
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

۱۸/۰۴/۲۰۲۰                  تمیر عبدالواحد سادا

            
  

   

  وفرا گیرى  درس تاریخى از شكست قرارداد ژین
  

امروز چهاردهم اپریل مصادف است به سى و دومین سال عقد قرارداد ژینو كه در سال 
م ( بین جمهورى اسالمى پاكستان و جمهورى دیموكراتیك افغانستان در شهر  ١٩٨٨) 

ژینو كشور سویس بین وزراى خارجه دو كشور در حضور سر منشى سازمان ملل 
رى بحیث تضمین كنندگان در پاى ان متحد  امضا و وزراى خارجه امریكا و اتحادشو

   . دامضا نمودن
م ( جانب افغانستان   ١٩٨١م و سپتامبر    ١٩٨٠مذاكرات ژینو بر اساس پیشنهادات ) مى  

م ( با توظیف اقاى  ١٩٨٢بر اساس فیصله سر منشى سازمان ملل متحد در جون ) 
یر مستقیم بین دیگو كوردویز بحیث نماینده خاص و فوق العاده مقام سرمنشى بشكل غ

وزراى خارجه دو كشور اغاز یافت و بعد از هفت سال دیپلوماسى نفس گیر و طى 
دوازده دور مذاكرات و سفر هاى متعدد نماینده ملل متحد و شخص سرمنشى ان سازمان به كشور هاى درگیر و 

   .دبیه نموده اند ، منعقد گردیتابى ژینو و در حالیكه سردى  فضاى تاالر را به مراسم جنازه تشفآ منطقه در یك روز
  

   :ت قرارداد ژينو بر اساس اجنداى چهار گانه مذاكرا
  
   ا .د عدم مداخله در امور جمهورى -
   ىخروج قواى نظامى اتحادشور -
   نبازگشت ابرومندانه مهاجران افغا -
    هتضمين بين المللى بخاطر تطبيق موافقت نام -
  

در وجود چهار سند جداگانه به امضاى چهار وزیر خارجه رسید و حضور هیات سازمان ملل متحد برهبرى شخص 
   . دسرمنشى ان سازمان مبین نقش تایید  و نظارت ان میباش

   ؟اما درعمل چه واقع گردید 
خروج قواى نظامى اتحادشورى كه دقیق در همان نه ماه معینه صورت گرفت  به استثنایى یك مورد و سند مربوط به

و تا اندازه تعداد از مهاجران بكشور عودت نمودند ، دو مورد دیگر و كلیدى ترین مورد كه در واقع طى سالیان 
ل به طاق متمادى بحیث عامل اساسى شناخته شده بود ، یعنى قطع مداخله خارجى در افغانستان از همان روز او

   . دنسیان گذاشته شد و تضمین كنندگان نیز خم به ابرو نیاوردن
   : همبرمیت خاص كسب دارد ، این است ك "" معاهده قطر  اكنون سوال اساسى كه  بویژه بعد از عقد

   ؟چرا مداخله و تجاوز و در واقع جنگ اعالم ناشده پاكستان در افغانستان با تمام شدت ان دوام يافت 
 
   :عسخ دقيق به اين سوال در واقپا
  

  .مبیان عمده ترین درس تاریخى است كه ما باید بخاطر عدم تكرار و سقوط مجدد افغانستان انرا بدقت فرا بگیری
   : دبه ایجاز میتوان موارد اتى را بحیث عامل اساسى عدم تطبیق و سر انجام شكست قرارداد مطرح نمو
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كرنش بیش از حد و حدود اقاى گرباچف در برابر امریكا و تعجیل زیاد در عقد قرارداد ، تا انرا و بحیث یك  -
  .دنمای دستاورد در سطح داخلى و بین المللى مطرح

و تعجیل باعث گردید كه جانب امریكا و پاكستان با او بمثابه یك شكست خورده برخورد نمایند و  پیامد این كرنش -
   .دنگردن در نتیجه حاضر به قطع مداخله

بر اساس دو فكتور فوق جانب اتحادشورى حاضر گردید تا همزمان با عقد قرارداد ژینو ، برخالف تمام معیار هاى  -
   :ىاخالق حقوقى و

بت ) تناظر مثبت ( را بشكل سرى امضا نماید كه بر حسب ان جانب  امریكا ارسال سالح و كمك را به سمیترى مث
   . دتنظیم هاى جهادى ادامه دا

بر مبناى همین قرارداد مخفى و در  حالیكه   هنوز امضاى اقاى جورج شولتز در پاى قرارداد ژینو بحیث تضمین 
   : هككننده ، خشك نگردیده بود ، اعالم كرد 

امریكا قصد ندارد كمك نظامى خود به نیرو هاى مقاومت را كاهش بخشد ، تسلیم دهى تا وقتى جریان دارد كه  "
   " دشوروى به كابل اسلحه بفرست

و درست زمانیكه بعد از ناكامى كودتا در اتحادشورى ، وزراى خارجه امریكا و اتحادشورى ) كه هنوز رسما وجود  
م( امضا نمودند ، دولت افغانستان و قواى  ١٩٩١ترى منفى ) تناظر منفى ( را در سپتامبر )داشت ( قرارداد سمی

محروم گردید و با لطایف الحیل  یكحاتى و لوژستییلس مسلح را كه مستقالنه از كشوردفاع میكردند ، از تمام كمكهاى ت
در حالیكه كمك سایر كشور ها و دولت پاكستان   زمینه سقوط افغانستان بدامن پاكستان  و ایران و ...را مساعد نمودند  ,

   . تدوام یاف " ىبه تنظیم هاى " جهاد
البته درین ارتباط انتقاد متوجه وزیر خارجه وقت و دستگاه دیپلوماسی افغانستان مطرح میگردد که چرا بموقع بمردم 

  . داطالع رسانی نکرده ان
   : وبدینر

   : هاى هموطن به عزا نشست
   ! رهشدا  هوشدار و

   ،تا بار دیگر بخش مخفى " معاهده " قطر ، همان تراژیدى دهه نود را تكرار خواهد كرد 
   : ازیر

) اقاى ترامپ ( بخاطر پیروزى  " تپاكستان یكبار دیگر به اثر سیاست هاى كجدار و مریز امریكا و عجله " زنگى مس 
حق سیادت  " نو كماكان  همانند جنرال ضیا الحق خواها  ددر انتخابات و هوس دریافت جایزه نوبل ، دست باال دار

   .دمیباش و تحمیل رژیم دلخواه خود ”افغانستان  بر
دران زمان حزب ، دولت و قوای   در بررسی وضع کنونی با شرایط آنوقت  باید این تفاوت جدی را در نظرداشت که

يشتر از سه سال مستقالنه از کشور دفاع و  مسلح قوی با کيفيت باال و بسيار مجهز وجود داشت و توانست ب
و تهاجم برهبری  جنراالن پاکستان بر دروازه شرقی را دفع و پالن کنفدراسيون غالم اسحق خان   بزرگترين تجاوز  

را خنثی نمايد ومتاسفانه در احوال جاری ودر عدم قوای نظامی امريکا و تداوم مداخله و جنگ اعالم ناشده پاکستان  
  . دبيرونی ، دوام دولت موجود زير سوال جدی قرار دار و دسايس 

  
 تبا حرم
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