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 ؟فرا گیرى درس تاریخى از شكست قرارداد ژینو مروری بر نوشتۀ
 

که  هاتفاوت نقاط تابهتر می شد  مگر ،است جالب و مفید محترم سادات قطرتوافقنامۀ معاهدۀ ژنیو و  مضمون مقایسۀ
معاهدۀ  تدو حادثۀ متفاومقایسۀ از روشنتر  وتصویر بهتر تا  می شد عالوهمهمتر از تشابهات ناچیز تخنیکی آنست 

  .بدست میدادرا  قطرتوافقنامۀ ژنیو و 
 زمانیکه قوای خارجی سرنوشت هر قوای خارجی چه قبل از تجاوز قوای شوروی در افغانستان ویا چه بعد از آن هر

نظامی  قوایوی و حضور قوای نظامی شوررا بدست نیاورده اند،  مؤفقیت آمیز به افغانستان سر زده اند نتایج مطلوب
 ،تخنیکی است اسم و خروج موضوع مسلۀ، دو باهم مشابهت ندارد این بلکه زمان متفاوت بودهدو در  امریکا و ناتو

 بر اجرأ مشروط قطر توافقنامۀ گردید مگر منجر به امضأی معاهدۀ ژنیو شورویقوای  .نبوده است یامر استثنای
 است.  تعهدات توافقنامۀ

افغانستان و پاکستان دولت  دو میالدی دربین 1988در اپریل معاهدۀ ژنیو را  جریان امضای شما در عکس های زیر
  امضأ شده است. مقیم پاکستانافغان  تنظیم های "جهادی" درغیابمی بنید که 

و نه کدام گروهی مستقل سیاسی  دارددولت کدام که نه  توافقنامۀ قطر بین ایاالت متحده امریکا با طالبان ایامض
اصل تفاوت در  است شده ءاامض افغانستانحکومت  وبدون حضور مردم میالدی  2020فبروری  29بتاریخ  هستند

  .همین جا نهفته است
  توافقنامۀ قطر هردو دارای کاستی های حقوقی و فکتور غیرعملی مربوط به خود است. معاهدۀ ژنیو و

 

  
 

یک عنصر شکست خورده  معاهدۀ ژنیو بود. میخائل گرباچوف ایقبل از امض 1985سقود نظام شوروی در سال  -1
ن گدر اولین سفر خویش با رونالد ری معاهدۀ ژنیو ایقبل از امض میخائل گرباچوف بود، در برابر غرب و امریکا

فر هیأت س .بود سپرده به تنظیم های "جهادی" را ستاناز افغانستان و سپردن قدرت دولتی در افغان خروج قوأ ربتعهد 
بریاست برهان الدین به مسکو میالدی قبل از ورود در افغانستان  1991مقیم پاکستان در سال تنظیم های "جهادی" 

ها  ورویش غیر قانونرقراری صلح در افغانستان ب اطمیناناز قبل است که  تالش جانب شوروی ثبوت انکار ناپذیر
 . با مخالفین شان رها کردند و جنگ داخلی افغانستان را ویران کرد میدان جنگ در خود را متحدین

 اتجریانتمام براساس اظهارات مؤثق شاهد عینی معاهدۀ ژنیو مرحوم غالم سرور یورش که از گرانندگان اصلی 
یی بود، جانب افغانستان با طرح نها با پاکستان تحت سرپرستی سازمان ملل متحد مذاکرات ژنیو از جانب افغانستان

 معاهدۀ ژنیو را که باید ندو امضای معاهدۀ ژنیو مخالفت داشت، مگر جانب شوروی هیأت افغانستان را تهدید نمود
ژنیو حضور  ۀمعاهد ایامضمذاکرات و  در افغان مقیم پاکستان تنظیم های "جهادی" نماید. اامض هر چه زودتر

    .نجام دادندا را در عوض تنظیم های "جهادی"معاهدۀ ژنیو  ات و امضأمذاکر پاکستان .نداشتند
 

تمام توجه خود را به تضعیف ماشین جنگی  ی جمهوراروس میخائل گرباچوف و به تعقیب آن باریس یلسن هردو -2
آباد  لپاکستان در جنگ جال قوأ نظامیمسلح افغانستان در برابر حملۀ أ دولت افغانستان معطوف داشتند. مقاومت قو
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با مسلح افغانستان زدند. نخست أ در داخل قو دست به توطیه روی هاوش .نمود وارخطا راو غربی  جانب شوروی
  .را تضعیف نمودند افغانستان صفوف اردواقدام کردند و  کودتای وزیر دفاع شهنواز تنی

ن طرفدار ببرک کارمل با ملیشه های گلمجمان رشید تنظیم های "جهادی" بکابل جنراالن و افسرا سرحد ورود در
    انجام دادند. برای ناکامی پالن صلح ملل متحدکودتا دوم را از داخل قوأ مسلح  یکجا دوستم

 

به  انطالب ،دارد تفاوتدیگر  و محتوا ازهم شکل بلکه در نیست و یکسانژنی قطر مانند معاهدۀ توافقنامهی اامض -3
 ،ه اندانجام داددر مقابل ایشان بیشماری را ت اجنای جنگ که طالبانواقعی و قربانیان  صورت از مردم افغانستان هیچ

  قاتل نمی تواند از مقتول در محکمه نمایدگی کند. ند.رده نمی توانمایندگی ک صلح با امریکا در مذاکرات
طالبان نه کدام دولت است و نه کدام  حاضر ساختند،امریکا با ایاالت متحده دور میز مذاکره ه را پاکستان ب طالبان

را  درمقت مستقل و یک دولت امریکا با جانب ایاالت متحدۀصالحیت امضأ توافقنامه را  کهسیاسی  گروهی مستقل
 را یاسیس دولتی و تضمین ه معتبر وپشتوانهیچ نوع  ایاالت متحده امریکا با طالبان امضأ توافقنامه قطر .اشته باشدد

 . ندارد
 

   
 

 توسط استخبارات پاکستان آی. اس. آی. در زد و بند حلقات معلوم الحال " صلح" با طالبان بنام پروژۀمدتها قبل  -4
 است. دهش ایجاد اسکان عدۀ از رهبران و کمیتۀ تبلیغاتی مجهز طالبان در کابل آغاز گردیده است. در داخل افغانستان
  .شده استمصارف آن تهیه  فعال ودر داخل شهرها  گسترش فعالیت تبلیغاتی طالبانبرای پروژۀ استخباراتی 

روپ گ توسط خود را از طریق نشرات تلویزیون بخصوص تلویزیون طلوع ی امارت "اسالمی"طالبان اهداف تبلیغات
، از قوماندنان طالبان طالبان، سید اکبرآغا حکومت وقت نوالاارڅلوی جالل الدین شینواری  در آنکه خویش  مبلغین

  و غیره در آن عضویت دارد به پیش می برند. مولوی قلم الدین رئیس امر بالمعروف و نهی المنکر
 

 .نده اکرده قطر را تضمین ن توافقنامۀ امضأ پاکستان -5
  د.رنحضور نداقطر  هتوافقنامو امضأ  مذاکراتجریان در  و دولت کنونی افغانستان نیان اصلی جنگباقر *

  .دندولت افغانستان را به رسمیت نمی شناس طالبان* 
 .با دولت افغانستان قبول ندارندرا آتش بس * طالبان با قوأی امریکا و ناتو آتش بس را قبول کرده اند، مگر 

 . جویی میکند هافغانستان بهان کنونی دولت و قربانیان اصلی جنگ طالبان برای مذاکره با *
 تشدید نموده.  برای گرفتن قدرت در افغانستانرا جنگ  طالبان* 

 قبول ندارد.  طالبان را * مردم افغانستان اعمار امارت "اسالمی"
 اعمارتا  بگذاردروی مذاکره در ندارند که با مردم افغانستان در دست  را طالبان و پاکستان برای صلح چیزی* 

  بر آورده شود.در افغانستان هداف پاکستان او  امارت "اسالمی"
 

د، مگر نمای بگذار تیوری پردازان خیالی هر چه را که می خواهد تبلیغ نباید با تبلیغات جعلی طالبان فریب خورد،
ی را که هیگانه راپاکستان و طالبان به صلح عقیده و تصمیم ندارد.  پاکستان و طالبان شواهد کافی موجود است که

   .و بس از طریق جنگ استدارد  در افغانستان اعمار امارت "اسالمی" برای
طالبان  یو بهانه جوی ریاست جمهوری نتایج انتخاباتدر تحت رهبری عبدهللا عبدهللا بنام "تقلب"  "شمال بغاوت "اتحاد

ی تداوم جنگ و ویرانی کامل برا جنگ شامل سناریو و اجندای دشمنان مردم افغانستانبرای قطع برای عدم آتش بس 
 است. افغانستان

 
 ایانپ
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