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واشنگتن نهایی شد -مسوده توافقنامه استراتژیک کابل   

 

داده است که مسوده توافقنامه همکاری  پس از یک و نیم سال گفتگو، دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان خبر

. نهایی شده و برای امضای روسای جمهوری دو کشور آماده گردیده است های استراتژیک میان کابل و واشنگتن  

همکاری های استراتژیک میان  وی ریاست جمهوری افغانستان در یک اعالمیه خبری گفته است که مسودهدفتر سخنگ

، پس از گفتگوی داکتر رنگین دادفر 2112اپریل  22/ 1331ثور  3افغانستان و ایاالت متحده امریکا روز یک شنبه، 

. نهایی گردید یر واشنگتن در کابل،امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان و رایان کراکر، سف سپنتا، مشاور  

متحده امریکا در مورد سند همکاری های  داکتر رنگین دادفر سپنتا مذاکره کننده اصلی حکومت افغانستان با ایاالت

گزارش دفتر سخنگوی رییس جمهور افغانستان، داکتر سپنتا در گفتگویش با  به. استراتژیک میان دو کشور بوده است

بیشتر از یک سال کار بسیار  ماه قبل به صورت غیررسمی گفتگوهای خود را آغاز کردیم که 11»: گفته است کراکر

. سخت و گفتگو های دشوار داشته ایم » 

در ابتدا قرار بود که این سند  هرچند. هنوز در مورد جزییات مسوده این سند استراتژیک چیزی گفته نشده است

در افغانستان را تعریف کند، اما اخیراً مقام های  2112بعد از سال  استراتژیک حضور نظامی ایاالت متحده امریکا

. متحده امریکا گفته اند که این سند شامل حضور نظامی نمی شود ایاالت  
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. سفیر ایاالت متحده در کابل گفته است که به همکاری با افغانستان ادامه می دهند  

استراتژیک، مربوط به ذکر رقم مشخص  نان چند روز قبل حامد کرزی گفت که یکی از بحث ها در مورد سندهمچ

مشخصی از  او گفته بود که ایاالت متحده امریکا نمی خواهد رقم. افغانستان می باشد کمک های ایاالت متحده امریکا به

حداقلی دو میلیارد دالری در سال، در این سند  د کمککمک ها در این سند ذکر گردد، در حالی که افغانستان می خواه

. ذکر گردد  

گردیده است در نهایت برای امنیت  سندی که آماده»: مشاور امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانستان افزوده است

. سند بسیار قوی و نیرومند می باشد افغانستان، منطقه و جهان و پیشرفت منطقه یک » 

سند پس از امضا توسط روسای  وی حامد کرزی، داکتر سپنتا توضیح داده است که اینبراساس خبرنامه دفتر سخنگ

به گفته او، پس . و مشرانو جرگه پارلمان افغانستان فرستاده می شود جمهوری افغانستان و ایاالت متحده، به ولسی جرگه

نافذ می شود و برای ما الزام آور  در جریده رسمی نشر و»این دو اتاق پارلمان افغانستان و توشیح حامد کرزی،  از تایید

. خواهد بود » 

گفته است که بحث سند استراتژیک  براساس خبرنامه دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، سفیر واشنگتن در کابل

. بوده که او در آن شرکت کرده است میان دو کشور، از جمله دشوارترین بحث هایی  

را در افغانستان همکاری خواهیم کرد  از طریق این سند همکاری های استراتژیک ما دوستان خود»: کراکر افزوده است

به سوی یک کشور متحد، با ثبات، دموکراتیک و دارای حاکمیت مساعد  و زمینه را برای توسعه بیشتر افغانستان

. ساخت خواهیم » 

 

شده از دویچه وله  ته رف رگ  ب

 


