د ېاندو پر زمیترور د اتیعمل يپو االتویا

 اتویعمل د واکونو تيیامن او دفاعي ملي افغان
 افغانستان د ېچ دي لپاره مالت او ولوبشپ د

 او رهبر په واکونو تيیامن او دفاعي ملي
 پوره په ته تیاکمح ملي افغانستان د راز دغه

 د یدو د او خلکو د افغانستان د او درناوي
پام،  پوره په ته تیامن او توبیخوند کورونو

  .يېک ترسره

 او تونویفعال ویشو درج د ېک ماده ېد په .5
 نورو و توافق د ویلور ودوا د او اتویعمل

 په او لپاره ولوېب پرمخ د تونویمامور او اهدافو
 سره تونویصالح ویوش درج د ېک قرارداد ېد
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 مانند ییت هایتوانند به فعالیمتحده م
ر اقدامات یروها و سایه نیت، حمایترانز
شان در از حضور ی مورد نیتیحما

ر ین سند و سایافغانستان مطابق مفاد ا
ا ی و قراردادن ی مندرج در ایت هایفعال
 . ن بپردازندی مورد توافق طرفیت هایفعال

 
ا یم، توافقات، و ی به شمول ضماقراردادن یا .٦

گر مربوط به آن، مجوز ی دییاقدامات اجرا
 یت های حضور و فعالیاز را برایمورد ن

در افغانستان فراهم االت متحده ی ایروهاین
ن حضور و ی ایط و چگونگیکرده، شرا

م و همچنان در موارد یت ها را تنظیفعال
ت ین قرارداد، حضور و فعالیخاص مطابق با ا

االت متحده و کارمندان آنها ی ای هایقرارداد
 .  کندیم میز تنظیدر افغانستان را ن

 
 

  ماده سوم
 قوانين

 و بخش ی نظامی نيروهای اعضایتمام .١
فه دارند تا به یاالت متحده وظی ایرنظامیغ

ن نافذه افغانستان یر قوانی و سایقانون اساس
احترام گذاشته و از هر گونه فعاليت مغاير 

 ی بخصوص فعاليت هاقراردادروحيه اين 
 ی در قلمرو افغانستان، خود داریسياس

 اياالت متحده یمقامات نيرو ها. ندینما
نه ین زمی در امسئول اند تا اقدامات الزم را

 . اتخاذ کنند

 ېک افغانستان په واکونه االتویا متحده دسم، 
 حضور خپل د ېمخ له طویشرا د قرارداد ېد د
 په مالت خپل د ېک صورت په ایتا د مهال پر

 نور او ويیي، حماتیترانز شي یکوالشمول، 
 قرارداد ېد په ېچ ېچار او تونهیفعال وندا

 هتو هزیخا دوه په ای او دي شوي ذکر ېک
 .يک وشي، ترسره موافقه ېپر به

 قيیتطب نورو او مویضما ولو ، دقرارداد دغه .6
 د ېک افغانستان پهشمول،  په رویتداب ای توافقاتو
 تیفعال او حضور د واکونو د االتویا متحده

 او طیشرا هغه او ورکوي تونهیصالح الزم لپاره
 حضور د یدو د ېچ فويیتعر احکام

رنهغو په راز دغه او طیشرا او یوال 
اناشاره ورته دلته ېچ ېک حاالتو وي 

 د االتویا متحده د ېک افغانستان په، ېشو
 د يانوقرارداد د االتویا متحده د او انویقرارداد

 یوالرن تیفعال او حضور د کارکوونکو
  .کوي حیتشر

  

  درېیمه ماده
 قوانین
  

 ېبرخ ملکي او واکونو د االتویا متحده د .1
 قانون اساسي افغانستان د ېچ دي لفمک يغ
 هغو له او يوک یدرناو ته نویقوان نورو او

 یېروح له قرارداد ېد د ېچ خه تونویفعال
 د هتو يان وي، په ېک رتیمغا په سره

 له تونویفعال اسيیس د ېک خاوره په افغانستان
 متحده د دا.يوک ه خه کولو ترسره

 ید تیمکلف چارواکو د واکونو د االتویا
 اقدامات الزم لپاره تحقق د هدف دغه د ېچ

  .يک ترسره
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ن قرارداد و ی طرفين در ایها مکلفيت .٢
چگونه تعارض با ی، بدون هیتوافقات بعد

حق حاکميت افغانستان و حق دفاع مشروع 
، یالملل هر يک از طرفين مطابق حقوق بين

 یها  و فعاليتیهمکار. گرددیم میتنظ
 در مطابقت با قراردادن یق ایمربوط به تطب
ن ی طرفين طبق موازیها لفيتتعهدات و مک

 . ردیگی صورت میالملل حقوق بين

٣.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
  
 
 
 

 
 وندا ویلور ودوا د ېک قرارداد ېد په .2

 ولهر ر، لهیتداب راتلونکي نور او تونهیمکلف
 او تیحاکم د افغانستان د پرته خه جانبدار

 له حق دفاع مشروع د ویلور ودوا د انه له
 قرارداد ېد د.يیتنظم سم سره نویقوان ووالین
 له تونهیفعال او همکار ېوندا قیتطب د
 ودوا د ېک مطابقت په سره نویقوان والوین

 سره تونویمکلف او تعهداتو وندوا له ویلور
  .يیک سم، ترسره

3.                      
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  ماده چهارم
 و ی دفاعی هاییدار توانایت پایتوسعه و تقو

   افغانستانیامنيت

ن یبا احترام کامل به حاکميت افغانستان، طرف .١
 ین کشور را به ادامه کمک های اینياز کنون

رده و ت درک کی در بخش امنین المللیب
نه که افغانستان به گونه روزافزون ین زمیدر ا

ت یت به صورت کامل، مسئولیو در نها
 و همچنان یتی و امنی دفاعیازهایل نیتمو
 ی ملیتی و امنی دفاعیروهایدار نیت پایتقو
 هدف یرد، دارایش را بر عهده بگیخو

 .  باشندیمشترک م

 و یثبات سياسافغانستان با درنظرداشت  .٢
 یعمومت یوضعز سازگار با ین و یاقتصاد
 اش، سهم کامل خود را آنگونه یاقتصاد

آن ، منابع، و امکانات ی بشریکه نيرو
و حفظ ت ی کند به منظور تقویجاب میا

 یفا می خویش، ای و امنيتی دفاعینيرو ها
 ی اقدامات الزم را برایافغانستان تمام. دینما

 نيرو یت هایدار ظرفیت پایتوسعه و تقو
 .  کندی افغان، اتخاذ می و امنيتی دفاعیها

 ی هایموافقتنامه همکارطبق احکام  .٣
 و با درنظرداشت تعهدات کیژیاسترات

االت یکاگو، ای ش٢٠١٢مصوب نشست 
 را ین وجوه پولیمتحده مکلف است تا تأم

ت از آموزش، ی حمایبه شکل ساالنه برا
 یرو هایدار نیت پایز، مشورت و تقویتجه
افغان جستجو کند تا  ی ملیتی و امنیدفاع

ت خود ین کشور بتواند مستقالنه امنینکه ایا
 یدات داخلین و از خود در برابر تهدیرا تام

ماده لورمه  

 او ایتلو تونویقابل دفاعي او تيیامن د افغانستان د
   تیپا

، درناوي بشپ په ته تیحاکم ملي افغانستان د .1
 دوامدارو ېک برخو تيیامن په لوري هدوا

 ایتا اوسن افغانستان د ته مرستو تيیامن ووالین
 مشترک ېک برخه ېد په او کوي درک
 او تيیامن ملي افغانستان د ېچ لري هدف
 پلوه له ایتاویپ او لیتمو د واکونه دفاعي

 او شي متکي ان خپل پر ېبل تر ور
 په لیتمو اوویتا تيیامن او دفاعي د باالخره

 خپلو د او واخلي هغا خپله په هتو هبشپ
پا واکونوک نیتام تیي. 

 او ثبات اقتصادي او اسيیس خپل د افغانستان .2
 دسم،  سره ېوضع اقتصادي عمومي له

 د واکونو تيیامن او دفاعي ملي افغانستان
 بشري خپل د ېک برخه په تیپا او ېود
ېک همحدود په مکاناتوا او واک، منابعو ،

 دفاعي ملي خپلو د افغانستان.اخلي هون هبشپ
 ول لپاره تیپا او ارتقأ د تونویظرف تيیامن او

  .کوي ترسره اقدامات الزم
  

 ویهمکار کویژیسترات د ېچ هیا کومه رت .3
 تعهداتو هغو د هم او بويجایا موافقتنامه

 په وکایش د کال ۲۰۱۲ په ېچ مطابق
 تیمکلف االتیا متحدهشوي،  ېک زهیسرمشر

 تيیامن او دفاعي ملي افغان د ېچ لري
پا او ېمشور، زیتجه، ېروزن د واکونوتی 

 وتر وکي هل منابعو مالي د کال هر لپاره
 د هتو مستقله په شي یوکوال افغانستان

 ان ېاندو په ونووا وبهرني او وکورني
 ېد د او يوک دفاع خپله او يک نديخو



 

12 

ا او امریــــــکیت افغانستان اسالمي جمھورد 
 ادد امنیتي عي ھمکاریو قرارد تر من متحده ایاالتو

میان  قرارداد ھمکاری ھای امنیتی و دفاعی
 ایاالت متحده امریکا و جمھوری اسالمی افغانستان

 دفاع نموده و نگذارد تا یو خارج
ن کشور یگر به خاک ایستان بار دیترور

ت افغانستان، منطقه و یرخنه کرده و امن
االت متحده با یا. د کنندیجهان را تهد

 مصوب نشست درنظرداشت تعهدات
 ی برایکاگو، در مورد مقدار وجوه مالیش

 با افغانستان قراردادن ی مفاد این و اجرایتام
ن مشورت ها را یج ایمشورت نموده و نتا

 یت مورد توجه قرار مین مکلفی تحقق ایبرا
 ساالنه یت هایبا در نظر داشت اولو. دهد

 مناسب یاالت متحده کمک هایافغانستان، ا
 حکومت ی بودجویق مجاری را از طریمال

ربط ی ذیت نهادهایریافغانستان تحت مد
 یارات مالیق معیت تطبیافغان که مسئول

 و نظارت قانونمند از یت و حسابدهیشفاف
ش را مطابق به یروند تدارکات و تفت

 دارند، ین المللیرفته شده بی پذیروشها
 .  سازدیفرآهم م

 و ی دفاعیروهای نیت برخوردارین اهمیطرف .٤
زات و اسلحه ی افغان را از تجهی ملیتینام

 یق مین کشور تصدیت این امنیاز تامیمورد ن
االت ین مهم، ای به ایابی دست یبرا. دارند

ه و ی با افغانستان تهیمتحده در همکار
 یروهای نیزات و اسلحه برایتدارک تجه

ن کشور را، ادامه ی ای ملیتی و امنیدفاع
 . دهدیم

ر کشور ها یده با سااالت متحیافغانستان و ا .٥
 یتی و امنی دفاعیروهایت نیدر رابطه به تقو

 یروها، مین نیز ای افغان، بشمول تجهیمل
 و یتوانند طبق توافق دوجانبه همکار

 . ندی نمایهمآهنگ

 ېچ يوک مرسته ېک کولو نيیقی په
 د یکوال شي نه و هم لهکېه ایب ستانیترور

 او يوک رخنه ېک خاوره په افغانستان
 ایب وار وی ن او مهیافغانستان، س

 د وکایش د االتیا متحده.ويواو
 سره افغانستان پام، له په ته تعهداتو ېزیسرمشر

 ېد د ېچ ها په مقدار د منابعو يمال د
وي،  الزم لپاره قیتطب د اهدافو د قرارداد
 اجراء په تیمکلف پورتني د او کوي مشوره
 ېک پام په جینتا مشورو دغو د ېک کولو

 کتو په ته توبونویلوم کلنيو افغانستان د.سيین
 بودجوي د افغانستان د االتیا سره، متحده

 برابروي منابع يمال ضروري ېالر له زمیکانیم
 او تیشفاف د خوا له ادارو افغان وندوا د ېچ

 د او قیتطب د ارونویمع د ېورکون حساب
 د ېک برخه په نظارت او شیتدارکاتو، تفت

 تیریسم، مد سره الروت ویشو منل والوین
  .يیمصرف او

  
 ههدف، دوا په نولویتام د تیامن د افغانستان د .4

 ستانافغان د ېچ کوي درک تیاهم دا لوري
 الزمو په دیبا واکونه تيیامن او دفاعي ملي
 د ته هدف ېد.وي سمبال موادو او زاتویتجه
 ملي ستانافغان د االتیا متحدهلپاره،  دوېرس

 او زاتویتجه د ته واکونو تيیامن او دفاعي
 خپلو سره افغانستان له ېک برابرولو په موادو

  .ورکوي دوام ته ویهمکار
  
 نورو له شي یکوال االتیا تحدهم او افغانستان .5

 هتو زهیخا هدو په ېچ هرن سره وادونوېه
 دفاعي ملي د ستانافغان دوشي،  موافقه ېپر به
 ، دېک برخه په ایتاویپ د واکونو تيیامن او

  .يوک يهمغ او همکاريشمول،  په زیتجه
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ت ینه امنی مؤثر در زمیریبه منظور سهم گ .٦
االت متحده توافق یافغانستان و منطقه، ا

 یروهای نی هاییکند تا در توسعه توانایم
 ی افغان، به همکاری ملیتی و امنیدفاع

متحد عمده ش با افغانستان، به عنوان یها
 .  ادامه دهدرناتویغ

  تی ظرفی کنند که ارتقایق میطرفين تصد .٧
 افغانستان، مطابق به ی دفاعیستم هایو س

ن کشور ی سازمان ناتو به منفعت ایارهایمع
ا  افغانستان ریری تعامل پذیت هایبوده و قابل

ن یطرف.  دهدی ناتو گسترش میستم هایبا س
 دولت افغانستان اقدامات یبر حسب تقاضا
 یتی امنیرو های نی توسعه یشان را در راستا

زات، ین تجهین کشور، تأمی ایو دفاع
 و یاتین عملین دکتریحات، تدویتسل
 شدن و یاری آن به معی نهادهایابیدست

 ی با ناتو، به منظور ارتقایریانطباق پذ
 ی از کمک هایاستفاده مؤثر و نگهبان

 افغانستان و ی فراهم شده برایتی و امنیدفاع
رو یان نی ها می همکاریش بهره وریافزا
رو ین کشور با نی ای ملی و دفاعیتی امنیها
ن یا.  کنندی، هما هنگ ماالت متحدهی ایها

 ی تواند مانع افغانستان برای نمیهمکار
رو ی نیبرازات و اسلحه یتدارک مستقل تجه

 افغان از کشور ی ملیتی و امنی دفاعیها
ل ی افغان تمویر ناتو که از منابع مالی غیها

 شود، گردد 
  
 
 
 

 او افغانستان د ېچ کوي موافقه االتیا متحده .6
 ېزمنیاغ د ېک لوونی په تیامن د ېمیس
 او دفاعي ملي ستانافغان دمنظور،  په ېون
 له ېک ولولو په تونویقابل د واکونو تيیامن

ه، تو په متحد عمده ورنایغ د سره افغانستان
  .يوک اريهمک

 
 لوري هلپاره، دوا تیامن او دفاع د افغانستان د .7

 سم سره ارونویمع له ونا د ېچ کوي درک دا
 د او ارتقاء تونویقابل دفاعي د افغانستان د
 او دي ه په وادېه دغه د انکشاف ستمونویس
 یاویپ تیقابل اتيیالعمل نیب سره ونا له

 دفاعي ویشو ترسره د سره افغانستان له.کوي
 ېزمنیاغ او ساتلو خوندي د مرستو تيیامن او

 افغانستان د او هدف په ایتلو ال د ېاستفاد
 االتویا تحدهم او تيیامن او دفاعي ملي

ترمن واکونو له ویهمکار د و ال د خه 
 د لوري هدواموخه،  پهې استفادې اتیز

 د واکونو تيیامن او دفاعي د افغانستان
 نیدوکتور اتيیساتو، عملی، توکو، تاسزاتویتجه

 تهرامن يهمغ ېک برخه په ېود د ادارو او
 د سره ونا له او ودېک اريیمع د وتر کوي

 ترالسه تیقابل اتيیالعمل نیب همکار
 له ېالر د منابعو خپلو د يهمغ دغه.يک
 دفاعي ملي افغانستان د خه وادونوېه ونا ریغ
 د خوا له افغانستان د لپاره واکونو تيیامن او

 .سيین نه مخه تدارک د موادو او زاتویتجه
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  ماده پنجم
  ی و دفاعیتی امنی همکاریزم هایکانیم

 ی همکارین توافق دارند تا گروه کاریطرف .١
- افغانستانی و دفاعیتی امنیها
 یتوافقنامه همکاراالت متحده را که طبق یا

 یده است، برایجاد گردی اکیژی استراتیها
 : ندیف نمایر توظیل به اهداف زین

ر مناسب و مؤثر به منظور یاتخاذ تداب: الف
ت استفاده از منابع موجود ی و تقویابیارز
 افغانستان، طبق اهداف و ی و دفاعیتیامن

 ؛ قراردادن یابعاد ا

 ی شش ماهه از اقداماتی هایابیانجام ارز: ب
ر اتخاذ شده انجام یوند به تحقق تدابیکه در پ

م گرفته شده ین از تصامیافته است تا طرفی
 یص منابع و نحوه همکاریدر رابطه با تخص

 یت هایدار ظرفی توسعه و رشد پایدر راستا
 .  افغانستان، آگاه شوندیدفاع

 مشترک، یابیک روند مشخص ارزیجاد یا: ج
 ، به منظورقراردادطبق اهداف و ابعاد اين 

ق و مؤثر از ی به موقع، دقیانجام بررس
 و  عليه افغانستان؛ی و خارجیتهديدات داخل

 ی ارتقای مشخص برایه هایارائه توص: د
 اطالعات یابی و ارزیک مساعیتشر

 . یاستخبارات

 شان ی هاییت تواناین در راستای تقویطرف .٢
دها به شمول یبه منظور مشورت در باره تهد

ون ئارتباط مص یجاد مجراهایصحبت روی ا
 هدف مشترک ی، دارایا اختصاصی
 . باشند یم

  ماده مهپن

  ونهزمیکانیم ویهمکار تيیامن او دفاعي د

 او افغانستان د ېچ دي موافق لوري هدوا .1
 ویهمکار تيیامن او دفاعي د االتویا متحده
 د ویهمکار کویژیسترات د ېچ ته ېل کاري

ده،  ېشو تهرامن اساس پر ېموافقتنام
  :ېچ يوک وونهالر

 سره ېمحدود او اهدافو له قرارداد ېد د -  الف
 خه منابعو دفاعي او تيیامن موجودو سم، له

 لیتحل او ېاستفاد ېاتیز ال د انافغانست د
 تهرامن ارونهیمع مناسب تیمؤثر لپاره، د

  ي؛ ک
 صیتخص د منابعو وندوا د ویلور ودوا د – ب

 دفاعي د افغانستان د او ولوین میتصم د
 د ېک برخه په تیپا او ارتقأ د تونویقابل

 سره ارونویمع ویشو وضع لپاره، له همکار
 اشتنیم شپ راآتواج عملي د ېک سهیمقا په

  ي؛ ک ترسره ېارزون
 سره ېمحدود او هدف له قرارداد ېد د – ج

 ېهغ د ېچ يک بیترت طرزالعمل ویسم، 
 او کورنيو د ېاندو په افغانستان د ېالر له

ق، یموقع، دق په ها په ونووا بهرنيو
  ي؛ اوک ترسره ېارزون ېور او ېزمنېاغ

 د اطالعاتو استخباراتي او معلوماتو د – د
 لپاره ولولو د ېکچ د ابیارز او کولویشر

 .يوک ېتنسپار ېمشخص
 تهرامن د کانالونو ارتباطي خوندي وان د .2

 په ونووا د سره بل وی ، لهشمول په کولو
 ودوا دوام، د ایتاویپ د توان مشورتي د ها

  .ید هدف  ولوري
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  ماده ششم
  یتجاوز خارج

  
برخالف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان   .١

گانه ی بیهمواره دستخوش تجاوزات کشور ها
 و ی خارجیرو توسط دولت هایو استفاده ن

رون از ی شده است که در بی مسلحیگروه ها
ا ی بوده و گاهی پاین کشور دارایسرحدات ا
. ن دولت ها قرار داشته اندیت ایمورد حما

ن با هرگونه استفاده ین قرارداد، طرفیمطابق ا
، یت ارضیه تمامید علیا تهدی مسلح یرویاز ن

ت از ی افغانستان، بشمول حمایاسیاستقالل س
ا ین پناهگاه و ی مسلح از جمله تأمیگروه ها

ا ی و یک کشور خارجی یحات از سویتسل
. کنندیاً مقابله میگر، قوی مسلح دیگروه ها

ت یم قابلینه تحکیکنند تا در زمین توافق میطرف
ه یدات علی افغانستان در برابر تهدی دفاعیها

ا استقالل ی یت ارضی، تمامیت ملیحاکم
 .  کنندین کشور، با هم همکاری ایاسیس

د یا تهدی یهر گونه تجاوز خارجاياالت متحده  .٢
ستقالل و تماميت تجاوز عليه حاکميت، ابه 
د خود ی شدی افغانستان را موجب نگرانیارض

تواند ی مین تجاوزیپنداشته و باور دارد که چن
منافع مشترک طرفين را در رابطه با ثبات 
افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهديد 

 . کند
 و يا تهديد به ین تجاوزیدر صورت وقوع چن .٣

به منظور  عليه افغانستان، طرفين ین تجاوزیچن
، ديپلوماتيک، یاتخاذ اقدامات بالقوه سياس

ص پاسخ ی تشخی برا ی و اقتصادینظام
. کنندی مشورت ممناسب، باهم به گونه منظم

 از یجاد فهرستین مشورت ها به هدف ایا
 و ی، ديپلوماتيک، نظامیاسیساقدامات الزم 

  ماده مهشپ

  یرېت یبهرن

 افغانستانخالف،  پر ورمنش د ملتونو رومل د .1
 بهر د مالت په ویبهرن د او دولتونو ویبهرن د
 ېقو د او ريېت د خوا له لو والو وسله شتوېم

 یدلېر ولونو، هدف نورو د ېکارون
 ه، دواېک محدوده په قرارداد ېد د.ید

 اسيیس ای ایتبشپ کمن د افغانستان د لوري
 ېقو ېوال وسله ول دا د ېاندو پر خپلواک

 والو وسله نورو ای دولت بل هر ونو، دوا ای
والو وسله له لخوا لو لو مالت د خه او 

 په برابرولو د وسلو او ونویانپ د ته یدو
 دي موافق لوري هدوا.کوي مخالفت کلکه

 ا، مليیتبشپ مکن د افغانستان د ېچ
 دا د ېاندو پر خپلواک اسيیس ای تیحاکم

ول وادفاعي د افغانستان د خالفپر ونو 
  .يوک همکاري ېک ولولو په تونویقابل

ت، یحاکم ملي د افغانستان د االتیا همتحد .2
 هر د ېاندو پر ایتبشپ مکن او خپلواک

 ته وا ريېت بهرني د ای او ريېت بهرني راز
 مني دا او وري هستر په ېنېاند جدي د
 ،افغانستان د شي یکوال یرېت ول دا ېچ
 ودوا د ېک ثبات او سوله په ن او ېمیس

 .يک دیتهد منافع ې ویلور
، اسيیس بالقوه د هتو منظمه په لوري هدوا .3

 ها په اقداماتو صاديتاق او يو، پوکیپلوماتید
 ېداس د شي یکوال کار دا ېچ کوي ېمشور
 د ېاندو هپ افغانستان د ای او ريېت بهرني
 سبمنا د مهال پر وا د ريېت بهرني

 مشورو دغو د.يک هجو برخه وهی ونغبر
، اسيیس د لوري ه، دواېک ار په
 وی د اقداماتو اقتصادي او يو، پوکیپلوماتید
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 . ردیگی صورت میاقتصاد

 و يا ین تجاوز خارجیدر صورت وقوع چن .٤
 عليه افغانستان، یديد به تجاوز خارجته

 یگر وبه گونه فوریکدین با توافق با یطرف
 اتخاذ و انجام واکنش مناسب بشمول یرو

 و ی، ديپلوماتيک، نظامیاقدامات سياس
 که فهرست آن در فقره سوم ذکر یاقتصاد

 مندرج قوانين یها شده و مطابق به طرزالعمل
 . زند پردایم  هر دو طرف، به مشورت یاساس

 جامع را به منظور ین طرزالعمل هایطرف .٥
 منظم و ین مشورت هایتحقق موثر چن

 :  دهندیب می، ترتیفور

 جامع، ین طرزالعمل هایمطابق به ا: الف
االت ی خارجه، و دفاع افغانستان و ایوزرا

 هر دو کشور در کابل و یمتحده و سفرا
 ی اصلی به عنوان مجرا های سیواشنگتن د

تا در صورت وقوع تجاوز فه دارند یوظ
، به ین تجاوزید به چنیا تهدی و یخارج

  باهم بپردازند؛ ی فوریمشورت ها

ت موضوع یت و فوریکه اهمیدر صورت: ب
 ی جامع نمیها ن طرزالعملیجاب کند، ایا

 مشورت با ی طرفين براییتواند توانا
 ها  ر طرق و ميکانيزمیگر را از سایکدی

 . سازد محدود و متاثر 

 یين توافق دارند که گروه کارطرف .٦
 -  افغانستانی و دفاعی امنيتیها یهمکار

ق ینه تطبیفه دارد تا زمیاالت متحده وظیا
 یها ب طرزالعملین ماده، بشمول ترتیموثر ا
 فهرست اقدامات یاد شده و بازنگریجامع 

 . ش دهندین ماده را افزایا) ٣ (ۀمندرج فقر

 .يیک ېک هل په بیترت د ستیل
 د ېاندو هپ افغانستان د ای او ريېت بهرني د .4

 ه، دواېک صورت په وا د ريېت بهرني
 د ونرغب مناسب د هتو عاجله په لوري

دوا د لپاره وولود نویقوان اساسي د ویلور و 
کو، یپلوماتیاسي، دیس د مطابق طرزالعملونو

 په ېچ شمول په اقداماتو اقتصادي او يپو
 مهیېدر په او شي مشخص به هتو زهیخا دوه
، ېشو ادونهی بیترت د ستیل د یې ېک فقره

  .کوي ېمشور
 د مشورو عاجلو او منظمو دغو د لوري هدوا .5

 طرزالعملونه زیخا هر لپاره قیتطب زمنېاغ
 :بويیترت

اساس،  پر طرزالعملونو زویخا هر ول دا د – الف
 صورت په وا د ريېت بهرني ای ريیت بهرني د
 ارتباطي وینلوم د لپاره پيل د مشورو عاجلو د ېک

 د االتویا متحده او افغانستان د هتو په کانالونو
 د االتویا متحده او افغانستان درانو، یوز چارو ویبهرن

 نواشن او کابل په سره بیترت په او رانویوز دفاع
 د ېمشور ترمن رانویسف وادونوېه ودوا د ېک

  .يیک ل و اعتبار
 ول ، داېک حاالتو ضروري او نيوېب په اما -  ب
 ای کانالونو نورو د طرزالعملونه زیخا هر
 د لپاره مشورو د سره بل وی ، لهېالر له زمونویکانیم

 هم یې نه او کوي متاثر امکانات، نه لوريو ودوا
  .محدودوي

 او افغانستان د ېچ دي موافق لوري هدوا .6
 کاري ویهمکار تيیامن او دفاعي د االتویا متحده

ورک تیهدا ته ېلتر يهر دماده،  دغه و 
 شمول، په په بیترت د طرزالعملونو زویخا

 پر اقداماتو هغو د او يک قیتطب هتو زمنهېاغ
 ي، پهبیترت سم سره ېفقر ېمیدر د ېچ ستیل

  .يوک کتنه ایب ول منظم
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  ماده هفتم
  حات توافق شده و ساساتیتأساستفاده از 

  
 و استفاده از یله دسترسینوسیافغانستان بد .١

 و ساحات توافق شده را طبق فقره ساتیتأس
ق ی تنها به منظور تطبقراردادن ی ااول ماده ٧

با ، ن سندیاهداف و احکام مندرج ا
 ی دفاعیروهایت قطعات نیدرنظرداشت موقع

 افغان و ساحات مسکونی، ی ملیتیو امن
 و استفاده ی دسترسینگچگو. کندیفرآهم م

 مقاصد یسات براین ساحات و تاسیاز ا
 .  باشدین میگر، تابع توافق طرفید
  

االت ی ایروهاین قرارداد، نیبراساس ا .٢
 افغانستان اجازه یله از سوینوسیمتحده، بد

 و ساحات ساتیتأسابند تا در داخل ی یم
 یت های حقوق و صالحیتوافق شده از تمام

ا ی، دفاع و یعال سازمربوط به استفاده، ف
ر و یسات، بشمول حق تعمین تاسیکنترول ا

. د برخودار باشندی جدیجاد ساختمان هایا
 یت هایتوانند فعالیاالت متحده می ایروهاین

له افراد ی را به وسیراتیمربوط امور تعم
ق یا از طری شان و یا بخش ملکی ینظام

 .  انجام دهندیقرارداد
 

 یت متحده از سواالی ایروهایله، نین وسیبد .٣
 و یتیل امنیابند تا به دالی یافغانستان اجازه م

 و ساتیتأست شان، دخول به ین مصئونیتام
ن ی ای استفاده اختصاصی را که برایساحات

ند، اما یروها فرآهم شده است، کنترول نماین
 ی که برای و ساحاتساتیتأسدخول به 

ن شده است، در ییاستفاده مشترک تع

  ماده اوومه

 استفاده خه ساحو او ساتویتأس ویشو منل له
   

سم،  سره ېفقر ېاووم له ېماد لوم د .1
 او اهدافو د قرارداد ېد د ېوازی افغانستان
 منظور، د په قیتطب د احکامو مندرجو

 د واکونو تيیامن او دفاعي ملي د نستانافغا
 پام په ته تیموقع خلکو د مویس د او قطعاتو

 د ته ساحو او ساتویتأس ویشو سره، منل
 نورو د.برابروي نهیزم ېاستفاد او السرسي
 او ساتویتأس ویشو منل ول دا لپاره مقاصدو

 ویلور ودوا داستفاده،  او یالسرس ته ساحو
 ترسره اساس پر ېوافقم ېزیخا دوه د ترمن

  .يیک

 متحده د افغانستاناساس،  پر قرارداد ېد د .2
 منل د ېچ ورکوي اجازه ته واکونو االتویا

 ساختماني ونوي د دننه ساحو او ساتویتأس ویشو
 او حقونه ول شمول، هغه په حق د کارونو
، ېاستفاد د یدو د ېچ تونهیصالح قانوني

وي،  وريضر لپاره رولکن او فاعدو، اتیعمل
 ول دا شي یکوال االتیا متحده .وکاروي

 ېبرخ ملکي ای واکونو د کارونه ساختماني
 ېالر له قرارداد د هم ای او واسطه په وغ د

  .يک ترسره
 

 اجازه ته واکونو االتویا متحده د افغانستان .3
 په نیتام د تیمصؤون او تیامن د ېچ ورکوي

 هت ساحو او ساتویتأس ویشو منل هغو خاطر
 ېبرابر لپاره ېاستفاد ېان د یدو د ېچ

 منل هغو او ولري رولکن دخول شوي، پر
 ې د ېچ ته ساحو او ساتویتأس ویشو

 چارواکو افغان شوي، له چمتو لپاره ېاستفاد
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. ردی گیامات افغان صورت م با مقیهمآهنگ
 یاالت متحده دسترسیبرحسب درخواست، ا

ک از ساحات یربط افغان را به هریمقامات ذ
ن ی ایسات که مورد استفاده اختصاصیا تاسی
ن یطرف.  آوردیروها قرار دارد، فرآهم مین

 ی را براییگر طرزالعمل هایبا توافق با همد
 مقامات افغان به ساحات و یم دسترسیتنظ

 یروهای نیسات مورد استفاده اختصاصیاست
ن یا. دهندیب میاالت متحده ترتیا

ن ی به ای دسترسیها و چگونگ طرزالعمل
 و یاتیت کامل مقررات عملیساحات با رعا

ب یاالت متحده ترتی ایروهای نیتیامن
نکه ممکن است یبا درنظرداشت ا. گردندیم
 یت هایاالت متحده فعالی ایروهاین

 شان را در داخل یوهاری از نیمحافظت
سات توافق شده و ماحول یساحات و تاس

ن توافق یآنها عندالضرورت اتخاذکنند، طرف
ن ی شان را به هدف تامیکنند تا طرح هایم

االت متحده ی ایروهایت نیت و مصئونیامن
ت افغانستان و توجه یبا احترام کامل به حاکم

ت مردم افغانستان یت و امنی به مصئونیجد
ن ی تحقق ایبرا.  همسو سازندهمآهنگ و

االت متحده مطابق به ی ایروهایهدف، ن
ن ی این محاربوین افغانستان و موازیقوان

 ی را از جمله در خانه هایروها، افراد ملکین
 .  دهندیشان هدف قرار نم

  
 و قراردادن یبه منظور تحقق اهداف و ابعاد ا .٤

االت متحده به منظور ی ایژه تحقق مساعیبه و
دار یت پایز، و تقوی مشورت، تجهآموزش،

 افغان، افغانستان ی ملیتی و امنی دفاعیروهاین

 ېتنغو د.يک یهمغ دخول افرادو د سره
 د افغانستان د االتیا متحده ېک صورت په
 شويو منل وهغ ولولپاره،  مقاماتو وندوا

 د ېچ ويبرابر یالسرس ته ساحو او ساتویتأس
 ېاستفاد ېان د واکونو د االتویا متحده

 منل هغو لوري هدوا.دي شوي چمتو لپاره
 متحده د ېچ ته ساحو او ساتویتأس شويو

 لپاره ېاستفاد ېان د واکونو االتویا
 السرسي د چارواکو افغان دشوي،  ېبرابر
 شوي منل هتو زهیخا دوه په لپاره

 طرزالعملونه ول دا.کوي تهرامن طرزالعملونه
 واکونو د االتویا متحده د یالسرس او

 قیتطب سره کتو په ته اوویتا تيیامن او اتویعمل
 وخت په ایتا د ېچ سره منلو په ېد د.يیک
 د شي یکوال واکونه االتویا متحده د ېک

 وا دننه په ساحو او ساتویتأس ویشو منل
 لپاره واکونو خپلو د ېک تیمجاور

 افغانستان ي، دک ترسره تونهیفعال محافظوي
 افغان د او درناوي پوره په ته تیحاکم ملي

سره،  پام بشپ په ته تیمصؤون او تیامن وو
 د واکونو د ېچ کوي موافقه لوري هدوا

 او يهمغ پالنونه وندا خپل لپاره محافظت
 واکونو د االتویا متحده د وتر يک دیتوح
 لپاره، د تحقق د هدف ېد د.شي نیتام تیامن

 نویقوان له افغانستان د واکونه االتویا متحده
 محاربوي له واکونو د االتویا متحده د او

 د او يو ملکي سم، افغان سره قواعدو
  .کوي هن په نه کورونه یدو

 تحقق د ېمحدود او هدف د قرارداد ېد د .4
 تيیامن او دفاعي ملي د انستانافغ خاطر، د په
پا او ېز، مشوری، تجهېروزن د واکونوتی 
 االتویا متحده د هتو يان په موخه په
 االتویا متحده د سره، افغانستان پام په ته وه
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سات و ساحات توافق شده را ی تأسیتمام
 یروهایافت محصول به دسترس نیبدون در

 . دهدیاالت متحده قرار میا
 ینه یاالت متحده مسئول هزی ایروهاین .٥

 و یاتی، عملی، انکشافی ساختمانیت هایفعال
 ی و ساحاتساتیتأست حفظ و مراقب

 آنها ی استفاده اختصاصیباشند که برا یم
 از جانب نکهیفرآهم شده است، مگر ا

نه یهز.  موافقت گرددیگری دین طوریطرف
، ی، انکشافی ساختمانیت های فعالی

سات و ی و حفظ و مراقبت تاسیاتیعمل
 یروهای که مورد استفاده مشترک نیساحات

فاده مشترک  استیا برایکا و یافغان و امر
رد، یگیگر قرار می دیروها و نهاد هاین نیا

زان استفاده از یبگونه مشترک و متناسب به م
 یگرینکه طور دیشود، مگر ایآنها پرداخته م

  . توافق گردد
 یاالت متحده متعهد است تا در اجرایا .٦

ارها، مقررات ی معی مربوط، تمامی هایسیپال
 را یللن المیکا و بین افغانستان، امریو قوان

ست، صحت و یط زیدرارتباط به حفظ مح
ات و ی عملیتمام. ت کندیت رعایمصئون

االت متحده در ی ایروهای نیت هایفعال
سات توافق شده با توجه یساحات و تاس

ت یست و مصئونیط زیکامل به حفظ مح
ت یجان و صحت انسانها و همچنان با رعا

ن و مقررات نافذه افغانستان و یکامل قوان
ن یز مطابق توافقات بی متحده و ناالتیا

 . ردیگی صورت میالملل
 یروهای نیت هایات و فعالی عملیتمام .٧

سات توافق یاالت متحده در ساحات و تاسیا
ن و مقررات یشده در مطابقت کامل با قوان

 و یخیمربوط به حفظ آبدات و آثار تار
. شودی افغانستان، انجام می فرهنگیراث هایم

 له ېساح او ساتیتأس شوي منل ول لپاره
 .برابروي پرته تل

 د، يک نهو موافقه ول بل په لوري هدوا که .5
 ویشو منل هغو په واکونه االتویا متحده

 ېاستفاد د یدو د ېچ ېک ساحو او ساتویتأس
ا، اداره، یودانولو، پراخت شويِِ؛ د ېان لپاره
 هغا په تیمسوول تونول د مراقبت او حفظ
 بل په خوا له ویلور ودوا د ېرېچ که.لري

ویشو منل هغو شوي، په وي نه موافقه ول 
 ېاستفاد ې د ېچ ېک ساحو او ساتویتأس

 االتویا متحده د هم ای او شوي ېان لپاره
 او دفاعي ملي د ستانافغان د او واکونو د

 په لخوا انونوار نورو ای او واکونو تيیامن
ودانولو،  ي؛ دیک کارول ه په هب بله

 د تونهل مراقبت او حفظا، اداره، یپراخت
 شلېو یدو پر تناسب په ېاستفاد د یهغو

 .يیک

 خپلو د ېچ دويیتائ ژمنه خپله االتیا متحده .6
ال، یرېچاپ د افغانستان د ېک قیتطب په ویسیپال

 او نو، مقرراتویقوان وندوا حفاظتي د او ایروغت
 ساتویتأس ویشو منل په.کوي یدرناو ارونویمع
 واکونو د االتویا متحده د ېک ساحو او

ا، یروغت بشري د ېچار اتيیعمل او تونهیفعال
 د لپاره ېساتن الیرېچاپ عيیطب او توبیوندخ

احترام،  په ته مقرراتو او نویقوان نافذه افغانستان
 او مقرراتو او نویقوان نافذه د االتویا متحده د

 ترسره مس سره موافقتنامو والوین د همداراز
 .يیک

 متحده د ېک ساحو او ساتویتأس ویشو منل په .7
 اتيیعمل وا تونهیفعال ول واکونو د االتویا

 د راثونویم کلتوري او آثارو لرغونو د ېچار
 افغانستان منظور، د په ېساتن خوندي مویس



 

20 

ا او امریــــــکیت افغانستان اسالمي جمھورد 
 ادد امنیتي عي ھمکاریو قرارد تر من متحده ایاالتو

میان  قرارداد ھمکاری ھای امنیتی و دفاعی
 ایاالت متحده امریکا و جمھوری اسالمی افغانستان

ا ی و یخیا ساحه تاریدر صورت کشف آثار 
 از ساحات و یکی در یراث فرهنگیم

االت متحده ی ایروهایسات توافق شده، نیتاس
ق یمکلف اند موضوع را فوراً از طر

ربط ی مقامات ذیون مشترک به آگاهیسیکم
  . ندیافغان رسانده و در مورد مشورت نما

 
 
 

  ماده هشتم
  تیحق مالک
  

سات و ی تأسیاالت متحده تمامی ایروهاین .١
 را ییساحات توافق شده، بشمول بخش ها

 یرات، ساختمان هایکه در آن تعم
گر از سوی این ی ثابت دیرمنقول و اجزایغ
ده و یم گردیا ترمیل، و یروها اعمار، تعدین
گر مورد استفاده آنها قرار ندارد، به ید

 یروهایاما، ن.  کندیافغانستان واگذار م
سات و ین تأسیاز به ایاالت متحده نیا

احات توافق شده را به صورت منظم مورد س
ا ین یطرف.  دهندی مجدد قرار میابیارز
ط ی شان در مورد شرایی اجراینده هاینما

ا ساحات توافق ی ساتیتأسن یبازگرداندن ا
ن توافق یطرف. کنندیشده باهم مشورت م

ت و صحت ین مصئونیدارند تا به منظور تام
 یست، از روش هایط زیانسانها و حفظ مح

ن یطرف.  استفاده کنندی و نه واکنشیویوقا
 ی ها و روش هایسیباور دارند که پال

 طرح شده است که یاالت متحده بگونه ایا
 یریب ها و خطرات جلوگین آسیاز چن

کند، اما در عین حال توافق دارند تا  یم
شتر ی را که بی هر جانبیوه های ها و شیسیپال

 سره درناوي بشپ په ته مقرراتو او نویقوان
 ساحو او ساتویتأس ویشو منل په.يیک ترسره

 د آثارو د راثونویم کلتوري او لرغونو د ېک
 متحده ، دېک صورت په دوېک رهېرابرس

 د ته ادارو وندوا افغانستان د اکونهو االتویا
 تو سمالسي په ېالر له ونیسیکمخبر ه 

 .ورکوي

 
  ماده اتمه

  حق تیمالک د

 شوي منل هغه هر واکونه االتویا متحده د .١
 ېوندا ېنی یهغو د ای ېساح او ساتیتأس
 او تونهجو منقول ریرونه، غی، تعمېبرخ
 ارغولیب ای ویشو لورک رییودانو، تغ ؛ دېبرخ
 االتویا متحده د ېچ شمول په ویودان ویشو
و ېاستفاد د واکونو ته لوري افغان، وي نه 
 افغان واکونه االتویا متحده د.سپاري رتهېب

 او ساتویتأس ویشو منل ول دا د ته لوري
 او ساتویتاس دغو د لپاره ېسپارن رتهېب د ساحو

 هدوا.کوي ترسره ېارزون يی ساحو، دوره
 ویشو منل د استازي ويیاجرائ یدو د ای لوري

 طویشرا پر ېسپارن رتهېب د ساحو او ساتویتأس
 د ېچ دي موافق لوري هدوا.کوي مشوره

 توبیخوند او ایروغت ، بشريېساتن الیرېچاپ
 ويیوقا یا پر ېالرت ويیروقایغ د لپاره

 د ېچ مني لوري هدوا.يک غوره هالرت
 طرح ېداس ېالرت او سيیپال االتویا متحده
 خه خطرونو او انونویز ول اد له ېچ شوي
 االتویا متحده ای افغانستان د او کوي یویمخن

 متحده د.کوي عملي ارونهیمع محافظوي غوره
 د، سم سره ویسیپال له واکونو د االتویا

 هغو الیریچاپ د واکونه االتویا متحده
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 یروهاین. ندیق نمای باشد، تطبیمحافظت
ش، ی خوی هایسیاالت متحده مطابق به پالیا

 یاقدامات عاجل را جهت رفع اثرات جد
 یت و صحت انسانها ناشیکه متوجه مصئون

ن یت ایست در اثر فعالیط زی محیاز آلودگ
سات توافق شده یروها در ساحات و تاسین

 . ندی نمایده است، اتخاذ میگرد
رمنقول و ی غیرات، ساختمان های تعمیتمام .٢

االت ی ایروهای که از جانب نیگری دیااجز
ا مرمت شده اند، یل و یمتحده اعمار، تعد

االت متحده، ی ایروهای استفاده نیصرفاً برا
روها و کارمندان ین نی ای هایقرارداد
 که مورد یگریا افراد دی آنها و یقرارداد

. توافق قرار گرفته باشد، اختصاص دارند
نقول و رمی غیرات، ساختمان های تعمیتمام
االت ی ایروهای که ازجانب نیگری دیاجزا

 و ی دسترسیا برایمتحده اعمار شده و 
ده است، یروها فرآهم گردین نیاستفاده ا

االت متحده مرمت، ی ایروهایتواند توسط نیم
که یتوانند تا زمانیروها مین نیابند و ایر بییو تغ

از دارند به گونه ی نساتیتأسن یبه ا
 . تفاده کنند از آنها اسیاختصاص

 آنها ی هایو قرارداداالت متحده ی ایروهاین .٣
مواد، زات، ی تجهیت بر تمامیحق مالک

ر ی منقول و سایاکماالت، ساختمان ها
روها و ین نی را دارند که ای منقولی هایدارائ

 آنها به خاطر حضور در ی هایقرارداد
ن یا آن را تأمیقلمرو افغانستان نصب، وارد و 

ل ممکنه و ین در مورد تحویطرف. کرده اند
 توسط یزات اضافی تجهیداریا خری

االت ین و مقررات ایکه قوانیافغانستان طور
  . کنندیدهد، باهم مشورت میمتحده اجازه م

 د ېچ لپاره لوو همن له د دوېک زهرجن
 پام د ېباند خونديتوب او ایوغتر په انسانانو

 ساتویتأس ویشو منل په او کوي هزېاغ هناو و
 د واکونو االتویا متحده د ېک ساحو او

 اقدام سمالسيي، یک تهرامن امله له تونویفعال
 .کوي

 
 ول ېک ساحو او ساتویتأس ویشو منل په .٢

 ؛ دېبرخ او تونهجو منقول ریرونه، غیتعم
 ارغولیب ای ویشو لورک رییمستعملو، ودانو، تغ

 د االتویا متحده دشمول،  په ویودان ویشو
د او انویقرارداد د االتویا متحده د، واکونو 

 د او کارکوونکو د انویقرارداد د االتویا متحده
 دوه په ېچ لپاره ېاستفاد ېان د نورو

 شوي اکل، ېشو موافقه ېپر هتو زهیخا
 او تونهوج منقول ریرونه، غیتعم ول.دي
 ساحو او ساتویتأس ویشو منل په ېچ ېبرخ

 جو خوا له واکونو د االتویا متحده د ېک
 د واکونو د االتویا متحده د ای او شوي

دوي،  ېشو برابر لپاره ېاستفاد او يالسرس 
 ېک هپ شي یکوال واکونه االتویا متحده

 ېچ وکاروي یې ېهغ تر او راولي راتییتغ
 .لري ایتا ورته یدو

 هغو د انیقرارداد او واکونه االتویا متحده د .٣
 تونوجو منقولو، اکماالتو، توکو، زاتویتجه

 ېچ لري تیمالک تونویملک و انتقال د ونور او
 د او واکونو خپلو د ېک افغانستان په یدو

 د اوت په حضور د انویقرارداد د یهغو
 هم ای ، واردنصب ېک خاوره په افغانستان

 االتویا متحده د لوري هدوا.يد ستيیاخ
 لوري ، افغانېک محدوده په مقرراتو او نویقوان
 ای او انتقال د زاتویتجه اضافي خپلو د ته

 .کوي مشوره سره بل وی له ها په الوخر
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  نهمماده 
  زاتیل و تجهیره وسای و ذخییجابجا

  
االت متحده اجازه ی ایروهایافغانستان به ن .١

زات و اکماالت یل، تجهیدهد تا وسایم
 و ساحات ساتیتأس در داخل ش رایخو

گر محالت مورد توافق ی و دهتوافق شد
االت متحده ی ایروهاین. ن، جابجا کنندیطرف

ه یت و کنترول بر استفاده و تعبیحق مالک
خیره شده در ذ یزاتیل، اکماالت و تجهیوسا

ن یز حق دارند ایقلمرو افغانستان را داشته و ن
 . دل را از قلمرو افغانستان خارج کننیوسا

 
کنند که یاالت متحده تعهد می ایروهاین .٢

 یمنین ایارها، مقررات و قوانی معیتمام
االت ی ایروهاین. کنندت یافغانستان را رعا
ن ین و مقررات نافذه ایمتحده طبق قوان

 حفاظت ی اقدامات الزم را برایکشور، تمام
زات، اکماالت و مواد یره مصئون تجهیو ذخ
. کنندیمت خطرناک اتخاذ ی ماهیدارا

 ی هایسیاالت متحده طبق پالی ایروهاین
ن دو منظور ی ایمربوط، اقدامات الزم را برا

 زباله از یپاک کار) ١: (کنندیاتخاذ م
) ٢ (سات توافق شده ویساحات و تاس

 یتی و مصئونیرات صحی به تاثیدگیرس
ست در اثر یط زی محی از آلودگیناش
ن کشور در داخل ی ایروهای نیت هایفعال
 ؛سات توافق شدهیحات و تاسسا

 
االت متحده با در نظرداشت تعهدات یا .٣

د، یون منع گسترش، تولیکنوانسطبق ش یخو
 و یاویمی کحاتیره و استفاده از تسلیذخ

 ماده نهمه

   کول یا پر یا او رمهېز توکو او زاتویتجه د

 اجازه ته واکونو االتویا متحده د افغانستان .١
 او اکماالت، زاتیتجه خپل ېچ ورکوي

 ونور او ساحو او وساتیتأس ویشو منل په توکي
 هتو زهیخا دوه په ېچ ېتونوکیموقع هغو

 د.يک یا پر یا، ېشو موافقه ېپر
 خاوره په افغانستان د واکونه االتویا متحده

 او زاتو، اکماالتویتجه وشوي رمهېز د ېک
 رولنک او تیمالک انتقال او استفاده پر توکو
 ول دا ېچ لري حق ېد د راز دغه او لري
 له افغانستان د توکي او زات، اکماالتیتجه

  .باسيو بهر خه ېخاور
 دويیتائ ژمنه خپله واکونه واالتیا متحده د .٢

نو، یقوان خونديتوب د افغانستان د یدو ېچ
 متحده د.کوي یدرناو ارونویمع او مقرراتو

، زاتویتجه هغو خپلو د واکونه االتویا
 رمهېز خوندي او حفاظت د توکو او تدارکاتو

 د ېچ اتخاذوي ریتداب الزم ول لپاره کولو
 پر مقرراتو او نویقوان نافذه د االتویا متحده
 د.دي خطرناک خها له تیماه د اساس
 سره ویسیپال مربوطه له هواکون االتویا متحده
 ویشو منل په)۱ (واکونهاالتویا متحده سم، د

 او پاکوي شوني ېپات ېک ساحو او وساتیتأس
 د ېک ساحو او وساتیتأس ویشو منل په )۲(

 د الیرېچاپ د هامل له تونویفعال د واکونو خپلو
 او ایروغت پر انسانانو د وجه په ېدوزهرجن ک

 لپاره رفع د ېزېاغ هناو و پام د توبیخوند
  .کوي اقدام فوري

 جنوري د کال الديیم ۱۹۹۳ د ېک سیپار په .٣
د، ی، تولېونجو د وسلو اويیمیک د مه۱۳ هپ
 د بیتخر او زیبند د ېاستفاد ای ېرمېز
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 ١٩٩٣ ی جنور١٣ب آن، منعقده یتخر
ون منع گسترش، یس، و طبق کنوانسیپار
 ی و زهریکیولوژیحات بیره تسلید و ذخیتول

 ١٩٧٢ل ی اپر١٠ب آن، منعقد یو تخر
کند که ی، توافق مواشنگتن، لندن و مسکو

 را در یکیولوژی و بیاویمیحات کیتسل
ن یطرف.  کندیره نمیقلمرو افغانستان ذخ

کا، یاالت متحده امریدارند که اید میتأک
 را در قلمرو افغانستان مستقر یاسلحه هستو

  . کندیره نمیا ذخیو 

    
  ماده دهم

  اره های و ط هایط، کشتیگشت و گذار وسا
، یم فضائیت کامل بر حریافغانستان حق حاکم .١

اداره و .  باشدی اش را دارا می و آبیارض
 ترانسپورت ی و چگونگیم فضائیت حریریمد

ن یصالح ای افغانستان توسط مقامات ذیهوائ
 . ردی گیکشور صورت م

با حفظ کامل حق حاکمیت خویش، افغانستان  .٢
ل مربوط یم مسای تنظی را براییطرزالعمل ها

به اجازهء دخول، خروج، عبور از فضا، 
، نشست و برخاست یی هوایریسوخت گ

اره یاالت متحده و طی حکومت ایاره هایط
 یا برایروها و ین نی که توسط ایرنظامی غیها

ند، طبق ی نمایت می آنها فعالیاستفاده اختصاص
ب ی، طرح و ترتقراردادن یاهداف و احکام ا

االت متحده و یمت ا حکویاره هایط. کندیم
 یروهای که توسط نیرنظامی غیاره هایط
 ی استفاده اختصاصیا برایاالت متحده و یا

ا یکنند، تابع پرداخت حق العبور یت میآنها فعال
ا یر محصوالت به خاطر نشست و یاجرت و سا

 ېک مسکو او ن، لندنواشن په او سونیکنوان
 د مه۱۰ په لېاپر د کال الديیم ۱۹۷۲ د
، ېونجو د وسلو زهرجنو او کيیولوژیب

 د بیتخر او زیبند د ېاستفاد او ېرمېد، زیتول
 خپلو االتیا اساس؛ متحده پر ونیسکنوان
 په ېچ کوي موافقه سره کتو په ته تونویمکلف

 نه ېوسل کيیولوژیب او اويیمیک ېک افغانستان
 متحده ېچ دويیتائ لوري هدوا.کوي رمهېز
 یا نه ېوسل اتومي ېک افغانستان په االتیا

  .کوي رمهېز هم یې نه او یاپر
  

  ماده لسمه

  رات ت الوتکو او وېیب، طویوسا د

 او م، قلمرویحر هوايي خپل پر انافغانست.١ .١
 يیهوا د افغانستان د.لري تیحاکم بشپ اوبو
 افغان وندوا د تیریمد رانسپورت او میحر

 .يیک ترسره خوا له ادارو

 درناوي بشپ په ته تیحاکم ملي افغانستان د .٢
 سره ېمحدود او هدف له قرارداد ېد د او

 کيمل او دولتي االتویا متحده د سم، افغانستان
 له واکونو االتویا متحده د ېچ ته الوتکو

 د لپاره یدو د هتو يان په هم ای او خوا
 کوي؛ د تیفعال ېک خاوره په افغانستان
 ننوتلو، وتلو، عبوري د ېک خاوره په افغانستان
 لېت يیدلو، هواېک ناستلو، پورتهیالوتنو، ک

 متحده د.ورکوي اجازه الوتنو د او ستلویاخ
 متحده د ېچ ېالوتک ملکي او ولتيد االتویا
 يان په هم ای خوا له واکونو د االتویا

 کوي، د تیفعال لپاره قواوو د یدو د هتو
 ای محصول د وونوالر هوايي ای الوتنو عبوري

 رونو يیهوا حکومتي په افغانستان د هم
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 افغانستان ی حکومتی هوائیدان هایتوقف در م
االت متحده ی حکومت ایاره هایط.  باشندینم

ت و یت کامل مقررات مربوط به مصئونیبا رعا
ت یگشت و گذار در افغانستان بشمول رعا

اره یط. کنندیت می، فعالیمقررات اطالع قبل
 استفاده یا برای که توسط یرنظامی غیها

ت یاالت متحده فعالی ایروهای نیاختصاص
 از چگونگی یکنند، تابع مقررات اطالع قبلیم

ن طبق درخواست ا خروج از افغانستایدخول و 
 . باشندی افغانستان می ملکیادارات هوانورد

  
ت خویش و در یبا حفظ کامل حق حاکم .٣

، قراردادن یمطابقت با اهداف و ابعاد ا
ط حکومت ی ها و وسایافغانستان به کشت

 که یطی ها و وسایر کشتیاالت متحده و سایا
 یا برایاالت متحده و ی ایرو هایتوسط ن

کنند، یت میروها فعالین نی ایاستفاده اختصاص
ت در داخل خاک یاجازه ورود، خروج و فعال

 ها و ین کشتی ایتمام. دهدیافغانستان را م
ت و یت کامل مقررات مصئونیط با رعایوسا

. کنندیت میگشت و گذار در افغانستان، فعال
 ایاالت ی و بخش ملکی نظامیروهای نیاعضا

ط یفه دارند تا حین استفاده از وسایمتحده وظ
ط موتوردار ی، مقرره گشت و گذار وسایرسم

 .ت کنندیافغانستان را رعا
ط ی ها و وسایاره ها، کشتیسوار شدن بر ط .٤

االت متحده بدون موافقت مقامات یحکومت ا
 یاره ها، کشتیط.  باشدیرو ها ممنوع مین نیا

االت متحده در داخل یط حکومت ایها و وسا
ا ثبت و یو ش، انتظام یافغانستان از هرگونه تفت

صالح ی باشند، مقامات ذیراجستر معاف م
ت یجابات امنی توانند براساس ایافغانستان م

 تونول نورو ای او محصول د پارکن د ېک
 االتویا همتحد د.دي نه مکلف ېورک پر

 نیمخک د ېک افغانستان په ېالوتک دولتي
 هوايي د شمول په تونویالزام د اطالع
 په ته قواعدو وندوا رات ت او تیمصوون

 ېالوتک ملکي هغه.کوي تیاحترام، فعال پوره
 په هم ای واکونو االتویا متحده د ېچ
انتو يتیفعال لپاره یهغو د ه 

 د لپاره وتلو او ننوتلو د ته افغانستان.کوي
 دي مکلف تونویالزام هغو پر اطالع نیمخک

 وندوا چلند يیهوا ملکي د افغانستان د ېچ
 .يېک ل ضروري خوا له ادارو

 درناوي بشپ په ته تیحاکم ملي افغانستان د .٣
 سره ېمحدود او هدف له قرارداد ېد د او

 طویوسا او وېیب االتویا متحده د افغانستان، سم
 متحده د ېچ ته طویوسا او وېیب هغو او
 يان په هم ای خوا له واکونو االتویا

 ېک خاوره په افغانستان د لپاره یدو د هتو
 د ېک خاوره په افغانستان د؛ کوي تیفعال

 اد.ورکوي اجازه رات ت د او وتلو، ننوتلو
ول ب ېولد ېک افغانستان په طیوسا او ې 

 وندوا اتر ت او تیمصوون د افغانستان
 د.کوي تیدرناوي، فعال پوره په ته قواعدو

غ ېبرخ ملکي او واکونودي مکلف ي 
 د مهال پر لوچلو د طویوسا رسمي د ېچ

   .يوک یدرناو مقرراتو کيیتراف د افغانستان

 او ېب، ېالوتک دولتي االتویا متحده د .٤
 چارواکو د واکونو د االتویا متحده د طیوسا

 خه (نیبور (ورختلو هل پرته ېموافق له
، ېالوتک دولتي االتویا متحده د.دي معاف

، شیتفت د ېک افغانستان په طیوسا او ېب
دي،  معاف خه تونویالزام له ثبت ایاو مقرراتو
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ط ی ها و وسایاره ها، کشتیش، طی خویمل
 ی بازرسیاالت متحده را به طور تصادفیا

 . کنند
 که ی اياالت متحده در مقابل خدماتیروهاین .٥

ش تقاضا و ی هایط و کشتیاره ها، وسای طیبرا
 را، بدون یکند حق االجرت مناسبیمافت یدر
ا محصول مشابه یات و یچ گونه مالیه
 .پردازد یم
 را به یین توافق دارند تا طرزالعمل هایطرف .٦

ن ین، ایطرف. ن کنندین ماده تدویق ایمنظور تطب
 یطرزالعمل ها را حسب ضرورت مورد بازنگر

 مرتبط یل احتمالیه و به مساقرارداد یو بررس
ون یسیق کمی وقت از طربا آنها در اسرع

 . کنندی میدگیمشترک رس
  

  ازدهمیماده 
  هاقراردادطرزالعمل عقد 
  

ن یتوانند مطابق قوانیاالت متحده می ایرو هاین .١
افت مواد و خدمات یکا به هدف درینافذه امر

 در قلمرو ی ساختمانیبه شمول کار ها
 یافغانستان م.  بپردازندقراردادافغانستان به عقد 

االت متحده در امور ی ایروهایرد که نیپذ
 درخواست، اعطا و یمربوط به چگونگ

ت ین قرارداد ها، مکلف به رعایت ایریمد
.  باشندین و مقررات کشور خود شان میقوان

کنند تا حد ی میاالت متحده سعی ایروهاین
 ارائه اموال، ی افغان برایامکان از شرکت ها

ن یاز، مطابق قوانیمحصوالت و خدمات مورد ن
  . االت متحده استفاده کنندیو مقررات ا

االت متحده در افغانستان تابع ی ای هایقرارداد .٢
ن و مقررات یثبت و راجستر بوده و طبق قوان

 ای او خوا له ونیسیکم مشترک د ېچ دا رم
 موافقه ول بل ېپر ېک قرارداد ېد په هم

  .وي شوي
 د االتویا متحده د واکونه االتویا متحده د .٥

 ویشو ترالسه د لپاره وېیب او طویوسا، الوتکو
 لمحصو ورته او اتویمال له ېک بدل په خدماتو

  .ورکوي متیق پرته، مناسب
 د ېماد ېد د ېچ لري توافق لوري هدوا .٦

 ایتا د.يک تهرامن طرزالعملونه لپاره قیتطب
 ول دا پر لوري ه، دواېک صورت په

 هغه او کوي کتنه ایب طرزالعملونو
 ېکوم د ېک طرزالعملونو دغو په.دويیتجد

 ه، دواېک صورت په دوېداکیراپ د ېستونز
 سمالسي په ېالر له ونیسیکم  د لوري

  .کوي اقدام لپاره حل د ېستونز د هتو

  ماده وولسمهی

  ونهطرزالعمل قراردادونو د

 او توکو د، سم سره نویقوان له االتویا متحده د .١
 چارو ساختماني د لپاره کولو رالسهت د خدماتو

 شي یکوال واکونه االتویا متحده دشمول،  په
 دادونهقرار ېک خاوره په افغانستان د

 االتویا متحده د ېچ مني افغانستان.يوک
دا د واکونه ېاعالن، ورک په قراردادونو ول 
 او ونیقوان د االتویا متحده د ېک تیریمد او

 االتویا متحده د.دي مکلف تیرعا په مقرراتو
ه واکونهله االتویا متحده د ېچ کوي ه 

 په قراردادونو د سم سره مقرراتو او نویقوان
 خه شرکتونو تدارکاتي غاناف له ېک ېورک

 تر، برابروي خدمات او توکي، محصوالت ېچ
  .واخلي کار حده ممکنه رهې

 په ېک افغانستان په انیقرارداد االتویا متحده د .٢
 یز فعالیترسودا د او دي مکلف کولو راجستر
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ع، جواز یک پروسه سریق یافغانستان از طر
اداره " اعتبار سه ساله را از ی دارایتجارت
با "  افغانستانی هایه گذاریت از سرمایحما

ن یق الزحمهء مناسب و معکبار حیپرداخت 
االت متحده ی ای هایقرارداد. کنندیافت میدر

گر و مقررات یافت هر گونه جواز دیاز در
 و ی اصلی قراردادهایا اجرای عقد یمشابه برا

 یندگیا به نمایاالت متحده ی ایروهای با نیفرع
  . باشندیاز آنها، معاف م

  
 

ت از طریق تبادل یت تامین شفافیبا درک اهم .٣
ها و سایر اقدامات مورد  لومات و مشورتمع

االت متحده به ی ایروهایتوافق دو طرف، ن
 که از جانب مقامات افغان ی ها و دعاوینگران

 این نیروها مطرح ی هایدر رابطه به قرارداد
ن به یطرف. دارندیشود، توجه الزم مبذول میم

ت ی و مؤثریت، حسابدهیمنظور بهبود شفاف
 یریش گیادها به هدف پشتر روند عقد قراردیب

 یوه های از شیریاز سؤ استفاده و جلوگ
کجا کار ی قراردادها، باهم ینادرست اجرا

   . کنند یم
ک از طرفين، ی هر یبر حسب تقاضا .٤

 ی قراردادیت هایموضوعات مربوط به فعال
 آنها یاالت متحده و کارمندان قراردادی ایها

ن ماده، از جانب یق ای از تطبیل ناشیو مسا
ون یسیق کمین به اسرع وقت از طریطرف

 و مشورت قرار یمشترک مورد بررس
 . ردیگ یم

 
 
 
 
 

 خاطر په کولو ترالسه د جواز کلن ېدر د ثبت
 له افغانستان د ېالر له طرزالعمل کچ وی د

 ېونپان د افغانستان د سم سره مقرراتو او نویقوان
 سیف لوی او اريیمناسب، مع ته ېادار مالت د

 االتویا متحده پرته، د نه مورد پورتني له.ورکوي
 او سره واکونو له االتویا متحده د انیردادقرا

 فرعي ای اصلي د توبیاستاز په یدو د ای
 افغانستان د ېک قیتطب او ېورک په قراردادونو

 ورته او ستویاخ له جوازونو ولو نورو د
  .دي معاف خهتونویالزام

 
 د لوماتوعم دسره،  درک په تیاهم تیشفاف د .٣

 دوه په ېچ هرن ېالر له مشورو او کولویشر
 متحده دوشي،  موافقه ېپر به هتو زهیخا
 الزم منازعو او نوېاند هغو پر واکونه االتویا

 متحده د خوا له ادارو افغان د ېچ غورکوي
 د.يېک ه، مطرحا په انویقرارداد االتویا

 ېناو او الروت ناسمو له عقد د قراردادونو
 به لوري ههدف، دوا په ويیمخن د نه ېاستفاد

 د طرزالعملونو د قراردادونو د ېک افغانستان په
 ه ال د تیمؤثر او ېورکون ت، حسابیشفاف
  .يوک کار ه په لپاره والي

 ېستونز اساس، هغه پر ېتنغو د لوري هر د .٤
 ي، دېک تهرامن ېک قیتطب په ېماد ېد د ېچ

 د االتویا متحده د ېچ شمول په ستونزو هغو
 د انویراردادق د االتویا همتحد د او انویقرارداد

 هلري، دوا ها ېپور تونویفعال په کارکوونکو
 سمالسي په ېالر له ونیسیکم  د لوري

  .يکو مشوره هتو
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  ماده دوازدهم
  نات و مخابراتیتام

  
 یازمندیتوانند نیاالت متحده می ایرو هاین .١

 شامل، و نه محدود به، آب، برق و یها
ش را در ساحات و یات خویر ضروریسا
گر محالت مورد یسات توافق شده و دیتاس
د و یتول. ندید و فرآهم نماین تولیفق طرفتوا

د به یل باین قبی از ایتدارک خدمات
ون مشترک به صورت دوامدار اطالع یسیکم

. ردی با آن انجام گیداده شده و در هماهنگ
 آن ی هایاالت متحده و قراردادی ایروهاین
 عامه، برق و یتوانند از خدمات آبرسانیم

ط و ین شرای تحت عیر امکانات عمومیسا
 که یمت و محصولیمقررات شامل ق

 ی افغان می ملیتی و امنی دفاعیروهاین
ا یا محصول مشابه یه و یپردازند بدون مال

ن ینکه طرفیگر مستفید شوند، مگر ایمرتبط د
مت محصول یق.  توافق کنندیگریطور د

ا یاالت متحده ی ایروهای از مصارف نیناش
اده زان استفی آن، متناسب با می هایقرارداد

 .  شودیده می سنجین امکانات عمومیاز ا
االت ی ایرو هایرد که نی پذیافغانستان م .٢

 یکانس هایاز به استفاده از فریمتحده ن
جانب افغان .  در افغانستان داردیوئیراد
 متعلق به خود را طبق یکانس هایفر

مقررات افغانستان در دسترس این نیروها 
رد تا از االت متحده اجازه دایا. دهدیقرار م

ف ی طبق تعریکائی امری مخابراتیستم هایس
 ین المللیه بیاساسنامه اتحاد"مخابرات در 

. دی استفاده نما١٩٩٢، منعقد سال "مخابرات
ل و ین اجازه همچنان شامل استفاده از وسایا

ستم یت درست سیاز فعالیخدمات مورد ن
 ییوی رادیکانس های و فری مخابراتیها
ربط افغانستان یامات ذشود که از جانب مقیم

  ماده دولسمه

  مخابرات او ناتیتأم

 منل د شي یکوال واکونه االتویا متحده د .١
 نورو د هم ای او ساحو او ساتویتأس ویشو

 په ناېبر او اوبو د لپاره ونویا ویشو موافقه
 ول دا د.يک برابر خدمات نور شمول

 ول يی دوره په لپاره یېته او دیتول د خدماتو
 ک ورکول ایخبرت ته ونیسیکماو يی 

 ول بل ېچ دا رم ،يیک يهمغ ورسره
 االتویا متحده د.وي ېشو موافقه زهیخا دوه

یکوال انیاالتوقراردادیا متحده د او واکونه 
 عامه نورو نا، اویبو، براو له افغانستان د شي

 مقرراتو او طویشرا ویشو وضع د خه خدماتو
اتو، یمال ول له او يوک استفاده اساس پر

 هیتاد متیق هغه سره تونول وندوا ای مشابه
 واکونه تيیامن او دفاعي ملي افغان ېچ يک

 ای واکونو د االتویا متحده د.کوي هیتاد یې
 انویقرارداد د واکونو د االتویا متحده د
 د ېک بدل په خدماتو عامه ول دا د تونهل

  .يیک وضع تناسب په ېاستفاد د یهغو
 واکونه االتویا متحده د ېچ مني دا افغانستان .٢

 خه ویکونسیفر مخابراتي له ېک افغانستان په
 وندوا وخپل د یلور افغان.کوي استفاده

 کونسیفر انستانافغ د ورته اساس پر اتومقرر
ېان ېچ لري اجازه االتیا متحده.کوي 

 ۱۹۹۲ د ېچ لکه ( ستمیس مخابراتي خپل
 په ېولن ېوالین مخابراتو د ېک کال الديیم

 هغو د) شوي فیتعر مخابرات ېک ېاساسنام
 شمول په ېاستفاد د خدماتو او لویوس

 تیفعال د ستمیس مخابراتي د ېچ وکاروي
 مخابراتي  هغوله او نويیتام توان بشپ لپاره

 افغان د ېچ يوک استفاده خه ویکونسیفر
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استفاده از .  گرددین هدف فرآهم میبه ا
االت ی ای براییوی رادیکانس هاین فریا

 .  باشدیگان میمتحده را
 
 اياالت متحده با درک حق مالکيت ینيروها .٣

 بر ین کشور مبنیت ایافغانستان و صالح
 در افغانستان و یوئیکانس رادیص فریتخص

 اختالل  از هر گونهیریبه منظور جلوگ
 را یکانس هایل مربوط به فری، مساینشرات

 مستقر درافغانستان یروهای نیکه برا
صالح یافته است، با مقامات ذیاختصاص 

 اياالت ینيروها. کنندیافغان هماهنگ م
 راکه توسط شبکه ییکانس هایمتحده فر

ا یرد و یگی مورد استفاده قرار می داخلیها
ل افته است، مختی آنها اختصاص یبرا
 . سازدینم

 ی توسط نيروهایل مخابراتیاستفاده از وسا .٤
م شود ی تنظیاياالت متحده بايد به گونه ا

 و یر امواج راديويیکه باعث اخالل در سا
 نشود که حکومت ی ایل مخابراتیوسا

 مجوز ی دارایگر سازمانهایا دیافغانستان و 
 استفاده از امواج یحکومت افغانستان برا

 از آن استفاده یخابراتل می و وسایراديوي
  . کنند یم

 
 
 

  زدهمیماده س
   پرسونلیگاه حقوقیجا

 شیخو تیحاکم حق حفظ افغانستان، با .١
 اتخاذ شمول به یانضباط کنترول که ردیپذیم

 مقامات جانب از ییجزا ریغ و ییجزا ریتداب
 و ینظام یاعضا بر متحده االتیا یها روین

 نیبنابرا. دارد سزا به تیاهم آن یملک بخش
 متحده االتیا که کند یم توافق افغانستان

 لپاره هدف دغه د خوا هل ادارو صالحیذ
انله لپاره االتویا متحده د.دي شوي ي 

 .ده ایو استفاده نه ویکونسیفر مخابراتي
 د افغانستان د ویکونسیفر پر ېک افغانستان په.۳

 په تیالحص د کولو يان د هغو د او تیمالک
 ېمداخل مختلوونکي ېزیخا دوه له او سره منلو

په االتیا هدف، متحده په ويیمخن د خه 
 د ویکونسیفر د لپاره واکونو خپلو د ېک افغانستان

انا له افغانستان د ېک برخه په کولو يوندو 
 د االتیا متحده.کوي تهرامن يهمغ سره ادارو
 حليم د ېچ کوي یدرناو ویکونسیفر هغو

 ساتل ته یهغو ای يېک کارول خوا له کاروونکو
 .دي شوي

  
 دا خه مخابراتو له واکونه االتویا متحده د.۴
ای حکومت د افغانستان د ېچ کوي استفاده ول 

 ای فریکونسیوي مخابرات مجاز سازمانونو نورو د هم
  .يک نه اخالل کارونه زاتویتجه مخابراتي

  
 
 
 
 
 

  ماده ارلسمهید
  تیثیح حقوقي لپرسون د

 د افغانستانسره،  ېساتن په تیحاکم خپل د .١
 پر ېبرخ ملکي د او واکونو د االتویا متحده

 د چارواکو وندوا د یدو د ېباند وغ
 د شمول په رویتداب رقضاييیغ او قضايي

 له مني تیاهم یانرول، کن انضباطي
 متحده ېچ ید موافق افغانستانامله،  ېهمد

 په افغانستان د ېچ افرادو ویوش ادی پر االتیا
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 به یدگیرس در ییقضا تیصالح لیتعم
 در افراد نیچن یمدن و ییجنا یها یتخط

 خود یاختصاص حق را افغانستان قلمرو
االت متحده اجازه یبه ا افغانستان. داند یم
 اقدامات ریسا و ییقضا محاکماتدهد تا یم

را،  ایقضا نیا به مربوط ینیدسپل
 . دهد انجام افغانستان قلمرو در دالضرورتعن

 
 متحده االتیافغانستان، ا یتقاضا برحسب .٢

محاکمات،  انیجر از را افغانستان جانب
 محاکمات ای قاتیتحق یینها جینتا بشمول
 افراد توسط شده مرتکب میجرا به مربوط

 در کشور نیا یها روین یملک ای و ینظام
 در. ازدس یم  مطلع،افغانستان اتباع برابر

 متحده االتی، اییتقاضا نیچن طرح صورت
 لیتسه و اجازه بر یمبن را خود یها کوشش
 توسط محاکمات نیچن از نظارت و اشتراک

 . دارد یم مبذول افغانستان ندگانینما

 
 را گریکدی نیعدالت، طرف تحقق منظور به .٣

 جمع شمول حوادث، به قیتحق نهیزم در
. ندینما یم کمک هیاثبات مدارک یآور

 متحده االتیا م، مقاماتیجرا قیتحق بمنظور
 توسط افتهی انجام قاتیتحق گزارش هرگونه
 . رندیگ  یم نظر در را افغان مقامات

 
االت متحده نقش مهمی را که مقامات یا .٤

 قانون، نظم و یذ قانون افغانستان در اجرایتنف
 کنند، یفا میحراست از مردم افغانستان ا

یکی از اعضای در صورتیکه . درک میکند
نیروهای نظامی یا بخش ملکی ایاالت 
متحده بخاطر ارتکاب جرمی از سوی 
مسولین افغانستان مورد سؤظن قرار بگیرد، 

 مرتکب جرم مدني ای يیجنا د ېک خاوره
 حق یان تیصالح يیقضا دي، یک

 اجازه ېد د ته االتویا متحده افغانستان.لري
 افغانستان د ېکمواردو ېداس په ېچ ورکوي

 وي، محکمه الزم هرن ېچ ېک خاوره په
 اقدامات انضباطي نور ېنی هم ای او رهیدا

  .يک ترسره

 االتیا متحده، اساس پر ېتنغو د افغانستان د .٢
 د بیتعق عدلي او وقاتیتحق د ته لوري افغان

 د اتهامونو هغو د، شمول په جوینتا وروستيو
 د یدو د ېچ ها په ریبه د محاکماتو جنايي

غ پر ېبرخ ملکي د او واکونول وول 
، وي لېک ېک په هم اتباع افغان او شوي
 وشي، متحده تنهغو ېداس که.ورکوي اطالع

 ته استازو افغانستان د ېچ کوي هه االتیا
 ون او نظارت د ېک محاکماتو ول دا په

 .يک برابر سهولت او اجازه لپاره

 د لوري ههدف، دوا په نیتام د عدالت د .٣
 په وېپ د شمول په ولورا د مدارکو هیاثبات
 د.کوي مرسته سره بل وی له ېک قیتحق

 ېادار االتویا متحده ، دېک قیتحق په جرمونو
 قیتحق شوي ترسره د خوا له ادارو افغان د

  .سيین ېک پام په راپور

 افغان ذیتنف د قانون د ېچ مني االتیا متحده .٤
 د نظم او انفاذ د نویقوان د افغانستان ، دېادار

 مهم ېک برخه په ېساتن د خلکو د او تنی
 د ای نوواکو د االتویا متحده د.لري رول

 ارتکاب د تیجنا د يغ کوم پر ېبرخ ملکي
 وندا افغانستان ، دېک صورت په شک د

 االتویا متحده د هتو سمالسي په چارواکي
تر ورکوي اطالع ته چارواکو واکونود و 

 ها ېد په چارواکي واکونو د االتویا متحده
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مقامات ذیصالح افغان موضوع را بال فاصله  
به آگاهی مسولین نیروهای ایاالت متحده 

االت متحده ی ایرو هایمیرسانند تا مقامات ن
. ندی اتخاذ نمابتوانند اقدامات عاجل را

 ی و بخش ملکی نظامیروهای نیاعضا
ر یایاالت متحده توسط مقامات افغان دستگ

 یآنعده از اعضا.  شوندیف نمیو توق
 که به هر ی و بخش ملکی نظامیروهاین

، توسط مقامات افغان، بشمول مقامات یلیدل
ف یا توقیر و یذ قانون افغانستان، دستگیتنف

 یروهایات نشوند، در اسرع وقت به مقام
  . شوندیم داده میاالت متحده تسلیا
 ندینما یم موافقت متحده االتیا و افغانستان .٥

 یملک بخش ای ینظامی روهاین یاعضا که
 به متحده االتیا حیصر تیرضا بدون آن
 یدولت ای نهاد، و ای یالملل نیب محکمه چیه

  . شوند ینم داده انتقال ای میتسل

 
 بر را یقضائ تیصالح اعمال حق افغانستان .٦

 کارمندان و متحده االتیا یها یقرارداد
 خود محفوظ یروها براین نی ایقرارداد

 . داردیم

  
  
  
 

 متحده د ېادار افغانستان د.يوک اقدام کچ
 نه يغ ېبرخ ملکي اود نوواکو د االتویا
 د ېرېچ که.فويیتوق هم یې نه او سيین

 ېبرخ ملکي د او واکونو د االتویا متحده
 ای انونوار ذيیتنف قانون د افغانستان د يغ

 وجه په لیدل کوم د خوا له ادارو افغان نورو
 د هتو سمالسي شي، په فیتوق ای ولیون

 ارلسپ ته چارواکو واکونو د االتویا متحده
  .يیک

 

 د ېچ لري موافقه االتیا متحده او افغانستان .٥
غ ېبرخ ملکي د او واکونومتحده د ي 
 ېوالین پرته تیرضا ندر له االتویا

 او یداېک سپارل ته دولت ای نهاد ، بلېمحکم
  .شي نه یداېانتقال

 

 د او انویقرارداد پر االتویا متحده د افغانستان .٦
 قضايي د ېباند پرکارکوونکو انویقرارداد
  .لري حق تیصالح

  

  

  

  

  
  

 

 


