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 دیورند ۀفاتا و معاهد

اییم با وبسایت آریانا افغانستان آنالین، افتخار می نم ی افغاننویسندۀ ملیگرا و با همکاری بی شایبۀ محقق تبصره:

ۀ شتذریخ و روی داد های حال و گعالمانۀ ایشان حقایق مستند در اوضاع تأ ات و تحلیالتسکه در البالی تجس

مانند  داکتر خالدیمحترم  و مستدل در دید هموطنان این سایت ملی قرار میگیرد. بصورت مستند انستان عزیزغفا

و تمامیت ارضی ملت افغان را در اتحاد اقوام شریف آن میداند، جداً برای مبارزه  ءهر افغان وطنپرستی که بقا

 ت.لی اقدام ورزیده اسبا اکثریت مردم کشور به مبارزۀ م لیت کوچک تجزیه طلبان گمراه و عمال غیربر علیه اق

 ، م. نظام.آرزوی یک افغانستان متحد و سربلندبه 

رسال میگردد، موضوعات یس بوک ایشان اداکتر خالدی مختصر بوده و از ف محترم ایچون بعضی نوشته ه

ان البته از تصمیم نا حق پارلمان پاکست یک مضمون آموزنده تقدیم خوانندگان معزز می نماییم. ا تنظیممرتبط را ب

بقیه ایاالت، اطالع داریم که هیچ حقی  شکل در مورد الحاق قسمت های سرحدی آنطرف خط فرضی دیورند به

 چنین تصمیمی داده نشده است. ذهم به باشندگان آن مناطق در اتخا

-  فاتا FATA 

شمال  التیا یپختونخوا که در زمان هند برطانو بریخ التیا مهیرا ضم یلیگرفته مناطق قبا میپاکستان تصم دولت

سترد ادمن یفدرال ای. فاتا دیخاک پاکستان نما مهیمناطق مذکور را رسما ضم قیطر نینام داشت نموده و بد یغرب

آنرا  یو ادار یتیاداره امور امن ورندیاند که بر اساس معاهده د یمناطق قتی( در حقیلی)مناطق قبا ازیریا بلیترا

 یعبدالرحمان خان بصورت موقت به عهده گرفت بدون آنکه شامل قلمرو ها ریبا توافق ام یدولت هند برطانو

ستان متشکله پاک االتیا یلمرو رسمخارج ق یمناطق از نظر حقوق نیپاکستان ا جادیگردند. بعد از ا یهند برطانو

 یمربوطه هند برطانو یچون پاکستان تنها وارث قلمروها ماندندیسابقه( باق یهند برطانو یقلمروها املش االتی)ا

اساس  . برافتیهمچنان ادامه  ایتانیمناطق توسط دولت فدرال پاکستان مانند زمان استعمار بر نیاما اداره ا دیگرد

 یمناطق شامل قلمروها نیا کهییم از آنجا۱۹۴۹محرمانه دولت انگلستان در سال  یحقوق یراپور مشوره رسم کی

مناطق دوباره به قلمرو خود  نیمناطق را با توافق مردم ا نینبود دولت افغانستان حق دارد ا یدولت هند برطانو

 .کند مهیضم

 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/N_khalidi_fata_wa_maahedai_diorand.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/N_khalidi_fata_wa_maahedai_diorand.pdf


  
 

 

 3از 2

 

 

عبدالرحمان خان ریو ام ورندید ۀمعاهد  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ه بود ک نیپاسخ من ا کنند؟یعبدالرحمان خان را وطن فروش محسوب نم رینوشت چرا پشتونها ام یتیجمع کی

 ریتحق یها برا یتیجمع یاتهام فروش خاک در نوشته ها نیاست. هم یمعاهده استعمار کی ورندیمعاهده د

ضه دولت از قب سهایسنگ و انگل تیقبال توسط رنج ورندیمناطق شامل معاهده د کهیدر حال کرددیپشتونها تکرار م

 دهیو قبل از آن جدا گرد سیعبد الرحمن خان در زمان جنگ دوم افغان و انگل ریاز امارت ام شیافغانستان سالها پ

معاهده از دست  نیا ینداشت مگر با امضا یعبدالرحمان خان چاره  ریقرار داشت. ام سهایو در اشغال انگل

 یکزدولت مر کیتا  افتیکرده و با اعاده صلح فرصت  یریافغانستان جلوگ یبه خاکها سهایانگل دیمز یدراز

 در کشور خاتمه دهد یفیکند و به ملوک الطوا جادیمستحکم ا
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